
 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej 

w Poznaniu we współpracy z węgierskimi krótkofalowcami jest organizatorem akcji dyplomowej „AWARD 1956” mającej 

na celu upamiętnienie 65. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956, a szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników 

tamtych wydarzeń. Akcja wpisuje się w obchody rocznicowe organizowane 23 października 2021 przez władze 

samorządowe Poznania oraz na Węgrzech. Managerem akcji jest Jacek Behrendt SP3JB (sq3opm@wp.pl).  

 

1. W akcji mogą wziąć udział nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy z kraju i z zagranicy. 

2. Czas trwania: od 18 października,  godz. 00:00  do 10 listopada 2021,  godz. 23:59  (czasu lokalnego dla SP-HA). 

3. Punkty uczestnikom akcji przyznają stacje klubowe oraz stacje indywidualne pracujące z terenu aglomeracji 

poznańskiej (litery PX i PO wg programu dyplomowego PGA) oraz Budapesztu (HA5, HG5), zgodnie z poniższym 

wykazem: 

 stacja Organizatora i stacje okolicznościowe posiadające w znaku wywoławczym liczbę 65 lub 1956  – 5 pkt., 

 stacje klubowe z Poznania (PX), powiatu poznańskiego (PO) i Budapesztu (HA5, HG5)– 3 pkt. , 

 stacje indywidualne z Poznania (PX), powiatu poznańskiego (PO) i Budapesztu (HA5, HG5)– 2 pkt.  

Dogodną okazją do zdobycia punktów do dyplomu jest również udział w Zawodach Poznańskich 

organizowanych przez Oddział Poznański (OT-08) PZK w dniu 23 października bieżącego roku, wpisujących się 

także w obchody rocznicowe wybuchu Powstania Węgierskiego 1956. 

4. Laureatem akcji zostanie jej uczestnik, który za przeprowadzone QSOs/HRDs uzyska w sumie co najmniej: 

i prześle Organizatorowi zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 6. Ponadto wymagana jest łączność /nasłuch/ ze stacją 

Organizatora lub przynajmniej z jedną ze stacji okolicznościowych posiadających w znaku wywoławczym liczbę 65 lub 1956. 

Stacje przyznające punkty po przeprowadzeniu co najmniej 56 QSO z innymi uczestnikami akcji i przysłaniu 

swojego zgłoszenia zostaną wyróżnione dyplomem specjalnym. 

5. Łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB i DIGI. Mogą one być powtarzane 

z daną stacją w innym dniu akcji lub w tym samym dniu na innym paśmie lub innym rodzajem emisji. 

6. Zgłoszenie na dyplom kierowane na adres sp3pgr@wp.pl będą przyjmowane do 14 listopada 2021 roku. Powinno 

ono zawierać: 

 znak stacji, na który będzie wystawiony dyplom, 

 imię i nazwisko operatora stacji lub nazwa klubu, 

 wyciąg z logu za przeprowadzone do dyplomu QSOs/HRDs w dowolnym formacie, 

 e-mail, na który ma być wysłany dyplom. 

7. Dyplom elektroniczny w postaci pliku w formacie PDF, po spełnieniu wymogów określonych w punktach 4-6 jest 

bezpłatny.  

8. Podsumowanie akcji nastąpi do końca listopada 2021 roku, a wykaz wydanych dyplomów będzie udostępniony 

na stronie internetowej szkoły http://sp18.poznan.pl.  

 dla stacji polskich i węgierskich – 35 pkt. 

 dla stacji europejskich – 20 pkt. 

 dla stacji spoza Europy – 10 pkt. 

http://sp18.poznan.pl
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