
 

KOMUNIKAT NR 37/2013 z dnia 11.09.2013 r. 
 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

1. XIX Mistrzostwa w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej-Kudowa Zdrój. 
Tę relację piszę po zakończeniu wstępnej części Mistrzostw składającej się dwóch 

konkurencji uzupełniających tzw. klasyczne łowy na lisa. Pierwszą z nich jest 

„Foxoring”, będący połączeniem biegów na orientację i amatorskiej radiolokacji 

sportowej. Wstępną fazą biegu jest kolejne znalezienie przy pomocy kompasu i 

mapy oznaczonych na mapie kręgów. Drugą, precyzyjna lokalizacja ukrytych w 

tych kręgach nadajników. Do osiągniętego wyniku konieczne jest znalezienie 

właściwej dla danej kategorii ilości pracujących  w paśmie 80 m nadajników oraz 

czas uzyskany przez zawodnika. Najlepsze czasy osiągnięte w niedzielę 9 września 

od startu do mety to od 37 do 83 min.  

Druga konkurencja dnia 09.09. br. to tzw. „Sprint”. Tu decydującą jest zdolność do 

szybkiego biegu w nieraz bardzo trudnym terenie. Druga to umiejętność 

namierzenia i odnalezienia ukrytych nadajników pracujących w paśmie 3,5 MHz. 

Najlepsze czasy osiągnięte przez zawodników to ok. 30 min. 

W obu tych konkurencjach zdarzają się zawodnicy, którzy nie docierają do mety w 

wyznaczonym limicie czasu i nie są klasyfikowani. 

W dniu wczorajszym o godz.16.30 w sali konferencyjnej hotelu „ Verde Montana” w 

Kudowie Zdroju odbyło się oficjalne podsumowanie dwóch pierwszych dni 

mistrzostw. Większość medali w poszczególnych kategoriach podzielili między 

siebie zawodnicy z Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Rosji. W tych krajach sport 

ten jest finansowany przez władze centralne, a więc zawodnicy nie są amatorami. 

Nasza reprezentacja łącznie składa się z 9 osób, ale nie wszystkie startują we 

wszystkich konkurencjach. Najlepszą z nas była należąca do „UKS ARDF Lis” w 

Gardei oraz "Traper Złocieniec" Ola Waszczuk, która w Sprincie zajęła 4. miejsce. 

Medale w czasie podsumowania wręczali: Wiceburmistrz Kudowy Zdroju, 

członkowie jury, a także Ole Garpestad LA2RR wiceprezes IARU, Panajot Danev 

LZ1US, członek grupy Roboczej ds. ARDF R1 IARU, przedstawiciele organizatorów 

w osobach Piotra SP2JMR wiceprezesa PZK oraz Adama SP2EDA członka komitetu 

organizacyjnego z ramienia KRS.  



W dniu dzisiejszym tj. we wtorek 11.09.13 o godz.16.00 w muszli koncertowej w 

parku zdrojowym w Kudowie Zdroju odbyło się uroczyste otwarcie XIX Mistrzostw 

w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej 1. Regionu Międzynarodowego Związku 

Radioamatorskiego (R1 IARU). Podczas otwarcia głos zabrali: Ole Garpestad LA2RR 

wiceprezes IARU, Panajot Danev LZ1US, członek grupy Roboczej ds. ARDF R1 

IARU, członkowie jury, Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK oraz Burmistrz 

Kudowy Zdroju, który dokonał uroczystego otwarcia mistrzostw. 

W dniu dzisiejszym odbywa się konkurencja w tzw. klasycznym ARDF. Jest to długi 

bieg w trudnym terenie. 

Bieżące wyniki z poszczególnych dni jak i pozostałe informacje znajdują się na stronie 

www.ardf2013.pl. 

Piotr SP2JMR - sędzia "lisowy" na XIX mistrzostwach R1 IARU ARDF 

2. Radiowe Zakończenie Sezonu Letniego 2013. Jak każdego roku w czasie kiedy 

lato przechodzi w jesień, Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW organizuje 

kolejny po wiosennym - Piknik Radiowy pod hasłem Radiowe Zakończenie Sezonu 

Letniego, od nazwy miejscowości zwany potocznie Misiem. 

Spotkanie na które jak zwykle zapraszamy kolegów z całego kraju odbędzie się 20 

- 22 września w Niedźwiedziu, na terenie gospodarstwa agroturystycznego 

MiniZoo - CichoSza, gmina Ostrzeszów. Oznaczenie PGA - OF07, lokator 

JO81WM. Na zlocie pod znakiem SP3POW, na wszystkich pasmach amatorskich, 

będzie pracowała stacja klubowa. 

