
 
 
 

Wyniki zawodów 
Puchar Wielkopolskiej Pyry - Edycja 2021 

z dnia 19 września 2021r. 
 
Komisja po wnikliwym sprawdzeniu nadesłanych dzienników zawodów, przedstawia 
wyniki zawodów PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY Edycja 2021.  
 
W zawodach w I turze (CW/SSB) sklasyfikowano:  
grupa A - (stacje z województwa Wielkopolskiego CW/SSB łącznie ) - 16 uczestników,  
grupa B - (stacje pracujące na CW indywidualne i klubowe) - 2 uczestników  
grupa C – (stacje pracujące na SSB indywidualne i klubowe) - 49 uczestników,  
grupa D – (stacje pracujące CW/SSB indywidualne i klubowe) – 7 uczestników,  
grupa E - (SWL) - 4 uczestników.  
grupa F - (stacje pracujące CW i SSB do lat 18) - 1 uczestnik 
 
Logi do kontroli tura I : SP1GZF, SP3CUG, SP3IOE, SP3J, SP4AWE, SP4GDC, 
SP5FHF, SP9YGD, SQ9ITA  
Brak logów od stacji :  SP5RBK, SP9CZ, SP9DD, SP9XD, SP9YJC, SP9KJM 
 
Dyskwalifikacja: Zgodnie z pkt.14 regulaminu, komisja po kilkukrotnej wnikliwej analizie 

wszystkich logów poddała dyskwalifikacji stację SQ9ITA za złamanie regulaminu 

zawodów poprzez dopisanie QSO ze stacjami klubowymi SP9YJC oraz SP9KJM których  

jest członkiem, jak również ze stacjami SP9CZ, SP9DD, SP9XD.                                 

Stacje te występują w zawodach jednokrotnie, wyłącznie w logu stacji SQ9ITA.       

W turze II - VHF sklasyfikowano:  
grupa G – (stacje indywidualne i klubowe VHF CW/SSB) - 7 uczestników. 
grupa H - (stacje indywidualne i klubowe VHF FM) - 3 uczestników.  
 
1.Dziękując wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji, Komisja przypomina, że przed 
wysłaniem logu należy sprawdzić i upewnić się co do prawidłowości zapisu logu, 
grupy klasyfikacyjnej, zapisu wygenerowanej /nadawanej/ grupy kontrolnej  -   
błędne dzienniki zostaną użyte wyłącznie do kontroli.    
 
2. Zgodnie z regulaminem, wśród stacji biorących udział w zawodach i SWL's, 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 decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają reklamacji.  
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i zapraszamy do udziału 17 
września 2022 roku.  
 
                                                                                              Za Komisję zawodów        
        Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ 
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Tura II VHF  

 

 


