
SN0HQ przed startem w IARU Championship 2004

Ju  nied ugo, bo w drugi weekend lipca (10 i 11.VII), reprezentacja Kraju wystartuje w
zawodach IARU Championship 2004, pod znakiem SN0HQ. Ponownie b dzie to start w
najbardziej z onej konkurencji „multi-multi”. W ubieg ym roku zaj li my ostatecznie pi te
miejsce, ale ci gle notujemy popraw  wyniku naszego Teamu, a to równie  dzi ki temu, e
zdecydowanie wzros a aktywno  stacji SP nas wo aj cych.
Przed nami kolejne wyzwanie. Uznali my, e aby nast pi a dalsza zdecydowana poprawa
wyników niezb dne b dzie sprawne i skuteczne zsieciowanie wszystkich stacji SN0HQ. W
tym celu, wczesn  wiosn  zorganizowali my dodatkowe spotkanie czo owych zawodników,
którego tematem by o po czenie w sprawn  sie  wszystkich stacji. Co chcemy b  mo emy
tym zyska ? Po pierwsze bezstratne i skuteczne podj cie pracy w zawodach przez stacje
rezerwowe w razie jakichkolwiek k opotów. Po drugie za , taka sytuacja umo liwi nam
przekazanie pracy do stacji rezerwowych na wypadek trudnych warunków propagacyjnych na
Polsk . W tym miejscu apelujemy do stacji SP by czno ci z nami na najwy szych pasmach
od yli na godziny nocne, kiedy to nie b dzie propagacji DX-owej. Postanowili my, e
postaramy si  w nie wtedy skorzysta  ze stacji rezerwowych, które „otworz  si ” na

czno ci krajowe, lokalnie w ró nych cz ciach Polski. eby tego nie przegapi , nale y
pilnie obserwowa  wszelk  mo liw  informacj  na temat naszej pracy, w czasie zawodów.
Postaramy si  u  wszystkich mo liwych rodków komunikacji, by zapewni  jej jak
najlepsze rozpowszechnienie. G ównie b  to „spoty” na clustrze oraz informacje na
lokalnych kana ach „dwójki” gdzie takie stacje b  s yszalne. W miar  zbli ania si
zawodów (w 2004 roku jest to 10 – 11 lipiec) na naszej internetowej stronie
http://www.sn0hq.org/ b  umieszczane bie ce informacje o przygotowaniach i
planowanej aktywno ci stacji SN0HQ w zawodach.
Pasma 21 i 28 MHz, w czasie zawodów, b  nies ychanie kapry ne i najprawdopodobniej
beznadziejne, cho  mog  sprawi  jak  niespodziank . Niespodzianka taka mo e bardzo
krótko trwa . Prosz  zdecydowanie nie wo  wtedy naszych stacji. Wiadomo, e rodek lata
- mimo e mamy do ek w aktywno ci s onecznego jedenastoletniego cyklu - oznacza dla
pasm 21 i 28 mo liwo  otwarcia si  na krótki okres, co oznacza mo liwo  spi trzenia

czno ci dalszych w krótkim czasie i co z tego wynika - du  nerwowo  operatorów. Dla
stacji SP zespo y 21 i 28 przewiduj  specjaln  aktywno  wieczorem i w nocy.
Gorzej b dzie z pasmem 1,8, które w dzie  raczej nie nadaje si  do s uchania. Uprasza si
wi c, przed zawo aniem, o zachowanie szczególnej ostro no ci i sprawdzanie ka dorazowo
czy przypadkiem SN0HQ kogo  w tym czasie robi. Tu od razu nasuwaj  si  dodatkowe
informacje. Zale y nam przecie  na czno ciach z jak najwi ksz  ilo ci  stacji SP, ale
równocze nie pami tajmy, e ka da czno  z SP to jeden punkt a czno  ze stacj  z innej
strefy 3 pkt a z innego kontynentu punktów 5. Apelujemy wi c, by nasze stacje SP dobrze

