
 

KOMUNIKAT WAKACYJNY NR 29/2014 z dnia 16.07.2014 r. 

 

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 
 

1. Po starcie SN0HQ w IARU HF. 
W trakcie poprzedzającego tygodnia 
obserwowaliśmy malejący współczynnik 
strumienia słonecznego (Flux) z maksimum  

Mapka lokalizacji stacji SN0HQ oraz częstotliwości pracy w ostatniej minucie zawodów. 
 

205, które wystąpiło 5.07.2014. Na szczęście Flux na poziomie 160-150 i  



umiarkowane zaburzenia geomagnetyczne dały dość dobre warunki propagacyjne na 
większości pasm HF. Kataklizmy pogodowe i energetyczne oszczędziły nas w tym 
roku. Te ww. czynniki mają znaczny wpływ na powodzenie w walce o dobry wynik 
Zespołu SN0HQ. Są monitorowane każdego roku. W tym roku w wyniku intensywnych 
przygotowań wielu osób byliśmy nieźle przygotowani. Nowe anteny w kilku „nowych” 
lokalizacjach, kilku nowych operatorów, przygotowane porównawcze wykresy wyniku 
za lata 2012-2014 (wynik 2014 aktualizowany co 1h), aktualizowane mapki lokalizacji 
stacji SN0HQ na wszystkich używanych pasmach i emisjach (12). 
W tegorocznych zawodach IARU HF SN0HQ ustanowiła kilka własnych „subrekordów”. 
Najwyższy z dotychczasowych rate pierwszej godziny (1500 QSO/1h), rekord ilości 
QSO i wyniku po 12 godzinach (rate po 12h na poziomie 26 tysięcy QSO), dwa 
najlepsze wyniki pasma 20m, zarówno CW jak i SSB na poziomie 3200 QSO. 

O 
Grafy wyniku Zespołu SN0HQ w poszczególnych latach 2012-2014. 
 



Ostateczny wynik zamknął się prawie 19 tys. QSO i wysokim mnożnikiem (jak 
zwykle). Mnożnik to od lat nasza „specjalność”. Trwają oczywiście prace nad 
usunięciem błędów i pomyłek z logu SN0HQ, które w trakcie zawodów nie mogą być 
usunięte z powodu braku czasu (średni wypadkowy rate (współczynnik ilości QSO w 
danym czasie) za całe zawody to 792 QSO/godzinę, ponad 13 QSO na minutę).  
 
Wszystko wskazuje na to, że w tym roku padł rekordowy wynik SN0HQ. 
Jednocześnie chcemy podziękować wszystkim stacjom polskim, które w 
miniony weekend przeprowadziły z nami łączności i dały nam cenne punkty. 
Deszczowa pogoda na większości obszaru Polski nie sprzyjała działaniom w terenie i 
instalowaniu tymczasowych anten i stacji. Jednocześnie przepraszamy tych 
wszystkich, którym nie udało się na niektórych pasmach do nas dowołać. Gratulujemy 
tym wszystkim, którzy zaliczyli z nami komplet 12 QSO. Ci szczęśliwcy mogą (i 
powinni) ubiegać się o okolicznościowe koszulki „Worked all SN0HQ stations”. 
Regulamin znajduje się tutaj: 
http://sn0hq.org.pl/index.php/worked-all-sn0hq-stations 
 
Na pytanie: czy warto było? Wobec wielu problemów: logistycznych, technicznych, z 
dokumentacją niezbędną do wydanie pozwoleń przez UKE. Odpowiedz jest 
jednoznaczna – TAK. Nagrodą jest uzyskany znakomity wynik i wspaniała zabawa. 
 
73 de Zespół SN0HQ 
Tym razem MOC BYŁA Z NAMI 
 
2. Po Pucharze Europy HST -Memoriał Alfreda Cwenara SP7HOR. 
Zapraszamy do obejrzenia reportażu z tej ważnej telegraficznej imprezy.   
https://www.youtube.com/watch?v=3S9AE6G7y6g 

Autorem jest Jurek SP5BLD redaktor naczelny RBI PZK. 

3. Skrócony spis treści Świat Radio 8/2014 
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
TEST: 10 najlepszych transceiverów KF 
PREZENTACJA: Transceiver X1M 
ANTENY: Anteny na pasmo 630 m 
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości XIV KKRRiT 
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK 
WYWIAD: Oferujemy odbiorniki DAB+/FM 
HOBBY: Odbiornik PJ-80, Najprostsze radio UKF/FM 
DYPLOMY: Dwa dyplomy historyczne 
DIGEST: Nietypowe konstrukcje antenowe  
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA 
  
4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 8/2014 
TAMA 2014  
Gimnazjada oraz ARISS w OT21 
Krótkofalowcy na dniach Jarosławia 
Silent Key's 
 
 



5. Program XV Zlotu Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym. 
Zlot odbędzie się w dniach  26 – 27  lipca  2014 r. w Gliczarowie Górnym 
W dniach od 15 – 31 lipca 2014 r. pracuje stacja okolicznościowa SN0GG 
Poniżej program zlotu: 
 
26 lipca 2014 r. (sobota) 
  8.00 -             otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników 
  8.30 - 14.oo   pokazy sprzętu, praca na radiostacji okolicznościowej  
10.00 -             egzamin na świadectwo operatorskie w SRA 
13.00 -             zdjęcie pamiątkowe  
13.30-              obiad 
14.30-              występ iluzjonisty Zbyszka SP3MST – BROZI MAGIC SHOW 
15.30-             prezentacje: 
  a/. prezentacja MSK OT PZK w Krakowie 
  b/. ogłoszenie wyników zawodów QRP 
       o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT za 2014 r. 
  c/. ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2014 r.  
  18.00 -        wspólne grilowanie 
 
27 lipca 2014 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 i 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 tam doskonałe warunki 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.  
Bożena SP9MAT prezes MSK OT10 PZK 
 

6. 70. Rocznica wyzwolenia Jarosławia.  

