
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 

NR 1/2017 z dnia 4. stycznia 2017 r.

Witamy  wszystkich  Słuchaczy  oraz  Czytelników  naszych  cotygodniowych
komunikatów. Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.

1. Tydzień aktywności SP OTC 

Z okazji kolejnej rocznicy powołania Klubu Old Timerów PZK, po raz
kolejny trzeci tydzień stycznia tj. od dnia 16 do 22 2017 r. został
ogłoszony  tygodniem  aktywności  członków  SP  OTC.  Tydzień  ten

zaowocuje  zwiększoną  aktywnością  członków  Klubu  na  wszystkich  dostępnych
pasmach i emisjach. Celem tej aktywności jest umożliwienie radiowego kontaktu    
z nestorami naszego polskiego krótkofalarstwa oraz pozostałymi członkami SP OTC.
Celem jest również przypomnienie  tych wielkich naszych Kolegów, którzy tworzyli
Polski Związek Krótkofalowców a już ich między nami nie ma. SP OTC to wyjątkowy
Klub, z którego składu bardzo szybko ubywają członkowie i to nie z własnej woli,
a  z  racji  wieku.  Tydzień  ten  będzie,  więc  okazją  do  nawiązania  łączności  z  tą
specjalną  grupą  naszych  Kolegów.  W  czasie  prowadzanych  łączności  członkowie
Klubu będą podawali swój klubowy numer członkowski.
Uwieńczeniem tego tygodnia będą Zawody SP OTC 2017, które odbędą się 
w ostatnim dniu tygodnia aktywności tj. w dniu 22 stycznia 2017 r. Regulamin tych
zawodów jest dostępny na stronie Klubu oraz na stronie PZK w zakładce Zawody
2017. Zarówno tydzień aktywności jak i Zawody stanowić będą doskonałą okazję do
przeprowadzenia  niekiedy unikalnej  łączności  z  wielką  tradycją naszego  polskiego
krótkofalarstwa  i  szybko  znikającymi  znakami,  ale  również  doskonałą okazją  aby
spełnić  warunki  potrzebne  dla  zdobycia  Dyplomu  SP  OTC,  którego  regulamin
znajduje się także na stronie Klubu. 
Za Zarząd SP OTC. Prezes Grzegorz Walichnowski SP3CSD

2. Czas na Amerykę Centralną, czyli kolejna podróż SP7VC & SQ7OYL (Kolejne
kroki rebelianta Meka to Centralna America czyli śladami Majów z radiem by SP7VC)

W dniach 06.01.2017
-21.01.2017 będę
przebywał z Kasią SQ7OYL
W Ameryce Centralnej.

Planujemy odwiedzić kilka
krajów i z niektórych
trochę ponadawać w stylu
wakacyjnym.
Aktywność 160-10m z:
 HR (Honduras), 
TG (Gwatemala), 
YS (Salwador), 
XE (Meksyk), 
V31 (Belize).
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Zabierany sprzęt to: IC-7300 +PA 4xGU-50 verticale 40-10m , Inv - L 160-80m, 
Slopery. 
Do usłyszenia!
Przemek SP7VC 

3. 800 lat OPOLA
Z  inicjatywy  Piastowskiego  Klubu  Krótkofalowców  SP6PAZ-SN6O oraz  Oddziału
Terenowego PZK w Opolu w dniach od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku czynna
będzie  okolicznościowa  radiostacja  o  znaku  HF800O.  Okazją  do  pracy  pod  tym
znakiem  jest  800  LAT  OPOLA  (1217  -  2017).  Przewidziana  jest  aktywność  na
pasmach KF emisjami: SSB - CW - RTTY - PSK. Karty QSL via biuro QSL OT-11,
direct oraz LoTW. Więcej informacji będzie umieszczanych sukcesywnie na stronie
www.sp6paz.pl,  na  stronie  OT-11  PZK  Opole  oraz  na  QRZ.COM,  QRZCQ.COM.
Informacje związane z jubileuszem 800 LAT OPOLA można też przeczytać na stronie 
http://opole800.pl/misja/.  Karty  QSL  będą  wysyłane  via  biuro  QSL  PZK  po
zakończeniu pracy HF800O.
VY 73 Team SP6PAZ / HF800O
info. Krzysztof SP6DVP

4. MK QTC 1/2017

W styczniu  w eQTC. Styczniowy  numer  eMK QTC oznacza wejście  w 25.  już rok
wydawania  eMK  QTC.  Można  skromnie  powiedzieć,  że  ćwierć  wieku  miesięcznik
ukazywał się bez przerwy. Było to możliwe chyba dlatego, że od początku był pismem
zupełnie  niezależnym.  Utrzymanie  się  na  rynku  przez  25  lat  to  także  wynik
redagowania eMagazynu dla krótkofalowców i przez krótkofalowców. Tak było i tak
nadal  pozostanie.  Za  nasze  wspólne  dzieło  wszystkim,  którzy  tworzyli  nasz
miesięcznik - VY TNX! 

A dziś zachęcam do lektury cieplutkiego jeszcze wydania. W nim m. in.: - Serwis 
eQTC w 2017 roku, - o wyprawach terenowych słów kilka, - Konkurs na logo SP6PAZ,
- Spotkanie w Kozłówce, - Kalendarz międzynarodowych zawodów HF, - Regulaminy 
międzynarodowych zawodów HF, - Kalendarz krajowych zawodów HF i VHF, - Ejcz-aj 
Ejcz-aj SP5LP, - QSL Flora & Fauna, - Z archiwum Adama SP6EBK, - Kamczacka 
przygoda, - Puchar dla SP7ASZ, Wyniki współzawodnictwa SP-AH-C, Ranking SPDXC 
Tabela 9 Pasm, Ranking SPDXC SP DX Maraton, - SP7GIQ na TOP-ie CQ WW 2016, - 
25. Lat Kazachstanu (dyplom okolicznościowy), - Zebranie w Malborku, - HF25FIN    
w 25. Finale WOŚP, - Al-Safliyah Island 2017, - QSL via, - Poszukiwane adresy, - 
Projekt Bouvet Island 2018, - Rarotonga w lutym, - QRV z Panamy, - 9G5X w marcu,
- NPOTA amerykański program parków narodowych, - Wild Atlantic Way 
(okolicznościowy eCertyfikat), - JW2US z Hopen Island, - RI0C Iony Island w lipcu 
2017, - Nasze dobre strony, - Konkurs Generalski edycja 2017. Więcej informacji na 
portalu http://qtc.suchacz.eu Serwis obejmuje eQTC, DX News, informacje SPCWC, 
SP-CFF, a także kilkanaście albumów tematycznych. 

Info: SP2FAP  
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5. HNY 2017 

HNY 2017 to tradycyjne spotkanie eterowe krótkofalowców jakie miało miejsce od
godziny 18.00Z w dniu 31 grudnia 2016 r. do godziny 18.00Z w dniu 1 stycznia 2017
r.  Dla  uczestników  redakcja  eMK  QTC  przygotowała  eCertyfikaty  udziału.
Zainteresowani  na  adres  qtc@post.pl  przesyłają  alfabetyczny  wykaz  swoich
korespondentów, tzn. tylko ich znaki wywoławcze.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 stycznia 2017 r.

Info: SP2FAP

6. Nowe stowarzyszenie krótkofalarskie 

W  dniu  28  grudnia  br.  w  Inowrocławiu  zostało  powołane  Kujawsko-Pomorskie
Stowarzyszenie Krótkofalowców. Stowarzyszenie powołali członkowie dwóch klubów:
Inowrocławskiego  Klubu  Krótkofalowców  SP2KCW  będącego  klubem  Polskiego
Związku Krótkofalowców oraz SP2ZCH klubu Związku Harcerstwa Polskiego.
O wydarzeniu tym możemy przeczytać także na stronie innego stowarzyszenia, która
to informacja jest nie do końca prawdziwa, a mianowicie autor tej informacji podaje
jakoby klub SP2KCW był klubem LOK, a jest klubem PZK zrzeszonym w Bydgoskim
OT PZK. To kolejna mijająca się nieco z prawdą informacja pochodząca z tego źródła.
Z  rozmów z  Kolegami  założycielami  nowego stowarzyszenia  dowiedziałem się,  że
głównym celem jego  powstania  jest  lepsza  integracja  środowiska  oraz  ułatwienie
komunikacji  z  władzami  na  szczeblu  gmin,  miast  i  powiatów  oraz  Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.  W  uzupełnieniu  dodam,  że  założycielami  nowego
stowarzyszenia w większości są członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców.
Więcej szczegółów na: http://kpsk.pev.pl/.
Info. SP2JMR

