KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 20/2017 z dnia 24. maja 2017 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej
najnowsze informacje z minionego tygodnia.

1. XI ŁOŚ -2017

Jak co roku w ostatni pełny weekend maja zapraszamy do udziału w
największym w Polsce spotkaniu środowiskowym krótkofalowców i
radioamatorów. Początek części oficjalnej w sobotę o godz. 10.30 w namiocie
prelekcyjnym. Poniżej załączamy program tegorocznego spotkania.

Program XI Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców
„ŁOŚ 2017”
1. 10.30- uroczyste otwarcie 11. ŁOŚ-a, powitanie, odznaczenia, sprawy
organizacyjne etc.
2. 10.50- Prezentacja nowych mediów PZK-„Tygodnik Krótkofalowca”,
„Newslettera PZK”
3. 11.00- Ryszard Reich SP4BBU- „Agent nadaje” - promocja nowej
książki.
4. 11.30. Prezentacja SPEmCom- prowadzenie łączności bezpieczeństwa
przez krótkofalowców
5.12.15- Tomasz Niewodniczański SP6T- promocja publikacji "Marna
Głowa Jednozakresowa"
6. 12.45- Tomasz Ciepielowski SP5CCC - Początki ruchu UKF w Polsce
w latach 1924 – 1939
7. 13.30 - Przemysław Gołębowski SP7VC- ….prezentacja dot. wypraw
DX-owych
8. 14.15 – Radosław OM0AMR Przemiennik na potrzeby syt. kryzysowych
9. 15.00- Straż Pożarna udziela pomocy przedmedycznej, pokaz
umiejętności w praktyce.
10. Leszek Przybylak SP6CIK - LoTW dla zainteresowanych podczas XI. „ŁOŚa”- *
Do zobaczenia,
Organizatorzy
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2. Zaproszenie na XII Piknik Eterowy SP-OK-OM
Koniaków 15-16 lipca 2017
Szanowne Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy, użytkownicy CB-radio
a także sympatycy naszego wspaniałego hobby.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą spędzić mile czas w gronie
koleżanek, kolegów i przyjaciół będących pasjonatami radia i fal eteru
serdecznie zapraszamy do Koniakowa na dwunaste już spotkanie
krótkofalarskie. Spotykamy się od ponad 10-ciu lat w Domu Wypoczynkowym
„Koronka” w Koniakowie w otoczeniu uroczego beskidzkiego krajobrazu.
Piknik Eterowy jest imprezą towarzyszącą kolejnym Dniom Gminy Istebna.
Udział w imprezie jest bezpłatny, zarówno dla wystawców jak i odwiedzających.
Istnieje możliwość zorganizowania własnego stoiska dającego możliwość
zaprezentowania swojego klubu, firmy handlującej sprzętem radiowokrótkofalarskim, zarówno nowym jak i używanym. Oczekujemy również na
dalsze ciekawe propozycje wykładów oraz prezentacji interesujących brać
krótkofalarską. Rejestracja i przywitanie pierwszych gości: sobota od godz.
9-tej. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy identyfikator, będący niejako
potwierdzeniem udziału w Pikniku. Startujemy o godz. 10-tej, pewnie jak
zwykle hucznie…
W sąsiedztwie parkingu udostępnione będą bezpłatne miejsca na przyczepy
kempingowe oraz namioty. Bliższe informacje dotyczące szczegółowego
programu dostępne będą na stronie www.sp9psb.prv.pl oraz
www.pzk.katowice.pl oraz na FB. Impreza odbywa się prawie w całości „pod
dachem”, więc nie jesteśmy zależni od aktualnej pogody.
Serdecznie zapraszamy w dniach 15 i 16 lipca 2017 (sobota, niedziela)
na: XII Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2017.
Miejsce: Gospoda i Pensjonat „Koronka” w Koniakowie, obok wzniesienia Koczy
Zamek (wysokość 846 m n.p.m.) oraz punktu widokowego.
Ze względów organizacyjnych zachęcamy do rejestrowania się poprzez wysłanie
maila potwierdzającego swoje uczestnictwo na adres organizatora:
sp9fhz@gmail.com.
Do kolejnego zobaczenia w Koniakowie, gdzie zaprasza w imieniu
współorganizatorów: Śląskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Żywieckiego
Klubu Krótkofalowców SP9PSB, ·Henryk SP9FHZ, e-mail sp9fhz@gmail.com,
tel. 502-286-600.
Koniaków, dnia 06.04.2017
Henryk SP9FHZ
3. LoTW dla zainteresowanych podczas XI. „ŁOŚ-a”
DXCC zdecydowało się powierzyć DXCC Card Checkerom weryfikację pozwoleń
radiowych osób ubiegających się o pierwszy certyfikat LoTW. Dotychczas
amatorzy spoza USA musieli wysłać kopię pozwolenia i dowodu tożsamości do