ucha y, czy przypadkiem SN0HQ nie robi w nie takich cennych QSO za 3 lub tym
bardziej 5 punktów. Mo na przecie  cierpliwie poczeka . Pami tajmy te , e stacje HQ s  z
regu y lepiej wyposa one i dysponuj  wi ksz  moc . Mog  s ysze  co , czego my nie
us yszymy. Tu liczymy bardzo na wysok  klas  operatorsk  polskich krótkofalowców, którzy
potrafi  sprawnie oceni  czy mo na zawo  nasz  stacj  reprezentacyjn  nie przeszkadzaj c
jej. Je li kto  b dzie mia  k opoty z us yszeniem czy dowo aniem si , z ró nych powodów to
niech odwiedzi koleg  i stamt d si  z amie, i zawo a „na pewniaka” i krótko. Ka da czno
to punkcik, który pomno ony przez mno nik ju  oznacza punktów kilkaset a to ju  co  jest.
Takimi czno ciami mo na przegoni  wielu konkurentów. W naszej strefie, chyba tylko
Niemcy s  w stanie uruchomi  wi cej w asnych stacji ni  my, a wi c jest, o co walczy .
Zapraszamy na nasz  internetow  stron . Znale  tam mo na m.in. obszern  analiz

http://www.sn0hq.org/


porównawcz  dzienników stacji SN0HQ, DA0HQ, R7HQ, IUxHQ oraz OH2HQ za IARU
2003. Materia  ten pokazuje m.in. jak istotne dla ko cowego wyniku mog  by czno ci ze
stacjami krajowymi.
W czasie fantastycznego spotkania w jednym z najbardziej zas onych i czo owych
sportowo klubów SP3KEY stwierdzili my ponownie, e w dalszym ci gu nale y rozszerza
kr g operatorów SN0HQ. Jest coraz wi cej wspania ych operatorów, którzy nie maj
„topowego” sprz tu (g ównie maszty i anteny) mog  zasili  w ten drugi weekend lipca stacje
SN0HQ w g ównych QTH jak i na pozycjach stacji rezerwowych, których trzeba b dzie
uruchomi  znacznie wi cej ni  to by o do tej pory.
Gdy pisz  ten tekst jeste my jeszcze przed kolejnym spotkaniem przygotowawczym do
zawodów, jakie b dzie mia o miejsce w pierwszy weekend czerwca w Machnicach, ko o
Trzebnicy, gdzie króluje SP6IXF. Spotkanie w Machnicach odbywa si  troch  pó niej ni
zwykle, wi c nie mamy mo liwo ci precyzyjnego podania lokalizacji poszczególnych
stanowisk operatorskich SN0HQ, ale stacje g ówne b  obsadzone podobnie jak w
poprzednich latach, gdy  tu mamy ju  sporo sprawdzonych rozwi za . Zmiana g ówna to
znacznie wi cej stacji rezerwowych. Stacje rezerwowe tak w kategorii „wszechwag” jak i
jednopasmowej otrzymaj  takie same pozwolenia na prace pod znakiem SN0HQ jak stacje

ówne, ale z klauzul  „stacja rezerwowa”.
Lista stacji i operatorów zostanie, w tym roku podana po zawodach, ale tu  przed startem

dzie j  mo na „podejrze ” na nasze stronie, b  stronie SP3KEY a tak e stronie SPDXC.
Informacje b  przekazywane tak e do Sekretariatu ZG PZK i znajd  odzwierciedlenie na
stronie www.pzk.org.pl. Na stronie SN0HQ oraz SPDXC w po owie czerwca powinna
znale  si  obszerna publikacja „Podr cznik zawodów krótkofalarskich” – publikacja b dzie
dost pna w formie pliku PDF, a jest adresowana przede wszystkim do tych, którzy dopiero
zaczynaj  startowa  w zawodach.

