Zawody Warszawskie 2004
1. Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz nasłuchowców.
2. Cel zawodów.
Celem zawodów jest uczczenie 211 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja oraz
podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych, nasłuchowych oraz
ułatwienie zdobywania "Dyplomu Warszawa".
3. Termin i czas zawodów: 3 maja 2004 r.
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 06.00-08.00 czasu lokalnego.
Pasmo 7 MHz w godzinach 11.00-12.00 czasu lokalnego.
4. Pasma i emisje.
KF 3,5 i 7 MHz emisje SSB i CW. Obowiązuje przestrzeganie band planu.
5. Wywołanie w zawodach:
Na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH WARSZAWSKICH.
6. Raporty i grupy kontrolne.
RS(T) + nr QSO (od 01) + skrót województwa i powiatu np. 59(9) 01 RWM
Numeracja łączności ciągła na obu pasmach od początku do końca zawodów.
7. Punktacja.
Za QSO w paśmie KF na SSB 1 pkt, CW 2 pkt.
Za QSO ze stacja z "RWM" SSB 2 pkt, CW 4 pkt.
Na jednym paśmie KF można nawiązać z daną stacją dwie łączności lecz różna emisją.
8. Premia.
Za ułożenie hasła KONSTYTUCJA wykorzystując ostatnią literę sufiksu korespondentów premia 10 pkt.
9. Bonifikata.
Uczestnicy zawodów posiadający dyplom Warszawa otrzymują dodatkowo 20 punktów o ile
w logu zamieszczą numer dyplomu i datę jego wydania.
10. Wynik końcowy.
Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + bonifikata + premia. Nie stosuje się
mnożników.
11. Nasłuchowcy.
Punktacja jak dla nadawców. Dzienniki stacji nasłuchowych (osobno dla każdego rodzaju emisji)
muszą zawierać: datę i czas lokalny, znak stacji , znak korespondenta, oba raporty i grupy
kontrolne, obliczoną punktację. Jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej cztery razy
(dwa razy 3.5 i dwa razy 7.0MHz).
12. Klasyfikacja

Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii.
Kategorie:
A. Pasmo 3.5 MHz SSB (3.5 MHz emisja SSB)
B. Pasmo 3.5 MHz CW (3.5 MHz emisja CW)
C. Pasmo 3.5 MHz MIXED (3.5 MHz emisja CW+SSB)
D. Pasmo 7MHz SSB (7.0 MHz emisja SSB)
E. Pasmo 7 MHz CW (Pasmo 7MHz emisja CW)
F. Pasmo 7MHz MIXED (7.0 MHz emisja CW+SSB)
G. Pasma KF MIXED (Łącznie 3.5+ 7 MHz emisja CW + SSB)
H. Pasma KF CW (łącznie 3.5 i 7MHz)
I. Pasma KF SSB (łącznie 3.5 i 7 MHz)
J. QRP Mixed (3.5+7.0 MHz emisja CW+SSB)
K. SWL Mixed (łącznie 3.5 i 7MHz emisja CW+SSB)
13. Dzienniki zawodów.
Dzienniki zawodów ze stroną sumaryczną, zaznaczoną kategorią klasyfikacji (np. A - Pasmo 3,5
SSB) i obliczoną punktacją oraz podpisanym oświadczeniem o przestrzeganiu regulaminu,
warunków zezwolenia i adresem własnym stacji, należy wysłać w terminie 14 dni (decyduje data
wysyłki).
Dzienniki w postaci elektronicznej (pliki tekstowe) należy wysłać na adres e-mail:
wotpzk@poczta.onet.pl. Pozostałe dzienniki na adres: Warszawski Oddział Terenowy PZK, skr.
poczt. 3, 00-955 Warszawa 15, z dopiskiem Zawody Warszawskie.
14. Nagrody i wyróżnienia.
Komisja ustali ilość dyplomów i pucharów w odpowiedniej kategorii w zależności od ilości
uczestników. Za udział w zawodach każda stacja otrzymuje dyplom.
15. Wyniki.
Zgłaszane wyniki będą publikowane na stronie www WOT PZK.
Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie WOT PZK w Internecie, w RBI, komunikacie
oddziałowym WOT i Magazynie MK QTC oraz rozesłane via e-mail. Termin zakończenia prac
Komisji Zawodów: 30.06.2004r. O sposobie wręczenia nagród będzie podana informacja w
oddzielnym komunikacie. Komisja zawodów prosi o wypełnianie dzienników zawodów wg wzoru
zamieszczonego na stronie www WOT PZK.
16. Dyskwalifikacja.
Podstawą do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i
przepisów, nieprzestrzeganie band planu, nieczytelny lub źle wypełniony dziennik, nadesłanie
dziennika po terminie (będzie wykorzystany do kontroli). Łączności nie zalicza się w przypadku:
niezgodności grup kontrolnych oraz różnicy czasu ponad 5 minut.
17. Decyzje komisji zawodów są ostateczne.
Zarząd WOT PZK
Załącznik Nr 1-przyklad logu w formacie txt.
Logi mogą być w dowolnym formacie txt. Komisja wg stanu prac na dzień dzisiejszy nie wymaga
jakiegoś ściśle określonego standardu logu. Ale jesli ktoś potrafi wygenerowac log w postaci pliku

