
TECHNIKA  WOJSKOWA  REGULAMIN

NAZWA: Konkurs krótkofalarski TECHNIKA  WOJSKOWA.
CEL:  Popularyzacja  wojskowych  służb  technicznych  oraz  krótkofalarskiej  współpracy 
międzyklubowej. 

ORGANIZATOR: SP3PML  Wojskowy Klub Krótkofalowców i  Radioamatorów  PZK - 
menedżer Artur SP3HUO.  
WSPÓŁORGANIZATORZY:  Kluby  Krótkofalarskie:  SP3PGR,  SP3KWA,  SP4KSY, 
SP9PEE.
TERMIN: 6 października 2017 roku  w godz. od 17.00 do 18.00 UTC.  PASMO: 3,5 MHz 
emisja SSB z zachowaniem Band-Planu.  
UCZESTNICY: operatorzy nadawczych stacji indywidualnych (grupa A), klubowych (grupa 
B) , stacji nasłuchowych (grupa C). 
WYWOŁANIE: „Wywołanie w konkursie Technika Wojskowa”. 
RAPORTY: RS + imię operatora.  
WARUNKI:  Każda  stacja  indywidualna  przyznaje  1  pkt.  klubowa  2  pkt.,  stacje 
współorganizatorów 4 pkt. a organizatora 6 pkt. 
DYPLOMY: Operatorzy,  którzy  zgromadzą  największą  ilość  punktów i  zajmą  w swojej 
grupie miejsca od 1 do 5 otrzymują Dyplom „Technika Wojskowa”. Zdobywcy pierwszych 
miejsc w grupach otrzymają Medale pamiątkowe. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają 
Certyfikat  krótkofalarski  potwierdzający  udział  w  konkursie.  Operatorzy,  którzy  w 
poprzedniej edycji Konkursu uzyskali Dyplom lub Certyfikat, mogą w nowej, kolejnej edycji  
Konkursu,   stosować mnożnik 2 w celu obliczenia punktacji dla przeprowadzonych QSO.  
Muszą jednak na zgłoszeniu podać nr Dyplomu lub uzyskanego Certyfikatu.  
ZGŁOSZENIA:   przysłane na adres menedżera zawodów – Artur CZERNIEJEWSKI, ul. 
Juliusza  Słowackiego  14,  62-250  CZERNIEJEWO  na  dowolnych  drukach  z  podliczoną 
ilością  punktów  oraz  podaniem  grupy,  do  końca  października  bieżącego  roku  wraz  ze 
znaczkiem pocztowym „A-350g” (znaczek nierejestrowany - „Priorytet”)  lub w znaczkach 
o  wartości  2,50 zł.  Przesłane  zgłoszenia  muszą  zawierać  adresy  zwrotne,  na  które 
organizatorzy wyślą zdobyte trofea.  Każdy operator zagraniczny, który spełni warunki tego 
regulaminu, otrzyma takie same dyplomy jak korespondent z SP, pod warunkiem przesłania 
potwierdzenia  swych  (tych)  QSO w dowolnej  formie  wraz  z  2  IRC na  adres  menedżera 
zawodów.  Stacja  organizatora,  wszystkie  własne  QSO  potwierdza  specjalną,  QSL-ką 
wysyłaną  jedynie  uczestnikom,  którzy  nadesłali  zgłoszenia  pocztą,  oraz  via  biuro  PZK. 
Zgłoszenia oraz dzienniki stacji „do kontroli” można wysłać na adres  wkkirsp3pml@wp.pl. 
Dla  uczestników  konkursu,  którzy  przesłali  zgłoszenia  drogą  elektroniczną  Dyplomy 
i Certyfikaty będą dostępne tylko w wersji elektronicznej. Mile widziane karty QSL dla stacji 
SP3PML i stacji współpracujących. 

WYNIKI: podane  będą  do  publicznej  wiadomości,  opublikowane  w  mediach 
krótkofalarskich, oraz rozesłane via e-mail uczestnikom Konkursu w terminie 1 m-ca licząc 
od terminu przysłania zgłoszeń a Dyplomy i Certyfikaty przesłane pocztą do końca stycznia 
następnego roku.

Powołana  KOMISJA,  z  członków  WKKiR,  ma  prawo  do  podejmowania  ostatecznych 
decyzji             i rozstrzygania nietypowych sytuacji,  nie ujętych regulaminem.
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