Informacje o dojeździe i noclegach na Pikniku Radiowym MIŚ w Niedźwiedziu 
Info: SP3AYA 

 
3. Flora&Fauna Francja. Od 14-27.09.2013 będę obecny na terenie Parku 
Narodowego FFF-092 (departament 11 Parc Regional de la Narbonnaise en 
Mediterranee). Praca wieczorami a w dniach 14,15, 21, 22 września cały dzień. 
Częstotliwości pracy ok. 3,744, 7,144, 18,144, 21,244. Będę pracował pod typowym 
znakiem F/SP2UKX. 
 
4. Dyplom ,,Witamy Jesień". 
Chciałbym poinformować koleżanki i kolegów, że od 16 do 26 września 2013r  
będą pracowały stacje: 3Z1JESIEN, SN1JESIEN, HF1JESIEN, 3Z3JESIEN, SN3JESIEN  
i HF3JESIEN. 
Za przeprowadzenie 5 QSO (stacje SP) będzie wydany dyplom. 
Dyplom ,,Witamy Jesień" 
1. Należy przeprowadzić w okresie od 16 do 26 września 2013 roku min: 
stacje SP-5 QSO 
stacje EU-3 QSO 
stacje DX-1 QSO 
ze stacjami mającymi w sufiksie JESIEN. 
SWL - j/w 
2. Liczą się wszystkie pasma i emisje dozwolone w licencji. Łączności mogą  
być przeprowadzone przez przemienniki i Echolink, jeśli między  
korespondentami chociaż minimalna odległość będzie pokonana na pasmach  
amatorskich. 
3. Łączności można powtarzać na innych pasmach, bądź innymi rodzajami  
emisji. 



4. Logi należy przesłać do 20 października 2013 na adres Darka:  
sp1-14025@o2.pl 
W zgłoszeniu należy podać: 
- znak stacji (na który będzie wystawiony dyplom), 
- imię i nazwisko/nazwa klubu (na które będzie wystawiony dyplom), 
- email (na który dyplom będzie wysłany): 
- wykaz łączności lub w załączeniu do zgłoszenia wyciąg z logu w dowolnym  
formacie (również *.doc, *.xlc, *.txt, *.pdf.) 
5. Dyplom tylko w formie pdf, bezpłatny. 

 
73 i do usłyszenia 
Marek 
SP3GVX  
 

5. Zaproszenie do zawodów „Puchar Wielkopolskiej Pyry”. 
Oddział Terenowy nr 27 PZK Południowej Wielkopolski zaprasza do udziału w 
kolejnej edycji zawodów KF „Puchar Wielkopolskiej Pyry”.  
 
Zawody odbędą się w niedzielę 15 września 2013 r. w dwóch turach: 
I tura – CW, SSB 05:00-07:00 UTC 
II tura – BPSK-31 07:00-08:00 UTC 
 
Klasyfikacje w zawodach: 
A – stacje pracujące z terenu Wielkopolski CW i SSB (indywidualne i klubowe) 
B – stacje pracujące na CW (indywidualne i klubowe) 
C – stacje pracujące na SSB (indywidualne i klubowe) 
D – stacje pracujące na CW i SSB (indywidualne i klubowe) 
E – stacje nasłuchowe CW i SSB łącznie 
F – stacje pracujące na CW i SSB do 18 lat 
Druga tura: 
G – stacje indywidualne i klubowe łącznie 
 
Szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku do komunikatu oraz na stronach 
PZK i OT-27 PZK. 
(Info: SP3SLU) 
 

----- Tyle informacji na dzisiaj. 
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 
 
 
Załącznik: 
Regulamin Zawodów Krótkofalarskich „Puchar Wielkopolskiej Pyry” 
1. Organizator: 
Oddział Terenowy nr 27 PZK Południowej Wielkopolski. 
2. Uczestnicy:  
Do udziału zaprasza się wszystkie polskie stacje indywidualne, klubowe, nasłuchowe. 
Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa koleżanki i kolegów, którzy nie ukończyli 18 
roku życia, a dla których jest przewidziana specjalna kategoria. 
3. Termin: 
Trzecia niedziela września każdego roku (15.09.2013 r.). 
4. Czas trwania zawodów: 
Zawody rozgrywane są w dwóch turach 
I tura – CW, SSB 05:00-07:00 UTC 
II tura – BPSK-31 07:00-08:00 UTC 
5. Pasmo: 



