KOMUNIKAT wakacyjny NR 32/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów.
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.
1.
Posiedzenie Prezydium ZG PZK
Trzecie w bieżącej kadencji, wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZG PZK odbędzie się
7 września 2016 r. w Mokronosie Górnym koło Wrocławia. Porządek obrad przewiduje
między innymi: omówienie aktualnej sytuacji finansowej PZK (konta ZG, OT i 1%),
sprawozdania z działalności członków Prezydium ZG za pierwsze 100 dni sprawowania
swoich funkcji, omówienie tzw. "raportu otwarcia", przedstawienie wstępnych danych
do projektu preliminarza budżetowego na rok 2017, uchwały w sprawach osobowych
oraz sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium. Obecność członków
prezydium obowiązkowa, przewidywana jest obecność członków GKR PZK i
zaproszonych gości. Info: Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
2.
Uchwały Prezydium ZG PZK
W dniu 17 sierpnia 2016 r. prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku
Krótkofalowców w głosowaniach elektronicznych podjęło uchwały o poniższej treści.
1. Uchwała nr 2/2016/E. Prezydium ZG PZK powołuje Kol. Jerzego Gomoliszewskiego
SP3SLU na funkcję Award Managera Polskiego Związku Krótkofalowców.
2. Uchwała nr 3/2016/E. Prezydium ZG PZK postanawia odznaczyć Medalem im. Braci
Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa Polskiego (nr 29), Pana Antoniego
Dziugieła,
prezesa
Sadowniczo-Szkółkarskiego
Zakładu
Doświadczalnego
w Albigowej, w uznaniu zasług dla rozwoju sportu krótkofalarskiego.
3. Uchwała nr 4/2016/E. Prezydium ZG PZK postanawia odznaczyć Medalem im. Braci
Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa Polskiego (nr 30), Pana Marka
Piekutowskiego, dyrektora Sadowniczo-Szkółkarskiego Zakładu Doświadczalnego
w Albigowej, w uznaniu zasług dla rozwoju sportu krótkofalarskiego.
Medale będą wręczone podczas „V Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców - Żołynia
2016”, który odbędzie się w dniach 3 – 4 września 2016 r. w Leśniczówce Koła
Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni koło Łańcuta.
Info: Piotr SP2JMR
3. Prace nad budżetem PZK na 2017 rok
W związku z przygotowaniami do opracowania budżetu na rok 2017, proszę uprzejmie
o nadsyłanie wniosków o dofinansowanie z budżetu centralnego PZK na 2017 r.
Formularz wniosku znajduje się w dziale Download > Materiały organizacyjne PZK >
Dokumenty organizacyjne. Link bezpośredni do wniosku:
https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=975.
Podpisane wnioski, w formie załącznika zeskanowanego do pliku PDF, załączonego do
wiadomości e-mail, należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września
2016, na adres mailowy Skarbnika PZK sp5ls@pzk.org.pl.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Z krótkofalarskim pozdrowieniem, Marek Suwalski SP5LS Skarbnik PZK
www.pzk.org.pl
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4. Sprawozdawczość finansowa Oddziałów Terenowych PZK
Niniejszym informuję, że według stanu na dzień dzisiejszy do skarbnika PZK dotarły
dokumenty finansowe za miesiąc lipiec 2016 z szesnastu Oddziałów Terenowych PZK
nieposiadających osobowości prawnej. Oddziały, które dostarczyły dokumenty to:
OT-01, OT-04, OT-06, OT-12, OT-14, OT-15, OT-18, OT-20, OT-21, OT-24, OT-26, OT28, OT-31, OT-32, OT-35, OT-37, OT-50, dokumenty z OT-23 są w drodze.
Brak dokumentów finansowych od niżej wymienionych Oddziałów:
OT-03, OT-16, OT-27, OT-29, OT-51, OT-73.
Oddziały, które nie wysłały wymaganych regulaminami dokumentów finansowych,
powinny liczyć się z konsekwencjami. Niedopuszczalne jest dowolne traktowanie
obowiązku raportowania finansowego, pomijanie przesyłania raportów finansowych,
faktur, wyciągów bankowych.
Temat ten będzie podjęty na posiedzeniu Prezydium ZG PZK w dniu 7 września br.
Marek Suwalski SP5LS Skarbnik PZK
5.