DXCC. Oczywiście wiązało się to z pewnymi niebezpieczeństwami związanym
www.pzk.org.pl
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z otwarciem listu. Od roku, taką weryfikację może przeprowadzić DXCC Card
Checker z danego kraju. Procedura jest jednak trochę odmienna. Weryfikacja
musi nastąpić podczas jakiegoś spotkania np. zjazdu i powinna być
zrealizowana - jak to ładnie
określono „face to face”. DXCC Card Checker sprawdza pozwolenie radiowe
i porównuje dane z dowodem tożsamości. Nie robi jednak żadnej kopii tych
dokumentów, jedynie zapisuje na listę znak wnioskującego i jego adres e-mail.
Tę listę wysyła do wyznaczonej osoby w DXCC. W chwili, gdy
do DXCC dotrze wniosek o certyfikat np. SP0XXX.tq5, zostanie on niezwłocznie
wydany. Wniosek musi zostać przygotowany w programie TQSL wyłącznie przez
osobę ubiegającą się o certyfikat LoTW.
Chętnym mogę umożliwić weryfikację dokumentów podczas najbliższego
Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2017.
Leszek SP6CIK – DXCC Card Checker
4. Zjazdy SPDX Klubu.
Doroczne zjazdy SPDX Clubu odbywają się w różnych miejscach w Polsce, tak
aby uatrakcyjnić ich uczestnikom oraz osobom im towarzyszącym miły pobyt
i zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy.
Taki wyjazd od kilku lat traktujemy także jako wyjazd rodzinny, gdzie
przyjeżdżamy ze swoimi najbliższymi, żonami a nawet dziećmi
Na nasze zjazdy zapraszamy zawsze prelegentów, np. konstruktorów,
czołowych contestmanów, czy uczestników wypraw DX-owych, którzy
przedstawiają uczestnikom zjazdu opowieści ze swoich wypraw oraz prezentacje
fotograficzne lub filmowe.
W naszych zjazdach uczestniczą zawsze nie tylko członkowie SPDX Clubu ale
także nasi przyjaciele i sympatycy. Jest tu możliwość spotkań koleżeńskich
i spotkania z naszymi korespondentami z eteru oraz z przyjaciółmi,
niewidzianych często przez dziesięciolecia.
W tym roku Zjazd SPDX Clubu organizowany jest w Janowie Podlaskim.
W miejscowości, gdzie jest sławna stadnina koni, którą przy tej okazji można
zwiedzić. Można także zwiedzić inne ciekawe miejsca w okolicy na naszych
Kresach Wschodnich i zasmakować kuchni kresowej.
W połowie drogi od Warszawy można wstąpić do miejscowości Jeruzal, gdzie
kręcony jest serial popularny "Rancho"
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeruzal_(powiat_mi%C5%84ski)
Zrobić sobie zdjęcie na "słynnej" ławce a w miejscowym sklepie kupić
"Mamrota".
W związku z tym, że są jeszcze wolne miejsca w hotelu, zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w spotkaniu i dokonywaniu rezerwacji.
Informacja oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa znajduje się na stronie
SPDX Clubu pod adresem:
www.pzk.org.pl
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http://www.spdxc.org/index.php/sp-dx-club/spdxc-inforozne/download/category/36-zjazdy
Nie czekając na "ostatni termin" informuję, że istnieje możliwość dokonania
jednorazowo pełnej wpłaty.
73
Andrzej SP8LBK
Prezes SPDXC
SP8UX s.k.
W dniu 20 maja br. w wieku 63 lat odszedł nagle do krainy wiecznych DX-ów
kol. Marek Świtka SP8UX członek Lubelskiego OT PZK.
Pierwsze zezwolenie ze znakiem SP8JUX otrzymał w 1977r. Do ostatnich dni
był bardzo aktywny w eterze. Przez wiele lat był nauczycielem w Zespole Szkół
Nr. 4 w Tomaszowie Lubelskim. Był działaczem społecznym i wychowawcą wielu
krótkofalowców. Cześć Jego pamięci !!!
Info SP8TK
TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję
oraz materiały: Bożenie SP9MAT, Bogdanowi SP3LD, Andrzejowi SP5AHT,
Staszkowi SP6MLK, Stanisławowi SP9UNK, Jurkowi SP5VJO, Krzysztofowi
SP5KP, Łukaszowi SQ1NXO.
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, sq7an@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.
Uwaga! Dostarczane do publikacji w „Tygodniku Krótkofalowca” 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., a materiał w nich
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zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: „Tygodnika Krótkofalowca” oraz
„Krótkofalowca Polskiego”

Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK.

ZAWODY

Regulamin zawodów <<Puchar Lwowa Łączności na KF 2017>>
Regulamin
1.Cel zawodów.
Celem zawodów jest promowanie radio sportu, krótkofalarstwa oraz miasta
Lwowa.
2.Organizator:
2.1 Organizacja pozarządowa <<LKK>>
2.2 Wywołanie ogólne:
CW r11; CQ LVIV TEST
SSB r11; <<CQ Lviv Cup>>
3.Termin zawodów
3.1 20 Maja 2017
3.2 Od 19.00 do 20.59 UT (GMT) w cztery tury
- Pierwsza tura CW od 19.00 do 19.29 UT;
-Druga tura CW od 19.30 do 19.59 UT;
-Trzecia tura SSB od 20.00 do 20.29 UT;
Czwarta tura SSB od 20.30 do 20.59 UT;
W każdej turze z tym samym uczestnikiem jest dozwolone tylko jedno QSO.
3.3 Pasmo 80 metrów. Polecone segmenty:
3530 r11; 3560 CW, 3610 r11; 3640 SSB.
4.Uczestnicy zawodów.
4.1 Do udziału w zawodach są zaproszeni krótko falowce z całego świata.
4.2 Kategorie uczestników:
-A - Indywidualne CW
-B- Indywidualne SSB
-C- Indywidualne Mix(SSB+CW)
-D-Radiostacje klubowe tylko Mix(SSB+CW)
5.Raporty
RS(T) + numer kolejnej łączności od 001.
Numeracja QSO ciągła we wszystkich turach.
6.Punktacja
6.1 Za każde QSO jest naliczany 1 punkt.
6.2 Wynik końcowy: suma zdobytych punktów podczas zawodów.
7.Dzienniki
www.pzk.org.pl

5

7.1 Wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie CABRILLO. Nazwa pliku
składa się ze znaku uczestnika oraz
kategorii np: UR0WWW _D.cbr
7.2 Końcowy termin podania wyników r11; 27.05.2017 do 20.59 UT.
7.3 Wyniki wysyłać na adres: uy5xeg@gmail.com
8. Sędziowie zawodów
8.1 Za pomocą komputera.
8.2 Główny sędzia zawodów-Sędzia międzynarodowej kategorii G.Czlijanc
(UY5XE).
8.3 QSQ nie jest zaliczane obojgu uczestnikom w przypadku źle nadawanego
lub odebranego numeru .QSO
-Źle odebranego znaku.
-Przy nieodpowiednim czasie QSO więcej niż 3 minuty.
8.4 Organizacja pozarządowa ogłasza wyniki zawodów nie później niż 1 lipca
2017.
8.5 Wyniki zawodów będą podane na oficjalnej stronie LKK.
9. Nagradzanie uczestników.
9.1 Zwycięzca zawodów otrzymuje główną nagrodę za największą ilość
punktów.
9.2 Pozostałymi nagrodami będą odznaczeni uczestnicy z maksymalną ilością
punktów w swoich kategoriach.
9.3 Uczestnicy zawodów które zajęli 2-3 miejsce w swoich kategoriach będą
odznaczeni medalami i dyplomami.
9.4 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy Certyfikat.
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