Jerzy Kossak , Cud nad Wisłą , Zamek Królewski w Warszawie
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 1920 r. ”
Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz
nasłuchowców. Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Cel zawodów:
Celem zawodów jest uczczenie 99 rocznicy osiemnastej przełomowej bitwy w
historii świata oraz podnoszenie umiejętności operatorskich stacji
indywidualnych, klubowych i nasłuchowych.

Termin i czas zawodów stały 15 sierpnia :
15 sierpnia 2019r.

Pasmo 3.5 MHz w godzinach 17:00-18:00 UTC. ( DIGI )

Pasma i emisje:
KF 3,5 MHz Emisje cyfrowe KF
- CYFROWE KF od godz. 17:00 do 17:20 UTC ( emisja PSK63),
- CYFROWE KF od godz. 17:20 do 17:40 UTC ( emisje RTTY),
- CYFROWE KF od godz. 17:40 do 18:00 UTC ( emisje HELL),
Emisje PSK63, RTTY, HELL stanowi klasyfikację łączną.
KF 3,5 MHz emisje cyfrowe . Obowiązuje przestrzeganie band planu.
Wywołanie w zawodach:
Na KF 3,5 MHz Emisje cyfrowe - TEST SP.
Raporty i grupy kontrolne :
RST + nr QSO (od 01) + trzy literowy skrót województwa i powiatu np. 599 01
RWM.
Punktacja :
Za QSO w pasmie KF na DIGI 1 pkt.
Za QSO ze stacja z "RWM" na DIGI 2 pkt.
Z daną stacja można nawiązać 3 łączności, lecz różną emisją.
Wynik końcowy
Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + premia. 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. 10 QSO.

Kategoria

Znaczenie kategorii

MULTI - OP MIXED RWM

Stacje klubowe i indywidualne, podające w raporcie RWM

SINGLE-OP MIXED

Stacje indywidualne

MULTI - OP MIXED

Stacje Klubowe

SWL MIXED

Stacje SWL

Stacje organizatora : SPØWOT , SP5PWA , SP5PEP nie będą klasyfikowane.

Dzienniki zawodów:
Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik *.cbr
(Cabrillo), wysyłane są do organizatora w ciągu 72 godzin po zakończeniu zawodów
na adres wotpzk@ot25pzk.org.pl
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 dyplom papierowy .
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom w postaci elektronicznej.
Dyskwalifikacja.
Podstawa do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie
regulaminu i przepisów, nieprzestrzeganie band planu, źle wypełniony dziennik.
Uwagi końcowe :
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100W output
Wyniki zawodów opublikowane będą na stronach internetowych Warszawskiego
Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców do 15 września 2019r.
www.wotpzk.org.pl , ot25.pzk.org.pl , https://wotpzk.azurewebsites.net/

Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców

