
XVI  Zawody „O Pisankę Wielkanocną” – 2021 

„O Pisankę Wielkanocną – HF” 

Organizator:  Śląski Oddział Terenowy PZK OT-06 w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 

Termin i czas:  Poniedziałek Wielkanocny,  5 kwietnia 2021 r.,  od 16.00 do 16.59 UTC (18.00 do 18.59 lokal). 

Pasmo:  3,5 MHz  (wg Contest Band Planu HF, odpowiednio do emisji).  Maksymalna moc wyjściowa:  100 W. 

Emisje:  CW i SSB. 

Raporty:  RS(T) + nr QSO + skrót powiatu (forma zapisu w przysyłanym dzienniku  np. 599 001BN lub 59 001BN). 

Numeracja QSO łączna dla CW i SSB. 

Punktacja:  1 QSO – 1 punkt. 

Mnożnik:  powiaty, liczone jeden raz bez względu na emisję. Automatycznie zalicza się własny powiat.  

Z tą samą stację można przeprowadzid łącznośd na CW i SSB. 

Wynik koocowy:  suma punktów za QSO razy mnożnik. 

Klasyfikacje: 

A-HF – stacje indywidualne na CW i SSB (mix), 

B-HF – stacje indywidualne na CW, 

C-HF – stacje indywidualne na SSB, 

D-HF – stacje klubowe na CW i SSB (mix), 

E-HF – stacje nasłuchowe (SWL) na CW i SSB (mix). 

Punktacja dla SWL:  w dzienniku nasłuchowym każda stacja może byd wykazana maksymalnie 1 raz daną 

emisją, tj. 1 raz na SSB i i 1 raz na CW. Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwu znaków i raportów. 

Punktacja jak dla nadawców. 

Uwaga:  punktowany jest kompletny nasłuch, a nie oddzielnie dwie korespondujące stacje, punkty zalicza się 

dla pierwszego z podanych w logu korespondentów. Ten sam znak i ten sam nasłuch może byd punktowany 

tylko jeden raz. 

Każda stacja może w danej chwili emitowad tylko jeden sygnał – na CW lub na SSB. 

Można byd sklasyfikowanym tylko w jednej grupie. 

Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana. 

Nie zalicza się łączności w przypadkach: 

- nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów, 

- niezgodności w obu logach danych o QSL lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty, 

- użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, a do Komisji dotarły dwa logi, 

jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak contestowy, 

- QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „Sam z 

Sobą”), 



- braku logu korespondenta, 

- przeprowadzenia mniej niż 5 QSO (wykazanych w logach korespondentów). 

Uwaga:   

Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich. 

Stacja, która posiada Pozwolenie Radiowe wydane na klub może byd klasyfikowana wyłącznie w kategorii D. 

Dzienniki:  WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO, w terminie 72 godziny od zakooczenia Zawodów na email: 

zawody@pzk.katowice.pl  – czyli do 08.04.2021 do godziny 16:59 UTC  (log jako załącznik – format Cabrillo, 

temat listu:  znak_hf  np.  sp9hty_hf,  nazwa załącznika:  znakuczestnika.cbr  np.  sp9hty.cbr). 

Zapis kategorii w logu:  w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię,  

np.  CATEGORY: A 

Logowanie łączności wyłącznie w czasie UTC. 

Komisja Zawodów zaleca sprawdzenie aktualnego czasu w systemie i w programie logującym. 

Nagrody:  Puchar lub grawerton za pierwsze miejsce w każdej grupie. 

Dyplomy:  dla każdego uczestnika Zawodów – wersja elektroniczna, do pobrania na stronie OT-06. 

 

Wyniki:  ogłoszone zostaną w terminie 14 dni na stronie internetowej Oddziału:  http://pzk.katowice.pl 

Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

Komisja Zawodów:  Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB. 

Siemianowice Śląskie, 2020.11.02 

 

XVI  Zawody „O Pisankę Wielkanocną” – 2021 

„O Pisankę Wielkanocną – VHF” 

Organizator:  Śląski Oddział Terenowy PZK OT-06 w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 

Termin i czas:  Poniedziałek Wielkanocny,  5 kwietnia 2021 r.,  od 18.00 do 18.59 UTC (20.00 do 20.59 lokal). 

Pasmo:  144 i 145 MHz  (wg Contest Band Planu VHF, odpowiednio do emisji).   

Maksymalna moc wyjściowa:  50 W. 

Emisje:  CW, SSB, FM  (praca simpleksowa).  QSO przez przemienniki nie będą zaliczane. 

Raporty:  RS(T) + nr QSO + WW loc.  (forma zapisu w przesyłanym dzienniku  np. 599 001JO90NH).  

Numeracja QSO łączna dla CW, SSB i FM. 

Punktacja:  za każdy km odległości (QRB) od korespondenta 1 pkt.  QSO w obrębie tego samego lokatora  1 pkt. 
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Wynik koocowy:  suma punktów za QSO. 

Mnożnik:  nie stosuje się. 

Klasyfikacje: 

A-VHF – stacje indywidualne tylko FM, 

B-VHF – stacje indywidualne na CW, SSB i FM (mix), 

C-VHF – stacje klubowe na CW, SSB i FM (mix). 

Każda stacja może w danej chwili emitowad tylko jeden sygnał – na CW, na SSB lub na FM. 

Można byd sklasyfikowanym tylko w jednej grupie. 

Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana. 

Nie zalicza się łączności w przypadkach: 

- nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów, 

- niezgodności w obu logach danych o QSL lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty, 

- użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, a do Komisji dotarły dwa logi, 

jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak contestowy, 

- QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „Sam z 

Sobą”), 

- braku logu korespondenta, 

- przeprowadzenia mniej niż 5 QSO (wykazanych w logach korespondentów). 

Uwaga:   

Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich. 

Stacja, która posiada Pozwolenie Radiowe wydane na klub może byd klasyfikowana wyłącznie w kategorii C. 

Dzienniki:  WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO, w terminie 72 godziny od zakooczenia Zawodów na email: 

zawody@pzk.katowice.pl  – czyli do 08.04.2021 do godziny 18:59 UTC  (log jako załącznik – format Cabrillo, 

temat listu:  znak_vhf  np.  sp9hty_vhf,  nazwa załącznika:  znakuczestnika.cbr  np.  sp9hty.cbr). 

Zapis kategorii w logu:  w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię,  

np.  CATEGORY: A 

Logowanie łączności wyłącznie w czasie UTC. 

Komisja Zawodów zaleca sprawdzenie aktualnego czasu w systemie i w programie logującym. 

Nagrody:  Puchar lub grawerton za pierwsze miejsce w każdej grupie. 

Dyplomy:  dla każdego uczestnika Zawodów – wersja elektroniczna, do pobrania na stronie OT-06. 

Wyniki:  ogłoszone zostaną w terminie 14 dni na stronie internetowej Oddziału:  http://pzk.katowice.pl 

Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

Komisja Zawodów:  Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB.     

Siemianowice Śląskie, 2020.11.02 
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