
 

 

           

 

 

 

 
 

 

16.04. 2019 r. 

Komunikat NR 08/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 

 

 

Radosnych   

            Świąt  Wielkanocnych ,             

smacznego Jajeczka  

                                Oraz 

                        udanego  Śmigusa  Dyngusa 

           życzy 

                        Redakcja Komunikatów 

Z życia OT  



 
W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając stare roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w 
numerze 1 z 1934 r. znaleźliśmy ciekawy artykuł pt.” Modernizujemy wzmacniacze 
wysokiej częstotliwości  ”.  
Życzymy miłej lektury.  

 

 



 

 



 



 
 

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. 

 
 
Zawody, zawody, zawody ….. 
 
Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w zawodach 
organizowanych przez nasz Oddział. 

 
 

REGULAMIN 64 OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW QRP - 2019 

"MEMORIAŁ JANUSZA TWARDZICKIEGO SP9DT" 

 

Czas trwania: 30 kwietnia 

1 maja 

15.00 - 16.59 UTC 

03.00 - 04.59 UTC 

I – tura 

II – tura 

Emisja: tylko telegrafia A1A 

Pasmo: podzakres 3.510 - 3.560 MHz. 

Wywołanie: ''QRP SP DE......'' 

Łączności: ze wszystkimi stacjami indywidualnymi i klubowymi biorącymi udział w 

zawodach, w każdej z tur zalicza się tylko jedną łączność (łączność można 

powtórzyć w drugiej turze). 

Numery 

kontrolne: 

w czasie QSO wymienia się raporty składające się z poniższych elementów: 

 raport RST 

 kolejny trzycyfrowy numer łączności, poczynając od 001 (numeracja w 

obydwu turach ciągła) 

 kategorię mocy nadajnika A, B lub C (bez spacji po numerze łączności) np. 

469 034A, 568 002B, 599 121C, itp. 

Punktacja: Nadawcy: 

 za zaliczoną łączność z korespondentem pracującym w kategorii A - 10 

pkt., 

 za zaliczoną łączność z korespondentem pracującym w kategorii B - 5 pkt., 

 za zaliczoną łączność z korespondentem pracującym w kategorii C - 1 pkt. 

 

Nasłuchowcy: 

 za zaliczony nasłuch - 5 pkt., 

 znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w dzienniku tylko 1 



raz w każdej z tur, 

 obowiązuje odebranie znaków wywoławczych obydwóch korespondentów. 

Wynik końcowy: wynik stanowi suma punktów za QSO's (HRD) w obydwu turach (mnożnika nie 

stosuje się). 

Klasyfikacja: stacje biorące udział w zawodach rozliczane są w poniższych kategoriach: 

 kategoria A - stacje nie przekraczające mocy 1W output i 2W input, 

których nadajnik lub transceiver został wykonany amatorsko według 

własnego pomysłu lub z zakupionego zestawu elementów. 

 kategoria B - stacje nie przekraczające mocy 5W output i 10W input, 

 kategoria C - stacje nie przekraczające mocy 10W output i 20W input, 

 kategoria D - stacje nasłuchowe /indywidualne i klubowe/. 

 

 

W kategorii A – nadajniki lub transceivery nieprzekraczające mocy 1W output i 

2W input, wykonane amatorsko według własnego pomysłu lub z zakupionego 

zestawu elementów. Do logu należy obowiązkowo dołączyć schemat nadajnika 

lub informacje o zestawie. W tej kategorii nie mogą pracować urządzenia 

fabryczne nawet wtedy, gdy spełniają kryteria mocy. 

 

W kategorii B i C – mieszczą się urządzenia konstrukcji amatorskiej i fabrycznej, 

które spełniają odpowiednie warunki dotyczące mocy output i input. Dopuszcza się 

urządzenia, które posiadają fabrycznie możliwość redukcji mocy output do 

wymienionych powyżej poziomów. W logu należy wyszczególnić dokładnie typ 

urządzenia. Nie dopuszcza się urządzeń fabrycznych, w których dokonano 

samodzielnych przeróbek celem uzyskania redukcji mocy. 

 

Dziennik 

zawodów: 

Rozliczanie zawodów odbywa się elektronicznie. Preferowane są logi w formacie 

Cabrillo. Sugerowany program do logowania to DQRLOG autorstwa Marka 

SP7DQR. W logu powinna być podana właściwa kategoria klasyfikacyjna (np. 

CATEGORY: A), a grupy kontrolne nie powinny zawierać odstępów (np. 121C). 

Krótki opis urządzenia należy umieścić w polach przeznaczonych na komentarz 

(SOAPBOX:). Schematy i inne dane należy dołączyć do maila. Logi elektroniczne 

należy przesłać na adres: sp9pkz@op.pl w terminie 7 dni. Wszyscy uczestnicy, 

którzy prześlą logi elektronicznie otrzymają niezwłocznie potwierdzenie. W 

przypadku jego braku prosimy o ponowne przesłanie dziennika zawodów. 

Nadesłanie logu elektronicznego jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o 

treści: 

''Oświadczam, że w zawodach QRP pracowałem zgodnie z regulaminem zawodów i 

zdaję sobie sprawę, że nieprawdziwym oświadczeniem skrzywdziłbym innych 

uczestniczących w zawodach krótkofalowców.''  

