KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 07/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

W

itamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych
komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie
18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz
publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.
Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze:
https://komunikat.pzk.org.pl/
I. Sprawy organizacyjne
1. Uroczyste spotkanie z okazji 90 rocznicy powstania PZK
Polski Związek Krótkofalowców powstał
podczas obrad Zjazdu założycielskiego
w dniu 24 lutego 1930 roku w Warszawie.
Dla uczczenia przypadającej w tym roku
okrągłej 90 rocznicy powstania PZK
w dniu 29 lutego br. w Centrum Promocji
Kultury Dzielnicy Warszawa Praga
Południe przy ul. Podskarbińskiej 2
w Warszawie odbędzie się Uroczyste
spotkanie z okazji 90 rocznicy
powstania Polskiego Związku
Krótkofalowców. Początek uroczystości
planowany jest na godz. 12.00.
W programie: wystąpienie Prezesa PZK,
wystąpienia Gości, prezentacje na temat
historii PZK i nie tylko, wystawa sprzętu krótkofalarskiego oraz wręczanie OH,
ZOH i innych wyróżnień.
Na spotkanie to Prezes PZK zaprosił imiennie: Członków Honorowych PZK,
Kolegów Odznaczonych Złotą OH PZK oraz Odznaką Honorową PZK na mocy
uchwał ZG PZK z dnia 7 grudnia 2019 r., Prezesów Oddziałów Terenowych PZK,
Członków Zarządu Głównego PZK, Członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK,
Managerów PZK, Kolegów wspierających w sposób szczególny naszą działalność,
Prezesów współpracujących z nami stowarzyszeń, przedstawicieli Patronów
Honorowych Obchodów 90 rocznicy powstania PZK oraz media. Zaproszenia te
zostały rozesłane pocztą tradycyjną w dniu 31 stycznia br.
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Zaproszenie jest skierowane także do wszystkich członków i sympatyków
Polskiego Związku Krótkofalowców, którzy zechcą z nami świętować ten
doniosły jubileusz.
Prezydium ZG PZK
2. Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK OT25
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
Zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału
Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 21 marca 2020 r.
w Warszawie.
- w pierwszym terminie 21 marca 2020r o godzinie 9:30
- w drugim terminie 21 marca 2020r o godzinie 10:00
W sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie - III piętro sala 305
Program dostępny na portalu OT25: http://www.ot25.pzk.org.pl
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK
w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostaną wybrani delegaci na XXVI
Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.
Prezes Zarządu WOTPZK Jerzy Szawarski SP5SSB
II. Wydarzenia
3. Skrócony spis treści Świata Radio 3/2020:
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: ICOM IC-9700, ADALM-PLUTO i OSCAR-100
PREZENTACJA: Modem DTM-6000 Hytera
ŁĄCZNOŚĆ: Metoda Weavera dla bystrzaków
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Telegrafia to moja ulubiona emisja
HOBBY: Różne rozwiązania PUK 2019
DIGEST: Amatorskie transceivery QRP-cd.
RETRO: Saga braci Odyńców
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
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Okładka nr 3/2020 Świata Radio
4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 3/2020
Po akcji dyplomowej 100 lat PIP
Centrum Nauki- Radiostacja Stare Babice
Walne Zebrania OT 06, OT12, OT14, OT24 reportaże i fotoreporatże
Po ćwiczeniach ogólnokrajowych SPEmCom
Akcje dyplomowe PZK
SN7L I-miejsce w IARU VHF 144 MHz
Mieczysław Czarnecki SP3CMX- krótkofalowiec i podróżnik c.d
Silent Key’s
Info. Andrzej SP5AHT i Tadeusz SP9HQJ
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5. 1% podatku na rzecz PZK i Zespołu SN0HQ
Koledzy
Właśnie rozpoczyna się okres rozliczania podatku PIT za rok 2019 rok.
Urząd Skarbowy przygotował na swojej stronie propozycję rozliczenia podatku PIT
dla każdego podatnika.
Aby ją sprawdzić należy wejść na stronę:vhttps://www.podatki.gov.pl/
następnie kliknąć na zakładkę: zobacz swój e-PIT.vWłasny e-PIT można zobaczyć
na dwa sposoby - podając dane podatkowe lub wejść poprzez profil zaufany.
Ostatnią z opcji widocznej na stronie po zalogowaniu jest opcja darowania 1%
podatku.
I tu zaczyna się moja prośba o wpłacenie 1% podatku na organizację pożytku
publicznego, jaką jest PZK. Należy wpisać KRS 0000088401, wybrać Polski
Związek Krótkofalowców oraz podać w następnym wierszu cel szczegółowy Zespół
SN0HQ. Jeśli oczywiście nie macie bardziej wzniosłych celów do obdarowania
kogoś innego.
W ubiegłych dwóch latach tylko nieliczne osoby ofiarowały swój 1% podatku na
potrzeby Zespołu SN0HQ, za co im serdecznie dziękujemy. Były to stosunkowo
niewielkie kwoty, ale i tak uświetniły nasze ostatnie spotkanie Zespołu SN0HQ
w Burzeninie. W przypadku większych wpłat można by bardziej rozpropagować
nasz start w IARU HF Championship fundując dodatkowo "deski" dla czołowych
stacji SP, zamiast lub obok tradycyjnych koszulek, których niektórzy mają już po
kilka sztuk w szafie. Jak wiadomo Zespół SN0HQ jest oficjalną reprezentacją
Polskiego Związku Krótkofalowców w zawodach IARU i każda akcja promocyjna
wpływa korzystnie na naszą lokatę w tych zawodach.
Apeluję o ewentualne rozpropagowanie naszego celu wśród bliskich i znajomych.
73! Włodek SP6EQZ
Wasz Kapitan
III. Sport
6. SP DX CONTEST 2020 (4-5.04.2020)
Trwa obecnie (do 01.03.2020) akcja dyplomowa „90 i 95”.
Kolejnym ważnym wydarzeniem (sportowym) są nasze
międzynarodowe zawody odbywające się w pierwszy pełny weekend
kwietnia – SP DX Contest. To zawody z wieloletnia tradycją
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(pierwsze zawody odbyły się w roku 1933). W ostatnich latach średnio
statystycznie bierze w nich udział 2000 zawodników.

