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1. ZEBRANIE ZARZĄDU OT 27 - w dniu 7 września odbyło się zebranie

zarządu OT 27. Zarząd gościł w klube SP3PJA w Jarocinie. Protokół z
zebrania będzie umieszczony na stronie OT 27. Zarząd dziękuje kolegom
z klubu SP3PJA za udzieloną gościnę. Następne zebranie planowane jest
na dzień 7 grudnia w klubie SP3KWA w Turku, i będzie poświęcone
sprawom klubów działających w naszym oddziale.
2. SP DX CONTEST 2014 – ogłoszono wyniki zawodów SP DX

CONTEST 2014. Z naszego oddziału wzięło udział 42 stacje co dało
OT 27 piąte miejsce w klasyfikacji oddziałów terenowych PZK. Na
szczególną uwagę zasługuje zdobycie 2 i 3 miejsca w klasyfikacji SWL
przez naszych członków odpowiednio Kasie SP3-27-029 oraz Armanda
SP3-27-235.
Gratulujemy także Jurkowi SP3GEM za zajęcie poraz kolejny
pierwszego miejsca w kategorii SOMB PHONE HP. Zarząd dziękuje
wszystkim którzy wzięli udział w tych zawodach i ma nadzieje że w
roku 2015 weźmie udział jeszcze więcej członków co przełoży się na
jeszcze lepszy wynik OT 27 w tych zawodach.
Link do wyników:
http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/pl/index.php
3. ZAWODY PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY 2014 – w dniu 21

września odbyły się coroczne zawody organizowane przez nasz oddział
PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY. Nadesłano 110 logów w tym z
OT 27 26-ść stacji. Wyniki zostały ogłoszone na stronie OT 27. Zarząd
dziękuje wszystkim którzy wzięli udział i gratuluje stacjom które zajęły
czołowe miejsca w tych zawodach. Dziękujemy fundatorom nagród
rzeczowych które zostaną rozlosowane wśród uczestników zawodów.
4. LOGO OT 27 – zarząd postanowił aby nasz oddział posiadał logo.

Wszyscy którzy mają jakiś pomysł na logo proszeni są o nadesłanie
swoich propozycji graficznych na adres ot27@proxa.org
5. 35 LAT OT 27 – w czerwcu 2015 roku przypada 35 lat od powstania

OT 27 . Z tej okazji przewidziana jest akcja dyplomowa. Regulamin tej
akcji będzie ogłoszony na stronie oddziału.
6. SKLADKI PZK – w dniu 30 września mija ostateczny termin opłacenia
składek PZK za II półrocze. Aktualna lista zapłaconych składek znajduje
się na stronie OT 27 w zakładce SKŁADKI PZK I OT.
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