KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 08/2020 z dnia 26 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
90. rocznicy powstania PZK,
29 lutego br. w Centrum Promocji Kultury
Dzielnicy Warszawa Praga Południe przy
ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie,
odbędzie się uroczyste spotkanie,
inaugurujące obchody rocznicy
powstania PZK. Początek uroczystości
planowany jest na godz. 12:00.
W programie m.in.: 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 przez Sekretariat ZG PZK.
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Zaproszenie jest skierowane także do wszystkich członków i sympatyków
Polskiego Związku Krótkofalowców, którzy zechcą z nami świętować ten
doniosły jubileusz.
Program uroczystości z okazji inauguracji obchodów 90 lecia Polskiego
Związku Krótkofalowców. Warszawa CPK ul. Podskarbińska 2,
29.02.2020, godz. 12.00.
1.
2.
3.
4.

Powitanie gości i uczestników, inauguracja uroczystości.
Wystąpienie Prezesa PZK.
Wstąpienia zaproszonych przedstawicieli władz, instytucji oraz organizacji.
Wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań.

(przerwa ok. 30 min)
5. Prezentacja „Geneza ruchu radioamatorskiego w Polsce” - mgr Tomasz
Ciepielowski, SP5CCC.
6. Wystąpienie „Moja 50-tka w eterze” - dr Adam Nogaj, SP5EPP.
7. Prezentacja, połączona z wystawą, "Sprzęt na jakim pracowali
krótkofalowcy w okresie 90 lat PZK" - mgr Bogdan Szkudlarek, SP3LD.
Prezydium Zarządu Głównego PZK

2. Walne Zebrania Oddziałów Terenowych PZK
a) Walne Zebranie Pomorskiego OT PZK (OT09)
Zgodnie § 35 ust. 5 Statutu PZK zawiadamiamy, iż 10.03.2020 roku o godz.
18:00 w pierwszym terminie lub o godz. 18:15 w drugim terminie odbędzie się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców w celu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
PZK. Zebranie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w Gdyni przy ul. 3-go Maja 27/31.
Porządek obrad dostępny na stronie POT: otpzk.gdansk.pl
[info: Wojtek SP2ALT]
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b) Walne Zebranie Południowo-Wielkopolskiego OT PZK (OT27)
Informuję, że Zarząd Południowo-Wielkopolskiego Oddziału Terenowego nr 27
Polskiego Związku Krótkofalowców, podjął uchwałę nr 3/2020 w sprawie zwołania
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Zebranie odbędzie się w auli
Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu 22 marca 2020
roku o godz. 10:00 w pierwszym terminie oraz o godz. 10:15 w drugim terminie.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną 15 czerwca 2019 r. przez
ZG PZK, podczas zebrania zostanie wybrany delegat na XXVI Krajowy Zjazd
Delegatów PZK.
Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału do wzięcia udziału w tych
wyborach. Porządek obrad dostępny na stronie OT27: http://ot27.pzk.org.pl/
[Info: Sławek SQ3OOK, prezes OT27]
c) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego
Stowarzyszenia Krótkofalowców (OT10 PZK)
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie
informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 15 marca
2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału w Krakowie, ul. Basztowa 15/17. Drugi
termin: 15 marca 2020 r. o godz. 11:30.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD PZK, uchwaloną 15 czerwca 2019 r.
przez ZG PZK, podczas zebrania zostanie wybrany delegat i zastępcy na XXVI
Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału do wzięcia udziału w Walnym
Zebraniu. Zawiadomienia do członków OT-10 wraz z programem będą
w najbliższym czasie rozesłane z adresu: sp9pkz@gmail.com przez Kol. Prezes
OT10.
[Info: Adam SP9XUM, skarbnik OT10]
II. Wydarzenia
4. Zaproszenie na ŁOŚ-a 2020
W imieniu organizatorów tegorocznej edycji naszego największego spotkania na
granicy trzech województw: Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego zapraszamy do
Jaworzna w gm. Rudniki 28-30 maja 2020.
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Tegoroczny ŁOŚ jest częścią obchodów 90 rocznicy powstania PZK.

