KOMUNIKAT OT 27 23/IX/2013
26 WRZESIEŃ 2013 ROK
1. ZAWODY PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY 2013 – w dniu 15

września br. odbyła się kolejna edycja corocznych zawodów
organizowanych przez nasz Oddział. Nadesłano 141 logów co jest
dobrym wynikiem jak na zawody krajowe. Cieszy fakt że w zawodach
wzięło udział 27 stacji z naszego Oddziału. Mam nadzieję że w edycji
2014 będzie jeszcze większa frekwencja stacji z OT 27. Zarząd dziękuje
wszystkim kolegom i klubom które wzięły udział w tych zawodach.
Wyniki zawodów są dostępne na stronie Oddziału.
2. WYNIKI SP DX CONTEST 2013 – zostały opublikowane wyniki

zawodów SP DX CONTEST 2013. Cieszy fakt że nasz Oddział zajął 9
miejsce wśród wszystkich Oddziałów w SP. Z OT 27 wzięły udział 35
stacji co stanowi 1/4 naszych członków. Dziękujemy wszystkim stacjom
za udział w tych zawodach i zapraszamy do udziału w roku 2014. Wyniki
zawodów są dostępne na stronie http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/pl/
3. SKŁADKI PZK – w dniu 30 września mija ostateczny termin opłacenia

składek za drugie półrocze 2013 roku. Wykaz aktualnie opłaconych
składek jest dostępny na stronie OT 27 w dziale SKŁADKI OT i PZK.
4. DYPLOMY OT 27 – nasz Oddział wydaje kilka dyplomów których

regulaminy są umieszczone na stronie OT 27. Zachęcam kolegów z
naszego Oddziału do zgłoszenia swojego zainteresowania tymi
dyplomami. Przeglądając logi nadesłane za zawody PYRA 2013 wiele
stacji z OT 27 spełniło warunki do zdobycia tych dyplomów.
5. ZEBRANIE ZARZĄDU OT 27 – w dniu 7 września br. odbyło się

zebranie Zarządu OT 27 w klubie SP3KQV w Chełmcach k/Kalisza.
Protokół z tego zebrania dostępny na stronie OT 27. Zarząd dziękuje
kolegom z klubu SP3KQV za udzieloną gościnę.
6. ZEBRANIE ZARZĄDU W GRUDNIU – na 8 grudnia br. jest

planowane zebranie Zarządu w klubie SP3POW w Ostrowie. Na zebranie
zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów działających na
terenie OT 27, gdyż zebranie będzie poświęcone sprawom klubowym.
7. WYPRAWY DX – trzech naszych kolegów będzie brało udział w dwóch

wyprawach DX -owych. Leszek SP3DOI w dniach od 8 października do
20 listopada będzie brał udział w wyprawie na Juan Fernandez, stacja
będzie używała znaku XR0ZR. Janek SP3CYY i Jurek SP3GEM będą
brali udział w wyprawie na St Vincent w dniach od 17 do 29 listopada,
stacja będzie używać znaku J88HL. Naszym kolegom życzymy dużo
łączności oraz szczęśliwego powrotu do domu.

8. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OT 27 – zgodnie ze

statutem PZK na marzec 2014 zaplanowano Walne Zebranie
Sprawozdawcze OT 27. Zebranie odbędzie się w Ostrowie. Szczegółowe
informacje dotyczące tego zebrania zostaną podane w lutym 2014 roku.
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