
Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK 
w dniu 14.10.2018 

 

Zebranie odbyło się w Ostrowie Wlkp., w siedzibie klubu SP3POW. 

W zabraniu udział wzięli: 

SQ3OOK, SP3RNZ, SP3OKS, SP3GIL – członkowie Zarządu OT 

 SP3LD, SP3JBI, SP3IGP, SP3HUF – członkowie OT 

Zebranie rozpoczął prezes OT Sławomir SQ3OOK, przywitał zebranych i przedstawił tematy jakimi należy się 
zająć na dzisiejszym spotkaniu: 

• Rozliczenie zawodów Puchar Wielkopolskiej PYRY oraz zmiany w regulaminie zawodów, 
• Nagrody w zawodach, 
• Wnioski o odznaki PZK – OH i ZOH, 
• Informacja z posiedzenia ZG i NKZD. 

Informację na temat zawodów przedstawił Grzegorz SP3RNZ. W ostatniej edycji zawodów udział wzięło ponad 
80 stacji. Coraz mniej błędów jest w otrzymywanych dziennikach – najwięcej błędów jest w oznaczaniu emisji. 
Zmniejszyła się także ilość fundatorów nagród, dlatego Zarząd postanowił o dofinansowaniu nagród kwotą 
500,00 zł z funduszy oddziałowych. Decyzja zapadła jednogłośnie. 

Proponowane zmiany w regulaminie zawodów: 

• Likwidacja zapisu o ograniczeniu mocy nadajnika w emisjach cyfrowych, 
• Wprowadzić emisje cyfrowe: PSK, RTTY, HELL o zróżnicowanej punktacji (odpowiednio 1, 2 i 3 

punkty za QSO) 
• Praca nasłuchowców tylko w emisjach CW i SSB, 
• Pozostawić dotychczasowy podział na kategorie uczestnictwa, 
• Wprowadzić nagrody w grupie stacji wielkopolskich – z wyłączeniem stacji OT 27. 

Opracowanie zmian w regulaminie zawodów powierzono Grzegorzowi SP3RNZ. Powołano Komisję do 
rozlosowania nagród za ostatnie zawody w składzie: SP3RNZ, SP3JBI, SP3OKS. Protokół z przeprowadzonego 
losowania w załączeniu. 

Prezes OT poinformował o propozycji złożenia wniosku na ZOH PZK dla Jerzego SP3SLU. Zarząd 
zaakceptował wniosek i postanowił o przekazaniu go do dalszego procedowania. 

Sekretarz OT Zdzisław SP3GIL, który jest delegatem na KZD i przedstawicielem OT w Zarządzie Głównym 
przekazał informacje dotyczące ostatniego posiedzenia ZG oraz aktualnych problemów i spraw z jakie prowadzi 
Prezydium ZG PZK. 

Na wniosek skarbnika, Sławomira SP3OKS z kasy oddziału zostanie przekazana kwota uzupełniająca część 
składki członkowskiej PZK za kol. SQ3KCH. Sytuacja taka powstała nie z winy wpłacającego. 

Na zakończenie, uzgodniono, aby następne zebranie Zarządu odbyło się w pierwszej połowie stycznia 2019 na 
które zostaną zaproszeni przedstawiciele klubów krótkofalarskich z naszego rejonu działania. 

 

Ostrów Wlkp, 14.10.2018 

                                                                                                             Protokołował: Zdzisław SP3GIL 