Info: Marek SP9UO

5. Giełdy krótkofalarskie w Siemianowicach Śl.
Zarząd klubu SP9KJM w Siemianowicach Śląskich informuje, że 7 marca br. na
terenie Domu Kultury „Chemik” przy ulicy Niepodległości 51 w Siemianowicach
Śląskich w godzinach: 9.00 - 12.00 odbędzie się pierwsza bezpłatna giełda
krótkofalarska zorganizowana przez klub SP9KJM. Następne bezpłatne giełdy
odbywać się będą o tej samej porze w pierwszą sobotę każdego miesiąca.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedażą i zakupem różnego typu
sprzętu i części radiowych.
Info: Tadeusz SP9HQJ
6. Nowa siedziba klubu SP2PHA
W minioną sobotę, 15 lutego br. w Stegnie (Żuławy) odbyło się uroczyste otwarcie
nowej siedziby klubu SP2PHA. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał
dyrektor GOK, p. Łukasz Niedźwiecki, a po niewielkim, ale za to samodzielnym
pomieszczeniu użyczonym miejscowym krótkofalowcom przez władze gminy gości
oprowadził gospodarz i prezes klubu, kol. Andrzej, SQ2AJN.
Na uroczystość, ku zaskoczeniu miejscowych władz i samego kol. Andrzeja,
przyjechało ponad pięćdziesiąt osób z Trójmiasta, Elbląga, Malborka, Tczewa,
Ostródy i kilku innych jeszcze miejscowości. Kilka ekip klubowych, także koledzy
– krótkofalowcy wręczyło Andrzejowi pomysłowe drobne upominki, związane
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Pomieszczenie klubowe stacji SP2PHA w Stegnie (Żuławy, OT16)
…z prowadzoną przez niego działalnością klubową. Uroczystość uświetnił swoim
występem kol. Piotr SQ4MIK, który znakomicie opanował grę na pochodzącym
z pogranicza polsko-litewskiego instrumencie ludowym, 84-strunowej odmianie
cymbałów zwanych wileńskimi. Koncert złożony z kilku kompozycji
zaaranżowanych na ten instrument zakończyła nagrodzona wielkimi brawami
przepięknie wykonana wiązanka tańców dworskich z końca XIX w.
Spotkanie, jak to zwykle na terenie depresyjnym, przebiegało w wyjątkowo
sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze.
/sq2eeq/
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Ekipa z klubu SP2PMW przekazuje upominki

Uczestnicy spotkania w Stegnie
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Piotr SQ4MIK na chwilę przed koncertem – cymbały wileńskie.
[Info i foto: Stanisław SQ2EEQ]

III. Sport
7. Wiadomości nie tylko DX-owe
8Q - Malediwy
Hiro JG1SXP będzie aktywny jako 8Q7HK z Male Atoll pomiędzy 19 a 24 lutego
2020.
YB8 - Indonezja

