Wyniki zawodów
Puchar Wielkopolskiej PYRY Edycja 2019
z dnia 15 września 2019r.
Komisja po sprawdzeniu nadesłanych dzienników zawodów, przedstawia ostateczne
wyniki zawodów PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY Edycja 2019.
W zawodach udział wzięło 71 stacji, z tego w I turze (CW/SSB) sklasyfikowano:
grupa A - (stacje z województwa Wielkopolskiego CW/SSB łącznie ) -17 uczestników,
grupa B - (stacje pracujące na CW indywidualne i klubowe) - 7 uczestników
grupa C – (stacje pracujące na SSB indywidualne i klubowe) - 26 uczestników,
grupa D – (stacje pracujące CW/SSB indywidualne i klubowe) – 5 uczestników,
grupa E - (SWL) - 4 uczestników.
Logi użyte do kontroli tura I : SP1919PS, SP2PZH, SP3HUF, SP3RNZ, SP5ENG,
SP5FHF, SP9H,SP4F, SP3KRE, SQ3MZ

Brak logów od stacji : SP4AWE, SP5XXX, SP9CKS, SP5WRN
w turze II - Digi sklasyfikowano:
grupa G – (stacje indywidualne i klubowe) - 19 uczestników.
Logi użyte do kontroli tura II : SP2PZH, SP3LEM, SP6MN, SP7PGK

Brak logów od stacji : SO1MK, SQ5AKY
1.Komisja przypomina że przed wysłaniem logu należy sprawdzić prawidłowość
zapisu logu, zwłaszcza używanego znaku wywoławczego – stacje portable, grupy
klasyfikacyjnej zgodnej z zapisem QSO w logu i zgodność z regulaminem zawodów.
Szczególnie zwracamy uwagę uczestnikom II tury na prawidłowy zapis emisji przy pracy
PSK/RTTY/HELL. Nie ma tu dowolności – należy używać skrótów emisji zgodnie z
przykładowym nagłówkiem pliku Cabrillo na końcu regulaminu zawodów a po
zapisaniu logu sprawdzić skrót figurujący w pliku cbr.
2. Zgodnie z regulaminem, wśród stacji biorących udział w zawodach, które uzyskały
więcej niż 15 QSO (zaliczonych) komisja rozlosuje nagrody rzeczowe.
Wynik tego losowania zostanie podany w terminie późniejszym na stronie OT 27.
Na następnych stronach przedstawiono tabele wyników w poszczególnych grupach
zawodów.
Niniejsze wyniki są ostateczne i nie podlegają reklamacji.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i zapraszamy do udziału 20
września 2020 roku.
Za Komisję zawodów
Grzegorz SP3RNZ