Cabrillo (standard światowy obecnie), to jest to równiez akceptowalne.

Log nadawcy.
Zawody Warszawskie 2004
Data: 3 maja 2004
Znak: SN5J
Operator: SP5JXK
Kategoria: (G) Pasma 3,5 i 7 MHz - MIXED
Wynik: 27 pkt.
Kategoria: (B) Pasmo 3,5 MHz CW
Wynik: 8 pkt.
Adres: Jan Kowalski, Pulku Radio 7/11, 05-131 Nowa Wies
Email: j.kowalski@poczta.pl
SPPA: RWM
Pasmo Emisja Czas LOC STACJA
QSO: 3500 SSB 06:00 SP5KVW
QSO: 3500 SSB 06:02 SP5BPI
QSO: 3500 CW 06:06 SN8F
QSO: 3500 SSB 06:08 SP8KAF
QSO: 3500 CW 06:10 SP8KAF
QSO: 3500 SSB 06:12 SP5ANJ
QSO: 3500 SSB 06:14 SP5NZA
QSO: 3500 CW 06:18 SP5ANJ
QSO: 3500 SSB 06:20 SP2QCR

Raport
59 01
59 02
599 03
59 04
599 05
59 06
59 07
599 08
59 10

nadany
RWM
RWM
RWM
RWM
RWM
RWM
RWM
RWM
RWM

Raport odebrany
59 24 RMM
59 27 RWM
599 19 KLZ
59 42 LLB
599 43 LLB
59 46 RWM
59 30 RGS
599 61 RWM
59 54 FGD

PKT
2
2
2
1
2
2
1
4
1

QSO: 7000 CW 11:00 SP2QCR
599 11 RWM
599 55 FGD
2
QSO: 7000 SSB 11:02 SP5NN
59 12 RWM
59 31 RNW
2
QSO: 7000 SSB 11:04 SP8ZBX
59 13 RWM
59 50 KKN
1
QSO: 7000 SSB 11:06 SP3PMA
59 14 RWM
59 70 WKJ
1
QSO: 7000 CW 11:08 SP9BVN
599 15 RWM
599 51 LBI
2
QSO: 7000 CW 11:10 SP4AXU
599 16 RWM
599 55 JOU
2
------------------------------------------------------------------Razem 27

Oświadczam, że w zawodach pracowałem zgodnie z regulaminem
zawodów i przestrzegałem warunków licencji.
Jan Kowalski, SP5xyz
Warszawa, 3.05.2004

