
IV Memoriał Tadeusza Kokoszki SP7L

Cel Memoriału:  Uczczenia pamięci Kol. Tadeusza Kokoszki SP7L, założyciela klubu SPARAS, 
Honorowego Członka LKK, inicjatora wielu stacji okolicznościowych i akcji dyplomowych.
Organizator: Południowopraski Klub Krótkofalowców SP5PPK
Uczestnicy: stacje indywidualne i klubowe
Termin i czas:   28 październik 2012  17:00-18:00 UTC 
Pasmo i emisje: 3,5MHz SSB 
Wywołanie:, na fonii – MEMORIAŁ
Raporty: SSB 59 + numer qso   (np 59 001), stacje członków SPARAS, członków Honorowych 
LKK , stacje członków LKK oraz operatorzy o imieniu Tadeusz ( także mający drugie imię ) podają 
RS  + literę „T” (SSB - 59T), 
Punktacja: stacje członków SPARAS, Honorowych Członków LKK i członków rzeczywistych 
LKK - 5 pkt, pozostałe stacje 1 pkt .
Mnożnik: stacje podające literę „T” 
Wynik końcowy: suma punktów x (1+ mnożnik) 
Klasyfikacja:
A - stacje indywidualne na SSB,
B -  stacje klubowe na SSB
UWAGA: w grupie musi być minimum 5 stacji aby można było je sklasyfikować.
Dzienniki zawodów: zawody będą obliczane elektronicznie, zaleca się do logowania i opracowania 
logów programy autorstwa Marka SP7DQR.
Uczestnik powinien podać w logu kategorię np. A-SSB. Dzienniki zawodów prosimy nadsyłać w 
formacie cabrillo na  adres : sq5abg@o2.pl   a d  zienniki w postaci papierowej na adres: Wiesław 
Paszta , Garkowo Stare 2, 06-550 Szreńsk w ciągu 7 dni.
Dzienniki w postaci elektronicznej, format poczty: 
− w temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG
− plik logu : znak.cbr  np. sq5abg.cbr jako załącznik do e-maila
Nagrody : 
za zajęcie I miejsca w każdej grupie  puchar i dyplom,
za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie – dyplom.
Decyzje komisji są ostateczne.
Komisja zawodów:  Ewa SP5HEN, Wiesław SQ5ABG, Artur SQ5ABF
Odpowiedzialny za zawody jest Wiesław Paszta SQ5ABG 

UWAGA: Aktualni Członkowie LKK i Honorowi LKK oraz lista członków SPARAS b ędzie załączona na 
miesi ąc przed zawodami w zał ączniku nr 1  umieszczona na stronie klubu SP5PPK 


