POLSKIE SKRZYDŁA

REGULAMIN

NAZWA: Konkurs krótkofalarski POLSKIE SKRZYDŁA.
CEL: Promocja lotnictwa wojskowego RP oraz pobudzenie klubowej działalności eterowej .
ORANIZATOR:
Wojskowy Klub Krótkofalowców i Radioamatorów PZK SP3PML menedżer Zbigniew SP3WXL. WSPÓŁORGANIZATOR: Zarząd Główny Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. UCZESTNICY: operatorzy nadawczych stacji
indywidualnych (grupa A - myśliwce), klubowych (grupa B - transportowce), stacji
nasłuchowych (grupa C - śmigłowce), operatorzy stacji klubowych (grupa D – desant).
TERMIN i PASMA: najbliższy piątek przed dniem 23 sierpnia (w roku 2014 będzie to 22
sierpnia) od godz. 16.00 do godz. 17.30 czasu UTC w paśmie 7.0 MHz oraz od godz. 17.30
do godz. 19.00 w paśmie 3,5MHz. EMISJE: na obu pasmach – SSB z zachowaniem BandPlanu. WYWOŁANIE: „wywołanie w konkursie Polskie Skrzydła”. RAPORTY: RS + imię
operatora. PUNKTACJA: Każde QSO (HRD) ze stacją indywidualną to 1 pkt., ze stacją
klubową to 2 pkt. a okolicznościową – 3 pkt. Stacja organizatora SP3PML przyznaje 5 pkt.
Wszystkie stacje po zmianie pasma a klubowe również po zmianie operatora punkty
przyznają ponownie. Przewiduje się zmiany operatorów stacji SP3PML co pół godziny.
Każdy operator stacji klubowej zalicza do indywidualnego dorobku wszystkie QSO
przeprowadzone na stacji klubowej. Każdy z uczestników , który bierze udział w kolejnej
edycji konkursu zalicza do punktacji końcowej: w grupach A, C i D – 5 pkt., w grupie B – 10
pkt. za udział w poprzedniej edycji bez względu na zajmowane miejsce, podając numer
zdobytego dyplomu lub certyfikatu. NAGRODY: Operatorzy, którzy zgromadzą największą
ilość punktów, zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie klasyfikacyjnej otrzymają Medal
pamiątkowy Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Miejsca od 1 do 5 w
każdej grupie premiowane będą Dyplomem Prezesa ZG SSLW RP. Pozostali uczestnicy
Konkursu otrzymają CERTYFIKAT krótkofalarski konkursu „Polskie Skrzydła” potwierdzający
udział w konkursie. ZGŁOSZENIA: na dowolnych drukach wysłane do dnia 15 września
wraz ze znaczkiem pocztowym o wartości 2,40 zł na adres menedżera zawodów: Zbigniew
Kłos ul. św. Antoniego 60 61-359 Poznań. Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać adres
zwrotny, pod który organizatorzy mają wysłać trofea. Stacje zagraniczne obowiązuje ten sam
regulamin, lecz do zgłoszenia załączają 2 IRC. Stacja SP3PML potwierdza swoje wszystkie
QSO jedną specjalną QSL-ką wystawianą jedynie uczestnikom, którzy nadesłali zgłoszenia
pocztą. Dzienniki „do kontroli” można wysłać emailem na adres wkkirsp3pml@wp.pl w
dowolnym formacie. W tej samej formie wysłać można również zgłoszenia do konkursu lecz
wtedy liczyć można jedynie na elektroniczne wersje dyplomów i certyfikatow. WYNIKI
KONKURSU: będą publikowane na stronie internetowej WKKiR i w prasie krótkofalarskiej w
terminie 1 m-ca od terminu przesłania zgłoszeń. Dyplomy przesłane będą pocztą do końca
listopada bieżącego roku. Powołana komisja, z członków WKKiR, ma prawo do
podejmowania ostatecznych decyzji i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych
regulaminem.

TECHNIKA WOJSKOWA REGULAMIN
NAZWA: Konkurs krótkofalarski TECHNIKA WOJSKOWA.
CEL: Popularyzacja wojskowych służb technicznych oraz krótkofalarskiej współpracy
międzyklubowej. ORGANIZATOR: Wojskowy Klub Krótkofalowców i Radioamatorów PZK menedżer Zbigniew SP3WXL. WSPÓŁORGANIZATORZY: Kluby Krótkofalarskie: SP1KQR,
SP3POZ, SP3KKU, SP4KSY , SP9PEE, SP9PTG . TERMIN: najbliższy piątek po 6
października (w roku 2014 będzie to 10 października) każdego roku w godz. od 16.00 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) oraz stacji współpracujących (grupa D) . WYWOŁANIE: Wszystkie
stacje klubowe pracować będą pod swoimi podstawowymi znakami. „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 5 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 Prezesa WKKiR. Pozostali
uczestnicy Konkursu otrzymają Certyfikat krótkofalarski potwierdzający udział w konkursie.
Operatorzy, którzy przeprowadzili łączności ze stacjami „współpracującymi” zaliczają ilość
przeprowadzonych QSO x 2 do punktacji w kolejnej edycji konkursu podając w zgłoszeniu nr
dyplomu lub certyfikatu. ZGŁOSZENIA: przysłane na adres menedżera zawodów Zbigniew Kłos ul. św. Antoniego 60 61-359 Poznań, na dowolnych drukach, do końca
października bieżącego roku wraz ze znaczkiem pocztowym o wartości 2,40 zł. 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 tych QSO w dowolnej formie
wraz z 2 IRC na adres menedżera zawodów. Stacja organizatora wszystkie QSO własne i
stacji współorganizatorów
potwierdza specjalna, jedną QSL-ką wysyłaną jedynie
uczestnikom, którzy nadesłali zgłoszenia pocztą. Dzienniki „do kontroli” można wysłać na
adres wkkirsp3pml@wp.pl. W tej samej formie wysłać można również zgłoszenia do
konkursu lecz wtedy liczyć można jedynie na elektroniczne wersje dyplomów i certyfikatów.
Mile widziane karty QSL dla stacji SP3PML i stacji współpracujących. WYNIKI:
opublikowane będą na stronie internetowej WKKiR i w prasie krótkofalarskiej w terminie 1 mca od terminu przysłania zgłoszeń a dyplomy 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. Protokół
komisji, tak samo jak i regulamin konkursu jest publikowany na stronie internetowej klubu.