Fragment uruchomionej sub-strony instalacji SP DX Contestu

Adres www portalu: https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/
Główna strona SP DX Contest: https://spdxcontest.pzk.org.pl
Prace informatyczne związane z obsługą zawodów SP DX Contest 2020 na tym
etapie wykonali 3Z6AEF i SP5ELA.
Info: SP5ELA
7. Wiadomości nie tylko DX-owe
TN - Republika Konga
Konstantin UA9FGR do 29 lutego 2020 roku jest aktywny z Brazzaville jako
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TN/UA9FGR.
*****
VP8O - Orkady Południowe (South Orkney Islands)
Od 21 lutego do 6 marca 2020 roku z S. Orkney IOTA: AN-008 nadawać będzie
wyprawa VP8PJ.
Oficjalna strona wyprawy https://sorkney.com/ QSL via M0URX.
W drodze na wyspę usłyszymy ich pod znakiem ZL1NA/MM.
VP8O znajduje się na 16 miejscu listy Most Wanted.
Bieżące informacje można otrzymywać zapisując się na listę
VP8PJ+subscribe@groups.io
Pod adresem https://www.k6tu.net/?q=node/add/dx-prediction-vp8-signy można
zrobić symulację propagacji.
Aktualna pozycja statku https://share.garmin.com/sorkney
*****
VK9N - Norfolk
Po aktywności z Francuskiej Polinezji TX4N Will AA4NC i Ron AA4VK będą aktywni
z wyspy Norfolk jako VK9NR i VK9NN.
Na pasmach spotkamy ich pomiędzy 20 a 25 lutego 2020 roku. QSL via EA5GL.
*****
KP3 - Puerto Rico
KP3RE Team wraca na wyspę Culebra IOTA NA-249.
Będą aktywni od 21 do 23 lutego 2020 r. QSL via EA5GL.
*****
C6 - Bahamy
Mike DF8AN będzie nadawać z Bahamów jako C6AAN pomiędzy 23 lutego
a 1 marca 2020 roku. QSL via znak domowy.
*****
E44CC - Palestyna
Wyprawa ogłosiła qrt dziś 16.02.2020 r. o godz. 12:15 utc. W logu 51600 qso.
O 3 w nocy czasu lokalnego opuszczają Betlejem i udają się na lotnisko do Tel
Awiwu. Lot do Paryża zgodnie z planem powinien wystartować o 7:30 rano.
Online log na https://clublog.org/charts/?c=E44CC
*****
VP6 - Pitcairn Island.
QSL za wyprawę VP6R zostały wysłane
https://dxnews.com/forum/forum/dxing/18479-vp6r-pitcairn-island-news/page5
*****
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Zawody 22-23 lutego 2020. CQ 160 SSB https://www.cq160.com/rules.htm
UK EI Contest CW https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php
REF SSB http://concours.r-e-f.org/contest/a-propos/
W dniu 23 lutego w nowych godzinach od 15-18utc odbędą się zawody High
Speed Club.
Regulamin HSC Contest na stronie https://hsc.lima-city.de/en/contests.html
Logi wysyłamy na https://sites.google.com/view/hsc-contest
Członkowie HSC http://hsc.dj1yfk.de/db/hsc_list_n1mm.txt
*****
Logi za ARRL DX CW 2020 wysyłamy na https://contest-log-submission.arrl.org/
*****
Wyniki zawodów
CQ 160 CW przed sprawdzeniem logów
https://cq160.com/rawcat.htm?cat=D&c=&mode=cw