www.pzk.org.pl

7

Team w składzie YB8RW, YE8XBN, YE8XW i YF8XAT będzie nadawać z wyspy Widi
IOTA OC-145.
Będą używać znaku 7I8X pomiędzy 21 a 29 lutego 2020.
V4 - St. Kitts. Od 21 lutego do 5 marca John W5JON będzie aktywny jako V47JA
z wyspy St. Kitts.
TU - Wybrzeże Kości Słoniowej
Czesi Petr OK1BOA, Petr OK1FCJ, David OK6DJ wybierają się do Wybrzeża Kości
Słoniowej pomiędzy 21 lutego a 1 marca.
Wyprawa będzie używać znaku TU5PCT.
Strona https://www.cdxp.cz/
QSL via OK6DJ OQRS.
FG - Gwadelupa
Gildas F6HMQ i Michel F6GWV od 23 lutego do 8 marca 2020 ponownie będą
aktywni z Gwadelupy jako FG/F6HMQ i FG/F6GWV.
W ARRL DX SSB Contest usłyszymy ich pod znakiem TO3Z.
J6 - Saint Lucia
Pomiędzy 23 lutego a 16 marca z St. Lucia będzie nadawać wyprawa J68HZ.
QSL zgodnie z instrukcją na https://www.qrz.com/db/j68hz
V8 – Brunei
V84SHK to specjalny znak okolicznościowy z okazji 36 obchodów Dnia
Narodowego Brunei Darussalam 2020.
Będzie w eterze od 23 lutego do 2 marca 2020 r.
5H - Tanzania
Charles 5H3DX (NK8O) i Fred 5H3AX (N8AX) będą qrv Tanzanii pomiędzy 24
lutego a 21 marca z Zinga, Pwani region.
Direct QSL via NK8O.
Zawody 29 lutego - 1 marca
UBA DX CW Contest 2020 - http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dxcontest-rules
Wyniki zawodów
Raw scores WPX RTTY Contest 2020
https://cqwpxrtty.com/raw.htm
2019 FT Roundup Results
https://www.rttycontesting.com/ft-roundup/2019-results/
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IOTA Honour Roll 2020
https://www.iota-world.org/islands-on-the-air/performance-listings.html
Nowy rekord w paśmie 122 GHz wynosi 139 km
http://www.arrl.org/news/new-world-distance-record-claimed-on-122-ghz
Zbigniew SP6A dodał na swoją stronę https://www.qrz.com/db/sp6a piękną
kolekcję znaczków pocztowych, które otrzymał z kartami QSL.
Warto zobaczyć! Zdjęcia można powiększyć, otwierając je w nowym oknie.
Nigel G3TXF jako OE9TXF w ARRL CW
http://g3txf.com/dxtrip/OE9TXF-ARRL-CW-Feb-20/OE9TXF-Feb-20.html
Roman Vega 3W3RR po opuszczeniu więzienia w USA aktywny jest pod znakiem
RA/W3RDX.
W październiku 2019 roku otrzymał znaki 5H1RR i 9Q9RR
https://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=247673&d=1580973023&thu
mb=1
https://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=247928&d=1581282435&thu
mb=1
https://www.qrz.com/db/9q9rr
Dyskusja na temat Romana
https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya-lyubiteley-pogovorit/50850-3w3rrvernulsya-v-rossiyu-svoboda-14.html
Na mojej stronie https://sq9s.pzk.pl/kalendarz-dxowy/ dodaję plik PDF, który
zawiera Kalendarz DXowy zapowiedzianych wypraw na ten rok.
Kalendarz jest sukcesywnie aktualizowany. Zapraszam!
Obecnie na pasmach:
V47JA Saint Kitts Island, H44MS Solomon Islands,
TO3Z FG/F6HMQ FG/F6GWV Guadeloupe, FJ/N2IEN FJ/WW2DX FJ/W2RE
FJ/WW1X Saint Barthelemy Island,
5H3DX Tanzania, VE3VSM/HR9 Roatan Island,
TO7D FG/F6ITD Desirade Island, HQ9X Roatan Island Honduras,
6W7/ON4AVT Mbour Senegal, OX3LX Aasiaat Island Greenland,
KP3RE Culebra Island, TI5/W1USN TI5/AA1M Atenas Costa Rica,
9G5GS Ghana, VP8PJ South Orkney Islands,
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ZF2AN Grand Cayman Island, FR/F8EN Reunion Island,
8Q7HK Maldives, TN/UA9FGR Brazzaville Republic of the Congo.
Pozdrawiam Adam SQ9S
8. Ekspedycja VP8PJ na South Orkneys
W okresie od 22 lutego do 4 marca 2020 r. ma miejsce ekspedycja na wyspy
South Orkneys na Południowym Atlantyku używająca znaku VP8PJ.
Poniżej prognoza propagacji dla trasy SP – VP8\O.