Log nasłuchowca (SWL).
Zawody Warszawskie 2004
Data: 3 maja 2004

Znak: SP5-25-0728
Kategoria: (K) SWL MIXED
Wynik: 32 pkt.
Adres: Marek Kowalski, Pulku Radio 7/11, 05-131 Nowa Wies
Email: m.kowalski@poczta.pl
Pasmo Emisja Czas L Stacja 1 Raport Stacja 2 Raport
Punkty
SWL: 3500 SSB 06:00 SP5KVW 59 24 RMM SP4AXU 59 07 JOU 2
SWL: 3500 SSB 06:02 SP5BPI 59 27 RWM SP5PPK 59 11 RWM 2
SWL: 3500 SSB 06:08 SP8KAF 59 42 LLB SP4LVK 59 09 OBS 1
SWL: 3500 SSB 06:12 SP5ANJ 59 46 RWM SP4AQD 59 06 OBA 2
SWL: 3500 SSB 06:14 SP5NZA 59 30 RGS SP0PZK 59 40 PBM 1
SWL: 3500 SSB 06:20 SP2QCR 59 54 FGD SP8YCR 59 22 LRP 1
SWL: 7000 SSB 11:02 SP5NN 59 31 RNW SP5XOV 59 38 RWM 2
SWL: 7000 SSB 11:04 SP8ZBX 59 50 KKN SP2GKQ 59 67 PGM 1
SWL: 7000 SSB 11:06 SP3PMA 59 70 WKJ SQ5IZH 59 03 RWM 2
-------------------------------------------------------------Razem 14
SWL: 3500 CW 06:06 SN8F
599 19 KLZ SP5TAM 599 05 RWM 4
SWL: 3500 CW 06:10 SP8KAF 599 43 LLB SP5KVW 599 40 RMM 2
SWL: 3500 CW 06:16 SP5NZA 599 31 RGS SQ3XBC 599 13 WNV 2
SWL: 3500 CW 06:18 SP5ANJ 599 61 RWM SP2KAE 599 07 PBM 4
SWL: 7000 CW 11:00 SP2QCR 599 55 FGD SP9KJM 599 41 GGM 2
SWL: 7000 CW 11:08 SP9BVN 599 51 LBI SP9FRZ 599 35 GWV 2
SWL: 7000 CW 11:10 SP4AXU 599 55 JOU SP9MAN 599 50 MKR 2
-------------------------------------------------------------Razem 18
Wynik: 14 + 18 = 32 pkt
Oświadczam, że w zawodach pracowałem zgodnie z regulaminem
zawodów i przestrzegałem warunków licencji.
Marek Kowalski, SP5-WA-xxx
Warszawa, 3.05.2004

Regulamin “Zawody Warszawskie 2003“
1. Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne , klubowe oraz nasłuchowców.
2. Celem zawodów jest uczczenie 210 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja oraz podnoszenie umiejętności
operatorskich stacji indywidualnych, klubowych oraz nasłuchowych.
3. Termin i czas zawodów: 3 maja 2003 r.Pasmo 3.5 MHz w godzinach 06.00-08.00 czasu lokalnego (04.00-06.00
UTC).
Pasmo 7 MHz w godzinach 11.00-12.00 czasu lokalnego (09.00-10.00 UTC). Pasmo 144 MHz w godzinach 19.00 21.00 czasu lokalnego (17.00-19.00 UTC).
4. Pasma i emisje: KF 3,5 i 7 MHz emisje SSB i CW; na UKF 144 MHz emisje SSB, CW i FM. Obowiązuje
przestrzeganie band planu.
5. Wywołanie w zawodach: na CW – TEST SP, na fonii – WYWOŁANIE W ZAWODACH WARSZAWSKICH.
6. Raporty i grupy kontrolne: na KF – RS(T) + nr QSO (od 001) + skrót województwa i powiatu np. 59(9) 001 RWM.
Na UKF - RS(T) + nr QSO + lokator.