3,5 [MHz] zgodnie z band-planem IARU.  
Emisja BPSK-31 w segmencie 3580-3584 [KHz] modulacja USB. 
6. Wywołanie w zawodach: 
Na SSB „wywołanie w zawodach wielkopolskich”; na CW i BPSK-31 „TEST SP”. 
7. Raporty i grupy kontrolne: 
Dla wszystkich emisji raport RS(T) + oznaczenie gminy np. 59OD03 na SSB lub 
599OD03 na CW i BPSK-31. NIE PODAJEMY numeru QSO. 
8. Łączności: 
Stacje pracujące w zawodach nawiązują łączności z innymi stacjami zawodów. W 
pierwszej turze zawodów stacje mogą przeprowadzić dwie łączności z tą samą stacją – 
jedną na CW a drugą na SSB. W drugiej turze stacje przeprowadzają łączności na 
BPSK-31. W czasie trwania zawodów jednocześnie może być używany tylko jeden 
nadajnik. Moc nadajnika nie może przekraczać 100[W] – CW, SSB oraz 20[W] – 
BPSK-31. 
Nasłuchowców obowiązuje odebranie poprawnie dwóch znaków i dwóch grup 
kontrolnych. 
9. Punktacja, mnożnik, wynik końcowy: 
9a. Punktacja: 
Pierwsza tura zawodów: każde poprawne QSO lub nasłuch na SSB – 1 pkt, każde 
poprawne QSO lub nasłuch na CW – 2 pkt. 
Druga tura zawodów: każde poprawne QSO lub nasłuch na BPSK – 3pkt. 
9b. Mnożnik: 
Pierwsza tura zawodów: 
Dla stacji z Wielkopolski oraz dla stacji do 18 lat mnożnika nie stosuje się. 
Dla pozostałych stacji – powiaty Wielkopolski maks. 35 
Mnożnik liczony jest tylko jeden raz niezależnie od rodzaju emisji. 
Mnożnik dla nasłuchowców jest taki sam jak dla nadawców. 
Druga tura zawodów: 
Mnożnika nie stosuje się. 
9c. Wynik końcowy: 
Pierwsza tura – suma punktów za QSO pomnożona przez mnożnik. 
Druga tura – suma punktów za QSO. 
Przy równiej ilości punktów o miejscu decyduje wyższy wskaźnik poprawnych 
łączności. 
10. Klasyfikacje: 
Pierwsza tura: 
A – stacje pracujące z terenu Wielkopolski CW i SSB (indywidualne i klubowe) 
B – stacje pracujące na CW (indywidualne i klubowe) 
C – stacje pracujące na SSB (indywidualne i klubowe) 
D – stacje pracujące na CW i SSB (indywidualne i klubowe) 
E – stacje nasłuchowe CW i SSB łącznie 
F – stacje pracujące na CW i SSB do 18 lat 
Druga tura : 
G – stacje indywidualne i klubowe łącznie 
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej w 
każdej z tur. 
11. Dzienniki zawodów: 
Logi za zawody będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej (format Cabrillo). 
Zalecamy używanie programu logującego DQRLog kolegi SP7DQR do pobrania z 
witryny www.sp7dqr.waw.pl. 
Logi należy przesłać w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres 
ot27@proxa.org, podając tylko swój znak w temacie np. sp1xyz.cbr. Po tym terminie 
otrzymane logi będą zaliczane do kontroli. Komisja uprzejmie prosi o sprawdzenie 
poprawności logu przed wysyłką, zwracając uwagę na grupę klasyfikacyjną, gdyż logi 
niewłaściwie wypełnione, lub z brakującymi danymi lub dużą ilością błędów zostaną 



użyte wyłącznie do kontroli. 
12. Nagrody i wyróżnienia: 
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – puchar i dyplom 
Za zajęcie II i III miejsca w każdej z grupie klasyfikacyjnej – dyplom 
Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane 
wśród wszystkich uczestników I tury zawodów którzy przeprowadzili minimum 15 
poprawnych QSO. 
Nagrody specjalne: 
1. Nagroda dodatkowa zostanie rozlosowana wśród wszystkich uczestników II tury 
zawodów. 
2. Nagroda dla najmłodszego uczestnika zawodów wylosowana będzie wśród  naszych 
najmłodszych koleżanek i kolegów – grupa klasyfikacyjna F. 
13. Ogłoszenie wyników: 
Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w ciągu 1 miesiąca na stronie OT27, portalu PZK 
oraz w dostępnych publikatorach www, zaś nagrody, puchary i dyplomy zostaną 
rozesłane do zwycięzców w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników. 
14. Dyskwalifikacje: 
Uczestnik zawodów może zostać decyzją komisji zawodów zdyskwalifikowany z 
powodu rażącej różnicy czasu w logu, pracą nie zgodną z duchem ham-spirit, 
niezgodnie z regulaminem zawodów (np. praca poza czasem zawodów, umawiane 
QSO, lub praca z własnym znakiem stacji klubowej). 
15. Komisja: 
Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania 
sytuacji nietypowych nie ujętych regulaminem. Komisja zastrzega sobie prawo od 
odstąpienia klasyfikacji grupy ze względu na bardzo mała frekwencję. 
16. Informacje, uwagi, zalecenia: 
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki dyplomu „Wielkopolska” wg regulaminu 
podanego na stronie OT27 PZK może przesłać wniosek wraz z opłatą o wydanie 
takiego dyplomu bez weryfikacji kart. 
 
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, CR, GB, GQ, GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, KT, LE, LS, MH, 
NN, NV, OD, OF, OI, ON, PH, PO, PW, PX, RW, SI, SP, SR, SX, TK, WF, WH, WT, 
ZF 

 