Wykres propagacji SP – VP8\O dla standardowych anten stacji.
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Wykres propagacji trasy SP – VP8\O dla anten o większym zysku.
Info: SP5ELA

9. Zaproszenie do Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia
Zarządy Jarosławskiego OT PZK oraz Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF zapraszają do udziału w tegorocznej
edycji Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia. Zawody te odbędą się
w niedzielę 8 marca br. w godz. od 07 do 08 czasu lokalnego.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
Info. Zbyszek SP8AUP prezes OT35
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IV. Technika
V. Informatyka
10. Prace informatyczne - SP0PZK na qrz.com
Znak SP0PZK (tzw. stacja HQ PZK) został zarejestrowany na portalu qrz.com
wiele lat temu. Jego managerem był do dnia 25.02.2020 r. Czesław SP2UKB.
Aktualnie znak SP0PZK ma status zielony. Oznacza to, że znak ma
opłacony abonament „XML subscribera”. PZK opłaciło abonement
na 2 lata. Jest to związane m.in. z pracami Komisji zawodów SP DX
Contest i konieczne do interfejsu API dla bazy SP-DX Contestu.
https://www.qrz.com/db/SP0PZK
Oznaczenia (kolorami) statusu użytkownika na portalu qrz.com:
XX2XX Not QRZ member
XX2XX Silent Key
XX2XX Ham Member
XX2XX Page managed by SMD
XX2XX Subscriber
XX2XX Platinum Subscriber
XX2XX Lifetime Platinum Member
XX2XX QRZ staff, moderator
XX2XX QRZ Administrator
Prace wykonali: 3Z6AEF i SP5ELA
11. Monitoring serwerów PZK

Monitoring serwerów poczty PZK. Jest to jeden z elementów kontroli zachowań
systemu informatycznego. Poczta elektroniczna jest ważnym elementem
komunikacji, jej niedziałanie, albo złe działanie powoduje paraliż informacyjny.
Poniżej przykładowy raport tygodniowy z bezpłatnego systemu MxToolBox
monitorującego główny serwer poczty PZK. Każdy z Was, mający serwer poczty
może za pomocą narzędzi MxToolBox dokonać sprawdzenia, czy na przykład
serwer nie został wpisany na jakąś „czarna listę”. Wpisanie na taką listę powoduje
natychmiast odrzucanie poczty z takiego serwera (adresu, domeny). *Raport
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MxToolBox jest w języku angielskim, ale jego tłumaczenie nie ma większego
sensu. Ktoś, kto będzie chciał wykorzystać to narzędzie do monitoringu i tak musi
to rozumieć (czytać). Narzędzie w wersji bezpłatnej monitoruje jeden serwer.

THE EXPERTS IN
EMAIL
DELIVERABILITY
MxToolbox Blacklist Summary
Dashboard

Monitors

2/17/2020 - 2/24/2020
Notifications

History

Mail Flow

Settings

DMARC is the key to improving Email Deliverability!
Email is the key to your customer communication strategy. But, what is your email reputation?
MxToolbox Delivery Center gives you:
o
o
o
o
o

Who is sending phishing email purporting to be from your domain
What is the reputation of your domains and delegated IPs
Where other senders are and What their reputations are
How your SPF, DKIM and DMARC setup is performing
What on-going maintenance you need to maintain and improve your email deliverability

Setting up and managing your DMARC configuration is the key to getting insight into your email
delivery. MxToolbox is the key to understanding DMARC.
Learn More

Blacklist Summary Information
Avg MxRep Score

Learn More

MxRep Change Since Last Report

Learn More

Number of Blacklist Monitors

1
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New Listings Since Last Report

0

Email Frequency

weekly

Changes Since Last Report MxWatch has detected 0 events in the past week.
All Blacklist Monitors MxWatch is currently configured to monitor the following servers for Blacklist
Activity.
IP/Domain
195.149.225.123

Happy Monitoring,

MxRep
100

Name

Current Status

Duration

blacklist:195.149...

Not Blacklisted

Up for 7 months

Blacklists aren't the only threat to your email deliverability.
Are you confident that your email is getting through?

