Radiowy konkurs „ZAŚLUBINY Z MORZEM”
1.

Celem konkursu jest upamiętnienie przypadającej w marcu 2010r. - 65 rocznicy walk o miasto KOŁOBRZEG oraz
ZAŚLUBIN POLSKI z MORZEM.

2.

Termin konkursu od 01 marca 2010 do 31 marca 2010 r.

3.

Organizator konkursu Radioklub „FALA” - SP1KQR przy Zespole Szkół Morskich im. Marynarzy Polskich
w Kołobrzegu.

4.

Konkurs polega na zdobyciu min. 65 pkt. za QSO :

10 pkt. za łączności ze stacjami: SP1KQR, SP1KYB, SP1PAN.

5 pkt. za łączności ze stacjami : SP1F, SP1TJ, SP1WJ, SP1ABZ, SP1BMJ, SP1BKS, SP1DMD, SP1ETT,
SP1FUM, SP1JJB, SP1JON, SP1LJQ, SP1MVL, SP1MWK, SP1NQU, SP1QXA, SP1RKJ, SP1UJT,
SQ1CP, SQ1GU, SQ1NT, SQ1BSD, SQ1EIX, SQ1JGZ, SQ1JGV, SQ1MNE, SQ1MNL, SQ1NDR,
SQ1REX, SQ1TDJ, SQ1FYY i pozostałe stacje pracujące z Kołobrzegu.

2 pkt. za łączności ze stacjami z powiatów nadmorskich: SF, KP, GF, KG, KZ, LA, SL, UK, EB, WJ, PK, DY,
OV, GD, NR, EL, EA, AW.

5.

Emisje SSB, CW, DIGITAL (z wyłączeniem QSO przez przemienniki).

6.

Do punktacji zalicza się tylko 1-no QSO z daną stacją niezależnie od rodzaju emisji, pasma czy daty jego
przeprowadzenia.

7.

Pasma dowolne.

8.

Raporty :

RS, RST, RSQ + skrót powiatu, np. (59SF, 599KG)

Stacje organizatora podają w raporcie cyfrę 65, np. (5965, 59965)

9.

Nagrody przyznawane będą za uzyskanie minimum 65pkt. :

W kategorii stacji klubowych – 1 miejsce – puchar, 2 i 3 – dyplomy a pozostałe miejsca okolicznościowe
certyfikaty.

W kategorii stacji indywidualnych – 1 miejsce – puchar, 2 i 3 – dyplomy a pozostałe miejsca
okolicznościowe certyfikaty.

W kategorii stacji organizatora – 1 miejsce - puchar, 2 i 3 – dyplomy a pozostałe miejsca okolicznościowe
certyfikaty ( ilość przeprowadzonych QSO ).

10. Zgłoszenia w postaci listy GCR plus znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną (5zł.) przesłać na adres :

Radioklub „FALA” - SP1KQR ul. Arciszewskiego 21, 78-100 KOŁOBRZEG

Zgłoszenia prosimy przesyłać nie później niż do 15 kwietnia 2010r.

Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu oraz do rozesłania trofeów do dnia 30
kwietnia 2010r.
11. Podczas konkursu jest możliwość zdobycia dyplomów „PORTY POLSKIE” i „KOŁOBRZEG”. W przypadku
spełnienia warunków uzyskania tych dyplomów i chęci ich pozyskania, do logu zgłoszeniowego prosimy prócz
znaczków dołączyć banknot 10 zł.
DYPLOM „PORTY POLSKIE”

Należy przeprowadzić bezpośrednie dwustronne łączności (nasłuchy) z miejscowościami stanowiącymi
porty polskie na Bałtyku, minimum 5 portów.

Rodzaje emisji i częstotliwości – dowolne.

Miejscowości zaliczane do dyplomu:
Świnoujście,Szczecin,Dziwnów,Mrzeżyno,Dźwirzyno,Kołobrzeg,Darłówko, Darłowo, Ustka, Łeba, Hel,
Władysławowo, Puck, Gdynia, Gdańsk, Elbląg.
DYPLOM „KOŁOBRZEG”

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie 15 pkt. za QSO ze stacjami z Kołobrzegu

Punktacja – stacje okolicznościowe pracujące z KOŁOBRZEGU – 10 pkt.

Stacje klubowe (SP1KYB, SP1KQR) – 5 pkt.

Stacje indywidualne pracujące z Kołobrzegu – 2 pkt.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, pozdrawiamy brać krótkofalarską i do usłyszenia na
pasmach !!

Za Komitet Organizacyjny
Zbyszek - SP1F

