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Krótkofalowiec Polski i nowa jakość
Koleżanki i Koledzy! Przekazuję do Waszych rąk kolejny numer naszego związkowego organu.
Po przeszło czterech latach „Krótkofalowiec Polski” na mocy uchwały ZG PZK zmienił czasopismo,
w którym się ukazuje. Przykro mi, że z przyczyn obiektywnych, czyli ﬁnansowych, PZK przy bardzo
wolno rosnącej liczbie członków nie stać na samodzielnie ukazujący się organ. Z pobieżnych analiz
wynika, że przy obecnym stałym już piąty rok poziomie składki członkowskiej (70 zł rocznie), samodzielne wydawanie czasopisma jest możliwe przy ok. 4500 zrzeszonych w PZK krótkofalowców.
Związek musi zaistnieć w gronie szerszym niż sami krótkofalowcy, QTC jest gazetą skierowaną
do i czytaną w środowisku krótkofalarskim - tam możemy się upowszechniać wśród tych, co już
są przekonani do naszego hobby. Tylko dlatego, aby nie dreptać w miejscu i znaleźć pasjonatów
w szerszych kręgach społeczeństwa, podjęta została uchwała o drukowaniu naszego organu w magazynie o znacznie szerszym kręgu odbiorców – to jest nasza duża szansa rozwoju.
Jesteśmy w jubileuszowym dla PZK roku. O samym jubileuszu już pisałem wielokrotnie, ale
i tak jest to kolejna okazja do zwrócenia uwagi na nasze organizacyjne historyczne korzenie. Zaczynają się one od braci Odyńców i Tadeusza Heftmana TPAX, poprzez okres okupacji z krótkofalowcami powstańcami takimi jak Kol. Antoni Zębik SP7LA i Włodzimierz Markowski SP5WM
na czele, aż do czasów powojennych, w których kontynuacja naszej organizacyjnej tożsamości była
związana z wieloma na szczęście jeszcze żyjącymi kolegami. W tym miejscu zwracam się z gorącym apelem do wszystkich tych, którzy mają jeszcze jakieś archiwalne materiały, aby przekazali
je naszemu „naczelnemu historykowi” Tomkowi SP5CCC. Do samego zaś Tomka o dokończenie
chyba bardzo zaawansowanej pracy nad historią krótkofalarstwa polskiego. PZK chce wydać takie
opracowanie, jeśli to możliwe, jeszcze w tym lub w przyszłym roku.
Oblicze samego Krótkofalowca będzie się nieco zmieniało, a to za sprawą Wiesława SQ5ABG
niedawno powołanego przez Prezydium ZG PZK na niewdzięczną funkcję managera ds. mediów
oraz redaktora naczelnego KP. Niestety jako 4- stronicowa wkładka KP zawierać będzie w dalszym
ciągu większość materiałów organizacyjnych.
PZK od stycznia br. jest organizacją pożytku publicznego. Z tej racji mamy pewne przywileje, dotyczą one relacji organizacja – urzędy wszystkich szczebli. Możemy korzystać z owego 1% odpisu od
podatku, co pozwoli załatwić niektóre sprawy w ramach PZK. Na razie jest tych środków niewiele,
bo ok. 23 000 zł. Pozwalamy sobie mieć jednak nadzieję na wzrost tej kwoty z każdym kolejnym rokiem funkcjonowania tego systemu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na istotę tego zagadnienia.
To przecież nie jest nic innego jak dotacja, co zresztą słusznie zauważył Maciej SP9DQY, przewodniczący GKR, na ostatnim posiedzeniu ZG PZK. Należy się więc spodziewać bardzo wnikliwego przypatrywania się naszej organizacji przez wszelkie państwowe organy kontroli i nadzoru. W związku
z tym PZK musi przejść etap formalizacji swoich działań. Dotyczy to wszystkich szczebli i wszystkich struktur. Jest to cena, jaką państwo każe nam zapłacić za przywileje wynikające z Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Od nas zależy, jak będzie ona wysoka, od zrozumienia i wdrażania
przez „centralę” i OT z wielkim trudem uzgadnianych regulaminów i uchwał, zwłaszcza tych dotyczących spraw ﬁnansowo-majątkowych. Proszę o odpowiedzialne podejście do tego zagadnienia. Nie
musi to oznaczać żadnej „katastrofy” biurokratycznej. Dla szeregowego członka nic strasznego z tego
nie wyniknie. Po prostu nasza organizacja musi, chcąc zachować status OPP, funkcjonować wg jasno
określonych zasad i każdy, kto jest jej członkiem lub sprawuje jakąś funkcję, musi wiedzieć, jakie ma
prawa i co do jego obowiązków należy. Taki jest cel owych pozornie pogmatwanych, pisanych trudnym prawniczym językiem regulaminów. Ci z Was, którzy mnie choć trochę znają, wiedzą, że z natury jestem antyformalistą. Tu jednak się poddaję, bo innej drogi po prostu nie ma, a brak wewnętrznej
organizacji na odpowiednim poziomie może skutkować odebraniem nam statusu OPP.
Kończąc ten artykuł wstępny, dziękuję Sylwestrowi SP2FAP, Redaktorowi Naczelnemu MK
QTC, za czteroletni okres współpracy i wiem, że ten czas przyniósł wiele dobrego dla rozwoju
krótkofalarstwa w SP i dla utrwalania jego pozycji na świecie. PZK będzie nadal współpracowało
z MK QTC, tak jak współpracuje ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju tego zupełnie wyjątkowego hobby, a właściwie stylu życia, jakim jest krótkofalarstwo. Nadal traktujemy MK QTC
„jako szybką ścieżkę informacji” dla krótkofalowców, mając pełną świadomość, iż licząca się liczba
członków PZK jest prenumeratorami tego czasopisma.
Piotr SP2JMR, prezes PZK
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KRÓTKOFALOWIEC POLSKI
Konferencja na temat współpracy MON
z organizacjami pozarządowymi