Find out with MxDelivery Center »

News and Updates

Feb 14, 2020

BIMI Monitoring has arrived MxToolbox is happy to

announce additional support for BIMI in the form of BIMI
record monitoring. Now, you can be confident that all
your important...
Feb 6, 2020

ARC Protocol – Getting your email delivered Recently, RFC

8617 established the Authenticated Received Chain (ARC)
Protocol, a new and powerful email ...
Jan 31, 2020

Email Delivery’s On-going Maintenance You configured all

your email senders. SPF, DKIM and DMARC seem to ...
This email was sent to Admin
You are receiving this email because you have an account at https://mxtoolbox.com. See our Privacy Policy.
© 2004-2020, MxToolBox, Inc., All rights reserved. Phone: 1-866-MXTOOLBOX | 1-866-698-6652
12710 Research Blvd., Suite 225, Austin, TX 78759 | Date: 17/24/2020
Unsubscribe | Change Email Frequency

Info: SP5ELA
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_______________________________________________
VI. Prawo i przepisy
VI. Humor w PZK

Humor „na czasie”. Królową pasm stanie się emisja FT8?!

Zapożyczone z sieci www, autor publikacji Al. 4L5A.
73 de SP5ELA
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VII. Silent Key’s
Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 19 lutego 2020 r.
opuścił ziemski padół przenosząc się do krainy wiecznych DX-ów
nasz Kolega Jerzy Komos SP7SG (ex SP7CSG).
Jurek był współautorem budowy pierwszego przemiennika „dwójkowego”
na ziemi łódzkiej. Doświadczenie zdobyte podczas jego budowy pozwoliło
Jurkowi wykonać i uruchomić kilka innych tego typu urządzeń.
Był konstruktorem wielu ciekawych rozwiązań przeznaczonych
dla krótkofalowców.
Niestety, poważna choroba, jaka Go dopadła praktycznie wyłączyła Jurka
z działań na rzecz Oddziału Łódzkiego PZK, jednocześnie ograniczając
Jego aktywność w eterze.
Szczególnie starsi krótkofalowcy będą pamiętać Jurka jako wesołego
i sympatycznego Kolegę, służącego pomocą innym, a szczególnie
młodym adeptom krótkofalarstwa.
Pogrzeb Jurka miał miejsce w poniedziałek dnia 24 lutego 2020 r. o godzinie
14.00 na Cmentarzu przy ul. Zakładowej 4 w Łodzi.
Niechaj na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Zarząd Łódzkiego OT PZK

_____________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Tadeuszowi
SP9HQJ, Staszkowi SQ2EEQ, Wojtkowi SP2ALT, Markowi SP9UO, Sławkowi
SQ3OOK, Adamowi SP9XUM, Zbyszkowi SP8AUP.
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
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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.

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.
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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
Organizuje

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA
JAROSŁAWIA
REGULAMIN
1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie
hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944
roku.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 8 marca 2020 roku (niedziela) od godz. 600 do
700 czasu UTC – od 700 do 800 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora 3Z50PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony
dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia" - 10 pkt.
c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi
- 1 pkt
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS
i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót
JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ
np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer
posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta
Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „Jarosław”:
np. 59/001/JA + 2 pkt. do dyplomu „JAROSŁAW”
7. Klasyfikacja.
a) radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu „Zasłużony dla rozwoju
Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia” oraz „Dyplom
„JAROSŁAW”
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b) pozostałe radiostacje indywidualne.
c) radiostacje Klubowe.
d) radiostacje zagraniczne
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub
okolicznościowy „GRAWERTON”.
b) za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
c) dla najaktywniejszej stacji zawodów – ALBUM O JAROSŁAWIU
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów
I
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy
wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane
bezpośrednio do uczestników na koszt organizatora zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 14 marca
2020 r czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno
zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz
z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12.Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500
Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną e-mail:
ot35@o2.ol Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze
potwierdzone przez organizatora zawodów.
13.Decyzje Komisji są ostateczne.
14.Komisja w składzie:
Przewodniczący - SP8AUP
Członkowie:
- SP8IE
- SP8IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom
bez potrzeby wysyłania zgłoszenia.
Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10
zł, a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału
w zawodach.
VY - 73! Zbyszek SP8AUP
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Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi
krótkofalowcami indywidualnymi, oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi
pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP8PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.; EU – 5 pkt.; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy
wysłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skrytka
pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom
Jarosław".
Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.
Organizatorzy
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