WOJSKOWY KLUB KRÓTKOFALOWCÓW
I RADIOAMATORÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW
ul. Dojazd 30 60-631 Poznań
Poznań, dnia 07 września 2017 r.

PROTOKÓŁ
Komisji Konkursu POLSKIE SKRZYDŁA 2017
przeprowadzonego w dniu 18 sierpnia 2017 r.
Komisja stwierdza, że zgłoszenia do konkursu przysłało: w grupie A – 30
operatorów, w grupie B – 8 stacji klubowych, w grupie C – 2 nasłuchowców
Warunki regulaminu spełnili wszyscy operatorzy i otrzymali:
MEDALE PAMIĄTKOWE Prezesa Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
za 1-sze miejsca w grupach:
A – SQ7CGN, B – SP9KJU, C – SP4-208.
DYPLOMY Prezesa ZG SSLW RP za miejsca od 1 do 3 w grupach
(miejsce, znak stacji – ilość zdobytych punktów):
A: 1-SQ7CGN-64, 2-SP9WZO-63, 3-SQ9JJN-55;
B: 1-SP9KJU-60, 2-SP9ZHR-48, 3-SP9KUP (SN250A)-46.
C: 1-SP4-280-42; 2-SP3-08-130-21.
CERTYFIKATY udziału za pozostałe miejsca w grupach (miejsce-znak stacjizdobyte punkty):
A: 4-SP3SX-50, 5-SQ8MFM-50, 6-SP3HUO-49, 7-SP5XOV-47,
8-SP3OKS-45, 9-SQ9PCA-42, 10-SP9NLU-40.
B: 4- SP2ZCH-43, 5-SP7PGK-39, 6-SO5O-35, 7-SP9ZBR-22, 8-SP9PEE-19.
Pozostałe m-ca w grupie A:
11-SP1GA-40, 12-SP9MDY- 40; 13-SP7IFX-40; 14-SQ8PIW-38;
15-SQ9PUW-38; 16-SP5TOM-35; 17-SP9IQO-34; 18-SP4HHI-33; 19SQ9ZAY-31, 20-3Z5BW-31, 21-SP3JXB-30, 22-SQ7SAX-28, 23-SP9TBT/527, 24-SP9IWS-27, 25-SP9SMD-26, 26-SP9IVD-22, 27-SP7MOO-21, 28SN9MT/8-14, 29-SP2UUU-7, 30-SQ7KOT-5.
Stacji SQ4JUM nie sklasyfikowano.
Logii do kontroli: SP5JSZ, SP3PML, SP3PML/9.
Niepoprawny log: SQ8JLS.
Komisja, kolejny już raz, z przykrością stwierdziła, że 24 stacji, które
przeprowadziły QSO w trakcie trwania Konkursu, nie przesłało logów
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organizatorowi. Fakt ten miał wpływ na ostateczne wyniki stacji
sklasyfikowanych w Konkursie. Logów nie dostarczyły stacje: SQ4JUA,
SN6ØCJS, SQ7SAQ, SP9MDZ, SQ5AKY, SOØA, SQ2OIC/2,
SQ8OGJ, SP9PUW, ES5QD, SP3IPA, SP73PW, OM7O M,
SP5BLI, SP5TAM, IV3KVC, SQ2AHL, SP9SMR, SQ2AHL,
SP9NSQ, SQ3NWQ, SQ8OGJ, SP3QFJ, 3Z49MFFZG.
Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęła komisja rozliczająca Konkurs, to
problem formatu przesłanych logów. Kilka stacji przysłało logi w formacie
tekstowym. Tylko zdeterminowanie działania członków komisji, które
sprowadziło się do wielokrotnych maili do operatorów stacji, aby skorygowali
format przesłanych logów, sprawiły, że dużą część uczestników Konkursu,
udało się sklasyfikować. W dwóch przypadkach przepisano ręcznie przesłane
logi, aby wygenerować je w formacie cabrillo, Tylko operator jednej stacji,
SQ8JLS, nie zareagował na prośby komisji, i nie uzupełnił swojego logu.
Wielu kolegów nie pamiętało, że format cabrillo nie toleruje polskich znaków.
Osobnym problemem, było podawanie w grupie kontrolnej zdrobniałej formy
imienia, przy czym korespondent tej stacji podawał w logu swe imię formie
niezdrobniałej.
Mogliśmy te wszystkie „potknięcia” kolegów potraktować surowo i wtedy wielu,
być może, miałoby nam to za złe. Dlatego tym razem, jako, że wprowadzamy
system elektronicznego rozliczenia Konkursu, postanowiliśmy korygować
wszystkie „potknięcia” operatorów stacji. I z tego tytułu pojawiło się kilka
problemów, które wymagały interwencji autora programu PoPRaZ Spike
SP9NJ. Nadmienię, że szybkiej.
W niedługim czasie, rozpoczniemy rozsyłanie dyplomów i certyfikatów. Na
Medale Pamiątkowe, nasi laureaci będą musieli jeszcze trochę poczekać.
Trofea zostaną rozesłane pocztą, na adresy zwrotne podane
w korespondencji. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Przewodniczący:
Członek Komisji:
P.O. Sekretarz:

(-) Marian SQ3HXK
(-) Kazimierz SP3AAA
(-) Darek SQ3AUP
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