DARC XMAS Contest 2019
https://www.dxhf.darc.de/~xmaslog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=de
HA DX Contest 2019
http://ha-dx.com/pl/2019/foreign-stations-result
YU DX Contest 2019
http://yudx.yu1srs.org.rs/yudx2019res.html
*****
Mapa spotów RBN
https://af7ti.com/
Na stronie https://rbn.telegraphy.de/ dodano kluby AGCW, SKCC, NAQCC i BUG.
Skrypt poprawił Fabian DJ1YFK również znany jako SO5CW.
*****
Artur SQ5NWA prowadzi portal https://hamnews.pl/
*****
IARU Newsletter - Styczeń 2020
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/02/IARUMS-Newsletter-2001.pdf
*****
W dalszym ciągu działa IRC SPDXC, na który zapraszam
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https://kiwiirc.com/nextclient/irc.kiwiirc.com/#spdxc
nick = znak
*****
H44MS Solomon Islands, P44W Aruba, PY0FF Fernando de Noronha,
FJ/N2IEN FJ/WW2DX FJ/W2RE FJ/WW1X Saint Barthelemy Island, PJ2/DL9NBJ
Curacao Island,
3W2MAE Vietnam, 5H3DX Tanzania, VE3VSM/HR9 Roatan Island, TO7D FG/F6ITD
Desirade Island,
HQ9X Roatan Island Honduras, 6W7/ON4AVT Mbour Senegal, OX3LX Aasiaat
Island Greenland,
9G5GS Ghana, 5I5TT 5I4ZZ Zanzibar Island, ZF2AN Grand Cayman Island
Cayman Islands,
6Y/G0RNU Jamaica, 5H4WZ Pemba Island Tanzania, FS/RW0CN FS/VA7XW
FS/VE7ACN Saint Martin Tintamarre,
TX4N TX4VK French Polynesia, FR/F8EN Reunion Island, PJ5/KG9N Sint Eustatius
Island,
J8/WJ2O Saint Vincent Island, 9N7AM Nepal, TZ1CE TZ/DK1CE Mali,TN/UA9FGR
Brazzaville Congo.
Pozdrawiam Adam SQ9S
8. YL-ki poszukiwane
Obchodzący w tym roku 50 rocznicę powstania Międzyzakładowy Klub PZK SP8PEF
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia postanowił zorganizować zawody oparte na
klasycznym regulaminie sprzed ponad 30 lat uaktywniające YL-ki SP. Prezes klubu
chce w ten sposób uświetnić jubileusz 90-lecia powstania Polskiego Związku
Krótkofalowców.
Te zawody odbędą się w wigilię tego okrągłego jubileuszu ponieważ PZK został
powołany 24 lutego 1930 r.
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Na zdjęciu Ania SP2IM przy radiostacji - jedna z wielu YL-ek zainteresowanych
reaktywacją SPYL klubu. (foto. Janusz SP2TDI)
Zawody odbędą się w dniu 23 lutego br. w godz. 07-08 czasu lokalnego.
*Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Dla przypomnienia dodam, że dokładnie w dniu w dniu 21 lipca1985 r. z inicjatywy
Jarosławskich Koleżanek i Kolegów członków SP8PEF doszło do I-go spotkania
Kobiet Krótkofalowców, które przekształciło się w zjazd założycielski
Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców SP–YL–C. Również z tej okazji
odbędą się nasze zawody.
VY-73! Zosia SP8LNO i Zbyszek SP8AUP organizatorzy I Zjazdu YL-ek SP.

