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„63 DNI MĘSTWA I CHWAŁY”
01.08.1944 - 02.10.1944
Emisja CW I SSB
1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Warszawski Oddział Terenow y Polskiego Związku Krótkofalowców
25 Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
2. CEL ZAWODÓW
Złożenie żołnierzom Armii Krajowej i innym organizacjom bojowym i wszystkim osobom
wspierających Powstanie W arszawskie a w szczególności dzieciom, młodzieży oraz
cywilnej ludności W arszawy, w bohaterskim 63 dniowym zrywie powstańczym przeciwko
niemieckiemu okupantowi.
3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
Do udziału w zawodach zaprasza się polskich nadawców indywidualnych, radiostacje
klubowe i nasłuchowców, a w szczególności tych, którzy uczestniczyli w Powstaniu,
czynnie lub w inny sposób wspierali powstańców jak również stacje posiadające znaki
okolicznościowe nawiązujące do uczestników Powstania lub miejsc związanych z
Powstaniem W arszawskim. Udział stacji zagranicznych mile widziany.
4. TERMIN I CZAS ZAWODÓW
2 października każdego roku
Tura KF CW /SSB od godziny 15:00 - 16:59 UTC
Termin stały zawodów.
5.PRZEBIEGZAWODÓW
• w zawodach obowiązuje czas UTC (czas uniwersalny),
• w zawodach obowiązują emisje CW oraz SSB obowiązuje numeracja ciągła,
• pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów,
• ograniczenie mocy do 100 W
6.WYWOŁANIE W ZAWODACH
na CW – „ TEST ”,
na SSB – „63 DNI”,
7. WYMIANA RAPORTÓW
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego
trzycyfrowego numeru QSO np.:
emisja CW 599 001,
emisja SSB 59 001,

Uczestnicy Powstania W arszawskiego oraz stacje posiadające znaki okolicznościowe
nawiązujące do Powstania lub miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim
wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz
skrótu „PW ” np.:
emisja CW 559 001PW ,
emisja SSB 59 001PW,
Natomiast stacje pracujące z W arszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub
RST oraz skrótu „W M” np.:
emisja CW 599 001W M,
emisja SSB 59 001W M.

emisja CW 599 001PW ,
emisja SSB 59 001PW,
8. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH
Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności - jedną na CW i drugą na SSB
Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach

9.PUNKTACJ A
Za każde bezbłędne , potwierdzone QSO zalicza się:
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „PW ”:
na CW - 30 pkt. ,
na SSB - 15 pkt. ,
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „W M”:
na CW - 10 pkt.,
na SSB - 5 pkt.
• z pozostałymi stacjami:
na CW - 2 pkt.,
na SSB- 1 pkt
10. WYNIKI KONCOWE
To suma punktów za wszystkie QSO lub nasłuchy. Mnożnika nie stosuje się.
11. NASŁUCHOWCY (SWL)
Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta
sama stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie - jeden raz na CW , a drugi
raz na SSB.

12. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE
Łączności nie zalicza się w przypadku:
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"),
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
• braku logu korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż w pięciu dziennikach,
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 5 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE),
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),
13. KLASYFIKACJA

Kategoria

Znaczenie kategorii

SINGLE - OP SSB

Stacje Indywidualne, emisja SSB

SINGLE - OP CW

Stacje Indywidualne, emisja CW

SINGLE - OP MIXED

Stacje Indywidualne, emisja MIXED - CW+SSB

MULTI - OP MIXED PW

Stacje klubowe i indywidualne MIXED, podające w raporcie PW

MULTI - OP MIXED WM

Stacje Klubowe, emisja SSB
Stacje klubowe i indywidualne MIXED, podające w raporcie WM

MULTI - OP SSB

Stacje Klubowe, emisja SSB

MULTI - OP CW

Stacje Klubowe, emisja CW

MULTI - OP MIXED

Stacje Klubowe MIXED, emisja CW+SSB

SWL MIXED

Stacje SWL MO/SO

SINGLE-OP JUNIOR

Junior - pojedynczy operator (do 16 lat włącznie)

MIXED-OP JUNIOR ASSISTED

Junior - pojedynczy operator (do 16 lat włącznie) - junior lub juniorzy
pracujący spod znaku klubowego

14. TROFEA
• za zajęcie od I do III miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane
dyplomy laureatów drukowane przez Organizatora,
• dla pozostałych uczestników e-Dyplomy rozesłane przez Organizatora,

15. DZIENNIKI ZAWODÓW
Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik *.cbr (Cabrillo),
wysyłane w ciągu 72 godzin po zakończeniu zawodów poprzez PLATFORMĘ
https://logsp.pzk.org.pl/index.php
W przypadku braku dostępu do platformy na e-mail: wotpzk@ot25pzk.org.pl

Pliki winne zawierać tylko nazwę stacji nadawczej lub nasłuchowej np: sn1944w.cbr,
sp5kab.log dla stacji nasłuchowej sp0065wm.cbr.
W temacie listu należy umieścić znak stacji np.: SN1944W

Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol. Marka
Niedzielskiego - SP7DQR do pobrania z jego strony domowej http

16. ROZLICZENIE ZAWODÓW
Do obliczenia wyników zawodów zostanie użyty program komputerowy. Rozliczenie
zawodów nastąpi w ciągu1 miesiąca od daty zakończenia zawodów.

Organizator Zawodów
Warszawski Oddział Terenowy
Polskiego Zwiazku Krtkofalowców