A teraz podam czynniki mobilizuj c stacje polskie do czno ci z SN0HQ, które s  niezb dne,
aby pomóc zespo owi uzyska  w swym kolejnym starcie, jeszcze lepszego wyniku. Dla
zaktywizowania stacji polskich:

1. Ustanowiono specjalny dyplom za czno ci ze stacj  SN0HQ (sponsor – Polskie
Radio S.A.). Wystarcz  trzy QSO, ale prosimy o jak najwi cej,

2. Zbierane s  od sponsorów wszelkie datki (rzeczowe i finansowe) dla tych którzy
wyka  si  szczególn  aktywno ci  w czno ciach z SN0HQ,

3. Wydrukowane zostan  specjalne, okoliczno ciowe karty QSL (sponsor – Polskie
Radio S.A.),

4. Prezes URTiP ufundowa  puchar dla najaktywniejszego zespo u klubowego
(wymagane pisemne zg oszenie),

Powtarzam te  pisane uwagi z zesz ego roku, które pomog  zrobi  jak najwi cej QSO ze
stacjami SN0HQ:

1. Nale y ledzi  notowania na DX Clustrze. Gdy zg aszaj  stacj  SN0HQ jest stacja
DX-owa to trzeba pos ucha  i sprawdzi  czy stacja SN0HQ dobrze s yszy stacje
polskie. Jak le to lepiej poczeka  a nie wo  na si ,

2. Pami ta  nale y, e stacje SN0HQ pracuj  z maksymaln  moc  i maj  bardzo dobre
anteny. Je eli wi c nie mo emy si atwo dowo , to znak, e nas nie s ysz  mimo, e

http://www.pzk.org.pl.


my ich s yszymy, co jest przecie  mo liwe. W takiej sytuacji lepiej poczeka  na
dogodniejszy moment a spróbowa  wo ania na innym pa mie,

3. Trzeba rozplanowa  prac  tak by wo  raczej wtedy gdy propagacja jest na bli sze
odleg ci,

4. Pos uchajmy kto inny wo a stacj  SN0HQ. Unikniemy wtedy sytuacji gdy swoim
uporczywym wo aniem mogliby my pozbawi  naszych reprezentantów jakiego
cennego mno nika. Nie przebijajmy si  przez DX-y i stacje z innych stref,

5. Stacje b  czynne przez ca e 24 godziny na ka dym pa mie i oboma emisjami tak
wi c nie denerwujmy si  a raczej spokojnie przys uchajmy si  ich pracy,

6. Nie wo ajmy stacji SN0HQ, gdy s yszymy, e wo a ich bardzo wiele stacji
zagranicznych zw aszcza z innych stref ITU. Wszak czno  z nami to jeden punkt a
ze stacj  z innej strefy europejskiej to ju  trzy punkty.

7. Pami tajmy, e nasza strefa ITU to strefa 28, i ten numer podajemy w swoim raporcie.
Nie nale y myli  numeru strefy ze strefami WAZ!,

8.  okresy aktywno ci stacji rezerwowych w czasie propagacji wy cznie na bliskie
odleg ci – prosz  wi c ledzi  wszelkie informacje i z nich korzysta ,

9. Oprócz czno ci ze stacjami SN0HQ warto zrobi  par  QSO ze stacjami z innych
krajów. Najlepiej niech to b czno ci pozaeuropejskie, gdy  zawody te
zaktywizuj  par  ciekawych stacji z atrakcyjnych krajów DX-owych.

10. Powinno si  wys  swój log cho by do kontroli. Ca y nasz wysi ek mo e zosta
zmarnowany a ponadto nara amy nasz  reprezentacj  na wykre lenia tych QSO przez

dziów i jeszcze dodatkowo karne potr cenie punktów. Tu bardzo liczymy na
zespo y klubowe, które ka demu powinny pomóc w elektronicznej wysy ce logów do
organizatorów.

Do us yszenia w zawodach IARU Championship 2004.

W imieniu zespo u stacji SN0HQ
Tomasz SP6T (ex SP6AYP)