7. Punktacja: za QSO w paśmie KF na CW i SSB 1 pkt; na UKF 1 pkt za każdy kilometr.
8. Na jednym paśmie można nawiązać z daną stacją tylko jedną łączność niezależnie od emisji. Numeracja łączności
ciągła na wszystkich pasmach od początku do końca zawodów. Za ułożenie hasła „KONSTYTUCJA” wykorzystując
ostatnią literę każdego sufiksu korespondenta - premia 10 pkt. Nie stosuje się mnożników.
9. Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + premia za ułożone hasło. Nie stosuje się mnożników.
10. Nasłuchowcy: tylko na KF, punktacja jak dla nadawców. Dzienniki stacji nasłuchowych muszą zawierać: datę i
czas UTC, znak stacji (dla każdego rodzaju emisji) znak korespondenta, oba raporty i grupy kontrolne, obliczoną
punktację. Jedna stacja może być wykazana kolejno najwyżej trzy razy.
11. Dyskwalifikacja: podstawą do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i
przepisów, nieprzestrzeganie band plan, brak oświadczenia w dzienniku o przestrzeganiu regulaminu i warunków
zezwolenia, nieczytelny lub źle wypełniony dziennik, nadesłanie dziennika po terminie (będzie wykorzystany do
kontroli). Łączności nie zalicza się w przypadku: niezgodności w numeracji łączności oraz różnicy czasu ponad 5
minut.
12. Klasyfikacja:
1) pasmo 3.5 MHz
2) pasmo 7.0 MHz
3) pasma KF łącznie (3.5+7.0MHz)
4) pasmo 144 MHz
5) pasmo KF + UKF łącznie (3.5 + 7.0 + 144 MHz)
w kategoriach:
a) CW
b) SSB + FM
c) CW + SSB + FM
d) stacje QRP
e) stacje SWL (tylko a pasmach KF)
13. Dzienniki zawodów wypełnione na obowiązujących drukach ze stroną sumaryczną i obliczoną punktacją oraz
podpisanym oświadczeniem o przestrzeganiu regulaminu, warunków zezwolenia, band planu i adresem własnym stacji,
należy wysłać w terminie 30 dni (decyduje data stempla pocztowego) na adres Warszawski Oddział Terenowy PZK,
skr. poczt. nr 3, 00-955 Warszawa 15, z dopiskiem „Zawody Warszawskie 2003”.
Dzienniki w postaci elektronicznej (pliki tekstowe) można przesyłać na adres e-mail: sp5ppk@wp.pl
14. Nagrody i wyróżnienia:
1) za pierwsze trzy miejsca w odpowiedniej kategorii i grupach – puchary,
2) za udział w zawodach każda stacja otrzymuje dyplom.
15. Wyniki zawodów poda komisja do dnia 30.09.2003 r. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na stronie www WOT w
Internecie (http://www.sp5pbe.waw.pl/WOT/index.html) , w RBI, komunikacie oddziałowym WOT i Magazynie „MK
QTC”. O sposobie wręczenia nagród będzie podana informacja w oddzielnym komunikacie.
16. Decyzje komisji są ostateczne.
Zarząd WOT PZK

Regulamin “Zawody Warszawskie 2002“
1. Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne , klubowe oraz nasłuchowców.
2. Celem zawodów jest uczczenie 209 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja oraz podnoszenie umiejętności
operatorskich stacji indywidualnych, klubowych oraz nasłuchowych.
3. Termin i czas zawodów: 3 maja 2002 r. Pasmo 3.5 MHz w godzinach 06.00-08.00 czasu lokalnego (04.00-06.00
UTC). Pasmo 7 MHz w godzinach 11.00-12.00 czasu lokalnego (09.00-10.00UTC). Pasmo 144 MHz w godzinach

