Regulamin akcji dyplomowej „100 Rocznica Pierwszego
Powstania Śląskiego”
Cel akcji:
Upamiętnienie setnej rocznicy I Powstania Śląskiego, wystąpienia zbrojnego
zorganizowanego przez Polską Organizację Wojskową, mającego na celu
przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
Organizator:
Klub Sportów Łączności LOK SP9KAG w Gliwicach http://sp9kag.pzk.pl/
przy współudziale Muzeum w Gliwicach
http://muzeum.gliwice.pl/pl/wydarzenia/wakacje-w-muzeum
Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Gliwice prof. dr hab. inż. Zygmunt Frankiewicz
Czas trwania akcji:
01 - 31 sierpnia 2019 r.
Warunki uzyskania dyplomu:
Należy zgromadzić minimum 100 pkt. za łączności ze stacją okolicznościową
HF100PS, oraz pozostałymi stacjami organizatora wg następującego klucza:
● QSO ze stacją okolicznościową HF100PS - 30 pkt.
https://www.qrz.com/db/HF100PS
● QSO z inną stacją organizatora - 15 pkt.
Łączność ze stacją HF100PS jest obowiązkowa i liczy się tylko raz niezależnie od
pasma i emisji.
Łączności z pozostałymi stacjami organizatora można powtórzyć na innym paśmie lub
inną emisją.
Powyższe zasady dotyczą również nasłuchowców.
Stacje będą pracować w pasmach HF emisjami CW, SSB, oraz cyfrowymi.
Dyplom wydawany będzie wyłącznie w wersji elektronicznej.
Zgłoszenie do dyplomu w formie wyciągu z logu należy przesłać jako załącznik do
e-maila, w nieprzekraczalnym terminie do 07 września 2019 na adres: sp9kag@pzk.pl
Akceptowane będą pliki w formacie cbr, txt, doc.
Dla stacji, które zgromadzą największą ilość punktów przewidziano nagrody
rzeczowe.
W przypadku uzyskania przez stacje pretendujące do nagrody rzeczowej jednakowej
ilości punktów, brany będzie pod uwagę najkrótszy czas w jakim uzyskano te punkty.
Dyplomy zostaną dostarczone uczestnikom akcji drogą e-mailową.
O możliwości pobrania dyplomów na stronie http://sp9kag.pzk.pl/ uczestnicy akcji
zostaną powiadomieni e-mailem.
Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja w składzie:
Jacek Jaworowski - SP9CXN,
Czesław Godyń - SP9FZU
Damian Szołtysek - SQ9JKO
Ustalenia i decyzje komisji są niepodważalne.
Stacje organizatora przydzielające punkty do dyplomu:
SP9LO, SP9CXN, SP9FZU, SP9SDX, SQCND, SQ9DXN, SQ9ETE

The First Silesian Uprising
Centenary
Award Activity: 01.08-31.08.2019
Dedicated to the uprising organised by the Polish Military Organisation (POW),
with the intention to integrate the Upper Silesia with Poland (16-24 August 1919).
Under the auspices of Prof. Zygmunt Frankiewicz, Mayor of Gliwice.
Sponsors:
-

SP9KAG Club: http://sp9kag.pzk.pl/
Gliwice Museum: http://muzeum.gliwice.pl/pl/wydarzenia/wakacje-w-muzeum

A special workshop on the Practical History of Communications will be conducted for
children aged 8-15 at the landmark Gliwice Radio Station: http://muzeum.gliwice.pl/en
To earn an electronic Award, score 100 pts. for working:
-

HF100PS (30 pts.; mandatory QSO, counted only once);
SP9CXN SP9FZU SP9LO SP9SDX SQ9CND SQ9DXN SQ9ETE
(15 pts. for each unique band/mode QSO).

Analogous rules apply to SWL’s.
Send your application, with your log extract (cbr, txt, doc) as an attachment,
on or before 07.09.2019, to: sp9kag@pzk.pl
Special prizes will be granted to the highest scoring stations.
Electronic Awards will be available for download at the SP9KAG website,
upon personal notification.
73,
Jacek SP9CXN, Czesław SP9FZU, and Damian SQ9JKO
SP9KAG website: http://sp9kag.pzk.pl/
English Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Silesian_Uprisings
English Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gliwice_Radio_Tower