Naradę otworzył, witając
wszystkich przybyłych, Krzysztof Sikora, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON w obecności ministra Macieja Górskiego, podsekretarza stanu ds. społecznych MON. W konferencji
wzięło udział ok. 100 przedstawicieli organizacji współpracujących z MON. Część z nich to
organizacje kombatanckie. Ale są
i takie, które w znaczący sposób
popularyzują obronność w szerokich kręgach społeczeństwa,
nie tkwiąc korzeniami w wojskowości. Poza ZHP wyróżnia się
młoda fundacja Stanisława Tołwińskiego „Military Park”. Fundacja o charakterze historycznym, prowadzi bardzo aktywna
działalność na terenie Warmii
i Mazur, zwłaszcza w okolicach
Kętrzyna. Piszę o tej fundacji
dlatego, ze otrzymaliśmy od fundatora zaproszenie do współpracy w ramach organizowanych
przez nią imprez. Kontakty przekażę chętnym do działania na
tamtym terenie krótkofalowcom
z Olsztyna, Kętrzyna, Suwałk
i wszystkim tym, których to

Posiedzenie ZG PZK
W dniu 4 czerwca w sali konferencyjnej URTiP w Warszawie
odbyło się wiosenne posiedzenie
ZG PZK. Posiedzenie otworzył
i przywitał zebranych prezes
ZG PZK Kol. Piotr SP2JMR.
Po sprawach proceduralnych
i sprawdzeniu prawomocności
obrad członkowie ZG PZK głosowali nad akceptacją uchwał
Prezydium ZG PZK podjętych
w okresie od 20.11.2004 do
04.06.2005 roku.
Sprawy bilansu naszego
Związku przedstawił skarbnik
ZG Kol. Aleksander SP2UKA. Po informacji ZG PZK
zatwierdził bilans za 2004 rok.
Skarbnik ZG przedstawił tak-
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Konferencja Generalna Regionu 1. IARU
w Davos, Szwajcaria – wrzesień 2005