19.00 - 21.00 czasu lokalnego (17.00-19.00UTC).
4. Pasma i emisje: KF 3,5 i 7 MHz emisje SSB i CW; na UKF 144 MHz emisje SSB, CW i FM. Obowiązuje
przestrzeganie band planu.
5. Wywołanie w zawodach: na CW – TEST SP, na fonii – WYWOŁANIE W ZAWODACH WARSZAWSKICH.
6. Raporty i grupy kontrolne: na KF – RS(T) + nr QSO (od 001) + skrót województwa i powiatu np. 59(9) 001 RWM.
Na UKF - RS(T) + nr QSO + lokator.
7. Punktacja: za QSO w paśmie KF na CW i SSB 1 pkt; na UKF 1 pkt za każdy kilometr.
8. Na jednym paśmie można nawiązać z daną stacją tylko jedną łączność niezależnie od emisji. Numeracja łączności
ciągła na wszystkich pasmach od początku do końca zawodów. Za ułożenie hasła „KONSTYTUCJA” wykorzystując
ostatnią literę każdego sufiksu korespondenta - premia 10 pkt. Nie stosuje się mnożników.
9. Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + premia za ułożone hasło. Nie stosuje się mnożników.
10. Nasłuchowcy: tylko na KF, punktacja jak dla nadawców. Dzienniki stacji nasłuchowych muszą zawierać: datę i
czas UTC, znak stacji (dla każdego rodzaju emisji) znak korespondenta, oba raporty i grupy kontrolne, obliczoną
punktację. Jedna stacja może być wykazana kolejno najwyżej trzy razy.
11. Dyskwalifikacja: podstawą do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i
przepisów, nieprzestrzeganie band plan, brak oświadczenia w dzienniku o przestrzeganiu regulaminu i warunków
zezwolenia, nieczytelny lub źle wypełniony dziennik, nadesłanie dziennika po terminie (będzie wykorzystany do
kontroli). Łączności nie zalicza się w przypadku: niezgodności w numeracji łączności oraz różnicy czasu ponad 5
minut.
12. Klasyfikacja:
1) pasmo 3.5 MHz
2) pasmo 7.0 MHz
3) pasma KF łącznie (3.5+7.0MHz)
4) pasmo 144 MHz
5) pasmo KF + UKF łącznie (3.5 + 7.0 + 144 MHz)
w kategoriach:
a) CW
b) SSB + FM
c) CW + SSB + FM
d) stacje QRP
e) stacje SWL (tylko a pasmach KF)
Dzienniki zawodów wypełnione na obowiązujących drukach ze stroną sumaryczną i obliczoną punktacją oraz
podpisanym oświadczeniem o przestrzeganiu regulaminu, warunków zezwolenia, band planu i adresem własnym stacji,
należy wysłać w terminie 30 dni (decyduje data stempla pocztowego) na adres Warszawski Oddział Terenowy PZK,
skr. poczt. nr 3, 00-955 Warszawa 15, z dopiskiem „Zawody Warszawskie 2002”. Dzienniki w postaci elektronicznej
(pliki tekstowe) można przesyłać na adres: sp5ppk@wp.pl
13. Nagrody i wyróżnienia:
1) za pierwsze trzy miejsca w odpowiedniej kategorii i grupach – puchary,
2) za udział w zawodach każda stacja otrzymuje dyplom.
14. Wyniki zawodów poda komisja do dnia 30.09.2002 r. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w RBI, komunikacie
oddziałowym WOT i Magazynie „MK QTC”. O sposobie wręczenia nagród będzie podana informacja w oddzielnym
komunikacie.
15. Decyzje komisji są ostateczne.

Regulamin - "Zawody Warszawskie 2001"
1. Cel zawodów: do udziału zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe i
nasłuchowców. Celem jest podnoszenie umiejętności operatorskich radioamatorów.
2. Termin i czas: 3 maja 2001 roku, pasmo 3.5MHz godzina 07.00-09.00 UTC, w paśmie
7MHz 11.00-12.00 UTC, pasmo 144 MHz 20.00-22.00UTC
3. Pasmo i emisje: 3,5 i 7MHz emisje SSB i CW, 144 MHz emisje SSB, CW i FM.
Obowiązuje przestrzeganie band planu.
4. Wywołanie w Zawodach: na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH
WARSZAWSKICH