 

Logi papierowe będą użyte tylko do kontroli. Logi papierowe sporządzone wg 

powszechnie przyjętych wzorów, powinny zawierać zapis daty, czasu /wyłącznie 

UTC/, znaku stacji korespondenta i wymienionych raportów. Dodatkowo: opis 

urządzenia; w przypadku urządzeń fabrycznych określić dokładnie jego typ, 

stosowane w zawodach anteny oraz dołączyć w/w oświadczenie. Dziennik należy 

wysłać w terminie 7 dni /decyduje data stempla pocztowego/ na adres: 

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie 

P. O. Box 606 

30 – 960 Kraków 

 

 

Wyniki: Za zajęcie pierwszych miejsc w każdej kategorii zawodnicy otrzymują puchary. 

 Wyniki zawodów zostaną opublikowane do końca sierpnia. Decyzje komisji 

zawodów są ostateczne. 

 

                                        Za komisję Zawodów: 

                                       SP9LLA i SP9MAX 

mailto:sp9pkz@op.pl


 
                                                                                                                                           
 

 

 

 
5X – Uganda 
Anders, SM0HPL jest ponownie aktywny, jako 5X7W z Kampali w Ugandzie do  
27 kwietnia. W wolnym czasie obsługuje FT8, JT65 i CW (QRP).  
QSL via LoTW lub bezpośrednio do domu; logsearch na Club Log.   
 
CO – Cuba 
zespół pięciu krótkofalowców  (CO1CB, CO3HK, CM2AML, CL2BR i CL2DCL) będą 
aktywni, jako CO0HK z Cayo Jutias (NA-093) w dniach 19-21 kwietnia. Oni będą  
obsługuj SSB i emisje cyfrowe na 40, 20, 15 i 10 metrach.  
QSL bezpośrednio do W7HU.  
 
E5_sc – Południowe Wyspy Cooka 
Bruce AD7MM (E51BAS), Doug W6HB 
 (E51DLD) i Marilyn KI7DLK  
(E51MAS) będą aktywni w stylu wakacyjnym z Rarotonga (OC-013),  
Południowe Wyspy Cooka w dniach 21-28 kwietnia.  
QSL via adres operatora.  
 
F – France 
Z okazji 500. rocznicy śmierci Leonarda da Vinci (1452-1519), Radio Club du Val 
d'Issole (F8KGH) będzie aktywny, jako TM500LDV między 19 kwietnia a 20 lipca. 
QSL via F4GPB, przez biuro lub bezpośrednio.   
 
F – France 
Specjalna stacja zdarzeń TM17CV będzie aktywna od 20-22 kwietnia od  
Chatelaillon-Plage (departament Charente-Maritime w południowo-zachodniej 
części kraju) gdzie odbędzie się coroczny festiwal du Cerf-Volant et du Vent (Kite i  
Festiwal Wiatru). QSL przez F8FZC.   
 
FO / M – French Polynesia 
Członkowie grupy CAN-AM DXpedition będą działać z Hiva Oa, Marquesas Islands 
(OC-027) przez 10-12 dni od 6 do 19 listopada. Zespół (F6BCW, K4UEE, K5PI, 
W5MJ, W5SJ, W5RF, VA7DX i VE7KW) będzie obsługiwał CW, SSB i FT8 od 160-
10 metrów. QSL będą dostępne za pośrednictwem Direct i LoTW. Strona 
internetowa i dalsze szczegóły będą być dostępne w odpowiednim czasie.   
  
G – England 
G4EDG, G4ELZ i G4GSA będą aktywni, jako GB5SM od St Mary's,  
Isles of Scilly (EU-011) w dniach 20-27 kwietnia. Będą pracować emisjami:CW, 
SSB i emisjami cyfrowymi na pasmach HF. QSL dla tej operacji przez LZ1JZ  
(bezpośrednio), poprzez OQRS Club Log i LoTW.   
 
J7 – Dominica 
Laurent, FM5BH będzie aktywny, jako J79BH z Dominiki (NA-101) od 
13-16 kwietnia. Będzie pracować w pasmach od 160-40 metrów na CW.  
QSL via LoTW lub na adres domowy.   
 
JA – Japan 
JL3YWN / 6, JI3DST / 6 i JS6RRR jako QRV z Miyako Isl. (AS-079) od 24 kwietnia 
do 7 maja. Aktywność będzie w pasmach od 80-6 metrów, emisjami: SSB, CW i  
cyfrowymi. QSL przez OQRS Club Log.   
 

Wiadomości DX-owe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OH0 – Aland Isl. 
Marko, OH2LGW i Anne, OH2YL będą aktywni odpowiednio, jako  
OH0 / OH2LGW i OG0YL z Wysp Alandzkich (EU-002) w dniach 19-23  
kwietnia. Będą obsługiwać SSB i CW w pasmach od 80-6 metrów.  
QSL via adres domowy.  
 
UA – European Russia 
Wasilij, R7AL i Vlad, RK8A planują być aktywni, jako R26RRC z  
Wyspy Paramushir (AS-204, nowa dla IOTA) w dniach 2-10 maja.  
 
UR – Ukraine 
Specjalny znak wywoławczy EN185UNIV będzie obchodził 185. rocznicę  
Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie od 15 kwietnia do  
31 grudnia. QSL przez UT8UF.  

 
                                                  TNX    :    425   DX   NEWS,    ARRL  DX  NEWS  

 
 
                                                                                                                         Foto: Bożena SP9MAT                                                                                                                                                                                        

Wszystkim solenizantom a w szczególności: Czesławom, Łukaszom, Je, 
Grzegorzom, Markom, oraz Filipom 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 
7 maja 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.   
 

 

http://www.sp9pkz.cba.pl/

