
                                     Tarnów dnia, 27 sierpień 2020r

         
Zarząd Oddziału Terenowego PZK

     nr 28 w Tarnowie

Wirtualne Spotkanie Krótkofalowców „Jesień na Pogórzu” w Jodłówce Tuchowskiej 2020.

           Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie, zaprasza do udziału w corocznym 
Spotkaniu Krótkofalowców „Jesień na Pogórzu” w Jodłówce Tuchowskiej, które ze względu na  
pandemię  w 2020 roku zostanie zorganizowane wirtualnie na falach eteru. Do udziału w 
„Spotkaniu” zapraszamy wszystkich licencjonowanych nadawców z kraju i zagranicy. 

           Aby wziąć udział i zdobyć pamiątkowy dyplom, należy w dniach od 11.09.br. godzina 10.00
UTC do 13.09.br. godzina 12.00 UTC, przeprowadzić łączności na dowolnych pasmach, 
dowolnymi emisjami /w tym na przemiennikach/  m.in. z niżej wymienionymi stacjami. Patrz niżej.
Wszystkie stacje biorące udział w spotkaniu przydzielają  punkty:

1 - SP9PTA stacja organizatora-15 pkt.
2 - Stacje klubowe zarejestrowane w OT PZK w Tarnowie: 
   -  SP9KAO, SP8PDE,  SP9PBB, SP9YFF, SP8PVV, SP8KKM, SP9PZF - 10 pkt. 
3 - Stacje indywidualne członków OT28  PZK w Tarnowie – 5 pkt
4 - Stacje których operatorzy byli choć 1 raz na „Spotkaniu” w Jodłówce Tuchowskiej – 3 pkt.
5 - Pozostałe stacje po 1 punkcie.

             Łączność ze stacją SP9PTA oraz z co najmniej jedną stacją klubową wymienioną w 
punkcie 2 regulaminu jest obowiązkowa.

              Logi – preferowany format cabrillo.
              Plik cabrillo zawierający wykaz łączności a w szczególności datę, godzinę UTC, pasmo, 
znak korespondenta i raport mający postać np.: 59/599  +  grupa kontrolna. 
Grupa kontrolna to nic innego jak ilość punktów otrzymanych od stacji rozdających pkt-y w ramach
Wirtualnego Spotkania „Jodłówka Tuchowska 2020” - a więc możliwe pięć  grup kontrolnych: 
1 lub 3 lub 5 lub 10 lub 15,  a także zadeklarowaną sumaryczną ilością punktów zdobytych w czasie
Wirtualnego Spotkania i zapisaną w nagłówku pliku logu cbr., „CLAIMED-SCORE:”

należy przesłać na adres: konkursot28@gmail.com  do 30.09 2020r. 

              Zweryfikowany udział w Wirtualnym Spotkaniu w Jodłówce Tuchowskiej zostanie 
potwierdzony specjalnym pamiątkowym Dyplomem, a wśród dwudziestu stacji z największą ilością
punktów zastanie rozlosowane 5 upominków rzeczowych. 
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