zainteresuje. Fundator uważa,
że uruchomienie stacji okolicznościowej na terenie „Military
Parku” może przyczynić się do
popularyzacji zarówno krótkofalarstwa, jak i wojskowej wiedzy
historycznej.
Ze strony PZK miałem okazję pokazać nasz wkład w propagowaniu obronności oraz
podziękować za wsparcie przez
MON organizowanej przez
WOT akcji „Victory Day”
PZK na konferencji było
reprezentowane przez Bogdana
SP3IQ, sekretarza generalnego
PZK, oraz przeze mnie.
Takie i podobne konferencje
oraz narady są organizowane
przez MON przynajmniej raz
w roku. W trakcie dyskusji powoli, ale wyłania się obraz nieco
zmienionego oblicza współpracy resortu Obrony Narodowej
ze społeczeństwem. To brzmi
jak frazes, ale to, co napisałem,
wynika z przeszło czteroletniej
obserwacji. Jako PZK mamy
zamiar w najbliższym czasie
rozwinąć współpracę w różnych
zakresach takich jak szkolenie
przedpoborowych, obozy ogólnołącznościowe itp. Klimat po
temu jest bardzo dobry i wynika
z potrzeby decentralizacji szkolenia i działań popularyzujących
wiedzę o obronności w jak najszerszych kręgach społeczeństwa.
Piotr SP2JMR

Na tę konferencję, która odbywa się co 3 lata, PZK wysyła pięciu nadawców: SP2DX
(kierownik delegacji), SP5FM,
SP5HS i SP5AUC jako obserwator. Z uwagi na szczupłość
miejsca podam tylko wybrane,
główne tematy narad. Pracują
cztery Komisje, z których komisja C2 przedyskutuje niełatwe sprawy ﬁnansowania IARU
i stowarzyszeń członkowskich,
Komisja C3 omówi sprawy administracyjne i współpracy z instytucjami zajmującymi się telekomunikacją (Unia Europejska,
ERO, ITU, CEPT); komisja C4
zajmie się tematyką łączności
na falach krótkich; komisja C5
problemami łączności na falach
UKF i mikrofalach.
Można się spodziewać, że
w komisji C4 głównym tematem
dyskusji będzie ułożenie składnego bandplanu tak, abyśmy
mogli sprawniej pracować na
wąskich pasmach amatorskich,
stosując coraz to nowe rodzaje
emisji cyfrowych wraz z „dawnymi” CW i SSB, plus dwuwstęgową emisją foniczną AM.
Bandplan nie powinien wnosić
radykalnych zmian do naszego
znanego „rozkładu jazdy na pasmach” i ciekawe, jak sobie poradzimy z rozwiązaniem powstających problemów. Norweskie
stowarzyszenie krótkofalowców
NRRL przedstawia projekt autorstwa LA4LN wprowadzenia
tzw. dynamicznego bandplanu.

Pasmo 40 m ulega rozszerzeniu już obecnie w niektórych
krajach Regionu – pozwala się
na współpracę radiowej służby
amatorskiej z rozgłośniami w zakresie 7100-7200 kHz. W Polsce
być może znacznie wcześniej niż
w regulaminowym roku 2009
uzyskamy dostęp do tego podzakresu. Przy omawianiu projektu
bandplanu będzie uwzględnione
postępowanie w przypadkach
klęsk żywiołowych (wydzielone
podzakresy, uzgodnione z sąsiadującymi krajami)
Przewiduje się też wprowadzenie nowego systemu raportów „RSQ”dla emisji cyfrowych,
gdyż system RST nie jest do
nich przydatny. Jeden z projektów proponuje eliminację Packet Radio z fal krótkich; inny
projekt omawia podjęcie kroków
zmierzających do ograniczenia
QRM spowodowanego pracą
radarów wojskowych bardzo dużej mocy (OTH - over-the-horizon radar) – wymaga to wpływu
na administracje łączności oraz
kroków dyplomatycznych.
W czasie zawodów KF w pasmach 40 m i 160 m następuje
obecnie „załamanie się” postępowania zgodnie z obowiązującym bandplanem i ta sprawa
omawiana będzie również podczas dyskusji nad rozkładem
częstotliwości.
Dużo miejsca w dyskusji zajmie łączność w sytuacjach awaryjnych i zagrożeń. Temat ten,

