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Akcja dyplomowa
„Legiony Polskie 1914-1918”

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający przy Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza
Raszewskiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu jest organizatorem
radiowej akcji dyplomowej „Legiony Polskie 1914-1918” mającej na celu uczczenie setnej rocznicy

którą patronatem honorowym objął płk dypl. Jacenty Góral, Prezes Okręgu Wielkopolskiego
Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest Jacek Behrendt SQ3OPM.

Warunki uzyskania Dyplomu:
1. W imprezie mogą wziąć udział nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy

z kraju i z zagranicy.
2. Czas trwania: akcja jest czteroetapowa, a każdy z 10-dniowych okresów nawiązuje do życiorysu

Józefa Piłsudskiego.
 od 10 do 19 marca 2014 (imieniny Marszałka),
 od 5 do 14 maja 2014 (śmierć Marszałka),
 od 4 do 13 sierpnia 2014 (powstanie Legionów Polskich),
 od 1 do 10 grudnia 2014 (urodziny Marszałka).

3. Wymagania punktowe dla:
 stacji polskich – 100 pkt.
 stacji spoza SP – 20 pkt.

4. Punkty uczestnikom akcji przyznają stacje: klubowa pracująca pod znakiem okolicznościowym
SN1ØØLP oraz indywidualne: SO3ALG, SQ3OPM, SQ3PON i SQ3SHH – po 10 pkt. za każdą
przeprowadzoną łączność /nasłuch/.
Obowiązkowe jest przeprowadzenie łączności /nasłuchu/ ze stacją okolicznościowąSN1ØØLP.

5. Łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB i DIGI.
6. Łączności z daną stacją mogą być powtarzane jednokrotnie na innym paśmie lub inną emisją

każdego dnia trwania akcji.
7. Zgłoszenie do Dyplomu za każdy etap akcji proszę przesłać na adres sp3pgr@wp.pl do końca

miesiąca trwania poszczególnych etapów. Zgłoszenie powinno zawierać:
 znak stacji, na który będzie wystawiony Dyplom,
 imię i nazwisko /nazwa klubu/ operatora stacji,
 wyciąg z logu za przeprowadzone QSO’s/HRD’s w dowolnym formacie,
 e-mail, na który ma być wysłany Dyplom.

Za zdobycie wszystkich czterech dyplomów przewidziana jest nagroda specjalna.
8. Dyplom w postaci pliku w formacie PDF jest bezpłatny.
9. Podsumowanie akcji nastąpi do 31 grudnia 2014 roku, a wykaz wydanych Dyplomów będzie

dostępny na stronie internetowej szkoły, Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP oraz portalach
krótkofalarskich.

Czynu Niepodległościowego jakim były Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego. Managerem imprezy,


