KOMUNIKAT wakacyjny NR 30/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

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

1. Zmiana warszawskiej siedziby Polskiego Związku Krótkofalowców
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, w dniu 5 sierpnia zarejestrował zgłoszoną przez PZK zmianę
adresu siedziby statutowej Polskiego Związku Krótkofalowców. Obecnie jest to: ul.
Augustyna Kordeckiego nr 66 lok. U1 04-355 Warszawa. Adres ten zastąpił
dotychczasowy przy ul. Okólnik w Warszawie.
Adres do korespondencji oraz adres sekretariatu ZG PZK pozostają bez zmian czyli ul.
Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz.
Info: Piotr SP2JMR
2.

XXXII Spotkanie krótkofalowców na Biskupiej Kopie

Uczestnicy tegorocznej edycji spotkań na Biskupiej Kopie. Fotografia: SP6GIY

Jak co roku w pierwszy pełny weekend sierpnia krótkofalowcy z Czech i Polski spotkali
się na Biskupiej Kopie. W tym roku mimo zmiennej aury pogodowej na terenie koło
www.pzk.org.pl
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krótkofalarskiej bazy spotkało się około 80 krótkofalowców i ich rodzin. Zjazd był
świetną okazją do rozmów o sprzęcie i łącznościach, pracy na pasmach, a przede
wszystkim do odnowienia kontaktów i poznania się z nowymi uczestnikami.
Wszystkiemu przewodził tradycyjnie Tadeusz SP6MRC pomysłodawca i główna siła
napędowa powstania bazy krótkofalarskiej składającej się z domku oraz 21 metrowego
masztu z obracanymi antenami na pasma 2m, 70cm i 6m. Baza jest dostępna przez
cały rok do pracy w zawodach i nie tylko, po uprzednim zgłoszeniu do Tadeusza
SP6MRC.
Spotkanie było także dobrą okazją do promocji naszego pięknego hobby w czym
pomogły nam opolskie media.
Poniżej załączam linki do materiałów o nas wyemitowanych przez Radio Opole i TVP3
Opole.
http://radio.opole.pl/100,166117,krotkofalowcow-przyciagaja-gory-opawskie-z-kopyhttp://radio.opole.pl/100,166019,wykorzystaja-spadajace-gwiazdy-do-lacznosci-radi
http://opole.tvp.pl/26461793/32-miedzynarodowy-zlot-krotkofalowcow-na-kopiebiskupiej oraz link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=gAwvW8SL3d4.
Info: Piotr SP2JMR

3. Zaproszenie do Jodłówki Tuchowskiej
Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie, serdecznie zaprasza na XXXI już
spotkanie w Jodłówce Tuchowskiej, pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na
Pogórzu”, które organizowane jest dla podsumowania Zawodów Tarnowskich
i wręczenia zwycięzcom trofeów. Spotkanie tradycyjnie odbywa się w drugi weekend
września. W bieżącym roku będą to dni 9-11 września.

Uczestnicy spotkania „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” - Jodłówka Tuchowska 2015 r.

Program spotkania jest stały od wielu lat. Istnieje możliwość zakwaterowania
i wyżywienia na miejscu (około 41 zł osobodzień).
www.pzk.org.pl
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„Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” to jedno z największych i najstarsze na południu
Polski spotkanie krótkofalowców, znane z możliwości spotkania się z wieloma znanymi
tylko z eteru ludźmi, zakupu potrzebnych w krótkofalarstwie podzespołów, kompletnego
sprzętu, czy po prostu przewietrzenia płuc w pobliskim lesie. Przede wszystkim jest to
piękne krajobrazowo miejsce Pogórza Ciężkowickiego i Pasma Brzanki, chyba jedno
z najpiękniejszych w SP miejsc, w których odbywają się nasze środowiskowe spotkania.
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Organizatora Stanisław SQ9AOR
4.

Zlot Krasnali

Henryk SP6OPZ zaprasza do obejrzenia filmiku z kolejnego
XIV Zlotu Krasnali, który corocznie odbywa się
w rezerwacie
Przyrody
Głazy
Krasnoludków
w Gorzeszowie. Impreza ta ma charakter całodniowego
pikniku rodzinnego. To wyjątkowe miejsce wypełniają
dzieci
przebrane
w
kolorowe
stroje
skrzatów,
a w powietrzu unosi się zapach cukrowej waty i popcornu.
W programie imprezy znajdują się m.in. konkursy, zabawy
i warsztaty. Krótkofalowcy z Henrykiem na czele uczestniczą w zlotach od 7 lat
promując krótkofalarstwo wśród turystów odwiedzających Głazy Krasnali czyli
Gorzeszowskie Skałki. https://www.youtube.com/watch?v=qGAQnHNBXkQ.
Vy 73! Henryk SP6OPZ
(źródło grafiki http://www.cbkkrzeszow.pl/xiv-zlot-krasnali)

