
Akcja dyplomowa „Wiosna z BEM-em”

     Z okazji zbliżającej się 221 rocznicy urodzin gen. J.Z. Bema oraz obchodów „Dni Ostrołęki”
zapraszamy do uczestnictwa w akcji dyplomowej organizowanej przez klub SP5KVW wspomaganej
przez OT PZK nr 28 w Tarnowie – SP9PTA.   Akcja rozpocznie się 14.03.2015r.  i będzie trwała do
17.05.2015r. Stacja klubowa SP5KVW będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym SN0BEM,
stacja  OT-28  -  SP9PTA  będzie  pracowała  pod  znakiem  okolicznościowym  HF0BEM. 
Za przeprowadzone łączności zostaną wysłane okolicznościowe karty QSL. 

W  celu  uzyskania  dyplomu  „WIOSNA  z  BEM-em”  należy  w okresie  od 14.03.2015r.
do 17.05.2015r.  uzyskać  łącznie  56  punktów za łączności  ze  stacjami  okolicznościowymi  oraz
z osobami  zawartymi  w  wykazie.  Należy  przeprowadzić  obowiązkowo  po  1 łączności  ze  stacją
okolicznościową  SN0BEM  i  ze  stacją  HF0BEM,  dowolną  emisją  oraz  min.  16  punktów
z wymienionymi poniżej operatorami , każdy operator liczony jest tylko 1 raz. Łączności mogą być
prowadzone na dowolnych pasmach KF i UKF, łączności przez przemienniki nie są zaliczane. 

Stacje EU mogą uzyskać dyplom na zasadach jak dla stacji SP – 56 punktów .

Stacje DX mogą uzyskać dyplom po zgromadzeniu min.  28 punktów w tym 1 łączność ze
stacją okolicznościową i min. 4 operatorów indywidualnych.

Punktacja :

 Stacja okolicznościowa SN0BEM ( SP5KVW ) – 20 pkt za QSO

 Stacja okolicznościowa HF0BEM ( SP9PTA ) – 20 pkt za QSO

 Wykaz pozostałych stacji przyznających punkty (członkowie klubu SP5KVW) : 

1. SP5GJH       - Jerzy
2. SP5IGW           -  Tadeusz
3. SP5MXZ       - Wojciech
4. SP5NZH        - Krzysztof
5. SP5OXY        - Marek
6. SP5RMT       - Tadeusz
7. SP5MXT       - Tadeusz
8. SP5VJE          - Paweł
9. SP5XAQ       - Paweł
10. SP5XET         - Małgorzata
11. SP5XHJ         - Czesław

12. SP5XSD - Andrzej
13. SP9BFC         - Roman
14. SQ5BB          - Barbara
15. SQ5IRH         - Daniel
16. SQ5NAF       - Grzegorz
17. SQ5QF - Jarosław
18. SQ5SSY        - Tomasz
19. SQ5KVN         - Jarosław
20. SO5MAX         - Maciej
21. SO5MAT          - Tomasz
22. SO5MAB         - Bartosz

- 1 pkt za 1 operatora emisją SSB, FM, AM, cyfrowe

- 2 pkt za 1 operatora emisją CW,

 Wykaz pozostałych stacji przyznających punkty ( operatorzy z Tarnowa):

SP9AED - Tadeusz,
SQ9AOR - Stanisław,
SP9LAS - Janusz,
SP9IEK - Zbigniew,
SQ9OZF           - Stanisław,

SP9JZT - Janusz,
SP9HVV - Jan,
SQ9OL - Rafał,
SP9W                -Wojtek 

              - 1 pkt za 1 operatora emisją SSB, FM, AM, cyfrowe
              - 2 pkt za 1 operatora emisją CW,



    5)    Nasłuchowcy mogą uzyskać dyplom na zasadach jak dla nadawców z tą różnicą, że w logu
oprócz  stacji  przydzielającej  punkty musi  być  zamieszczony znak  jej  korespondenta  oraz  raport.
W sytuacji gdy korespondent stacji odebranej jest również stacją przyznającą punkty do niniejszego
dyplomu,  punkty  za  nasłuch  są  z  tego  tytułu  przyznawane  tylko  jednokrotnie  (stacja  taka  jest
traktowana jako typowy korespondent stacji dającej punkty).

      Punktacja dla nasłuchowców:

- stacja okolicznościowa SN0BEM (SP5KVW) oraz stacja okolicznościowa HF0BEM (SP9PTA)
= 5 pkt w przypadku emisji SSB, FM, AM, cyfrowych oraz emisji CW.

- pozostałe stacje z wykazu =  1pkt w przypadku emisji SSB, FM, AM, cyfrowych, oraz  2 pkt
w przypadku emisji CW.

Nasłuch stacji z wykazu punkt 3)  i  4) liczony jest tylko 1 raz w ciągu całej akcji, natomiast
nasłuchy stacji  okolicznościowych mogą  być  powtarzane na innym paśmie tego samego dnia  lub
w innym dniu na tym samym paśmie przez cały okres trwania niniejszej akcji dyplomowej.