że bieżącą informację o stanie ﬁnansowym w 2005 oraz
przedstawił wpłaty z tytułu
odprowadzenia 1% na OPP.
Wpłynęło do PZK z tego tytułu ponad 22 000 zł od 240
osób, czyli praktycznie od 10%
członków organizacji. Trzeba
podkreślić, że przewidywano
wpływ ok. 30 000 zł.
Następnie głos zabrał przewodniczący GKR Kol. Maciek SP9DQY,który przedstawił sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonej w ZG PZK
w Bydgoszczy. Przed przerwą
obiadową krótką informację
o najbliższej konferencji I Regionu IARU i problemach, jakie będą na niej podejmowane, przedstawił Kol. Wiesław
SP2DX.

Po przerwie obiadowej najwięcej czasu poświęcono zatwierdzeniu dwóch regulaminów wewnętrznych. „Regulaminu składkowego” i „Regulaminu
ﬁnansowo-księgowego”. Była to
zacięta dyskusja na poprawkami
do obu regulaminów głównie
toczona przez Marka SP5UAR
i Darka SP2HQY. Wyjaśnienia
i poprawki doprowadziły do zatwierdzania obu regulaminów.
Pozostałe regulaminy zostały
przekazane do dalszych prac.
W n a s t ę p n i e w y s ł u c h ano relacji Marka SP5UAR na
temat akcji z okazji rocznicy
za kończenia II wojny światowej, to jest o stacjach okolicznościowych Victory Day. Stacje pracujące pod tym znakiem
zrobiły ponad 56000 QSO i była

to olbrzymia akcja, która objęła
swym zasięgiem nie tylko stacji
polskie, ale i zagraniczne.
Sprawy sportowe przekazał
zebranym Wojtek SP9P, który
po odczytaniu swojego sprawozdania niestety złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.
Wojtkowi SP9P podziękował
za dotychczasową działalność
prezes ZG Piotr SP2JMR.
Następnie głosowano nad
następującymi uchwałami:
 przyjęciem SP DIG jako Klubu Ogólnopolskiego PZK,
 wycofaniem „KP” jako
wkładki z miesięcznika QTC
i drukowania go w miesięczniku „Świat Radio” w wersji
wkładki kolorowej.
Powyższe uchwały zostały
przyjęte.

niezmiernie ważny dla sytuacji
krótkofalowców w poszczególnych krajach, wymaga intensywnej dyskusji i poważnego
potraktowania.
Komisja C5 (sprawy UKF
i mikrofal) również poświęci
część dyskusji nad współpracą
z sąsiednimi krajami w sytuacjach zagrożeń, zaś łowcy lisów
radiowych domagają się ustalenia uzgodnionych międzynarodowo częstotliwości w pasmach
zarówno 3,5MHz jak i 144MHz
oraz uzgodnień warunków technicznych systemów ARDF.
Łączności DX-owe UKF za
pośrednictwem śladów meteorów (meteor-scatter) ustalą nowy
system nawiązywania QSO, czestotliwości i raportów. Łączności poprzez odbicie od Księżyca
(EME), coraz łatwiejsze dzięki
WSJT, wymagają uzgodnień
z Regionami 2 i 3 IARU, gdyż
obejmują cały świat.
Satelitarny system komercyjny „Galileo” ﬁnansowany przez
Unię Europejską, pracuje ok.
1200-1300MHz (30 satelitów na
orbicie około 26600 km) i poważnie zagraża pracy UKF-owców
w paśmie 23 cm (i wzajemnie!).
Tematyka zawodów zajmie
znaczną część dyskusji Komisji
C5. Proponuje się zniesienie kategorii „nasłuchowcy”, wobec
znikomej lub żadnej liczby logów nasłuchowych zgłoszonych
w zeszłorocznych zawodach.
PZK (Polski Klub UKF) zgłosił
propozycję zmian w sędziowaniu
zawodów UKF/mikrofalowych;
temat będzie referował SP6LB.
Wiesław Wysocki SP2DX