5. V Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców - Żołynia 2016

Zarząd 18 Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców w Rzeszowie oraz
członkowie
Łańcuckiego
Klubu
Krótkofalowców
SP8PLM
serdecznie
zapraszają wszystkich krótkofalowców na „V
Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców - Żołynia
2016”, który odbędzie się w dniach 3 – 4
września 2016 r. w Leśniczówce Koła
Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni k.
Łańcuta (Uwaga! Jest to nowe miejsce
zjazdu niż w latach ubiegłych - 50°7.84′ N
22°19.20′ E). W trakcie spotkania planowane jest między innymi:
 podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2016,
 wręczenie Odznak Honorowych PZK dla członków 18 OT PZK,
 pokazy i testy TRX-ów, wzmacniaczy oraz anten krótkofalarskich,
 relacje z wypraw krótkofalarskich,
 prezentacja Sieci Ratunkowej PZK SP EmCom,
 prezentacja programu SOTA – Szczyty Górskie w Eterze,
 testy i pokazy programów krótkofalarskich,
 prezentacja przemiennika cyfrowego FM/DV C4FM FUSION,
www.pzk.org.pl
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 giełda krótkofalarska,
 wspólne zdjęcie,
 aktywacja Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu SPFF-0905 oraz
Rezerwatu Przyrody Zmysłówka SPFF-0748,
 wspólne rozmowy oraz biesiadowanie połączone z ogniskiem i nie tylko.
Jednocześnie będzie możliwość zorganizowania leśnych spacerów oraz grzybobrania.
W leśniczówce oraz na jej terenie istnieje możliwość przenocowania na materacach lub
łóżkach polowych, rozbicia namiotów, postawienia przyczep kempingowych oraz
instalacji własnych anten krótkofalarskich.
Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.600 FM.
Przy drodze Białobrzegi – Żołynia znajdować się będą oznakowania dojazdu na zjazd.
Już dziś serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji: Adam SP8N, tel. 608-800-215, e-mail: sq8jlu@poczta.onet.pl
Info: Adam SP8N oraz Łańcucki Klub Krótkofalowców SP8PLM, tel. 608-800-215, email: sq8jlu@poczta.onet.pl.
Mapa dojazdu na spotkanie oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ot18.pzk.org.pl/?p=7420
Prosimy o rozpropagowanie informacji o V Podkarpackim Zjeździe Krótkofalowców Żołynia 2016. Vy' 73! Adam SP8N - Prezes 18 OT PZK w Rzeszowie
(źródło grafiki http://ot18.pzk.org.pl)

6. ARISS - zaproszenie dla szkół
Szkoły zainteresowane edukacyjną rozmową w kosmosie z astronautą na pokładzie
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zapraszamy do złożenia wniosku. Przez trzy
miesiące (wrzesień, październik, listopad 2016 r.) ARISS - Europa będzie przyjmować
zgłoszenia ze szkół w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Formularz zgłoszeniowy
jest dostępny na stronie pod adresem: http://www.ariss-eu.org/school-contacts.
Proszę pobrać formularz z pkt 2. z prawej bocznej kolumny. Aplikację należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres: school.selection.manager@amsat.it Wraz z wnioskiem,
szkoła proszona jest o przedstawienie projektu edukacyjnego ukierunkowanego na
przestrzeń kosmiczną. Wnioski będą rozpatrywane w grudniu 2016 r. Szkoły będą
wybrane do łączności radiowej ARISS z astronautą lub kosmonautą na pokładzie
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w następnym roku szkolnym, w okresie: wrzesień
2017 - styczeń 2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:
http://www.ariss-eu.org/school-contacts/school-contact-general
Dziękuję za przekazanie tej informacji do zainteresowanych szkół. Emanuele D’Andria,
IØELE Przewodniczący ARISS-Europe (tłum. Irena Szymanowska)

W dniu 22 października 2016 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się konferencja
na temat szkolnych łączności ARISS, podczas której będzie można uzyskać wiele
informacji związanych z udziałem w tym niecodziennym wydarzeniu. Prosimy
o rozpowszechnienie tej informacji wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Funkcjonuje już strona internetowa konferencji: ariss.pzk.org.pl, a od 1 września
dostępny będzie tam formularz rejestracyjny.
Info: Armand SP3QFE & Sławek SQ3OOK
www.pzk.org.pl
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7. Zawody "Bitwa Warszawska 1920 r.”
Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza do udziału
w II edycji ogólnokrajowych Zawodów krótkofalarskich "Bitwa Warszawska 1920 r.".
Zawody przeprowadzone będą w dniu 15 sierpnia 2016 r. w godzinach od 17:00 do
19:00 czasu lokalnego, na KF 3,5 MHz, emisjami CW, SSB, CW/SSB.
Swoim udziałem w zawodach uczcimy 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej potocznie
"Cudem nad Wisłą", która została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata.
Zadecydowała ona o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz
rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.
*Regulamin Zawodów znajduje się w załączniku do komunikatu.

Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Pani
Irenie Szymanowskiej, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK, Adamowi SP8N,
Henrykowi SP6OPZ, Stanisławowi SQ9AOR, Jerzemu SP5SSB.
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, Piotr SP8MRD, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty
środowe PZK.

www.pzk.org.pl
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8. Załącznik do Komunikatu

WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Bitwa Warszawska została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała
o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę
Zachodnią.
Regulamin Zawodów „BITWA WARSZAWSKA 1920 r.”

Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz nasłuchowców.
Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.
Cel zawodów
Celem zawodów jest uczczenie 96 rocznicy osiemnastej przełomowej bitwy w historii świata oraz
podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych, nasłuchowych.

Termin i czas zawodów stały - 15 sierpnia
15 sierpnia 2016 r., 15:00-17:00 UTC

Pasma i emisje
KF - 3,5 MHz, emisje SSB i CW. Obowiązuje przestrzeganie band planu.

Wywołanie w zawodach
Na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH „Bitwa Warszawska 1920 r. ”.
www.pzk.org.pl
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Raporty i grupy kontrolne
RS(T) + nr QSO (od 01) + trzy literowy skrót województwa i powiatu np. 59(9) 01 RWM.
Numeracja łączności na SSB i CW ciągła.
Punktacja
Za QSO w paśmie KF na SSB 1 pkt., CW 2 pkt.
Za QSO ze stacja z "RWM" SSB 2 pkt., CW 4 pkt.
Z daną stacją można nawiązać dwie łączności, lecz różną emisją.

Wynik końcowy
Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO. Nie stosuje się mnożników. Łączności
nie zalicza się w przypadku:

 niezgodności grup kontrolnych,
 różnicy czasu ponad 3 minuty.

Klasyfikacja
Za uczestnika zawodów uważa się stacje, która nawiąże min. 5 QSO.
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii.
Kategoria
A – SSB
B – CW

C – MIXED
D – Kluby
E - QRP
F - SWL

Znaczenie kategorii

Stacje indywidualne, emisja SSB

Stacje indywidualne, emisja CW

Stacje indywidualne, emisja MIXED - CW+SSB

Stacje klubowe MIXED, emisja CW + SSB

Stacje indywidualne i klubowe QRP - 10W SSB, 5W CW, emisja MIXED – CW
+ SSB
Nasłuchowcy Mixed emisja, CW+SSB

Dzienniki zawodów
Dzienniki wyłącznie w postaci elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: sp5pwa@gmail.com
w terminie 7 dni. W temacie wiadomości e-mail należy podać wyłącznie znak wywoławczy. Plik
z dziennikiem powinien być nazwany znakiem stacji, np. sp5abc.cbr.
Dzienniki stacji nasłuchowych muszą zawierać: datę i czas UTC, znak stacji, znaki korespondentów,
oba raporty i grupy kontrolne. Jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej dwa razy.

Nagrody i wyróżnienia
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii uczestnik otrzyma wydrukowany dyplom. Wszyscy
sklasyfikowani uczestnicy otrzymują dyplom w postaci elektronicznej (PDF).
Wyniki
Wyniki zawodów zgłaszane oraz finałowe zostaną opublikowane na stronie WOT PZK:
http://ot25.pzk.org.pl/, na portalach PZK, w Magazynach “Świat Radio" “MK QTC" oraz rozesłane
via e-mail. Termin zakończenia prac Komisji Zawodów - 15.09.2016 r.

Dyskwalifikacja

www.pzk.org.pl
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Podstawa do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu
i przepisów, nieprzestrzeganie band planu, źle wypełniony dziennik.

Komisja zawodów
Skład komisji: Barbara SP5BS, Jerzy SP5SSB/SN5B - Manager Zawodów, Przewodniczący Komisji
Zawodów. Decyzje Komisji zawodów są ostateczne.

Uwagi końcowe
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100W output.
Zawody „Bitwa Warszawska 1920 r.” rozliczane są elektronicznie programami udostępnionymi
i zaadaptowanymi przez Marka - SP7DQR. Adres strony, gdzie znajdują się darmowe programy
umożliwiające przygotowanie pliku Cabrillo http://www.sp7dqr.waw.pl:

 DQR_Log - program dla nadawców do logowania łączności w czasie rzeczywistym,
 Cabrillo_gen – program do wprowadzenia łączności po zawodach w przypadku
logowania papierowego,
 SWL_DQR_Log - do logowania nasłuchów w czasie zawodów,
 SWL_Cabrillo - do opracowania logów nasłuchowych po zawodach w przypadku
logowania papierowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zawodach
Komisja Zawodów WOT PZK: SP5SSB/SN5B, SP5BS
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