
Informacja o stacjach okolicznościowych Polskiego Związku Krótkofalowców 
biorących udział w akcji dyplomowej PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej 2012.

W akcji dyplomowej PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 (European Football 
Championship 2012) biorą udział stacje okolicznościowe polskie i ukraińskie, zarówno indywidualne, 
jak i klubowe. Oficjalne stacje Polskiego Związku Krótkofalowców, to:

– cztery stacje, których znaki nawiązują do polskich Miast Gospodarzy mistrzostw:
SN2012GD - Gdańsk, SN2012PO - Poznań, SN2012WA - Warszawa, SN2012WR -Wrocław

– SN2012PZPN - nawiązująca do Polskiego Związku Piłki Nożnej, patrona honorowego akcji 
dyplomowej PZK/UARL

– HF2012EFC, 3Z2012EFC -  European Football Championship

Pozwolenia radiowe (tymczasowe) zostały wydane dla Polskiego Związku Krótkofalowców przez 
Delegatury UKE, właściwe miejscowo ze względu na formalną lokalizację stacji okolicznościowej.

• Pozwolenia określają adres  lokalizacji stacji i tam powinien znajdować się oryginał 
pozwolenia. W czasie aktywności terenowych na obszarze Polski warto mieć przy sobie kopię 
pozwolenia - dotyczy to wszystkich, którzy będą używali znaków okolicznościowych.

• Czas ważności pozwoleń: od 20 maja do 10 lipca 2012. Jest to więcej, niż planowany okres 
akcji dyplomowej i umożliwia zarówno próby stacji przed akcją, jak również ew. przedłużenie 
akcji, jeśli okaże się to potrzebne.

• Dopuszczalna moc: 1500 W - jednak bardzo prosimy o nie nadużywanie mocy, jeśli nie jest to 
konieczne, szczególnie w łącznościach krajowych.

• Pozwolenie tymczasowe uprawnia do udziału w zawodach i konkursach międzynarodowych 
(akcja dyplomowa jest rodzajem takiego konkursu), ale nie spełnia warunków rekomendacji 
CEPT T/R-61-01, a zatem pozwolenie może być używane jedynie na terytorium Polski i nie 
uprawnia do używania radiostacji podczas pobytów zagranicznych.

Każdy znak okolicznościowy ma swojego indywidualnego koordynatora, który odpowiada za organizację 
pracy stacji:

SN2012GD Roman SQ2RH
SN2012PO Bogdan SP3IQ
SN2012WA Zygmunt SP5ELA
SN2012WR Marek SP6NIC
SN2012PZPN Waldemar 3Z6AEF
HF2012EFC Hubert SP9MDY
3Z2012EFC Romuald SP4JCP

Wszystkich krótkofalowców nadawców, którzy nie planują indywidualnej pracy okolicznościowej 
z okazji  Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012, a chcieliby włączyć się do pracy stacji 
okolicznościowych PZK, prosimy o bezpośredni kontakt z ich koordynatorami.

Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK
Koordynator ds. Akcji Dyplomowej PZK z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012  
tel. (71)3912658, 501-101-618
mail: 3z6aef@pzk.org.pl

Odnośniki
– http://efc2012.pzk.org.pl/pozwolenia/  

[informacja przygotowana przez 3Z6AEF,  10 lutego 2012 r.]

mailto:3z6aef@pzk.org.pl
http://www.2012.org.pl/pl/organizacja/wlasnosc-intelektualna.html