5. Raporty i grupy kontrolne: na KF - RS(T) + nr QSO od 001 + skrót powiatu, na UKF RS(T)+ nr QSO od 001 + lokator
6. Punktacja: na KF - QSO na CW 2 pkt, na SSB 1 pkt. Z tą samą stacją można powtórzyć
QSO inną emisją. Na UKF - punkty dają cztery pierwsze znaki lokatora. QSO ze stacją z
tego samego lokatora to 1 pkt za dalsze oddalone kolejno a stykające się po obwodzie 2, 3,
4 itd. QSO można powtórzyć inną emisją. Posiadacze dyplomu "Warszawa" zaliczają
dodatkowo 5 pkt pod warunkiem podania w logu numeru i daty otrzymania dyplomu.
7. Mnożnik: na KF - liczba powiatów liczona jeden raz bez względu na rodzaj emisji. Na
UKF - lokatory SP (cztery pierwsze znaki) liczone jeden raz bez względu na rodzaj emisji.
8. Wynik końcowy: suma punktów za QSQ x mnożnik + premia
9. Nasłuchowcy: tylko na KF, punktacja jak dla nadawców. Dziennik stacji nasłuchowej musi
zawierać: datę i czas UTC, znak stacji (dla każdego rodzaju emisji) znak korespondenta,
oba raporty i grupy kontrolne, obliczoną punktację. Jedna stacja może być wykazana
kolejno najwyżej trzy razy.
10. Dyskwalifikacja: podstawą do dyskwalifikacji może być: niesportowe zachowanie,
przekroczenie regulaminu i przepisów, nieprzestrzeganie bandplanu, brak oświadczenia w
dzienniku o przestrzeganiu regulaminu i warunków zezwolenia, nieczytelny lub źle
wypełniony dziennik, nadesłanie dziennika po terminie (będzie wykorzystany do kontroli).
11. Klasyfikacja: 3.5 + 7.0MHz indywidualne i klubowe tylko SSB, 3.5+7.0MHz indywidualne
i klubowe CW i SSB, stacje QRP do 5W, stacje SWL, stacje UKF indywidualne i klubowe.
12. Dziennik zawodów: oddzielnie dla każdej emisji w czasie UTC na obowiązujących drukach
ze stroną sumaryczną i obliczoną punktacją oraz podpisanym oświadczeniem o
przestrzeganiu regulaminu, warunków zezwolenia, band planu i adresem własnym stacji
proszę wysyłać w terminie 21 dni (decyduje data stempla pocztowego) na adres WOT
PZK, skr. poczt nr 3, 00-950 Warszawa z dopiskiem "Zawody Warszawskie". Dzienniki
w postaci elektronicznej przesyłać można na adres: sp5ppk@wp.pl
13. Nagrody i wyróżnienia: za pierwsze miejsca w grupach - puchary, za miejsca 2-6 dyplomy.
14. Wyniki zawodów: komisja zakończy pracę do dnia 30.08.2001 i roześle sklasyfikowanym
uczestnikom na adres podany w dzienniku. Nagrodzeni zostaną powiadomieni o terminie i
sposobie odbioru pucharów. Dyplomy zostaną przesłane pocztą.
15. Decyzje komisji są ostateczne.

REGULAMIN OGÓLNOKRAJOWYCH ZAWODÓW
KRÓTKOFALARSKICH
pod nazwa "ZAWODY WARSZAWSKIE" organizowanych przez
Warszawski Odział Terenowy PZK ( WOT PZK ) - 2000

1.Celem zawodów jest podnoszenie umiejętnosci operatorskich krótkofalowców z terenu
całego kraju.
2.Do udzialu w zawodach zaprasza sie wszystkie stacje SP oraz nasluchowcow.
3.Termin zawodow : 3 maja kazdego roku.
4.Czas trwania zawodow na KF: pasmo 3.5 MHz: 07.00 - 09.00 czasu lokalnego
pasmo 7 MHz: 11.00-12.00 czasu lokalnego
na UKF pasmo 144 MHz: 20.00 - 22.00 czasu lokalnego
5.Pasma : na KF 3.5 MHz i 7 MHz na UKF 144 MHz zgodnie z obowiazujacym band -

