POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
ODDZIAŁ POZNAŃSKI

Źródło: http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Poznański Czerwiec 1956, tym mianem określa się pierwszy w PRL strajk generalny połączony z demonstracjami
ulicznymi, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję w końcu czerwca 1956 roku. Poznański Czerwiec miał istotny wpływ na
późniejsze tzw. przemiany październikowe w Polsce oraz krwawo stłumione powstanie węgierskie. 28 czerwca, w rocznicę
tamtych wydarzeń uchwałą Sejmu RP z 21.06.2006 r. ustanowiony został świętem - Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego
Czerwca 1956. W dniu 4 października 2007 roku otwarto Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, które swoją
siedzibę ma w tym samym budynku co siedziba organizatora zawodów.

Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie

Powstanie Węgierskie 1956
(Zawody Poznańskie)

Regulamin
1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Węgierskiego 1956, w tym szczególnie uczczenie
pamięci ofiar i uczestników wydarzeń na Węgrzech na przełomie października i listopada 1956 roku,
podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja
środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.
2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82,
pok. 336, e-mail: pzk_ot-08@wp.pl) we współpracy z krótkofalowcami węgierskimi, w szczególności z rejonu
Budapesztu (BRASZ). Zawodom patronuje prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Managerem zawodów jest Jacek Behrendt SP3JB sq3opm@wp.pl.
3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWL, z użyciem jednego
nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W. Wszyscy uczestnicy muszą swoje
QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz przesłać organizatorowi swój
log do klasyfikacji w terminie określonym w punkcie 13.
4. Termin: sobota przed datą rocznicową wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 roku, w 2021 roku przypada
to dokładnie w dniu 65. rocznicy tego wydarzenia, tj. 23 października, godz. 04:00-05:59 UTC.
5. Pasma i emisje: 3,5 MHz i 7 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF.
Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.

6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.
7. Klasyfikacje:
A – stacje poznańskie - miasto Poznań, powiat poznański i członkowie OT-08 PZK /MIX PZ/
B – stacje poznańskie - miasto Poznań, powiat poznański i członkowie OT-08 PZK /PHONE PZ/
C – stacje węgierskie /MIX HA/
D – stacje węgierskie /PHONE HA/
E – stacje pozostałe CW+SSB /MIX/
F – stacje pozostałe SSB /PHONE/
G – stacje nasłuchowe /SWL/
Uczestnik zawodów – nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie po przeprowadzeniu
minimum 10 łączności. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty
tylko do kontroli (CHECKLOG).
8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacje posiadające w znaku wywoławczym liczbę 1956 lub 65 podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery P, np. 59(9)P,
- stacje pracujące z rejonu Budapesztu podają: RS(T) + literę B, np. 59(9)B,
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 4 łączności – po jednej na danym paśmie
i określonym rodzajem emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią
poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy
rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty. Dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów.
9. Punktacja: uczestnik zawodów otrzymuje za każde zgłoszone i poprawne QSO/HRD:
- ze stacją podającą w grupie kontrolnej literę O – 10 pkt.
- ze stacją podającą w grupie kontrolnej literę P lub B – 5 pkt.
- z pozostałymi stacjami zagranicznymi – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami krajowymi – 1 pkt
10. Mnożniki:
Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD z każdą ze
stacji podającymi po raporcie RS(T) także grupę kontrolną w postaci liter O, P lub B.
Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie od ilości
przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą miały
również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników
zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej
podanych zasad.
11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy
nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
12. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach
(plik w formacie PDF).
Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu w danej grupie klasyfikacyjnej minimum pięciu uczestników.
Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych
i drobnych upominków.
13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku
wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony
w nieprzekraczalnym terminie 24 października 2021 (do godziny 23:59) na adres e-mailowy organizatora
zawodów podany w punkcie 2. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz
nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www organizatora.
14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości przed końcem
października 2021 roku na stronie www organizatora https://ot08.pzk.org.pl oraz patrona zawodów.
15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Jacka Behrendta SP3JB dokona sprawdzenia nadesłanych logów.
Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji
zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