7. 50. lecie KLUBU SP6PAZ - konkurs
Szanowne Koleżanki i Koledzy. W 2017 roku klub SP6PAZ obchodzić będzie jubileusz 
50-ciu lat istnienia. Wydarzenie to pragniemy uczcić między innymi rocznicowym logo
klubowym, które będzie naszym herbem klubowym w roku jubileuszu. W związku
z tym ogłaszamy otwarty konkurs na projekt logo jubileuszowego. Znak ten 
w zamyśle powinien jednoznacznie być związany ze znakiem klubowym, 
przynależnością do PZK, obchodzonym jubileuszem, miejscem działania, barwami 
Opola i województwa. Będzie on znajdował się na materiałach związanych 
z obchodami jubileuszu (znaczkach, koszulkach, kartach QSL). Zgłoszenia w postaci 
znaku graficznego najlepiej umożliwiającego dowolne skalowanie, zawierające dane 
pomysłodawcy logo oraz jego adres e-mail prosimy przysyłać na adres podany na 
stronie klubowej w zakładce kontakt lub na adresy członków zarządu do końca 
stycznia 2017 r. Konkurs rozstrzygniemy głosami klubowiczów na pierwszym 
spotkaniu klubowym w lutym 2017r. Informacja zaczerpnięta ze strony 
www.sp6paz.pl. Info Krzysztof SP6DVP
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8. HF6ESK. Praca radiostacji z okazji obchodów Europejskiej Stolicy 
Kultury we Wrocławiu w 2016 roku
Organizator: Dolnośląski Oddział Terenowy Polskiego Związku 
Krótkofalowców. Praca radiostacji w dniach 12-22 stycznia 2017. QSL via 
biuro (SP6PWW). 

Dyplom w wersji elektronicznej dla każdej stacji spełniającej warunki:

   a) 5 QSO dla stacji z SP 

   b) 3 QSO dla stacji z Europy 

   c) 2 QSO dla stacji z  poza Europy

   d) Do uzyskania dyplomu każde zaliczane QSO musi odbyć się w innej dobie
pracy

   e) Każdy z dyplomów można uzyskać w kategorii CW / PHONE / DIGI / MIX

Dyplomy będą do pobrania ze strony internetowej organizatora po 22 lutego
2017  pod  adresem:  http://hf6esk.pzk.org.pl.  Podsumowanie  wydarzeń
związanych z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. W 2016 roku
tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznano miastom Wrocław i San Sebastain
w Hiszpanii.Program obchodów dla Wrocławia przygotował prof. hab. Adam
Chmielewski  z  Uniwerystetu  Wrocławskiego.  Aplikacja  -  „Przestrzeń  dla
piękna”. Do przygotowań tego olbrzymiego przedsięwzięcia zaproszono ośmiu
kuratorów  z  różnych  dziedzin  kultury  i  sztuki,  mających  ogromne
doświadczenie  i  dorobek.  Realizowano  Wizję  „Metamorfozy  kultury”,  Misję
„Przestrzenie  dla  piękna”  i  Cel  „Różnorodność”.  Obchody  otwarcia  ESK  -
weekend 15-17.01.2016 r., rozpoczęła ceremonia pn. „Przebudzenie”-barwne
pochody mieszkańców z czterech dzielnic Wrocławia do Rynku. W trakcie roku
obchodów  odbyło  się  ponad  tysiąc  imprez  i  wydarzeń  kulturalnych.
Zrealizowano 400 projektów. Miasto skrzyło się i mieniło światłami i barwami
ESK- czerwienią i bielą. Było gwarnie i wesoło. Pogoda zazwyczaj dopisywała.
Najbardziej znaczące zrealizowane projekty: Noc Literatury, World Music Day,
Światowa  Stolica  Książki  Unesco  2016,  Europejska  Nagroda  Filmowa,
Olimpiada  Teatralna,  Kino  Nowe  Horyzonty.  Wydarzenia  odbywały  się
w  miejscach  znanych  wrocławianom  i  interesujących  dla  gości.
W  monumentalnej  Hali  Stulecia,  Narodowym  Forum  Muzyki,  Operze
Wrocławskiej, siedzibach teatrów, na Stadionie Miejskim, w Rynku oraz takich
miejscach  jak:  uczelnie  wrocławskie,  kluby,  obiekty  architektury,  jak  np.
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WuWa2.  Cała  przestrzeń miejska  tętniła  wydarzeniami  i  przedsięwzięciami.
W  trakcie  Weekendu  zamknięcia  -  15-18  grudnia  przedstawiono
multiwidowisko  „Niebo” w Hali Stulecia oraz  zrealizowano mnóstwo wydarzeń
rozgrywających  się  w  całym  mieście.W  trakcie  obchodów  ESK  Wrocław
odwiedziło tysiące turystów europejczyków oraz gości z całego świata, którzy
poznawali piękno naszego miasta, uczestniczyli w wydarzeniach i bawili się.
Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie Wrocławia!

