
REGELS VAN DE TOEKENNING 

 „90 jaar PZK en 95 jaar IARU” 

1. Naam van het award: „90 jaar oprichting van de PZK en 95 jaar oprichting van de 

IARU ”. 

2. Doel: herdenking van de 90e verjaardag van de oprichting van de PZK en van de 95e 

verjaardag van de oprichting van de IARU, promotie van de amateurradio communicatie. 

3. Organisator: Poolse amateurradio-unie (PZK). 

4. Beschermheilige: hoofdredacteur van het tijdschrift "Świat Radio" ("World of the 

Radio"), Editor's Office van het "QTC" Magazine. 

5. Duur van de radioactivatiiee: van 1 februari 00:00 UTC tot 1 maart 2020 23:00 UTC. 

6. Banden van 160 tot 10 m, modi: Phone, CW, Digi (volgens het bandplan). 

Contacten tellen op elke band en op elk van de hierboven genoemde modi. Dubbele 

contacten (op dezelfde band, op dezelfde mode) worden niet geteld. 

De AM-, SSB-, FM-modi worden behandeld als één contact in Phone mode en alle digitale 

modi zoals RTTY, PSK31, PSK63, FT4, FT8 worden behandeld als één contact in Digi-

mode. 

7. De speciale evenementstations die deelnemen aan de activatie zijn: 

L.p. Stacje dające 
punkty 

Operator  Ilość przydzielanych 
punktów 

OT PZK 

1. 3Z90PZK SQ7OVT   9 15 
2. HF2020PZK SP9KJU   9 31 
3. HF90PZK SP7PGK  9 15 
4. SN2020PZK SP9PNB   9 06 
5. SN90PZK SP7PLO  9 15 
6. SP90PZK SP0PZK    9 04 
7. SQ90PZK SP4PBI   9 17 
8. SO90PZK SP3PWL   9 32 
9. SP95IARU SP7AH   9 18 
10. HF95IARU SP7PKI    9 03 
11. 3Z95IARU SP3PKA   9 27 
12. SN95IARU SP9YGD    9 06 
13. SQ95IARU SP2YRY    9 09 
14. SO95IARU SP5PPK   9 37 
 

8. Punten: SP-stations moeten minstens 90 punten verzamelen, EU-stations - 63 punten, 



DX-stations - 27 punten. 

9. SWL: Het award is ook beschikbaar voor de SWL-stations (SP / EU / DX) volgens 

dezelfde regels, na indiening van de aanvraag in de vorm van een logboek van 

geluisterde contacten - Elektronisch aanvargen bij de Award Action Manager. De 

aanvraag moet bevatten het e-mailadres van de aanvrager om het award te kunnen 

emailen. 

10. Aanvragen AWARD: elektronisch op formulier is vereist - via de e-applicatie 

van de website www.90.pzk.org.pl - tot 30 juni 2020. 

11. Manager van de „90 jaar PZK en 95 jaar IARU” Award: Hubert Marcinek SP9MDY, e-

mail: sp9mdy@interia.pl. 

12. Technisch projectmanager: Roman Hennig SQ2RH. 

13. Bevestiging van contacten in de vorm van QSL-kaarten via het bureau of volgens 

de informatie op de websites van individuele stations op www.qrz.com.  

Verificatie van de contacten: Deze staan vermeld in de applicatie met ook de toegekende 

punten. Het genereren van de awards gebeurd via het IT-platform van de organisator 

welke beschikbaar is op http://www.90.pzk.org.pl. 

14. Voor de meest actieve stations: SP, EU en DX heeft de voorzitter van de PZK special 

onderscheidingen in de vorm van plaguettes (het aantal toegekende punten wordt 

geteld, en als er gelijke aantallen punten zijn, een kortere tijd voor het verzamelen van 

punten wordt geteld). 

15. De "90 jaar oprichting van de PZK en 95 jaar oprichting van de IARU" 

Award zal alleen worden uitgegeven in elektronische vorm en is gratis aan te vragen. 

Hubert SP9MDY 

Vertaling: Frans de Bles, PC2F / PI75AMF 
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