Z tej okazji Międzyzakładowy Klub Krótkofalowców PZK przy Burmistrzu Miasta 
Jarosławia organizuje akcję dyplomową. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego 
komunikatu. 
Zbyszek SP8AUP 
 

7. Zaproszenie na letnią imprezę. 



Operator okolicznościowej radiostacji: SN0RKG zaprasza przedstawicieli Polskiego 
Związku Krótkofalowców oraz sympatyków radia i przyrody w charakterze gości na 
pracę okolicznościowej radiostacji krótkofalarskiej dla społeczeństwa z okazji 
corocznego Zlotu Krasnoludków. 
Nadrzędnym celem pracy radiostacji jest promowanie krótkofalarstwa wśród 
młodzieży i popularyzacja przyrody 
 
Stacja będzie pracowała w dniach: 
19 – 28 lipca 2014 roku z Rezerwatu Przyrody „Głazy Krasnoludków” 
w Gorzeszowie – gm. Kamienna Góra 
N 50 41” 40.04'     E 16  6” 09' 
Henryk SP6OPZ – Tel.: +48 507 345 207 

 
8. Komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie lipca i sierpnia. 
Jak co roku komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie tzw. wakacyjnym ukazywać się 
będą nieregularnie i najczęściej wyłącznie w wersji elektronicznej. 
Do stałej emisji komunikatów drogą radiową oraz regularnego ich redagowania 
powrócimy 3. września 2014 r. 
Piotr SP2JMR 
 
Jednocześnie przypominam, że za treść publikowanych informacji nie odpowiada 
redakcja komunikatów czyli sekretariat ZG PZK. Wyjątek stanowią informacje własne 
podpisane jako Prezydium ZG PZK, sekretariat ZG PZK lub Piotr SP2JMR. 
Piotr SP2JMR 
 
 
Tyle informacji na dzisiaj. 
Vy 73! Sekretariat ZG PZK 
 
TNX, TNX, TNX 
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol., 
Bożenie SP9MAT, Zbyszkowi SP8AUP, Henrykowi SP6OPZ, Andrzejowi SP5AHT 
 
Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na 
adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną 
środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później 
mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały 
wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 
godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.  
 
Załącznik. 
 

REGULAMIN DYPLOMU 
„70 ROCZNICA WYZWOLENIA JAROSŁAWIA” 

 
 1. Wydawcą Dyplomu jest Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców 
 przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP 8 PEF 37-500 Jarosław ul. Rynek 6 / 33. 
 
 2. Celem dyplomu jest upamiętnienie70-tej rocznicy Wyzwolenia Jarosławia w dniu  
 27 lipca 1944 r, z pod okupacji hitlerowskiej oraz promocja miasta Jarosławia. 
 
 3. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od dnia 15.VII.2014r. 
 do 31.VII.2014 r. – szczególna aktywność stacji to 27.VII.2014 r. 
 
 4. Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB oraz 145 MHz- Emisja FM 



 
 5. Do dyplomu nie zalicza się łączności przeprowadzonych w czasie trwania zawodów 
 i maratonów krótkofalarskich. 
 
 5. Do uzyskania dyplomu należy zdobyć minimum 70 pkt. 
 
 6. Stacje zaliczane do dyplomu: 
 
- Stacja Klubowa SP 8 PEF– 20 pkt 
 
- Stacje Członkowie Klubu SP8PEF:  
 SP5 MDB; SP8AMV; SP8AUP; SP8AQK; SP8AYL; SP8IE;SP8GZ; SP8GHN; SP8GXQ; 
SP8HBT; SP8HJM; SP8IPN; SP8IQQ; SP8LNO; SP8NAA; SP8RHO; SP8TCQ: SP8TJX; 
SQ8DBE; SQ8AY; SQ8FEB; SQ8FEC; SQ8GKL; SQ8LHI; SQ8LSY; SQ8MAQ; 10pkt. 
 
 - Stacje posiadające Dyplom „JAROSŁAW„ 5 pkt. 
 
 7.Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno QSO bez względu na 
pasmo i rodzaj emisji- punkty za łączności na UKF liczą się podwójnie.  
 
8. Koszt dyplomu – znaczki pocztowe4 x 1,75 zł. 
 
9. Zgłoszenie na dyplom winno zawierać: Imię i Nazwisko, znak i adres 
 wnioskodawcy, znak stacji przyznającej punkty, datę i czas przeprowadzenia 
łączności wraz z obliczoną punktacją. Dodatkowe informacje o regulaminie można 
uzyskać pod adresem elektronicznym ot35@o2.pl. 
 
10. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Klub łączności SP 8 PEF 37-500 Jarosław skr.  
poczt. 127.  
 
11. Przyjmowania zgłoszeń na dyplom do dnia 14. VIII. 2014 r. 
 
UWAGA : Trzy stacje indywidualne które uzyskają najwyższą ilość punktów  
otrzymają okolicznościowy dyplom oraz pamiątkowy medal wydany z okazji 
40 lecia Klubu SP8PEF. A najaktywniejsza YL-ka i najaktywniejsza stacja 
zagraniczna otrzyma dyplom oraz nagrodę specjalną.  
 
 Zarząd Klubu 
 
 


