Z A P R O S Z E N I E
KLUB KRÓTKOFALOWCÓW PZK SP6KYU
zaprasza stacje klubowe i indywidualne,

dnia 08 maja 2022 roku (niedziela) do rywalizacji w

XX ZAWODACH
DOLNOŚLĄSKICH
2022
Organizatorzy: Klub Krótkofalowców PZK SP6KYU
Dolnośląski Oddział Terenowy PZK OT-01
Miło nam będzie spotkać się na pasmach KF i UKF.
W imieniu organizatora:
Ryszard - SQ6DGR
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XX ZAWODY DOLNOŚLĄSKIE - 2022 KF
Organizator :
Uczestnicy :
Cel zawodów :
Termin
:
Pasmo
:
Emisje
:
Kategorie
:

Raporty

Punktacja
Premie

Klub Krótkofalowców PZK SP6KYU, DOT PZK OT-01
stacje klubowe, indywidualne, nasłuchowcy
aktywacja krótkofalowców dolnośląskich w zawodach krajowych
08 maja 2022 roku (niedziela) 15:00 – 16:00 UTC (17-18 LT)
3,5 MHz zgodnie z band planem KF dla zawodów
CW, SSB
Klasyfikacja generalna
Grupa A - stacje MIX
Grupa B - stacje SSB
Grupa C - stacje CW
Grupa D - Stacje z Województwa Dolnośląskiego – klasyfikacja mix
Grupa E - stacje nasłuchowe KF
: RS(T) + numer kolejny QSO np. 599 001 (SP6KYU podaje 599 10)
Z tą samą stacją można przeprowadzić 2 QSO: jedno na CW i jedno
SSB
Numeracja na CW i SSB łączna
: QSO/HRD - SSB 1 pkt., CW- 1pkt.
: QSO/HRD z SP6KYU 10 pkt.

Uwaga! Punkty za QSO’s/HRD’s z SP6KYU można zaliczyć tylko raz niezależnie od
emisji.
Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów za QSO’s i HRD’s plus dodatkowa
premia.
Dzienniki: prosimy o przysyłanie logów w terminie do 15.05.2022 r.
tylko logi elektroniczne na adres email: sp6kyu@tlen.pl log jako
załącznik - plik cabrillo, w tytule znak stacji.
każdy log otrzymany via e-mail będzie potwierdzony.
Pełne informacje na stronie www.sp6kyu.ziebice.pl
Nagrody

: za pierwsze miejsce w każdej grupie klasyfikacyjnej,
upominek, dyplom pamiątkowy.
dla najlepszej stacji w grupie „D” upominek specjalny.
Główny sponsor - Dolnośląski Oddział Terenowy PZK OT-01

Info: Uczestnicy zawodów przestrzegają regulaminu i zasad fair play, obowiązkowo przesyłają swój
log, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone QSO mogą być zaliczone ich korespondentom.
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 100 W.

Wyniki zawodów będą ogłoszone do 20 czerwca 2022 r. i opublikowane zostaną na
stronie organizatora SP6KYU i OT-01 PZK.
Komisja. Przewodniczący Komisji Zawodów: Ryszard SQ6DGR.
Decyzje komisji są ostateczne.
W imieniu organizatora:
Ryszard SQ6DGR
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XX ZAWODY DOLNOŚLĄSKIE – 2022 UKF
Organizator : Klub Krótkofalowców PZK SP6KYU, DOT PZK OT-01
Uczestnicy : stacje klubowe i indywidualne, szczególnie nowo licencjonowani
oraz młodzież krótkofalarska
Cel zawodów : propagowanie pasma 2m i modulacji FM w zawodach
Termin
: 08 maja 2022 roku (niedziela), 16:00 – 17:00 UTC (18-19 LT)
Pasmo
: 145 MHz / zgodnie z band planem/
Emisja
: FM
Raporty
: RS + lokator np. 59 JO80JO
Punktacja
: 1km odległości = 1pkt.
QSO ze stacją SP6KYU premia 200 pkt.
(stacja organizatora w dniu zawodów pracować będzie z terenowego
QTH)
Wynik końcowy: suma punktów + premia
Dzienniki: prosimy o przysyłanie logów w terminie do 15.05.2022r.
tylko logi elektroniczne na adres email: sp6kyu@tlen.pl log jako
załącznik - plik Carrillo, w tytule znak stacji.
każdy log otrzymany via email będzie potwierdzony.
Pełne informacje na stronie www.sp6kyu.ziebice.pl

Nagrody: za miejsca 1, 2, 3 – dyplomy,
pamiątkowy upominek za 1 miejsce.
Główny sponsor - Dolnośląski Oddział Terenowy PZK OT-01
Wyniki zawodów będą ogłoszone do 20 czerwca 2022 r. i opublikowane zostaną na
stronie organizatora SP6KYU i OT-01 PZK.

Komisja. Przewodniczący Komisji zawodów: Ryszard SQ6DGR.
Decyzje komisji są ostateczne.
W imieniu organizatora:
Ryszard SQ6DGR
Informacja dodatkowa:

Preferowany format logu – plik w formacie Cabrillo, nazwa pliku – tylko znak stacji
(sp6xyz.cbr). W przypadku łamania znaku stacji zamiast ‘/’ w nawie pliku należy stosować
podkreślenie, np. sp6xyz_2.cbr. Adres strony Marka SP7DQR, gdzie znajdują się darmowe
programy umożliwiające przygotowanie pliku Cabrillo.
http://sp7dqr.pl

•
•
•

SWL_log do logowania nasłuchów w czasie rzeczywistym - program generuje log w
formacie Cabrillo,
SWL_cabr - do opracowania logów po zawodach w formacie Cabrillo w przypadku
logowania papierowego,
DQR_log
- program
rzeczywistym.

dla
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