Posiedzenie ZG PZK 4.06.05. Piotr
SP2JMR (z lewej), Janek SP8FHK,
prezes OT18

Posiedzenie nie uchwaliło
nadania Odznak Honorowych
PZK, ponieważ zgodnie z nowym statutem obowiązuje sześciomiesięczny okres oczekiwania.
Wobec późnej pory oraz braku quorum obrady zakończono
o godzinie 19.30.
Wiesław SQ5ABG

Podpisanie Porozumienia o współpracy
pomiędzy URTiP i PZK
W dniu 10 maja br. w auli
Wyższej Szkoły Zarządzania
w Warszawie miało miejsce
podpisanie negocjowanego od
ponad dwóch lat dokumentu.
W imieniu URTiP porozumienie podpisał Witold Graboś,
prezes URTiP, a PZK reprezentował piszący te słowa Piotr
Skrzypczak SP2JMR, prezes
PZK. Sama ceremonia zaplanowana została na inaugurującą
obchody Światowego Dnia Telekomunikacji akademię, której
ważnym elementem było wręczenie odznaczeń państwowych
i resortowych zasłużonym pracownikom URTiP
Odznaczenia przypinali Janusz Piechociński, przewodniczący komisji infrastruktury
Sejmu RP oraz Wojciech Hałka, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Przy stole prezydialnym akademii znalazłem się w znakomitym towarzystwie profesora
Józefa Modelskiego, Przewodniczącego Rady Telekomunikacji, prezesa Witolda Grabosia,
ministra Wojciecha Hałki, posła
Janusza Piechocińskiego oraz
wiiceprezesa URTiP Krzysztofa Kwietnia. Byłem jedynym
pozaurzędowym uczestnikiem
tej uroczystości. Ceremonia
podpisania Porozumienia była
kolejnym, czwartym punktem
akademii.
Samo Porozumienie jest
obok uzyskania statusu OPP
najistotniejszym elementem
w trudnym procesie odbudowy utraconego znaczenia PZK
w relacjach z administracją
państwową, który zapowiedziałem w swoim wystąpieniu pro-

gramowym na XIV Zjeździe
PZK w Kołobrzegu.
Ogólnie brzmiące sformułowania Porozumienia stanowią podstawę do korzystnych
dla PZK uregulowań systemowych. Łączą się one także ze
zwiększonymi obowiązkami
z naszej strony. Ale wszystko
to będzie służyło stwarzaniu
lepszych warunków do rozwoju krótkofalarstwa i wzrostu
znaczenia PZK w całym ruchu
krótkofalarskim. Realizacja poszczególnych punktów zależała
będzie od nas wszystkich.
Za ogromny wkład w realizację zapisów tego dokumentu
po raz kolejny dziękuję Markowi SP5IYI, urzędnikowi, a zarazem naszemu Koledze oraz
dyrektorowi Bogusławowi Żyborskiemu za nadzór nad przygotowaniem całości i umożliwienie podpisania dokumentu
w tak pięknej oprawie.
Najważniejsze elementy tego
porozumienia:
Zawarto je
 w celu zapewnienia zgodnego
z międzynarodowymi i krajowymi przepisami funkcjonowania służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej,
 w trosce o profesjonalność i jednoznaczność obsługi użytkowników urządzeń radiowych
stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz
mając na uwadze ustawowe
zadania prezesa URTiP dotyczące stymulowania rozwoju
radiokomunikacji i zadania administracji wobec Organizacji
Pożytku Publicznego zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożyt-

