Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i
drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Zawody Warszawskie 2011 (Konstytucji 3-Maja)
Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz nasłuchowców.
Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy PZK.
1. Cel zawodów
Celem zawodów jest uczczenie 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji w dniu 3 Maja 1791 oraz podnoszenie
umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych, nasłuchowych oraz ułatwienie zdobywania
„Dyplomu Warszawa”.
2. Termin i czas zawodów:
3 maja 2011r. w godzinach 04.00-06.00 UTC.
3. Pasma i emisje
KF 3,5MHz, emisje SSB i CW zgodnie z band planem. Obowiązuje ograniczenie mocy do 100W.
4. Wywołanie w zawodach:
Na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH WARSZAWSKICH.
5. Raporty i grupy kontrolne
RS(T) + nr QSO (od 001) + skrót województwa i powiatu np. 59(9) 001 RWM. Numeracja łączności
ciągła niezależnie od emisji.
6. Punktacja
Punktacja dla nadawców i nasłuchowców jest taka sama:
- QSO na SSB 1 pkt, na CW 2 pkt.
- QSO ze stacją z „RWM” na SSB 2 pkt, na CW 4 pkt.
W kategorii Mixed można nawiązać z daną stacją dwie łączności różnymi emisjami.
7. Premia
Za ułożenie hasła KONSTYTUCJA wykorzystując ostatnią literę sufiksu korespondentów - premia 10
pkt. Litera T musi wystąpić dwa razy w sufiksach stacji.
8. Bonifikata
Uczestnicy zawodów posiadający dyplom Warszawa otrzymują dodatkowo 20 punktów o ile w logu
zamieszczą numer dyplomu i datę jego wydania (przykład: SOAPBOX: DYPLOM xxx)

9. Wynik końcowy
Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + bonifikata + premia. Nie stosuje się
mnożników. Łączności nie zalicza się w przypadku:
-niezgodności grup kontrolnych
-różnicy czasu ponad 3 minuty.
10. Klasyfikacja
Kategorie:
(A) Stacje indywidualne na SSB,
(B) Stacje indywidualne na CW,
(C) Stacje indywidualne na CW i SSB (MIXED)
(D) Stacje klubowe na CW i SSB (MIXED)
(E) Stacje QRP na CW i SSB, (MIXED)
(F) Stacje nasłuchowe na CW i SSB (MIXED)
Uwaga! Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii.
11. Dzienniki zawodów.
Dzienniki wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo (dziennik w tym formacie generowany
jest przez większość programów do logowania w zawodach, m.in. DQR_Log, WT, N1MM, CT).
Dzienniki należy wysyłać wyłącznie na adres e-mail: zawody-ot25@pzk.org.pl w terminie 7 dni.
W temacie wiadomości e-mail należy podać wyłącznie znak wywoławczy. Plik z dziennikiem powinien
być nazwany znakiem stacji, np. sp5xyz.cbr, sp5xyz.log
Dzienniki stacji nasłuchowych muszą zawierać: datę i czas UTC, znak stacji , znak korespondenta, oba
raporty i grupy kontrolne. Jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej dwa razy.
Uwaga: Komisja nie przyjmuje dzienników w postaci papierowej.
12. Nagrody i wyróżnienia.
Za udział w zawodach każda stacja otrzymuje dyplom. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii
uczestnik otrzymuje pamiątkowy grawerton.
13. Wyniki.
Zgłoszone logi będą opublikowane w Internecie na stronie WOT PZK: http://www.wotpzk.org.pl.
Termin zakończenia prac Komisji Zawodów - 30.06.2011r
14. Dyskwalifikacja.
Podstawą do dyskwalifikacji może być: niesportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i przepisów,
nieprzestrzeganie band planu, nieprawidłowo wypełniony dziennik zawodów.
15. Komisja zawodów.
Skład komisji zawodów: przewodniczący Irek SQ5MX, członkowie SP5UAR, SP7DQR.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne.
16. Uwagi końcowe
Zawody Warszawskie rozliczane są elektronicznie programami udostępnionymi i zaadaptowanymi przez
Marka - SP7DQR. Adres strony, gdzie znajdują się darmowe programy umożliwiające przygotowanie pliku
Cabrillo: http://www.sp7dqr.waw.pl
•
•
•
•

SWL_DQR_Log - do logowania nasłuchów w czasie
SWL_Cabrillo - do opracowania logów nasłuchowych po zawodach w przypadku logowania papierowego,
DQR_Log - program dla nadawców do logowania łączności w czasie rzeczywistym,
Cabrillo_gen – program do wprowadzenia łączności po zawodach w przypadku logowania papierowego

Komisja Zawodów, WOT PZK
SQ5MX, SP5UAR, SP7DQR