Sprawy sportowe PZK
W ostatnią środę bm. Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ spotkał się z Grzegorzem
SP9NJ, nieformalnym jeszcze przewodniczącym Zespołu ds. sportu PZK, uzgadniając
szereg spraw związanych z zagadnieniami sportowymi PZK. Przedmiotem ustaleń były
między innymi sprawy HST (telegrafia szybka), ARDF (amatorska radioorientacja
sportowa), zawody krajowe i międzynarodowe, w tym potrzeba dostosowania
regulaminów naszych zawodów do potrzeb współczesnych czasów. Uzgodniono
wstępnie skład przyszłego Zespołu ds. sportu PZK wychodząc z założenia, że w Zespole
tym znajdą się specjaliści i z poszczególnych dyscyplin sportowych. Z uwagi na fakt, że
przyszły Zespół otwarty jest na współpracę z LOK, ZHP i innymi stowarzyszeniami
uzgodniono wstępnie, że będą w nim łącznicy z LOK i ZHP, a także mile widziane są
osoby spoza PZK.
Na forum dyskusyjnym SP7PKI trwa ożywiona dyskusja merytoryczna o sprawach
sportowych. Padają ciekawe propozycje i sugestie dotyczące sportu w PZK. Zachęcam
zatem wszystkich do wnoszenia ciekawych propozycji i sugestii w sprawach
sportowych. W czasie najbliższego Posiedzenia Prezydium ZG PZK 7 września br.
podjęte zostaną konkretne decyzje dotyczące tych zagadnień.
Info: Tadeusz SP9HQJ Wiceprezes ds. sportowych PZK
6.
Ciekawy materiał o krótkofalarstwie
Tadeusz SP9HQJ Wiceprezes PZK opublikował w miesięczniku „Little Star” materiał
popularyzujący nasze piękne hobby. Załączamy ten materiał do ewentualnego
wykorzystania w całości lub częściowo w celu propagowania krótkofalarstwa
i przybliżenia szerszym kręgom społeczeństwa jego istoty.
Info: Piotr SP2JMR
„Krótkofalarstwo – alternatywa na współczesne środki komunikacji.
Czy w dobie powszechnie dostępnej telefonii komórkowej, radia, telewizji oraz
Internetu z komunikatorami w postaci Skype, Czat, Facebook, itp. służącymi
do szybkiego komunikowania się jest dziś miejsce dla krótkofalarstwa?
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Wydawać by się mogło, że we współczesnym świecie nawiązywanie łączności za
pomocą radiostacji amatorskich przez krótkofalowców całego świata to przeżytek i nie
ma racji bytu. Prawda okazuje się jednak inna: ta forma komunikowania się nie
zaginęła, lecz nadal się rozwija i do uprawiania krótkofalarskiego hobby sięgają nie
tylko dorośli, ale coraz więcej dzieci i młodzieży garnie się do tego fascynującego
hobby. Co sprawia zatem, że hobby to przyciąga coraz więcej zwolenników? Na czym
polega istota krótkofalarstwa, magia? Czy ja też mogę zostać krótkofalowcem i jak
mam się za to zabrać?
Na temat krótkofalarstwa, nie tylko w Internecie, jest wiele informacji i materiałów. Są
one również w moim opracowaniu pod tytułem „Historia Klubu SP9KJM”, dostępnym na
stronie internetowej
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=0_f309f
b99babb9c883e2eebc8039023eb&Itemid=56. W materiale tu prezentowanym postaram
się ukazać praktyczne oblicze krótkofalarstwa oraz korzyści, jakie może odnieść
każdy interesujący się tym ciekawym hobby.”
Według Wikipedii Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio – radiowa służba
amatorska) – hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na wydzielonych
pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal,
między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu łączności za pomocą
karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również konstruowaniu
urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Osobną grupę
krótkofalowców stanowią nasłuchowcy (SWL).
Nawiązywanie łączności odbywać się może na własnoręcznie skonstruowanych
urządzeniach
radiowych
(tu
miejsce
dla
majsterkowiczów,
konstruktorów
i eksperymentatorów), jak i za pomocą urządzeń fabrycznych.
Aby zostać krótkofalowcem należy zdać egzamin państwowy przed komisją
powołaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i wykazać się znajomością
międzynarodowych zasad prowadzenia korespondencji, przepisów radiowych oraz
wiedzą techniczną w zakresie budowy i zasad działania urządzeń radiowych. Jest to
zatem hobby dla osób ambitnych, które wyznaczają sobie jakieś życiowe cele i dążą do
ich wdrożenia w praktyce. Uprawianie krótkofalarskiego hobby rozwija radioamatora
w wielu obszarach: poznaje się tu i doskonali zawiłości nauk przyrodniczych,
a zwłaszcza fizyki (m.in. zasady rozchodzenia się fal radiowych), nowoczesną technikę,
w tym techniki komputerowe (nowoczesne techniki cyfrowe do prowadzenia łączności),
doskonali geografię (na przykład po nawiązaniu łączności z korespondentem z Wyspy
Świętego Jerzego z ciekawości sięgamy po atlas, aby sprawdzić w jakim zakątku świata
leży ta tajemnicza wyspa). Krótkofalarstwo to również rodzaj bezpłatnej korepetycji
z języków obcych, ponieważ znając podstawy innego języka można doskonalić jego
znajomość w trakcie prowadzonych łączności radiowych. Młodzi ludzie mają szansę
przez radio rozmawiania po angielsku z astronautami ze stacji orbitalnej w ramach
programu edukacyjnego ARISS.
