
 

 

           

 

 

 

 
 

 

05.03. 2019 r. 

Komunikat NR 05/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 
Uwaga : Akademia Krótkofalarstwa 
 

Prelekcje – Seminaria – Ćwiczenia 
Zajęcia będą ponownie prowadzone przez Kol. Andrzeja SP9ADU, w każdy II 
wtorek miesiąca w godz. 18.15 do 19.15. 
 
Proponowany program Spotkań: 
 
      -.Przypomnienie pracy programem N1MM. 

1. Praca RTTY programem „ N1MM logger” ( m.in. w SP DX Contest RTTY) 
2. Program uniwersalny Mix-W 
3. Opracowanie i przygotowanie do wysyłki logów zawodów 
4. Program logujący „ Win-Test” 
5. Program logujący SP7DQR 
6. Specyfika pracy QRP w zawodach ( SP9NSV) 

 
Wspomóż nasze działania 
      
Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK w Krakowie jest Organizacją 
Pożytku Publicznego. Dlatego też zwracamy się do wszystkich naszych członków, 
ich Rodzin oraz sympatyków o wsparcie finansowe naszych działań, a konkretnie o 
przekazanie 1 % podatku na rzecz Oddziału. 

                                   Numer KRS 0000184410. 
Wpłacając na konto ZG PZK bez zadeklarowania na Oddział pieniądze idą na 
Prezydium. Jeśli jednak zostanie podany nr. Oddziału, to i tak nie dostajemy 
pieniędzy. 
  
Licencje,licencje … 
 
Przypominamy wszystkim członkom o konieczności sprawdzenia na stronie UKE 
ważności swoich licencji. Licencje obecnie są wydawane dla indywidualnych 
krótkofalowców jak i dla klubów na okres 10 lat przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie ( druki należy dokładnie przeczytać). 
Przypominamy również, że znaki klubowe pozostają w gestii Zarządu Oddziału. 
 

Z życia OT  



Składki do PZK za 2019 r. 
 
Składki członkowskie do PZK obowiązują dla rocznych okresów składkowych od 
roku 2018 ( zrezygnowano z wpisowego do PZK).  
Składka do MSK nie uległa zmianie. Poniżej podajemy składkę do PZK za  
I półrocze 2019 r. 
1   składka członka zwyczajnego                              102,50 zł            
2   składa ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku   87,50 zł            
3   składka ulgowa członka zwyczajnego do 
     20 lat lub uczącego się do lat 26                            57,50 zł            
4   składka członka nadzwyczajnego ( SWL)              57,50 zł            
5   składka członka wspomagającego                         52,50 zł    

 
W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając stare roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w 
Czerwcu 1933 r. znaleźliśmy ciekawy artykuł pt.” Ultrakrótkie Fale”.  
Życzymy miłej lektury.  

 
 

 
 



 

 
 

Zawody, zawody, zawody …….. 
 
Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w zawodach 
organizowanych przez SP YL Club. Poniżej zamieszczamy cały regulamin 
zawodów. 

Regulamin Zawodów „SP YL Contest” 

Regulamin zawodów organizowanych przez  ZG PZK i SP YL Club. 

 

1. Do udziału w zawodach  zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych, 

 klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców. 

2. Zawody odbędą się w dniu 9 marca 2019 r. w godz. 6.oo-7.oo UTC. 

3. Pasmo: 3,5 MHz  - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma. 

4. Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza się łączności mieszanych. 

5. Punktacja 

   a/ Za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL                                            20 pkt 

   b/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem będącą członkiem SP YL C   15 pkt 

 



   c/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem nie będącą członkiem SP YL C  

10 pkt 

   d/ Za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C                                       5 pkt 

   e/ Za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych   1 pkt 

       Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać 

punktów. 

       Z każdą stacją można nawiązać jedno QSO bez względu na rodzaj emisji. 

6. Wywołanie: na SSB: „wywołanie w zawodach YL”,  na CW: dla YL  „CQ OM”, dla OM 

„CQ YL” 

7. Raporty.  

     a. OMs: RS/T + numer kolejny łączności  od 001,                                           np. 59 001 

     b. YLs: nie będące członkiniami SP YL C  RS/T  + numer kolejny + YL       np. 59 

001YL 

     c. YLs :będące członkiniami SP YL C  RS/T + numer kolejny + litera C        np.59 001C 

     d. Posiadacze dyplomu SP YL C : RS/T + numer kolejny + litera A               np.59 001A 

 

   Krótkofalowcy kobiety posiadające znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą rozdawać 

punkty ze          

   stacji klubowej przez podanie właściwego raportu. 

 - pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn. np OM nie może rozdawać pktów 

jako sumę OM + dyplom , 

   a YL nie może rozdawać punktów, jako sumę YL + dyplom. 

8.Wynik końcowy: suma zdobytych punktów 

                                

 Uwaga nasłuchowcy: każdy znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w 

dzienniku zawodów  max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch  stacji . 

 

9. Klasyfikacja: 

    A -  Radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców 

    B  -  Radiostacje klubowe z operatorką kobietą 

    C  -  Radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców 

    D  -  Stacje nasłuchowe 

 

10. Nagrody 

     Za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy, za I-sze miejsca 

puchary ufundowane przez Prezesa ZG PZK. 

11. Dzienniki w formie cabrillo prosimy przesłać w terminie 7 dni od daty zawodów e-

mailem, na adres : sp9pkz@op.pl . Do logowania łączności należy wykorzystać program 

DQR_Log opracowany przez Marka SP7DQR , który jest do ściągnięcia ze strony : 

sp7dqr.waw.pl . Otrzymanie logów będzie potwierdzane przez organizatora. 

     Uwaga: stacje klubowe winny podać w zgłoszeniu znak operatorki ( nadawczy lub 

SWL). 

12. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 31 maja 2019 r. 

Uwaga: jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu „SP-YL-C” otrzymuje dyplom 

bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom 

wystarczy przesłać wpłatę 7 zł na adres Klubu. 

 

13. Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS.  

      Decyzje Komisji są ostateczne. 

                                                                                                                                                                       
 

 

 

 
4L – Georgia 
Luc, F5RAV będzie aktywny, jako 4L / F5RAV i / lub 4L0GF z Zeda Tkhilnari, 
Gruzja od 26 marca do 2 kwietnia, w tym praca w konkursie CQ WW WPX SSB. 
QSL bezpośrednio na adres domowy.   

Wiadomości DX-owe  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sp9pkz@op.pl


 
6W – Senegal 
Jean-Louis, F5NHJ ( https://www.f5nhj.fr/ ) jest ponownie QRV jako 6W7 / F5NHJ  
z Saly, na Petite Cote w Senegalu, od 25 lutego do 13 marca. Prowadzi głównie 
FT8. QSL za pośrednictwem OQRS i LoTW Club Log.  
 
6Y – Jamaica 
Kasimir, DL2SBY będzie aktywny, jako 6Y5KB z Jamajki (NA-097) od   
28 marca do 10 kwietnia. Planuje pracować emisjami : CW, SSB, FT8 i RTTY  
w pasmach od 80-6 metrach. QSL via LoTW, lub bezpośrednio do domu.  
Nie korzysta już z biura QSL.  
 
9A – Croatia 
9A62AA jest specjalnym znakiem wywoławczym używanym przez Toma,  
9A2AA do końca roku, aby zaznaczyć jego 62. rok w amatorskim radiu.  
QSL via adres domowy.  
 
9G – Ghana 
4X5ZS, 4Z1SH, 4Z1ZV, 4Z4DX i 9G5AF (4Z9BDD) będą aktywni, jako  
9G2DX z Ghany w dniach 9-20 marca. Będą obsługiwać CW, SSB, FT8 i  
RTTY na 160-10 metrach (patrz qrz.com dla ich planowanych częstotliwości).  
Ich głównym miejscem będzie plaża "idealna do operacji w dolnym paśmie"  
w pobliżu stolicy Akry, ale będą również QRV z dwóch miejsc flory i fauny (a 
mianowicie Rezerwat Zasobów Shai Hills i Park Narodowy Kakum). 
QSL za pośrednictwem OQRS, LoTW i eQSL M0OXO;logsearch w Club Log.  
 
9M2 – West Malaysia 
Malezyjski DX i Grupa Konkursowa będą aktywni w różnych pasmach  
i różnymi  emisjami  jako 9M19TEA z Cameron Highlands, West Malaysia od  
28-30 marca. QSL za pośrednictwem OQRS Club Log.  
 