IV. Technika
9. Satelita QO-100
W dniu 14.02.2020 wprowadzono poważne zmiany na transponderze
wąskopasmowym QO-100. Pasmo pracy zostało rozszerzone, mamy 500 kHz!
Dolny beacon (PSK) odbieramy na częstotliwości 10489,500 MHz, a górny (PSK)
na 10490,0 MHz. Beacon telemetryczny został przeniesiony na 10489,75 MHz.
Pojawiła się już nowa wersja SDR Console 3.0.21, gdzie nowa częstotliwość
beacona BPSK jest wpisana jako domyślna (do stabilizacji częstotliwości odbioru).
Linki: https://eshail.batc.org.uk/nb/
https://amsat-uk.org/2019/02/10/qatar-oscar-100-web-receiver-now-live/
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https://amsat-uk.org/2019/02/10/qatar-oscar-100-web-receiver-now-live/

-73 Mirek SP5GNI
_______________________________________________
V. Prawo i przepisy
10. Co nowego w paśmie 60m
Wielka Brytania.
UK Beacon pracujący w paśmie 5 MHz, zostanie wyłączony.
Ze strony WWW dotarło zawiadomienie, że pracujący w paśmie 5 MHz Beacon
GB3WES na Westmorland - lokator IO84QN pracujący na częstotliwości 5.290 MHz
zostanie wyłączony dnia 11 marca, 2020, w związku wygaśnięciem pozwolenia na
pracę urządzenia, Beacon rozpoczął pracę 30 października, 2004. Był jednym
z trzech pracujących w tym czasie w UK beaconów do badania propagacji w
paśmie 5 MHz, Pracował razem z beaconami GB3RAL na Oxfordshire i GB3ORK na
Orkney.
Wyłączony zostanie tylko GB3WES, dwa pozostałe dalej będą pracować.
Źródło informacji: strona GB3WES - http://gb3wes.g3wgv.com/
Francja
13.02.2020r - Od dzisiaj francuskim OM’s wolno oficjalnie nadawać w paśmie
60m.
Częstość pracy od 5351,5 do 5366,5 kHz na zasadzie drugiej ważności służby dla
stacji amatorskich w Regionach 1 i 2 z maksymalną mocą promieniowania 15 W
(EIRP). Bandplan dla obszaru Francji dostępny jest pod adresem:
https://is.gd/hsHm5v.
Gratulacje i powodzenia koledzy.
73 Tom DF5JL
Uwaga: Bandplan obejmuje również terytoria zamorskie Francji, m in. w Ameryce
Płd.
73, Marek SP3AMO, KF Manager
VI. Humor w PZK
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11. Chyba jednak „klasyka” humoru

Trudno być żoną krótkofalowca.
Info. Andy SP9KR
Oczywiście Drogi Andrzeju, oczywiście…
Ale musimy to
przetłumaczyć.
„Powiedziałam mu: ja,
albo twoje radia.
Odpowiedział: 73
i wyszedł”.

Życie krótkofalowca jest
proste! Może za proste?

73 Zygi SP5ELA
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VII. Silent Key’s
_____________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Zosi SP8LNO, Zbyszkowi
SP8AUP, Andrzejowi SP5AHT, Tadeuszowi SP9HQJ, Jurkowi SP5SSB, Adamowi
SQ9S, Andrzejowi SP9KR.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie
później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na
adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich 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 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 jpg,
png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek
Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu
w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą
innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw
autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie
materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie
publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest
nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych
materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do
usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy
dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów
poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest
wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.
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Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Motto Redakcji*. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem
odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni
publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko
słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich
członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem.
Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada
wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
„z terenu” często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty
materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany
Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej
„Komunikatem sekretariatu ZG PZK”). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt
SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na
3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są
wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do
osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku
Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi
z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400)
dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została
zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na
adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości
(subscribe - bez apostrofów).
Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
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Załącznik

MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB POLSKIEGO ZWIĄZKU
KRÓTKOFALOWCÓW
PRZY BURMISTRZU MIASTA JAROSŁAWIA
O R G A N I Z U J E
W wigilię Jubileuszu Powstania Polskiego Związku Krótkofalowców (24.02.1930)
Zawody Krótkofalarskie z okazji Jubileuszu 35-tej rocznicy powstania w Jarosławiu
Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców SP – YL – C. Klub ten powstał
w dniu 21.VII.1985.
R E G U L A M I N
1. Celem organizowanych Zawodów jest upamiętnienie historii powstania
z inicjatywy Klubu Jarosławskich Krótkofalowców SP 8 PEF I-go Spotkania
Kobiet Krótkofalowców, które przekształciło się w I-szy Zjazd Założycielski
Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców Polskiego Związku
Krótkofalowców SP -YL-C. Zarząd SP-YL-C przez pierwsze dwie kadencje miał
swą siedzibę w Jarosławiu.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
i klubowych z SP – stacje zagraniczne mile widziane.
3. Zawody odbędą się w dniu 23 lutego 2020 r. (niedziela) od godz. 6,00 do 7,00
czasu UTC – 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – emisja SSB z mocą do 100 W.
5. Punktacja:
a / za nawiązanie łączności ze stacją organizatora 3Z50PEF - 20 pkt.
b / za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem uczestniczką I-go
Spotkania Kobiet Krótkofalowców w dniu 21.VII.1985 r. - 15 pkt.
c / za nawiązanie łączności z pozostałymi kobietami krótkofalowcami - 10 pkt.
d / za nawiązanie łączności ze stacją klubową z operatorem nadawcą lub
nasłuchowcem kobietą - 5 pkt.
e / za nawiązanie łączności z członkiem klubu SP8PEF w Jarosławiu - 1 pkt.
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6. Uczestnicy Zawodów wymieniają następujące raporty:
a / stacje organizatora podają raport RS i trzy cyfrowy numer łączności,
np. 59-001.
b / kobiety krótkofalowcy uczestniczki I-go Spotkania Kobiet Krótkofalowców
podają raport RS i trzy cyfrowy numer łączności oraz litery SJ np. 59-001-SJ.
c / pozostałe kobiety krótkofalowcy podają raport RS i trzy cyfrowy numer
łączności oraz litery YL np. 59-001- YL.
d / stacje klubowe z operatorem kobietą podają raport RS i trzy cyfrowy numer
łączności oraz znak nadawcy lub nasłuchowca operatorki np. 59-001-SP8RHG.
e / członkowie klubu SP 8 PEF w Jarosławiu podają raport RS i trzy cyfrowy
numer łączności oraz litery JA np. 59-001-JA.
7. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
8. Klasyfikacja:
a / radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców,
b / radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców,
c / radiostacje klubowe z operatorem kobietą,
d / radiostacje klubowe z operatorem kolegą,
e / najaktywniejsza radiostacja organizatora maratonu.
9. Nagrody:
a / za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – GRAWERTON,
b / za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie – DYPLOM.
Fundatorem grawertonów i dyplomów jest Burmistrz Miasta Jarosławia.
10. Wyniki Zawodów ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od
zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu
w PZK a grawertony i dyplomy wręczone zostaną na planowanym
okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników na koszt
organizatora zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 28.II.2020 r.
czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać grupę
klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności (UTC), raport nadany
i odebrany.
12. Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres: Klub Łączności
SP 8 PEF 37-500 Jarosław, skr. poczt 127 lub pocztą elektroniczną E-mail:
ot35@o2.pl
Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez
organizatora zawodów.
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13 Decyzje komisji są ostateczne.
14.Komisja w składzie:
Przewodnicząca:
Członkinie

- Zofia Guzowska
- Anita Banaś
- Elżbieta Guzek

SP 8 LNO
SP 8 TCQ
SP 8 UEZ
VY – 73 !

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.
Organizatorzy
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