
 

Komunikat klasyfikacyjny zawodów Puchar Wielkopolskiej PYRY  
Rozegranych w dniu 17 września 2017r.  
 
Komisja po wnikliwym sprawdzeniu nadesłanych dzienników zawodów, przedstawia 
ostateczne wyniki zawodów PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY Edycja 2017.  
 
W zawodach udział wzięło 77 stacji, w I turze (CW/SSB) oraz 25 stacji w turze II (PSK).  
W grupach sklasyfikowano:  
grupa A - (stacje z województwa Wielkopolskiego CW/SSB łącznie ) -19 uczestników,  
grupa B - (stacje pracujące na CW indywidualne i klubowe) - 15 uczestników  
grupa C – (stacje pracujące na SSB indywidualne i klubowe) - 33 uczestników,  
grupa D – (stacje pracujące CW/SSB indywidualne i klubowe) - 6 uczestników,  
grupa E - (SWL) 3 uczestników.  
w II turze (PSK63):  
grupa G – (stacje indywidualne i klubowe) - 25 uczestników.  
grupa G-SWL – 1 uczestnik 
Logi do kontroli : SP9BCH, SP3QFV, SP9NSY, SP9W  
Brak logów od stacji: SP3CW, SP3SLU, SQ5OBV, SP4DUX  
 
1.Komisja po raz kolejny przypomina że przed wysłaniem logu należy sprawdzić 
prawidłowość logu jak również grupy klasyfikacyjnej i jego zgodność z regulaminem 
zawodów. Źle wypełniony log dyskwalifikuje stację z klasyfikacji i będzie użyty 
wyłacznie do kontroli.  
Komisja zwraca także uwagę aby uczestnicy zawodów zwracali szczególna uwagę na 
rodzaj kategorii w której biorą udział, a szczególnie na zapis raportów 
obowiązujących w zawodach, jak również sprawdzenie logu po transferze do pliku 
Cabrillo z innych programów.    
Uwaga ta dotyczy zwłaszcza uczestników II tury. Nie ma dowolności w zapisie emisji – 
należy używać skrótów emisji zgodnie z przykładowym nagłówkiem pliku Cabrillo 
na końcu regulaminu zawodów.  
 
2. Komisja zawodów nie ma obowiązku przesyłania logów z błędami popełnionymi przez 
uczestników.   
 
3.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 zmianie.  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i zapraszamy do udziału w 
zawodach we wrześniu 2018 roku.  
 
 
Za Komisję zawodów 

 

Grzegorz SP3RNZ 