G – England 
Organizowane przez Radio Society of Great Britain, International  
Amatorskie Radio Maraton potrwa od 30 maja do 14 lipca w trakcie  
Pucharu Świata w krykiecie, który odbędzie się w Anglii i Walii. Trzydzieści jeden  
specjalnych znaków z prefiksem GB19 będą aktywowane z  
Wielka Brytania (11 reprezentujących miejsca, 10 reprezentujących  
rywalizujące drużyny oraz 10 stacji krykieta Cricket):  
Anglia GB19AFG, GB19AUS, GB19BAN, GB19BG, GB19CWC,  
GB19EB, GB19ENG, GB19HL, GB19IND, GB19KO, GB19LL,  
GB19NZ, GB19OT, GB19PAK, GB19RB, GB19RG, GB19SA,  
GB19SL, GB19TB, GB19TG, GB19WI  
Guernsey GB19CG  
Wyspa Man GB19CIM  
Jersey GB19CJ  
Irlandia Północna GB19CGI, GB19CNI  
Szkocja GB19CGM, GB19CS  
Walia GB19CGW, GB19CW, GB19SG  
Każdy specjalny znak ma własną stronę qrz.com z harmonogramem  
pokazującym, kiedy znak wywoławczy zostanie użyty. QSL via LoTW. 
 
KL – Alaska 
Cezar, VE3LYC będzie aktywny, jako VE3LYC / KL7 z Little Diomede Isl. 
(NA-150) w dniach 18-26 marca. W planach mają obsługiwać CW i SSB  
40-17 metrów na 3-4 dni od wioski (która zaoferuje niezakłóconą drogę do Afryki, 
Azji, Europy i Oceanii), a także kolejne 2-3 dni z północno-wschodniego zakątka 
wyspy, która zapewni otwartą ścieżkę do Ameryki Północnej i Południowej.  

https://www.f5nhj.fr/
http://qrz.com/
http://qrz.com/


QSL via Club Log OQRS lub via adres domowy (bezpośrednio lub przez biuro). 
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ve3lyc-kl7-na150.weebly.com/ .  
 
PJ2 – Bonaire,Curacao 
Andy, DK5ON znów będzie aktywny, jako PJ2 / DK5ON z Curacao (SA-099)  
w dniach 14-30 marca. Będzie obsługiwał CW, SSB, RTTY i FT8 na 
częstotliwościach 80-6 metrów. QSL przez LoTW, Club OQRS Club Log lub na 
adres domowy.   
 
VK0 / M – Macquarie Isl. 
Norbert, VK5MQ został sklasyfikowany jako VK0AI z Macquarie Island (AN-005)  
od końca kwietnia 2018 r. i spodziewa się, że QRT pojawi się w marcu. On  
dotychczas operował głównie FT8, ale w ciągu ostatnich kilku tygodni  
na antenie "rozpocznie pracę na SSB 14.195, słuchając 14.210 i  
7.050 MHz w godzinach popołudniowych po pracy. Jeśli nie dostanie  
odpowiedzi wróci do FT8. QSL via LoTW, eQSL lub VK5MQ (direct lub bureau).  
 

 
                                                  TNX    :    425   DX   NEWS,    ARRL  DX  NEWS  

 
 
 
 

 
                                                                                                                          Foto: Bożena SP9MAT                                                                                                                                                                                        

Wszystkim solenizantom a w szczególności: Wiktorom, Pawłom, 
Franciszkom, Bożenom, Krystynom, Zbigniewom oraz Józefom składamy 
życzenia wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim wspaniałych osiągnięć 
krótkofalarskich.                                                        
      

 
 
 
 

Komunikat został zredagowany przez Bożenę SP9MAT oraz Andrzeja SP9KR. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony MSK OT PZK.  www.sp9pkz.cba.pl 
Kończąc komunikat żegnamy Koleżanki i Kolegów. Spotkamy się ponownie w dniu 
19 marca 2019 r. o godz. 19.00 na przemienniku SR9X na częstotliwości 145,700 
MHz a w Krakowie na wejściu przemiennika 145,100 MHz. Do usłyszenia.   
 

 

https://ve3lyc-kl7-na150.weebly.com/
http://www.sp9pkz.cba.pl/