ku publicznego i wolontariacie
(Dz.U.03.96.873).
Wola współpracy:
Strony porozumienia wyrażają
gotowość podjęcia i rozwijania
wzajemnej współpracy niezbędnej
przy tworzeniu właściwych warunków rozwoju krótkofalarstwa
oraz rozwiązywaniu problemów
dotyczących zgodnego z przeznaczeniem wypełnienia zadań określonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w międzynarodowych i krajowych przepisach.
W szczególności porozumienie
obejmuje współpracę w zakresie:
 opracowania zbioru przepisów
i szczegółowych zasad funkcjonowania służby amatorskiej,
w tym zasad gospodarowania
znakami wywoławczymi przydzielanymi radiostacjom amatorskim,
 organizowanie wspólnych spotkań, konferencji i sympozjów
dotyczących promowania służby
radiokomunikacyjnej w Polsce
i zagranicą,
 włączanie w miarę potrzeby
przedstawicieli PZK do powoływanych przez prezesa URTiP
komisji, zespołów albo ciał opiniodawczo-doradczych,
 uruchomienia przez PZK systemów monitorowania zakresów
częstotliwości przeznaczonych
do pracy radiostacji amatorskich, których głównym zadaniem będzie wykrywanie i przekazywanie do URTiP informacji o przypadkach naruszenia
przepisów obowiązujących
w służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej,
 opiniowania wniosków o wydanie pozwoleń radiowych na
używanie radiostacji amatorskich z mocą wyjściową 500
W i wyższej,
 opiniowania wniosków o wydanie pozwoleń radiowych na
używanie radiostacji amatorskich bezobsługowych,
- publikowanie na stronie internetowej URTiP informacji
o wydanych pozwoleniach radioamatorskich (kategoria pozwolenia, znak wywoławczy,
lokalizacja) nie częściej niż raz
w miesiącu.
Niektóre z powyższych punktów są od dawna realizowane,
a nad kilkoma trzeba dopiero
popracować i je wdrożyć. Sądzę,
że zajmiemy się tym w ciągu
najbliższych trzech miesięcy.
Piotr SP2JMR
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IARU Championship 2005
Drogie Koleżanki i Drodzy
Koledzy!
W ubiegłym roku, dzię ki ogromnej aktywności Was
wszystkich, pracy ponad 900
różnych polskich stacji, które wystartowały w zawodach
IARU Championship 2004,
osiągnęliśmy znakomity rezultat punktowy i zajęliśmy 2
miejsce w świecie w rywalizacji
stacji HQ. Wiele lat ciężkiej
pracy dało oczekiwany rezultat,
gdyż staliśmy się groźnym rywalem dla każdego teamu HQ.
Należy zdać sobie sprawę, że
położenie geograﬁczne (strefa
28) oraz liczba czynnych stacji
KF w Polsce teoretycznie lokuje nas na 5-7 pozycji. Lecz
właśnie dzięki niesamowitej
mobilizacji i patriotycznemu
„pospolitemu ruszeniu” wielu naszych Koleżanek i Kole-

gów zajęliśmy drugie miejsce.
Podnosimy stale nasz poziom
operatorski, techniczny i organizacyjny. Cały czas walczymy
z samymi sobą, gdyż to się liczy
najbardziej. Nasz wynik w tej
walce stale zwyżkuje i to jest
właściwym świadectwem klasy i zaangażowania wszystkich
krótkofalowców polskich we
wzrost poziomu sportowego
naszego Narodowego Teamu
w zawodach IARU. W tym
roku dokonaliśmy kolejnych
udoskonaleń techniczno-organizacyjnych, ale nie spełnią się
one do końca bez Was, wszystkich krótkofalowców SP. Zapraszamy więc ponownie do jak
najliczniejszego udziału w zawodach IARU Championship
2005, które odbędą się w drugi
weekend (9 i 10) lipca. Nasze
stacje będą pracowały z wypró-

