WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Zawody Warszawskie 2022
Konstytucji 3-Maja

REGULAMIN ZAWODÓW
CZĘŚĆ KF CW/SSB

3 MAJA 2022

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 2022 (Konstytucji 3-Maja)
Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe.
Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku
Krótkofalowców.
1. Cel zawodów:
Celem zawodów jest uczczenie 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz
podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych.
2. Termin zawodów stały:
3 maja każdego roku.
3. Czas zawodów:
Część KF CW/SSB od godziny 15:00 do 16:59 UTC (17:00 - 18:59 LT),

4. Pasma i emisje:
KF 3,5 MHz zgodnie z obowiązującym Band Planem.
Emisje CW oraz SSB.
5. Wywołanie w zawodach:
„TEST SP”.
6. Grupy klasyfikacyjne w zawodach:

Kategoria

Opis Kategorii

MULTI-OP MIXED RW

Stacje z wieloma operatorami z terenu Warszawy „RW”

SINGLE-OP MIXED WM

Stacje z jednym operatorem z terenu Warszawy „WM”

MULTI-OP MIXED CW/SSB

Stacje z wieloma operatorami

SINGLE-OP MIXED CW/SSB

Stacje z JEDNYM operatorem

MIXED-OP CW

Stacje z wieloma operatorami

MIXED-OP SSB

Stacje z jednym operatorem

SINGLE-OP JUNIOR MIXED

Operator stacji z jednym operatorem do 16 roku życia

CHECKLOG

Dzienniki do kontroli

7. Wymiana raportów
Stacje MULTI-OP startujące w kategorii MULTI-OP MIXED RW pracujące z terenu
miasta Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego
trzycyfrowego numeru QSO oraz skrótu „RW”:
emisja CW np. - 599 001RW,
emisja SSB np. – 59 001RW.
Stacje indywidualne startujące w kategorii SINGLE-OP MIXED WM pracujące z
terenu miasta Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST oraz
skrótu „WM”:
emisja CW np. - 599 001WM,
emisja SSB np. – 59 001WM.
Pozostałe stacje nadawcze MULTI-OP oraz SINGLE-OP startujące w zawodach
wymieniają grupy kontrolne składające się RS lub RST i kolejnego numeru QSO:
emisja CW np. - 599 001,
emisja SSB np. – 59 001.

8. Łączności w zawodach:
Z tą samą radiostacją można nawiązać dwie łączności - jedną na CW, drugą na
SBB,
Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach (od godziny
16:55 - 17:00 oraz od godziny 19:00 - 19:05 czasu lokalnego).
Uwaga! obowiązuje numeracja ciągła,
9. Punktacja
Za każde bezbłędne potwierdzone QSO zalicza się:
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „RW”
na CW - 30 pkt.,
na SSB – 15pkt.
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „WM”
na CW – 10 pkt.,
na SSB - 5 pkt.
• z pozostałymi stacjami:
na CW - 2 pkt.,
na SSB – 1 pkt.
10. Wyniki końcowe
To suma punktów za wszystkie przeprowadzone QSO. Mnożnika nie stosuje się.
11. Łączności nie zalicza się w przypadku:
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"),
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 3 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE),
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),
• braku logu korespondenta,
Uwaga! Nadesłane dzienniki pracy jako „CHECKLOG” nie będą uwzględniane
w grupach klasyfikacyjnych.
12. W zawodach zabrania się:
• używać więcej niż jednego nadajnika,
• korzystać z pomocy osób znajdujących się poza pomieszczeniem, w którym
znajduje się radiostacja uczestnicząca w zawodach,

• korzystać z pomocniczych sieci w tym UKF, Internet do inicjowanie
łączności,
13. Trofea:
• za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą
DYPLOMY ZWYCIEZSCY (e-DYPLOM).
• stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplom uczestnika (e-DYPLOM).
14. Dzienniki zawodów:
Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik *.cbr
(Cabrillo) lub *.log, należy wysłać do organizatora w ciągu 72 godzin po
zakończeniu zawodów na adres poczty elektronicznej wotpzk@ot25pzk.org.pl
lub poprzez platformę https://logsp.pzk.org.pl .
W temacie wiadomości e-mail należy podać wyłącznie znak wywoławczy. Plik z
dziennikiem powinien być nazwany znakiem stacji, np. sp5abc.cbr lub
sp1abc.log .
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