Szczegóły regulaminu na stronie  http://sp5kvw.com oraz  http://sp9pta.hamradio.pl/

Jak uzyskać dyplom

 Spełnić warunki regulaminu dyplomu w okresie od 14.03.2015r. do 17.05.2015 r.

 Poczekać na ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych znaków spełniających warunki
dyplomu (na podstawie weryfikacji logów stacji okolicznościowej oraz logów nadesłanych
przez  członków  klubu).  Lista  zostanie  ogłoszona  do  15.06.2015r  na  stronie
www.sp5kvw.com  oraz  http://sp9pta.hamradio.pl/ .

 Wysłać aplikację w formie elektronicznej ( dowolnej – pdf, doc, adif, cabrillo ) ostateczny
termin składania aplikacji do 30.06.2015 r na adres: so5max@o2.pl .

 Czekać na ogłoszenie końcowej weryfikacji i przesyłki z dyplomem w wersji elektronicznej,
w  przypadku braku  dostępu operatora  do  Internetu  dyplom zostanie  wysłany  w  wersji
papierowej.  Sytuację  taką  prosimy  zgłosić  podczas  nawiązywania  łączności  ze  stacją
okolicznościową.

       Organizatorzy przewidują nagrodę niespodziankę dla stacji nadawcze, która zgromadzi
największą ilość znaków umieszczonych w regulaminie akcji „Wiosna z BEM-em”.

Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych:

             – SP9JZT – Janusz – sekretarz OT 28 oraz – SO5MAX – Maciej – v-ce prezes SP5KVW

V-ce Prezes SP5KVW

Maciej Białobrzewski

http://sp9pta.hamradio.pl/
http://www.sp5kvw.com/
http://sp9pta.hamradio.pl/
http://sp5kvw.com/


SPRING WITH BEM AWARD 

On the occasion of 221st birthday of General Joseph Bem and the Days of Ostroleka  radioclubs 
SP5KVW (Ostroleka) and SP9PTA (Tarnow) are issuing a special award called “Spring with BEM”. 

In the period of March 14  th   - May 17  th  the club stations and their members give you a chance to collect
56 points (EU stations) or 28 points (DX stations) for contacts as follows:

1) Special Event Station SN0BEM (SP5KVW) – 20 points per 1 QSO (obligatory qso)
2) Special Event Station HF0BEM (SP9PTA)  – 20 points per 1 QSO(obligatory qso)
3) SP5KVW members – 1 point per SSB/FM/AM/DIGI QSO, 2 points per CW QSO: 

 SP5GJH        - Jerzy
 SP5IGW       - Tadeusz
 SP5MXZ /3Z0X/ - Wojtek
 SP5NZH        - Krzysztof
 SP5OXY        - Marek
 SP5RMT       - Tadeusz
 SP5MXT       - Tadeusz
 SP5VJE          - Paweł
 SP5XAQ       - Paweł
 SP5XET         - Małgorzata
 SP5XHJ         - Czesław

 SP5XSD           - Andrzej
 SP9BFC         - Roman
 SQ5BB          - Barbara
 SQ5IRH         - Daniel
 SQ5NAF       - Grzegorz
 SQ5QF             -Jarosław
 SQ5SSY        - Tomasz
 SQ5KVN          - Jarosław
 SO5MAX          - Maciej
 SO5MAT           - Tomasz
 SO5MAB           - Bartosz

4) SP9PTA members – 1 point per SSB/FM/AM/DIGI QSO, 2 points per CW QSO:  

 SP9AED - Tadeusz
 SQ9AOR - Stanisław
 SP9LAS - Janusz
 SP9IEK - Zbigniew
 SP9JZT - Janusz

 SP9HVV - Jan
 SQ9OL - Rafał
 SP9W              - Wojtek
 SQ9OZF  - Staszek 

To be eligible for the award you must work SN0BEM and HF0BEM once obligatorily and collect a 
minimum of 16 points for member station contacts. Each station can be worked once only. Repeater 
QSOs do not count.

For SWLs the award application must indicate the details of the QSO between the stations 
( both callsigns, date, time and RST). If both correspondents are organizer stations, only one 
credit can be awarded (for only 1 callsign).

SWLs receive: 

For SWL of the S.E.S stations SN0BEM and HF0BEM – 5 points (any mode)
For SWL of a member station – 1 point (SSB/FM/AM/DIGI ) or 2 points (CW)
The member stations count only once, while the S.E.S station SWLs can be repeated even the 
same day (but a different band) or the same band ( but a different date) till the end of the 
activity period.

HOW TO OBTAIN THE AWARD:

23. Collect the necessary number of points between March 14 – May 17, 2015



24. Wait for the list of eligible stations (created through member stations log check) to be 
announced on June 15th, 2015 on the organizers’ websites: www.sp5kvw.com  and 
http://sp9pta.hamradio.pl/ 

25. Once you see your callsign among the eligible stations, send your award application in 
any form ( pdf, doc, adif, Cabrillo) not later than June 30th, 2015 to so5max@o2.pl 

26. Wait for the final verified list of awarded stations and an e-mail with the electronic version
of the award.

Any queries or issues are dealt with by – SP9JZT – Janusz and SO5MAX – Maciej

mailto:so5max@o2.pl
http://sp9pta.hamradio.pl/
http://www.sp5kvw.com/

