WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Bitwa Warszawska została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata.
Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji
bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Zawody „ BITWA WARSZAWSKA 1920r ”
Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz nasłuchowców.
Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.
Ce l zawodów :
Celem zawodów jest uczczenie 96 rocznicy osiemnastej przełomowej bitwy w historii świata oraz podnoszenie
umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych, nasłuchowych.
Termin i czas zawodów stały 15 sierpnia :
15 sierpnia 2016r
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 15:00-17:00 UTC.
Pasma i emisje:
KF 3,5 MHz emisje SSB i CW. Obowiązuje przestrzeganie band planu.

Wywołanie w zawodach:
Na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH „ Bitwa Warszawska 1920r ”.
Raporty i grupy kontrolne
RS(T) + nr QSO (od 01) + trzy literowy skrót województwa i powiatu np. 59(9) 01 RWM. Numeracja łączności na
SSB i CW ciągła.
Punktacja
Za QSO w pasmie KF na SSB 1 pkt, CW 2 pkt.
Za QSO ze stacja z "RWM" SSB 2 pkt, CW 4 pkt.
Z daną stacja można nawiązać dwie łączności, lecz różną emisją.

Wynik końcowy
Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO. Nie stosuje się mnożników.
Łączności nie zalicza się w przypadku:
- niezgodności grup kontrolnych
- różnicy czasu ponad 3 minuty.
Klasyfikacja:
Za uczestnika zawodów uważa się stacje, która nawiąże min. 5 QSO, uczestnik zawodów może być
sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii:
Kategoria
A – SSB
B – CW
C – MIXED
D – Kluby
E - QRP
F - SWL

Znaczenie kategorii
Stacje Indywidualne, emisja SSB
Stacje Indywidualne, emisja CW
Stacje Indywidualne, emisja MIXED - CW+SSB
Stacje Klubowe MIXED, emisja CW+SSB
Stacje Indywidualne i Klubowe QRP - 10W SSB, 5W CW, emisja MIXED – CW + SSB
Nasłuchowcy Mixed emisja, CW+SSB

Dzienniki zawodów:
Dzienniki wyłącznie w postaci elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: sp5pwa@gmail.com w terminie 7 dni.
W temacie wiadomości e-mail należy podać wyłącznie znak wywoławczy. Plik z dziennikiem powinien być nazwany
znakiem stacji, np. sp5abc.cbr
Dzienniki stacji nasłuchowych muszą zawierać: datę i czas UTC, znak stacji, znaki korespondentów, oba raporty i
grupy kontrolne. Jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej dwa razy.
Nagrody i wyróżnienia.
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii uczestnik otrzyma wydrukowany dyplom.
Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy otrzymują dyplom w postaci elektronicznej ( PDF )

Wyniki.
Wyniki zawodów zgłaszane oraz finałowe zostaną opublikowane na stronie WOT PZK: http://ot25.pzk.org.pl/, na
portalach PZK, w Magazynach “Świat Radio" “MK QTC" oraz rozesłane via e-mail.
Termin zakończenia prac Komisji Zawodów - 15.09.2016r.
Dyskwalifikacja.
Podstawa do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i przepisów,
nieprzestrzeganie band planu, źle wypełniony dziennik.

Komisja zawodów.
Skład komisji zawodów: Managerem Zawodów (przewodniczącym komisji zawodów) jest, Jurek SP5SSB/SN5B
(członkowie) Basia SP5BS. Decyzje komisji zawodów są ostateczne.
Uwagi końcowe
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100W output.
Zawody „ Bitwa Warszawska 1920r ” 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 : SP5SSB/SN5B, SP5BS