Spotkanie w Różanie
W dniach 4-5 czerwca odbyło się kolejne spotkanie krótkofalowców w Różanie, organizowane przez Jurka SP5GJH
i Klub SP5KVW. W trakcie
spotkania, na które przybyło
prawie 200 krótkofalowców z
całymi rodzinami, czynna była
giełda krótkofalarska, warsztaty
poświęcone APRS oraz liczne
atrakcje do minidyskoteki włącznie. Nawet obﬁte opady deszczu
nie przeszkodzi w wieczornych
spotkaniach przy ognisku i grillowaniu. Niedziela przywitała
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nas słońcem i bezchmurnym
niebem. W tym dniu także licznie odwiedzana była giełda oraz
w dalszym ciągu trwały spotkania i dyskusje w licznych podgrupach. Miłym akcentem było
uczestnictwo w tym spotkaniu
prezesa ZG PZK Piotra SP2JMR
i sekretarza generalnego Bogdana SP3IQ,którzy przybyli
w sobotę w późnych godzinach
wieczornych po zakończeniu
posiedzenia ZG PZK.
Zapraszamy na stronę klubową: http://sp5kvw.webpark.pl

bowanych lokalizacji:
 1,8 CW – Kopyść (SP7GIQ),
 1,8 SSB – okolice Legnicy
(SP6CZ),
 3,5 CW – okolice Rzeszowa
(SP8BRQ),
 3,5 SSB – okolice Olsztyna
(SP4MPG),
 7 CW – Zgorzelec (SP6RZ),
 7 SSB – Machnice (SP6IXF),
 14 CW – Kopyść (SP7GIQ),
 14 SSB – Kołaczkowo
(SP2FAX),
 21 CW – Łapy (SP4Z),
 21 SSB – Siedlemin
(SP3GEM),
 28 CW – Nowa Sól
(SP3KEY),
 28 SSB – Darłowo (SN1D)
Oczywiście, zdajemy sobie
sprawę z faktu, że wiele stacji
polskich może mieć problemy z dowołaniem się, a nawet
z usłyszeniem polskich stacji

HQ. Dotyczy to głównie pasm
1,8 i 28MHz. W tym celu postaramy się uruchomić stacje
rezerwowe, które w okresach
„nie-DX-owych” na pewien czas
przejmą pracę na tych pasmach
w różnych rejonach kraju, tak
by zrobienie łączności było
łatwiejsze dla stacji polskich.
Prosimy bardzo o dokładne
przysłuchanie się pracy naszych
stacji i wołanie ich wtedy, gdy
nie będą obciążone robieniem
łączności spoza Polski. Liczymy
bardzo na Wasze zrozumienie
i cierpliwość. Przecież zależy
nam niesłychanie na łącznościach z Wami. Chciałbym zaznaczyć, że ubiegłoroczni zwycięzcy, Niemcy, mają nad nami
przewagę wyłącznie w łącznościach ze stacjami z własnego
kraju! Dlatego tym bardziej zależy nam na prawdziwym i mocnym udziale stacji polskich
w zawodach IARU. Jak zwykle,
najaktywniejsi mogą liczyć na
dyplomy i drobne, pamiątkowe
upominki. Do zdobycia będzie
również, jak co roku, specjalny
puchar prezesa URTiP dla najaktywniejszego w łącznościach
ze stacjami SN0HQ zespołu klubowego. Zawody rozpoczynają
się 9 lipca o godzinie 12 UTC
i kończą 10 lipca o godzinie 12
UTC. Pasma od 1,8 do 28MHz,
CW i SSB. W raportach podaje
się numer strefy ITU (Polacy
podają strefę nr 28), a stacje HQ
podają skrót nazwy swojej narodowej organizacji krótkofalarskiej.
Do usłyszenia w zawodach
IARU Championship 2005 –
zapraszamy do łączności!
W imieniu całego zespołu
SN0HQ
Tomasz Niewodniczański SP6T
kapitan reprezentacji