Przynależność do krótkofalarskiego klubu PZK, LOK czy ZHP jest dobrą okazją do
uprawiania dyscyplin sportowo – obronnych np. strzelania z wiatrówki, kbks czy innej
broni sportowej; ćwiczenie rzutów granatem. Popularne są także marsze na azymut
w terenie, tzw. „łowy na lisa” polegające na odnalezieniu w możliwie najkrótszym czasie
www.pzk.org.pl
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ukrytych w lesie nadajników emitujących sygnały radiowe oraz wiele innych dyscyplin
sportowych. Szczególnie sporty obronne cieszą się dużą popularnością wśród dzieci
i młodzieży, ponieważ w ramach obozów sportowo – obronnych można nauczyć się
samodzielności, samodyscypliny oraz zasad współdziałania w zespole – w grupie
rówieśniczej. Działalność krótkofalarskich klubów i pobyt na obozach, to również
element wychowawczy polegający na kształtowaniu właściwych postaw sportowych,
patriotycznych i ogólnospołecznych. Liczne dyscypliny poza funkcją edukacyjną uczą
młodych ludzi integracji z grupą, hartowania ciała i ducha, uporu i konsekwencji
działania, osiągania zaplanowanych celów oraz satysfakcji z osiągnięcia uprawnionych
celów - np. zdobycia pierwszego miejsca w strzelaniu, biegu.
W tak krótkim materiale nie sposób podać wszystkich wymiernych korzyści
z przynależności do wielkiej rodziny krótkofalarskiej, która kieruje się swoistym etosem
i żelaznymi zasadami honoru. Można o tym więcej poczytać w moim opracowaniu pt.
„Historia Klubu SP9KJM”.
Na czym polega różnica w nawiązywaniu łączności współczesnym środkami
komunikacji a poprzez radiostacje krótkofalarskie? Na czym polega magia
radia? Sprawa wydaje się oczywista: między innymi telefonia komórkowa pozwala na
szybkie nawiązanie łączności z rodziną przebywającą na wczasach zagranicznych np. na
Wyspach Kanaryjskich. Natomiast krótkofalowiec wywołujący korespondentów w czasie
typowej łączności radiowej nie wie kto się odezwie. Może sie zdarzyć, tak jak mi się to
zdarzyło, że korespondentem okazał się król Hiszpanii Juan Carlos, a potem jego
następca król Filip VI. Otrzymanie okolicznościowej karty QSL potwierdzającej taką
łączność stanowi powód do dumy i czasem zazdrość kolegów czy sąsiadów. Nie jest
bowiem tajemnicą, że do wielkiej rodziny krótkofalowców należeli i należą między
innymi: aktor Jean Paul Belmondo, aktor Marlon Brando, król Jordanii Husain,
kosmonauta Jurij Gagarin i wielu innych przedstawicieli nauki, polityki, duchowieństwa
czy astronautów.
Jak zatem zacząć swą krótkofalarską przygodę? Najprościej poszukać w Internecie
wpisując w wyszukiwarce najprostsze słowa kluczowe, zwroty - np.: krótkofalarstwo,
radioamatorstwo, krótkofalowiec, co to jest krótkofalarstwo, PZK, klub krótkofalarski,
itp. Z Internetu można dowiedzieć się gdzie jest najbliższy klub krótkofalarski i warto
tam się udać, by dowiedzieć się więcej o tym hobby od jego pasjonatów.
Na temat organizacji Polski Związek Krótkofalowców można znaleźć informacje na
stronie https://pzk.org.pl/news.php. Dla osób pragnących dowiedzieć się na czym
polega nawiązywanie łączności ze stacją orbitalną w ramach programu ARISS polecam
odwiedzenie strony http://www.arisspolska.info. Inne warte poznania strony
internetowe
to
między
innymi:
http://ostol.pl/co-to-jest-krotkofalarstwo;
http://hpc.amu.edu.pl/~armand/blog/?p=65 – krótkofalarstwo, pierwsze kroki;
http://cbworld.republika.pl/zostankf.htm - podstawowe wiadomości o krótkofalarstwie.
Opisany materiał jest materiałem wyjściowym. W przypadku zainteresowania
przedstawioną tematyką postaram się sięgnąć głębiej w zagadnienia krótkofalarstwa.
Tadeusz Pamięta SP9HQJ (tekst został napisany w maju br. przed XXII KZD PZK)
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7.

Zaproszenie do udziału w zawodach o replikę lampy Ignacego
Łukasiewicza
W dniu 28 sierpnia br. organizatorzy zapraszają do udziału w XXXII edycji Zawodów
o replikę lampy Ignacego Łukasiewicza. Organizatorem jest Polski Związek
Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie (OT-05) oraz Lwowski Klub
Krótkofalowców (LKK) ze Lwowa. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego
komunikatu
oraz
jest
dostępny
na
stronie
OT05PZK:
http://otpzk05.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=111
Info: Wiesław SP8NFZ
8.
60 lat w eterze Andrzeja SP6JU - 1956–2016
Miło nam zakomunikować, że nasz Kolega klubowy Andrzej
Komuszyński SP6JU obchodzi w tym roku swój piękny jubileusz. Ma za
sobą piękny okres w życiu - 60 lat pracy w eterze. Jego krótkofalarski
życiorys
można
przeczytać
w
zakładce
„Czołowe
postacie”
http://sp6paz.pl/index.php/historia-klubu/czolowe-postacie.
Dla uzupełnienia tej informacji warto dodać, że Andrzej SP6JU na wniosek OT-11 PZK
w Opolu oraz klubu SP6PAZ został uhonorowany Odznaką Honorową PZK Nr 677
nadaną w dniu 19 maja 2007 r., a wręczoną 1 września 2007 roku podczas jubileuszu
40 lat Klubu SP6PAZ, na uroczystym spotkaniu w Turawie.
W roku 2008 na wniosek klubu SP6PAZ został wyróżniony specjalnym grawertonem za
pracę na rzecz klubu
nadanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku
Krótkofalowców. Wyróżnienie to zostało uroczyście wręczone na Zjeździe
Sprawozdawczym OT-11 PZK Opole w dniu 7 grudnia 2008 roku.
Z okazji jubileuszu Andrzejowi SP6JU składamy najserdeczniejsze życzenia dużo
zdrowia oraz dalszej owocnej pracy na niwie krótkofalarskiej.
Info: Krzysztof SP6DVP i Koledzy z klubu SP6PAZ
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9.

DZIEŃ AKTYWNOŚCI, POŚWIĘCONY 653 ROCZNICY MIASTA WINNICY
NA PODOLU
Do udziału zapraszamy krótkofalowców ze wszystkich krajów oraz obwodów Ukrainy.
Dzień aktywności odbędzie się 3 września 2016 roku od 00.00 do 23.59 UTC
i poświęcony będzie 653 rocznicy utworzenia miasta Winnicy. W ten znamienny dla nas
wszystkich dzień, znak wywoławczy EN25UARL należący do narodowej radioamatorskiej
organizacji Ukrainy będzie brzmiał z Winnicy wszystkimi rodzajami emisji (SSB, CW,
DIGI), na wszystkich pasmach radioamatorskich.
Za przeprowadzenie w tym dniu dwustronnych łączności radiowych ze stacją EN25UARL
czyli z obwodowym oddziałem UARL w Winnicy będzie wydawany kolorowy
elektroniczny dyplom "Vinnytsia Day".
Dla uzyskania tego dyplomu koniecznie jest przeprowadzenie w dniu 3 września br.
pięciu łączności radiowych z EN25UARL. Powtórki są dozwolone na różnych pasmach,
różnymi emisjami i z różnymi operatorami.
Zgłoszenia do dyplomu w formie dziennika elektronicznego w formacie txt należy
w ciągu tygodnia wysłać na adres: vovlru@ukr.net.
Info: UT5NC Jerzy Strelkow-Serga

Bartłomiejom i Jerzym
z okazji ich imienin
życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia planów tych życiowych i tych związanych z naszym pięknym hobby.
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Waldemarowi 3Z6AEF, Tadeuszowi SP9HQJ, Krzysztofowi SP6DVP, Markowi SP5LS,
Jerzemu UT5NC, Wiesławowi SP8NFZ.
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.
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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.
10.