Zapraszamy  serdecznie wszystkie osoby ciekawe pięknych miejsc, poznania
zabytków, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych do Wrocławia, stolicy
Dolnego Śląska.

Info: Kuba SQ6NEJ

Bolesław SP2ESH s.k.  
Z żalem zawiadamiamy, że dniu 30. Grudnia 2016 r. o godz. 10:50 
opuścił nas na zawsze Bolesław Krzymin SP2ESH wspaniały kolega,
animator krótkofalarstwa. Bardzo aktywny w działalności społecznej
na rzecz PZK do 2013 roku, m.in. wieloletni Członek Zarządu
Oddziału Bydgoskiego naszej organizacji, organizator lub
współorganizator wielu zawodów szkoleń i treningów w Amatorskiej
Radiolokacji Sportowej. W latach 1970-1994 prowadził magazyn, w
którym krótkofalowcy z całego kraju mogli zaopatrzyć się w części
niezbędne do powstawania naszych konstrukcji. Ś.p. Bolesławowi
SP2ESH krótkofalarstwo bydgoskie zawdzięcza najwspanialsze
chwile w swojej historii. Był to człowiek całkowicie oddany Polskiemu Związkowi 
Krótkofalowców.

Ś.p. Bolesław został w 2003 r. odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK nr 26/Z, 
a w 2012 r. na mocy uchwały XXI KZD uzyskał godność Członka Honorowego PZK.
 
Pogrzeb odbył się czwartego stycznia  2017 r.  na cmentarzu  „Nowofarnym” przy ul.
Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd OTO4 & Piotr SP2JMR
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SP9VRJ Szczepan Gacek S.K.  
W dniu 3 stycznia tego roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł kolega
Szczepan Gacek SP9VRJ, wieloletni członek PZK, członek Małopolskiego
Stowarzyszenia Krótkofalowców
i OT10, odznaczony w 2001 r. odznaką honorową PZK.

Szczepan przez długi czas mieszkał w Gliczarowie Górnym niedaleko
Zakopanego, gdzie był Proboszczem na parafii. Z tego okresu pamięta
go wielu, nie tylko polskich krótkofalowców, gdyż na terenach
parafialnych cyklicznie organizował spotkania krótkofalowców.
Przyjeżdżała też na te spotkania wyjazdowa Komisja Egzaminacyjna
Urzędu Komunikacji Elektronicznej dając możliwość zdania egzaminu i
wstąpienia w szeregi naszej organizacji wielu nowym sympatykom naszego hobby.
Krótkofalarstwo nie było jego jedyną pasją. Kolega Szczepan bardzo kochał góry. Przez 40 
lat był czynnym ratownikiem Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, był także przewodnikiem Tatrzańskim.
Jego odejście napełni smutkiem serca wielu znajomych i kolegów. 

Pogrzeb ś.p. Szczepana SP9VRJ odbędzie się w dniu 5 stycznia br. na cmentarzu
w Gliczarowie Górnym. 
Początek uroczystości pogrzebowych o godz. 5.01.2017 r., 11:00.

Zainteresowani odprowadzeniem kolegi Szczepana SP9VRJ do krainy wiecznych DX-ów mogą
uzyskać więcej informacji u kol Romana SP9FOW pisząc na maila: sp9fow@o2.pl w temacie 
proszę podać SP9VRJ.

Roman SP9FOW 

 

Dodatek*

Regulamin współzawodnictwa w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2017.

