
Witam,

 

Przyjaciele, w tym roku mamy szczególny  SP DX Contest 2013, bo obchodzimy Jubileusz. W 1933 
roku Lwowski Klub Krótkofalowców, działając na zlecenia PZK, zorganizował „I Międzynarodowe 
Zawody P.Z.K.”, co stanowiło niejako początek dzisiejszego SP DX Contestu. 1933 – 2013: to jest 
nasz potężny wkład w historię krótkofalarstwa w aspekcie zawodów.

 

W tym roku termin zawodów szczęśliwie nie przypada w okresie Wielkanocy, więc miejmy 
nadzieję, że wiele polskich stacji zechce pojawić się w zawodach. Patrząc na wyniki 
współzawodnictwa Oddziałów widać, że mamy tutaj ogromne rezerwy. Nie chodzi o to, aby z 
każdego zrobić contestmana i każdego zmusić do startu w zawodach. Mamy jednak nadzieję, że ze 
względu na wagę Jubileuszu, wielu operatorów zechce po prostu „podpisać listę” w czasie 
zawodów i nawiązać kilkanaście czy kilkadziesiąt (np. jubileuszowe „osiemdziesiąt”) łączności.

 

Tradycyjnie co roku wielu z Was decyduje się na zasponsorowanie specjalnej nagrody-plakiety w 
zawodach. Mam nadzieję, że także i tym razem okażecie swoją hojność w tym względzie. W tym 
roku nagrody-plakiety będą miały specjalny, okolicznościowy wygląd. Zamierzamy wykonać je w 
kolorze. Także tradycyjne dyplomy, którymi nagradzane są czołowe stacje, będą miały specjalną, 
okolicznościową szatę graficzną. Planujemy także inne przedsięwzięcia, ale o nich poinformuję, 
kiedy będę znał szczegóły.

 

Wszystkich, którzy zechcieliby zasponsorować nagrodę w tegorocznych zawodach SP DX Contest 
proszę o kontakt bezpośrednio ze mną via email. Od kilku lat koszt plakiety się nie zmienił i 
pozostaje na tym samym poziomie także w tym roku – koszt ufundowania plakiety to 60,00 PLN. 

 

Chciałbym zaznaczyć – ponieważ co roku trafiają do mnie takie propozycje – że plakiety są 
nagrodami za najlepszy wyniki w danej grupie, regionie, kraju. W naszych zawodach nie 
fundujemy plakiet dla najmłodszego, najstarszego uczestnika itp. Możliwości weryfikacji takich 
dodatkowych informacji są praktycznie żadne, dlatego przydzielając nagrody opieramy się na 
kategoriach zawodów, najlepszych wynikach oraz podziale na kontynenty, podmioty DXCC lub 
ewentualnie grupy podmiotów DXCC (jak np. Skandynawia, Benelux itp.).

 

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach będą wysyłane dyplomy i nagrody za SP DX 
Contest 2012. Od kilku lat mamy dylemat, czy wysyłać wszystko od razu po ogłoszeniu wyników 
czy wstrzymywać się i wysyłać w takim terminie, aby otrzymane wyróżnienie stanowiło zachętę do 
udziału w kolejny roku. Na razie przeważa ta druga opcja.

 