Załącznik

REGULAMIN

XXXII Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza
Organizatorem XXXII Zawodów o replikę lampy I. Łukaszewicza jest Polski
Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie (OT-05) oraz Lwowski Klub
Krótkofalowców (LKK) ze Lwowa. Celem Zawodów jest upamiętnienie odkrywcy ropy
naftowej oraz twórcy przemysłu naftowego - Ignacego Łukasiewicza. Do uczestnictwa w
zawodach zapraszamy nadawców i nasłuchowców z kraju i zagranicy.
Termin: 28 sierpnia 2016r. (niedziela), od godz. 15:00 do 17:00 UTC.
Pasmo i emisje: 80m, CW i SSB. Łączność z tą samą stacją można powtórzyć drugim
rodzajem emisji.
Regulamin dla stacji OT05 i LKK (w tym członków honorowych LKK) oraz
laureatów poprzednich 31 edycji Zawodów:
Laureatem jest stacja, która zajęła I miejsce w danej kategorii w jednym z poprzednich
30 konkursów.
Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP8XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST L DE...
Raporty: RS L /na SSB/ lub emisją CW zapisać RST L
Regulamin dla pozostałych stacji:
Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP1XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST SP DE...
Raporty: RS lub RST i numer kolejny łączności od 001 (np. SSB 59 001 lub CW
599 001).

www.pzk.org.pl
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Punktacja:
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która nie jest członkiem OT05, LKK i nie jest
laureatem poprzednich 30 edycji Zawodów – 1 pkt,
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która jest członkiem OT05, LKK lub laureatem
poprzednich 30 edycji Zawodów – 3 pkt. Stacje organizatora zaliczają - 3 punkty.
Każde bezbłędne QSO między stacjami organizatora – członkowie OT 05, LKK oraz
laureaci poprzednich 30 edycji Zawodów - 1pkt.
Praca w zawodach Stacji LKK /Lwowskiego Klubu Krótkofalowców/ w przedziale
3690-3750 MHz.
Wynik końcowy: Suma punktów za QSO.
Klasyfikacje:
A - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB
B - Stacje indywidualne i klubowe na SSB
C - Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
D - Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB
E - Stacje nasłuchowe MIXED podają tylko jeden raz pełny raport zgłaszanych obydwu
stacji.
Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej z ww. grup klasyfikacyjnych
/osoba posiadająca znaki nadawcze i nasłuchowe może startować TYLKO w jednej
wybranej przez siebie kategorii/.
Logi: należy przesłać do organizatora tylko w formie elektronicznej, plik cabrillo.
Stacje biorące udział w zawodach proszone są o jasne podanie w logu
kategorii w jakiej chcą być klasyfikowane (A do E).
Dziennik zawodów należy prowadzić w czasie UTC. Dopuszczalna różnica czasu
pomiędzy stacjami w nadesłanych logach może wynosić maksymalnie 5 min.
Logi za zawody należy przesłać w terminie 7 dni po zawodach, tylko w formie
elektronicznej (plik cabrillo w załączniku np. SP8XX.cbr, a temat listu: znak stacji; np.
SP8XX).
W przypadku prowadzenia logu w formie papierowej, prosimy skorzystać z dostępnych
w sieci internet programów (np. Kol. Marka SP7DQR) do przepisania dziennika do formy
elektronicznej i wygenerowania pliku Cabrillo.
Lista otrzymanych logów będzie sukcesywnie umieszczana na naszej stronie WWW.
Logi należy przesłać na adres e-mail: ot5.pzk@gmail.com
Ewentualne logi papierowe zostaną użyte tylko do kontroli po przesłaniu na adres:
PZK Oddział Podkarpacki w Krośnie ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno.
Dopuszczalna moc w zawodach: 100W
Wyniki Zawodów ustali Komisja, której decyzje są ostateczne.
Informacje o zawodach są dostępne na stronie internetowej: http://www.otpzk05.pl w
zakładce „Zawody-Contest”.
www.pzk.org.pl
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Nagrody
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zawodów otrzymają repliki Lampy
Łukasiewicza.
Dyplomy otrzymają wszyscy operatorzy, którzy prześlą swoje logi i będą wykazani
w logach stacji OT05/LKK.
Osoby nie będące członkami PZK proszone są o dostarczenie koperty A4 + 3 x znaczek
na list zwykły na odesłanie dyplomu.
Termin ogłoszenia wyników do 2 miesięcy po zakończeniu zawodów.
Spotkanie podsumowanie odbędzie się na terenie Skansenu Przemysłu Naftowego im.
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (termin spotkania podany będzie na stronie OT05).
Ostateczna
wersja
niniejszego
regulaminu
będzie
dostępna
na
serwisie
http://otpzk05.pl
Zapraszamy!
Zarząd Oddziału OT 05 PZK - SP8NFZ, SP8EFJ, SP8NFX.
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