MEMORIAŁ DH. HM. WACŁAWA ŁUKASZEWICZA
Organizator :
Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. dh. hm. Wacława Łukaszewicza SP5WL
2. Cel zawodów:
Wspomnienie postaci dh. hm Wacława Łukaszewicza SP5WL, jego dorobku oraz aktywacja
harcerskich stacji klubowych, czynnych instruktorów i harcerzy.
3. Termin i czas trwania zawodów:
16 kwietnia, termin stały, od godziny 16:00 do 18:00 UTC (18:00 do 20:00 LT). Logujemy w
czasie UTC.
4. Pasmo i emisje:
80 m, Emisje CW oraz SSB w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją.
5. Klasyfikacje:
- GRUPA „A” – stacje indywidualne,
- GRUPA „B” – stacje klubowe,
- GRUPA „C” – stacje klubowe ZHP,
6. Wywołanie:
CW – „Test”
SSB - „Memoriał SP5WL”.
7. Raporty:
- CW RST + nr QSO,
- SSB RS + nr QSO.
- Radiostacja organizatora podają raport z literką „WL”, np.:
- CW 599 001WL,
- SSB 59 001WL.
- Radiostacje HKŁ podają raport z literką z literką „H”, np.:
- CW 599 001H,
- SSB 59 001H.
- Pozostałe stacje RS + nr QSO,
8. Punktacja:
SSB
QSO ze stacją organizatora
15 pkt.
QSO
ze
stacją
klubową 10 pkt.

CW
30 pkt.
20 pkt.

Harcerskiego Klubu Łączności
QSO z pozostałymi stacjami

10 pkt.

5 pkt.

Z jedną stacją można przeprowadzić łączność dwa razy – jeden raz na CW i jeden raz
na SSB.
W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W.
8. Wynik końcowy:
Suma punktów za QSO. Mnożnika nie stosuje się.
UWAGA!
Nie będą zaliczane łączności z powodu:
®

przekroczenia obowiązującego band-planu,

®

źle odebranego znaku korespondenta

®

niezgodności grup kontrolnych,

®

brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta,

®

brak logu korespondenta,

®

różnica czasu powyżej 5 min.

®

zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, instruktora lub/i naruszenia zasad „ham
spiritu”,
9. Dzienniki zawodów:
Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo prosimy przesłać na adres zawody@sp5zip.pl , do
dnia 1 maja włącznie, umieszczając w nazwie pliku znak ( np.: SP5ZIP.cbr ) oraz w
nagłówku znak i grupę kontrolną (np.: SP5ZIP/C). Po wymienionym terminie nadesłane
dzienniki nie będą brane pod uwagę. Wyniki końcowe zostaną opublikowane do dnia 1
lipca, na stronie internetowej organizatora www.sp5zip.pl oraz podane do wiadomości w
prasie krótkofalarskiej w terminie zależnym od redakcji. Otrzymanie dziennika zawodów
zostanie potwierdzone automatycznie każdorazowo pocztą elektroniczną na adres z
którego został wysłany.
Uwaga !
Do logowania łączności w zawodach zaleca się programu kol. MarkaSP7DQR - DQR-Log.
Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl,
10. Nagrody:
- za I miejsca w każdej grupie: puchar + dyplom;
- za miejsca od 2 do 3 w każdej grupie: dyplom laureata zawodów.
11. Komisja zawodów:
- dh Jan Sobieszczuk SP5FHF
- dh Włodzimierz Biczysko SP5VIW
- hm. Marek Ruszczak SP5UAR
Decyzje Komisji są ostateczne