planem.
6.Emisje : na KF: CW,SSB
na UKF: CW,SSB,FM
Nie zalicza sie lacznosci mieszanych A1A/J3E (CW/SSB)
7.Wywolanie w zawodach ; na CW - " test SP "; na SSB i FM - " wywolanie w Zawodach Warszawskich"
8.Raporty: na KF - uczestnicy wymieniają grupy kontrolne skladajace sie z RST lub RS,
numeru łącznosci poczawszy od 001 i skrotu wojewodztwa. Na UKF - uczestnicy wymieniaja
grupy kontrolne składające się z RST lub RS, numeru lacznosci poczawszy od 001 i lokatora.
9.Punktacja na KF - za kazde zaliczone QSO (nasluch) na CW - 2 pkt, na SSB - 1 pkt.
Z ta sama stacja mozna zrobic cztery QSO (nasluchy) - dwa na CW oraz dwa na SSB
poniewaz dopuszcza sie nawiazanie po jednej łącznosci kazdym rodzajem emisji na kazdym z
pasm.
Mnoznikiem jest liczba wojewodztw liczona tylko jeden raz, bez wzgledu na emisje i pasmo.(
max 49 ).
Wynik koncowy : suma punktow za QSO (nasluchy) plus bonifikata pomnozone przez mnoznik.
Obowiazuje obliczenie punktacji.
10.Punktacja na UKF - do obliczania punktow bierze sie pod uwage cztery pierwsze znaki
lokatora.Za QSO (nasluch) ze stacja posiadajaca taki sam lokator /cztery pierwsze znaki /
zalicza się 1 pkt. za dalsze oddalone kolejno, a stykające się
po obwodzie 2,3,4,5 itd
punktow.
Mnożnikiem sa lokatory SP, przy czym pod uwagę brane są cztery pierwsze oznaczenia
lokatora np. KO02,JN99,JO72 itp.Wynik końcowy daje suma punktow za lacznosci pomnozona
przez sumę mnożników.
Z ta sama stacja mozna zrobic 3 QSO (nasluchy) - po jednym QSO kazdym rodzajem emisji.
11.Bonifikata:
Uczestnicy zawodow posiadajacy dyplom Warszawa otrzymuja dodatkowo 20 punktow
przed mnoznikiem o ile w logu zamieszcza numer dyplomu i date jego wydania.
12.Wszystkie stacje obowiazuje QRT 5 min. przed i po zawodach.
13.Dziennik stacji nasluchowej musi zawierac nastepujace dane :
- date i czas
- znak stacji
- znak korespondenta
- obie grupy kontrolne
- punkty obliczone wg. punktacji jak dla nadawcow
14.Łącznosci (nasłuchu) nie zalicza się w przypadku :
- braku dziennika stacji
- powtórzenia łącznosci (nasłuchu) z tą samą stacją tym samym rodzajem emisji na jednym
pasmie
- niezgodnosci grup kontrolnych,
- rożnicy czasu przekraczającej 5 minut,
- źle odebranego znaku,
- łącznosci ze stacjami zagranicznymi
15. Dyskwalifikacja:
- w przypadku nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełnionego dziennika zawodów
- w przypadku podania czasu QSO w czasie innym niż UTC, braku lub pomyłce daty
- w przypadku nadesłania dziennika po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
- w przypadku przekroczenia obowiązujących przepisów i nie przestrzegania band-planu.
16.Klasyfikacja :
1. Stacje indywidualne w pasmie 3.5 MHz

2. Stacje klubowe w pasmie 3.5 MHz
3. Indywidualne i klubowe stacje w pasmie 7 MHz
4. Indywidualne i klubowe stacje CW - KF
5. Stacje nasłuchowe (indywidualne i klubowe) w pasmie 3.5 i 7 MHz łącznie
6. Stacje indywidualne UKF
7. Stacje klubowe UKF
17. Nagrody :
Zwycięzcom w poszczególnych grupach przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I miejsca i
dyplomy do V miejsca.
18.Dzienniki zawodów oddzielnie wypełnione za każda emisję na powszechnie przyjętych
drukach należy przesyłac w terminie 14 dni
na adres :
WOT PZK
00-955 Warszawa
skr.pocztowa 3
" ZAWODY WARSZAWSKIE"
19.Poprawnie i czytelnie wypelnione logi musza zawierać oswiadczenie operatora o przestrzeganiu
przepisow oraz wlasny podpis.
20.Decyzje komisji sedziowskiej są ostateczne.
21..Wyniki zawodow zostana ogloszone po zakonczeniu prac komisji sędziowskiej i rozeslane
wszystkim uczestnikom na ich adres.
Wszyscy nagrodzeni zostana powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagrody badź
dyplomu lub zostana one wysłane poczta.

