
XVII  Zawody „O Pisankę Wielkanocną” – 2023 
„O Pisankę Wielkanocną – HF” 

 
Organizator:  Śląski Oddział Terenowy PZK OT-06 w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 
 
Termin i czas:  Wielki Piątek,  7 kwietnia 2023 r.,  od 16.00 do 16.59 UTC (18.00 do 18.59 lokal). 
 
Pasmo:  80m - 3,5 MHz  (wg Contest Band Planu HF, odpowiednio do emisji).   
Maksymalna moc wyjściowa:  100 W 
 
Emisje:  CW i SSB. 
 
Raporty:  RS(T) + nr QSO + skrót powiatu (forma zapisu w przysyłanym dzienniku  np. 599 001BN lub 59 001BN). 
Numeracja QSO łączna dla CW i SSB. 
 
Punktacja:  1 QSO – 1 punkt. 
 
Mnożnik:  powiaty, liczone jeden raz bez względu na emisję. Automatycznie zalicza się własny powiat.  
Z tą samą stację można przeprowadzić łączność na CW i SSB. 
Wynik końcowy:  suma punktów za QSO razy mnożnik. 

Klasyfikacje: 
A-HF – stacje indywidualne na CW i SSB (mix), 
B-HF – stacje indywidualne na CW, 
C-HF – stacje indywidualne na SSB, 
D-HF – stacje klubowe na CW i SSB (mix), 
E-HF – stacje nasłuchowe (SWL) na CW i SSB (mix). 

Punktacja dla SWL:  w dzienniku nasłuchowym każda stacja może być wykazana maksymalnie 1 raz daną 
emisją, tj. 1 raz na SSB i i 1 raz na CW. Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwu znaków i raportów. 
Punktacja jak dla nadawców. 
Uwaga:  punktowany jest kompletny nasłuch, a nie oddzielnie dwie korespondujące stacje, punkty zalicza się 
dla pierwszego z podanych w logu korespondentów. Ten sam znak i ten sam nasłuch może być punktowany 
tylko jeden raz. 

Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał – na CW lub na SSB. 
Można być sklasyfikowanym tylko w jednej grupie. 
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana. 

Nie zalicza się łączności w przypadkach: 
• nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów; 
• niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty; 
• posługiwania się przez Operatora więcej niż jednym znakiem (używanie większej ilości znaków np. znak 

contestowy, znak specjalny, klubowy jest niedopuszczalne). Stacja nie będzie podlegała kwalifikacji oraz 
nie będą przyznane punkty korespondentom; 

• braku podania operatora(ów) w przypadku stacji klubowych pracujących podczas zawodów. Stacja nie 
będzie podlegała kwalifikacji oraz nie będą przyznane punkty korespondentom; 

• braku logu korespondenta; 
• przeprowadzenia mniej niż 5 QSO (wykazanych w logach korespondentów). 



Uwaga:   
 

• Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logu jednej ze stacji korespondenta powoduje niezaliczenie 
punktów dla obu korespondentów.  

• Uczestnictwo w zawodach i przesłanie logu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz publikację danych osobowych i publikację wyników.  

• Stacja, która posiada Pozwolenie Radiowe wydane na klub może być klasyfikowana wyłącznie w 
kategorii D. 

 
Dzienniki:  WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO, w terminie 7 dni od zakończenia Zawodów tj. do dnia  
14. kwietnia 2023 r. do godz. 23:59 LT. poprzez stronę Organizatora OT-06 http://ot06.pzk.pl (log jako załącznik 
– format Cabrillo, nazwa załącznika:  „znakuczestnika.cbr”  np.  sp9pnb.cbr). 
 

Zapis kategorii w logu:  w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię,  
np.  CATEGORY: A 
Logowanie łączności wyłącznie w czasie UTC. 
Komisja Zawodów zaleca sprawdzenie aktualnego czasu w systemie i w programie logującym. 

Nagrody:  za udział w zawodach wszystkim uczestnikom wydany będzie dyplom w wersji elektronicznej do 
pobrania ze strony OT-06. W przypadku pozyskania sponsorów możliwe ufundowanie nagród dla czołowych 
stacji.  
 
Wyniki:  ogłoszone zostaną w terminie 14 dni na stronie internetowej http://ot06.pzk.pl 
 

Komisja Zawodów: SQ9ITA, SQ9BDB 
Siemianowice Śląskie, 02 listopada 2022 r.  
 


