KOMUNIKAT nr 4
Zarządu MSK OT PZK
z dnia 01.12.2020r.
1. Informuję, że decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia uzyskaliśmy wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego aktualizujący skład Zarządu MSK. Zostały załatwione również
niezbędne formalności w banku, dzięki czemu mamy już dostęp do konta oddziałowego.
2. Dzięki uzyskaniu dostępu do konta oddziałowego, była możliwość zweryfikowania
i rozliczenia wpłat dokonanych na konto. Do ZG PZK zostały przekazane wszystkie możliwe
do przekazania zaległe składki, co przełożyło się na uregulowanie statusów członkowskich
w systemie OSEC na zgodne ze stanem faktycznym.
3. Składki! Zwracam się z prośbą o uregulowanie składek za II półrocze 2020. Można tego
dokonać już poprzez wpłatę na konto Oddziału lub tradycyjnie u Skarbnika. Składka
półroczna składa się ze składki do ZG PZK (wysokość w zależności od rodzaju członkostwa)
i składki oddziałowej (42.50zł)
składka członka zwyczajnego

102,50zł

składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia

87,50zł

składka ulgowa członka zwyczajnego do20 lat lub uczącego się do lat 26

57,50zł

składka członka nadzwyczajnego (nasłuchowca – SWL)

57,50zł

składka członka wspomagającego

52,50zł

nr konta: 12 1240 4650 1111 0010 3184 3657
W tytule przelewu proszę podać Znak, okres za jaki opłacana jest składka i jej rodzaj
4. Informuję, że Spotkania Oddziałowe odbywają się niezmiennie w każdy wtorek od godziny
18. Istnieje możliwość odwiedzenia Oddziału również w inne dni po wcześniejszym
umówieniu się przez e-maile lub telefony podane poniżej.
Zapraszamy wszystkich koleżanki i kolegów radioamatorów bez względu na przynależności
oddziałowo – klubowe.
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5. Zapraszamy na cykliczne spotkania pod nazwą Dzień radiowy z Andrzejem SP9ADU, które
odbywają się w każdą środę od godziny 17 do 20! Zapraszamy wszystkich, bez względu na
przynależności, którzy chcą podszkolić się z procedur operatorskich pod okiem
doświadczonego operatora i instruktora. Jeśli nie posiadasz swoich urządzeń lub boisz się
złapać za mikrofon te zajęcia są właśnie dla Ciebie!
6. Przemiennk SR9C!
Informuję, że od 14 listopada wznowił działanie przemiennik analogowy SR9C, zamontowany
ponownie w siedzibie MSK OT-10 PZK przez Kazia SP9SVE oraz Adama SP9XUM. Modernizacji
wymaga jeszcze system antenowy, jednak pierwsze próby wykazały, iż z powodzeniem jest
odbierany nawet przez kolegów z Zakopanego. Zapraszamy do łączności!

7. Karty QSL!
Biuro QSL w OT-10 działa cały czas. Karty napływają cyklicznie, również cały czas, dlatego
zwracam się z prośbą o ich odbiór, gdyż w niektórych przegrodach brakuje już miejsca na ich
składowanie. Naturalnie zdaję sobie sprawę z tego, że wyprawa do Oddziału w terminie
Spotkań Oddziałowych może być problematyczna, dlatego istnieje możliwość odbioru kart
w każdy inny dzień tygodnia również w weekend po wcześniejszym umówieniu się.
W szczególności zwracam się do grupy „Skawińskiej” o kontakt w tej sprawie.
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8. Raport z udziału stacji SP9PKR w zawodach ukraińskich Ukr DX Contest (Ukrainian DX
Contest) 7-8 listopada 2020. Pracowano tylko CW w kategorii „wszystkie pasma” (All Band).
REZULTAT: 504 łączności CW przy mnożniku 155 (łącznie kraje plus obłasti Ukrainy), na
pasmach 80m – 40m – 20m -15m. W paśmie 10m brak propagacji, a na pasmo 160m nie
mamy anteny (!).
Wynik końcowy 270.010 pkt., co wg aktualnego stanu zgłoszeń na „3830” daje nam w
naszej kategorii 1-sze miejsce w Polsce i dość dobre miejsce w świecie. Wynik mógłby być
znacznie lepszy, ale stracone zostały mnożniki i łączności z pasma 160m (brak anteny).
Zresztą mamy bardzo skromne wyposażenie (tylko 75W oraz dookolne anteny - gdy
tymczasem rywale z reguły dysponują mocami rzędu 500 do 1.000 watów i antenami
kierunkowymi z zyskiem. Toteż nie musimy wstydzić się wyniku no i widać/słychać SP9PKR
w świecie. Zawody zostały porządnie zakończone
a). Dziennik zawodów w pliku CABRILLO wysłany NOV08 o 14:00 cz.pol. oczekujemy na
otrzymanie potwierdzenia mailem o dotarciu logu.
b). Wysłano zgłoszenie do „3830” – jesteśmy już tam zamieszczeni na liście na razie na 3-ciej
pozycji w świecie .
c). Log CABRILLO posłano do autorów prowadzących światowy wykaz uczestników zawodów
(pomoc w logowaniu N1MM), otrzymano potwierdzenie i podziękowanie od Super Check
Partial.
d). Wykonanym plikiem ADIF rozesłano 504 elektroniczne karty QSL (eQSL) za wszystkie
łączności w tych zawodach. Łącznie w bieżącym roku wysłane 3.407 karty eQSL (darmowo!).
e). Tymże plikiem ADIF przepisano łączności z zawodów do logu stacyjnego, stan logu stacji
SP9PKR – 3.058 łączności (za bieżący rok).
SP9ADU 2020NOV08 16:05 cz.p.

9.

Podsumowanie udziału oddziałowej stacji klubowej SP9PKR w ogólnoświatowych zawodach
fonicznych (SSB) CQ WW DX Contest SSB {CQ World Wide DX Contest SSB} w roku 2020.
Jak co roku od 70 lat, w ostatni weekend października, odbyły się największe światowe
zawody foniczne KF. Szacowany udział to około 15 tysięcy stacji z ponad 120 krajów ze
wszystkich kontynentów. Czołowe światowe stacje osiągnęły imponujące wyniki, zazwyczaj
pracując z mocami „od 1 kilowata wzwyż”, z wieloma kierunkowymi antenami z zyskiem no i
z dużym zespołem wyborowych operatorów. W tej sytuacji nasz skromny wynik nie
imponuje, ale…..
a). pracowaliśmy w kategorii „poniżej 100W”
b). używaliśmy tylko dookolnych anten (W3DZZ i wertikal 40-10m),
c). ekipa operatorska była jednoosobowa, co na 48 godzin zawodów jest zdecydowanie
niewystarczające,
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d) brak anteny na pasmo 160m pozbawił nas szeregu cennych mnożników ( i łączności). Tym
niemniej wyniku w naszej kategorii ( SOAB LP = 1 operator, wszystkie pasma, poniżej 100W)
nie musimy się wstydzić – przeglądając zgłoszenia na portalu „3830” ( jak na razie) daje nam
to pierwsze miejsce w Polsce.
Wynik końcowy: 141.240 pkt przy 507 QSO, 19 godzinach pracy.
Zestawił SP9ADU.

W razie pytań prosimy o kontakt przez: e-mail: sp9pkz@interia.pl
Prezes: Michał SQ9ZAY tel.692104392
sq9zay@gmail.com
Skarbnik: Adam SP9XUM tel.503734389
sp9xum@interia.pl

PREZES
MSK OT PZK w Krakowie
/-/ Michał Matusik SQ9ZAY
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