Na portalu PZK w zakładce WSPÓŁZAWODNICTWA opublikowano regulamin 
współzawodnictwa w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2017.

Pozdrawiam Kazik sp9gfi

* Regulamin SPCM znajduje się w załączniku do komunikatu.

TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz 
materiały: Grzegorzowi SP3CSD, Krzysztofowi SP6DVP, Przemkowi SP7VC, Kubie 
SQ6NEJ, Kazikowi SP9GFI, Romanowi SP9FOW, Sylwestrowi SP2FAP.
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Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do 
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, 
admin@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym 
komunikacie czyli za tydzień.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24
godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
 
Prosimy  nie  formatować  tekstu,  utrudnia  to  pracę  Redakcji  przy  składaniu  całości
komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych
w materiałach.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą
praw  autorskich.  W  przypadku  wizerunku  osób małoletnich  wymagana  jest  zgoda
opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych
niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor  przekazując swój  materiał  do  publikacji  przenosi  na Polski  Związek  Krótkofalowców
(zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego
rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet.
Tekstów  nadesłanych  nie  zwracamy.  Nadesłanie  tekstu  nie  jest  równoznaczne  z  jego
opublikowaniem.

Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu

lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Jurek SP3SLU–nadający komunikaty środowe PZK.
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Regulamin Współzawodnictwa SP Contest Maraton 2017
 

1. Termin współzawodnictwa: jeden rok kalendarzowy.

2. Honorowy Patronat: Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ.

3. Cele:

 wyłonienie najlepszych operatorów, reprezentujących wysoki poziom sportowy 
 zwiększenie aktywności klubów i nadawców indywidualnych 
 podnoszenie umiejętności operatorskich i poziomu organizacji zawodów. 

4. Zakres współzawodnictwa:

 współzawodnictwo obejmuje wyniki polskich stacji indywidualnych i klubowych
oraz  stacji  zagranicznych  –  członków  PZK  (członkostwo  dotyczy  stacji
zagranicznych), w zawodach krajowych, zamieszczonych na liście zawodów. 

 wyniki zawodów cyklicznych uwzględnione będą po ostatniej turze jako wynik
końcowy tych zawodów. 

 

5. (*) Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa (*)

Do  współzawodnictwa  zaliczone  zostaną  wyniki  tych  zawodów,  których
oficjalne  komunikaty  klasyfikacyjne  zostaną  opublikowane  przez
organizatorów w terminie do 2 (dwóch) miesi  ę  cy od zako  ń  czenia zawodów.

Wyniki zawodów można przesłać      na adres: spcontestmaraton@wp.pl   

6. Kategorie współzawodnictwa:

Stacje nadawcze:

 SO-CW – stacje pracujące emisją CW 
 SO-SSB - stacje pracujące emisją SSB 
 SO-MIXED - stacje pracujące emisją SSB i CW 
 SO/MO QRP-MIXED - stacje pracujące emisją SSB, CW, lub SSB i CW 
 MO-CW - stacje pracujące emisją CW 
 MO-SSB - stacje pracujące emisją SSB 
 MO-MIXED - stacje pracujące emisją SSB i CW 
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Uwagi:

 SO – single operator (stacja z jednym operatorem) 
 MO – multi operator (stacja z wieloma operatorami) 
 stacja może być sklasyfikowana w kilku kategoriach 
 stacje  klasyfikowane  w  zawodach  w  nietypowych  kategoriach  będą

klasyfikowane  w  kategoriach  jak  w  pkt.  6  wg  interpretacji  komisji
współzawodnictwa.

       Wyniki zawodów SP-CW-Contest oraz SP QRP-Contest zaliczane są również 
do rywalizacji w pozostałych grupach klasyfikacyjnych SPCM. Dla SP-CW-Contest
 stacjom pracującym CW zalicza się również uzyskany wynik do klasyfikacji SO-MIX 
i MO-MIX SPCM a dla SP QRP- Contest stacjom pracującym ssb-qrp, cw-qrp, mix-qrp 
zalicza się również uzyskany wynik do klasyfikacji SO-SSB, SO-CW, SO-MIX, MO-
SSB, MO-CW, MO-MIX"

