Regulamin akcji dyplomowej/konkursu „SONDA 2015”
pod hasłem „Wspieramy energię odnawialną”.

Organizator:
Radioklub „Baza” SP5KVW w Ostrołęce.
Cel akcji:
Wspomnienie programu popularno-naukowego nadawanego w TVP w okresie od
09.1977 do 09.1989r. Program prowadzony był przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja
Kurka którzy zginęli w wypadku samochodowym w drodze do miejsca przygotowywania
materiału do kolejnego programu.
Miejsce akcji : dostępne dla krótkofalowców pasma i emisje.
Czas akcji
:

Akcja dyplomowa od 01.09.2015 do dnia 30.09.2015 r.
Konkurs dla nadawców od 25.09.2015 do dnia 27.09.2015 r.
Stacje organizatora:
SN0SONDA
SN2SONDA
SP4SONDA
HF6SONDA
SN9SONDA
SN0S
SN0O
SN0N
SN0D
SN0A

- SP5KVW
- SP4PKM
- SQ4AVD
- SP5TKG
- SP9HTY
- SP5IOU
- SQ1GPR
- SP5XHJ
- SO5MAX
- SQ9OZA

- stacja klubowa
- stacja klubowa
- Leszek
- Tomasz
- Marek
- Marcin
- Adam
- Czesław
- Maciej
- Andrzej

Za przeprowadzone łączności zostaną wysłane okolicznościowe karty QSL przez biuro.
Stacja HF6SONDA nie przyjmuje i nie wysyła kart QSL przez biuro.
Zasady punktacji dla akcji dyplomowej i konkursu:
Każda ze stacji za przeprowadzone QSO/nasłuch przyznaje 1 pkt., stacja HF6SONDA - 2pkt.
Łączności / nasłuchy można powtarzać na innych pasmach lub innymi rodzajami emisji CW, Phone (SSB, FM), Digi (RTTY, PSK...) wg obowiązującego bandplanu. Emisje cyfrowe
Digi niezależnie od rodzaju liczone są tylko raz na danym paśmie. Za powtórzenie łączności
na tym samym paśmie tą samą emisją nie będą przyznawane punkty.
Dyplom bezpłatny, wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej, dostępny dla wszystkich
nadawców i nasłuchowców w formacie PDF po spełnieniu warunków:
- stacje polskie i zagraniczne EU
- stacje DX

-
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9

punktów
punktów

Konkurs dla nadawców punktowany jest niezależnie od akcji dyplomowej – można
powtarzać łączności przeprowadzone wcześniej w akcji dyplomowej będą one punktowane
osobno w trakcie trwania konkursu. Łączności w konkursie jeśli nie są powtórzone liczą się
także do dyplomu. Za ułożenie z sufixów stacji z którymi przeprowadzone zostały łączności
(niezależnie od pasma i emisji) wyrazu SONDA przyznawane jest dodatkowo 10pkt.
Tegoroczna akcja prowadzona jest pod hasłem „Wspieramy energię odnawialną”, w związku
z tym dla zwycięzców konkursu - stacji które zdobędą najwięcej punktów ufundowane
zostały nagrody:
1. miejsce – przenośna bateria słoneczna w rozkładanej walizce 14V/13W
2. miejsce – panel słoneczny 12V/30W
3. miejsce – solar power bank 8000mAh
W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej niż jedną stację, wyższe miejsce
zdobywa stacja która zgromadziła punkty w krótszym czasie.
Stacje organizatora nie biorą udziału w rywalizacji o nagrody.
Na stronie http://sp5kvw.com/onlinelog/index.php? dostępna będzie aplikacja
umożliwiająca sprawdzenie przeprowadzonych łączności ze stacjami organizatora,
aktualizowany na bieżąco min. 1 raz w ciągu doby.
Zgłoszenia osobno do dyplomu i konkursu przyjmowane są do dnia 15.10.2015 r. wyłącznie
wersję elektroniczną – wyciąg z logu w formacie cabrillo z podaniem znaku, imienia i
nazwiska na skrzynkę poczty elektronicznej sonda.award@gmail.com. Uczestnicy konkursu
proszeni są o podanie dokładnego adresu pocztowego, w przypadku jego braku nagroda
przypada kolejnej stacji.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://sp5kvw.com oraz http://qrz.com .
Postanowienia komisji konkursu i akcji dyplomowej są ostateczne.
Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych:
SP1GPR – Adam, SQ4AVD – Leszek, SQ9OZA – Andrzej.

