
 
 
 

      Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 25.07.2012 
 

 
1. DXCC Challenge – DeSoto Cup. 

 Jesteśmy świadkami niecodziennego wydarzenia w środowisku Dxmenów w SP. 
Przed chwilą ARRL opublikował listę najlepszych wyników w DXCC 
Challenge. 

 
Ryszard, SP5EWY zajął 2. miejsce w DXCC Challenge - 
ogólnoświatowej liście osiągnięć w DX-ingu. Ryszard zdobył 3197 
punktów na koniec 2011 roku i został wicemistrzem w DXCC DeSoto Cup 
Challenge 2011. SP5EWY będzie wyróżniony medalem za 2. miejsce w 
2011 roku. 

Jest to najlepsze miejsce jakie kiedykolwiek zdobył polski krótkofalowiec 
w historii. 

 
Ryszardowi należą się  słowa najwyższego uznania za to osiągnięcie. 
Do elitarnego klubu DXmenów, którzy zdobyli co najmniej 3000 
punktów (ilość potwierdzonych krajów na wszystkich pasmach 160 - 6 
metrów) zalicza się 59 krótkofalowców na świecie. 

 
Info Bogdan SP5WA 

P.S. Dziękuję Jackowi, SP5DRH za materiał źródłowy z ARRLu. 
 
2. Spotkanie w Gliczarowie Górnym.  
W dniach 28-29 lipca br. Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców i Oddział 
Terenowy PZK (OT10) zapraszają na XIII Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie 
Górnym.  
Poniżej program XIII Zlotu Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym w dniach   
28–29  lipca  2012r. w Gliczarowie Górnym 
 
W dniach od 15 – 31 lipca 2012r. pracuje stacja okolicznościowa SN0GG. 
 
28 lipca 2012 r. (sobota) 
  8.oo -             otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników 
  8.30 - 14.oo  giełda sprzętowa, pokazy sprzętu 
10.oo -           egzamin na świadectwo uzdolnienia 
13.30-            obiad 
15.oo -           prezentacje: 
  a/  prezentacja MSK OT PZK w Krakowie 
  b/  prezentacje i referaty wystawców sprzętu 
  c/ prezentacja Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych   



  d/ ogłoszenie wyników zawodów QRP o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT 
za 2012r. 
  e/ ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2012r.  
   18.oo -wspólne grilowanie 
 
29 lipca 2012 r. (niedziela) 
  
 8.oo  -  śniadanie 
11.oo  - msza święta 
12.30 -  wspólne zdjęcie 

  - występ kapeli góralskiej 
13.oo  - obiad 
14.oo  - oficjalne zakończenie spotkania 
 
Dla uczestników Zlotu przewidziane są obiady. Istnieje możliwość rozbicia 
namiotu lub postawienia przyczepy. Noclegi w prywatnych  kwaterach należy 
załatwiać  we własnym zakresie, na własny koszt. 
 
Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie:  
Kol. Wojciech SP9IKN tel. 18 – 201 33 68 Zakopane  
Ks. Szczepan SP9VRJ  
gac4@wp.pl  lub telefonicznie: 18–207 76 10 
 
Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce i istnieją tutaj 
doskonałe warunki do pracy na UKF. 
Organizatorzy przypominają, że opłaty za egzamin w UKE należy dokonać 
w urzędzie pocztowym lub banku na konto UKE, i przesłać dowód wpłaty wraz z 
drukiem zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu najpóźniej na 14 dni przed 
egzaminem do UKE w Warszawie. 
 
W Gliczarowie Górnym nie ma możliwości dokonywania wpłaty na konto 
UKE w dniu egzaminu. 
 