Oddziały Terenowe PZK

 uczestnictwo w SP Contest Maraton nie wymaga zgłoszenia 

7. Punktacja:

 Ilość  punktów  za  wynik  w  zawodach  zostanie  przeliczony  w  stosunku  do
najlepszego wyniku w danej kategorii wg wzoru: 

                         PKT ={[Wynik stacji: Wynik zwycięzcy] x 100}+1

8. Wyniki:

Stacje SO i MO:

 końcowy wynik  stacji  w danej  kategorii  to  suma punktów  15 najlepszych
wyników obliczonych wg pkt 4, 5 i 7. 

 do końcowej klasyfikacji w danej kategorii zaliczone będą stacje które zostaną
sklasyfikowane w co najmniej pięciu zawodach (w kategorii QRP – czterech) 

 stacje  będą  klasyfikowane  wg  znaków  zamieszczonych  w  oficjalnych
rezultatach  zawodów  lub  pod  tzw.  znakiem  podstawowym,  jeżeli  będzie
możliwa identyfikacja znaku okolicznościowego, contestowego.

OT PZK  : suma punktów uzyskanych w końcowej klasyfikacji przez stacje SO i MO z
danego OT pomniejszona o PKT, w wypadku równoczesnego sklasyfikowania w dwóch
KAT. w  SP CW Contest i SP QRP Contest. (Punkt 6 – Uwagi). Przynależność stacji
do danego OT PZK będzie określana na podstawie danych zawartych w OSEC, po
zakończeniu klasyfikacji SO/MO.
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 Cząstkowe oraz końcowe wyniki współzawodnictwa będą publikowane na:

http://www.pzk.org.pl

oraz  innych  portalach  zapewniających  szybki  i  swobodny  dostęp  do  wyników.
Ogłoszenie  końcowych wyników i  wręczenie  nagród odbędzie  się  do końca marca
2018.

8. Nagrody: Fundatorem nagród jest ZG PZK

 za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach – puchary (deski) 
 za miejsca od 1 do 3 – dyplomy 
 w razie pozyskania sponsorów dodatkowe nagrody 

 

9. Obliczanie rezultatów SP Contest Maraton przeprowadzi Komisja:

Krzysztof SP1MGM –  OT14, sp3mgm@smsnet.pl

Grzegorz SQ9E – OT6, sq9e@wp.pl

Kazimierz SP9GFI – OT31, sp9gfi@wp.pl

Komisja prosi o przestrzeganie zapisów regulaminowych min. nie przekraczanie mocy
oraz pracę w wyznaczonym przedziale czasowym. Nie odpowiada również za błędne
wyniki publikowane przez organizatorów danych zawodów.

Uczestnicy zawodów którzy nie chcą być klasyfikowani we współzawodnictwie SPCM
proszeni są o przesłanie rezygnacji na adres:

spcontestmaraton@wp.pl

Decyzje Komisji są ostateczne.

73 de SP1MGM, SQ9E, SP9GFI
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 * Ad 5. Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa SP Contest Maraton 2017.

Lp. Nazwa zawodów Termin Czas zawodów

1 Mistrzostwa Polski ARKiI 1 cykl 2 godz.

2 PGA TEST 1 cykl 1 godz.

3 Podkarpackie 05 luty 1 godz.

4 O Statuetkę „Syrenki Warszawskiej” 18 marzec 1,5 godz.

5 Świętokrzyskie 09 kwiecień 1 godz.

6 WARD Contest 18 kwiecień 1 godz.

7 Konstytucji 3-go Maja 03 maj 2 godz.

8 Europe-Day-Contest 09 maj 1 godz.

9 Quo Vadis 20 maj 1 godz.

10 Tarnowskie 18 czerwiec 1 godz.

11 Dni Morza 25 czerwiec 2 godz.

12 Powstanie Warszawskie 01 sierpień 2 godz.

13 Staropolskie 03 wrzesień 1 godz.

14 Puchar Wielkopolskiej Pyry 17 wrzesień 1 godz.

15 SP QRP Contest 23 wrzesień 1 godz.

16 SP-CW-Contest 15 październik 1 godz.

17 Narodowe Święto Niepodległości 11 listopad 2 godz.

18 Ratownictwo Górnicze 16 listopad 1 godz.

19 Barbórka 04 grudzień 2 godz.

20 Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego 06 grudzień 1 godz
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