 
3. Mistrzostwa ARDF. W dniach 5-11.07.2012r na Litwie w miejscowości 
Siauliai odbyła się 5-th TAFISA World Sport for all Games-Olimpiada Sportów 
Powszechnych, w której startowali zawodnicy PZK - z Klubu Radiolokacji 
Sportowej. W zawodach Radiolokacji ARDF Mateusz Szczypior z klubu SP2KRS 
zdobył cały komplet medali: złoty za 3,5MHz, brązowy za 144 MHz. Srebrny 
medal zdobyli drużynowo: Mateusz Szczypior, Patryk Niedźwiecki i Mateusz 
Deptulski. 
 
Po Zmaganiach TAFIS-y dojechali do nas nasi najmłodsi zawodnicy na 13 -ty 
Young ARDF Cahmpionship I Regionu IARU - Michalina i Wiktoria Karwowska 
SP2KRS oraz Maria Deptulska z Tczewa, podczas startów zajmowały One dobre 
miejsca: 8, 10, 13, 22, 23 oraz poprawiły ubiegłoroczny wynik zajmując 4 
miejsce drużynowo. Dobre miejsca zajęli także nasi chłopcy plasując się w 
połowie stawki. 
Vy 73 Zbyszek sp2jnk 
 
 
 



4. Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dofinansowywany przez MON. 
 
W dniu 22 lipca 2012r. w pensjonacie "Bukowy Gaj" przy ul. Tatrzańskiej 55b w Poroninie 
rozpoczął się kolejny już szósty obóz szkoleniowy Polskiego Związku Krótkofalowców.  
 

Organizatorem i kierownikiem obozu jest Zbyszek 
SP2JNK. W obozie w większości biorą udział dzieci i 
młodzież, członkowie rodzin krótkofalowców 
członków PZK. 
 
W trakcie obozu będzie prowadzony kurs 
krótkofalarski oraz intensywne szkolenie i treningi w 
ramach Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF).  
 
 
Z obozu będzie pracowała radiostacja SP0PZK pod 

nadzorem Piotra SP2JMR kierownika stacji. Zapraszamy i do usłyszenia. 
 
Załączamy zdjęcia z pierwszego dnia obozu. 
Całą ekipa dotarła dzisiaj wieczorem. Jest nas tu 47 osób w tym 9 osób kadry. Właśnie 
oznakowaliśmy obiekt. 
 
Załączamy zdjęcia. prosimy o umieszczenie tej krótkiej notatki na stronie PZK wraz ze 
zdjęciami. Więcej napiszemy jutro. 
 
Vy 73! Zbyszek SP2JNK & Piotr SP2JMR 
 
5. Podziękowanie Zespołu SN0HQ 
W imieniu Zespołu SN0HQ bardzo serdecznie dziękuję wszystkim operatorom pracującym w 
IARU HF Contest za łączności z SN0HQ. Jesteśmy wdzięczni wszystkim bez wyjątku, 
ponieważ każda łączność w naszym logu podniosła nasz wynik końcowy czyli Total Score. 
 
Ci, którzy nawiązali komplet 12 QSOs mogą liczyć na specjalne wyróżnienie w formie 
okolicznościowej koszulki z nadrukiem Worked All SN0HQ Stations 2012. 
TAKA KOSZULKA MOŻE BYĆ TWOJA! 
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2b8595f09e51595.html  
 
Wystarczy, że wyślesz zgłoszenie swoich 12 QSOs zgodnie z procedurą opisaną w 
Regulaminie na stronie: 
http://www.sn0hq.org.pl/index.php/worked-all-sn0hq-stations  
 
Występowanie w koszulce z nadrukiem SN0HQ na spotkaniach klubowych lub piknikach 
krótkofalarskich, np. ŁOŚ jest powodem do dumy i wyróżnikiem najbardziej aktywnych 
operatorów w tej wyjątkowej aktywności, jakim jest IARU HF Contest. 
 
Natomiast wszystkich czytających ten komentarz zapraszam na stronę: 
http://www.sn0hq.org.pl/ w nowej szacie graficznej.  TNX Łukasz, SQ8GHY. 
--  
73 es good DX, 
Bogdan, SP5WA (ex.SP5CPR/5N3CPR) 
 


