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5H  -  Tanzania: Maurizio  IK2GZU  od  25
września  do  20  listopada  będzie  nadawał  z
Tanzanii jako 5H3MB. QSL via znak domowy. 
Zabiera  ze  sobą  YAESU FT-891 anteny Dipol
oraz GP.

8Q - Malediwy: Nobby G0VJG od 28 września
do 13 października będzie aktywny jako 8Q7CQ
z Malediwów AS-013. QSL via M0OXO OQRS.

9K  -  Kuwejt: Do  25  września  jest  aktywna
kolejna  stacja  9K91KSA  z  okazji  Święta
Narodowego Arabii Saudyjskiej.

9N - Nepal: Kiyo JA7NQQ do 23 września jest
QRV z Kathmandu, gdzie używa znaku 9N7NQ.
QSL via znak domowy.

A6  -  Zjednoczone  Emiraty  Arabskie:
Członkowie Emirates Amateur Radio Society do
23 września nadają jako A60ARS, A60ARS/1,
A60ARS/2  itd.  z  okazji  Święta  Narodowego
Arabii Saudyjskiej. 
QSL via EA7FTR.

CT3 -  Madera: Podczas  CQ WW DX RTTY
Contest  zespół  w  składzie  DK4QT,  DM2RM,
DL2AWG, DL6TK, DF8XC, DJ9RR i DJ8NK
będzie QRV jako CR3W z Madery AF-014.
W planie start w kategorii Multi Multi. QSL via
DL5AXX.

D2 - Angola: Mikalai  UT6UY jest  aktywny z
Cabinda w Angoli  jako D2UY. Jak  informuje,
ma  bardzo  duże  lokalne  QRM.  Można  go
usłyszeć pomiędzy 16 - 23 UTC. Gdzie wysyłać
QSL dowiemy się wkrótce.

DL - Niemcy: Od 15.09.2021 do 14.09.2022 r.
nadaje  stacja  DL24EURO  z  okazji
siedemnastych  mistrzostw  Europy  w  piłce
nożnej  mężczyzn.  Gospodarzem  turnieju  będą
Niemcy. Turniej odbędzie się na 10 stadionach
w 10 różnych miastach.

GW - Walia: Paul G4PVM od 26 września do 1
października będzie QRV z wyspy Holy EU-124
Loc. IO73qh jako GW4PVM. Praca głównie na
CW. QSL via LoTW. 



JA -  Japonia: Do  31  grudnia  nadaje  stacja
8J3ZNJ  z  okazji  50  rocznicy  klubu  JA3ZNJ.
QSL via biuro.

JX -  Jan Mayen: Planowana  wyprawa JX0X
została odwołana. Z ciężkim sercem z różnych
powodów anulujemy JX0X Dxped. Podczas gdy
przez  18  miesięcy  ciężko  pracowaliśmy,  aby
uzyskać  pozwolenie  na  wjazd,  pozwolenie  na
pobyt na lądzie, zbiórkę pieniędzy i logistykę,
doszliśmy  do  wniosku,  że  z  tym  projektem
wiąże  się  zbyt  wiele  niewiadomych.  Nie  ma
jednego  powodu,  dla  którego  anulujemy,  ale
raczej kilka powodów aż do dzisiaj,  które razem
sprawiają,  że  ten  projekt  jest  trudny  do
ukończenia.  Chcielibyśmy  podziękować
wszystkim, którzy z góry przekazali darowizny
na JX0X DXpedition i którzy uwierzyli w nasz
zespół i nasz projekt. Wszyscy włożyliście swój
wkład,  aby  mieć  możliwość  pracy  z  nami  w
przyszłym  roku  i  wszyscy  zrobiliście  różnicę,
bez względu na to, co przekazaliście. To ludzie
tacy jak wy, którzy wpłacili z góry, sprawiają, że
DX-owanie  się  dzieje.  Bez  darowizn  z  góry
zobaczymy  mniej  ekspedycji  z  namiotami  i
generatorami  do  drogich  miejsc  Zaczniemy
zwracać  100%  wszystkich  darowizn  PayPal  i
wkrótce powinieneś zobaczyć swoje wsparcie.
Dziękuję! 73 Zespół JX0X

LX  -  Luksemburg: Z  okazji  230  rocznicy
urodzin Michaela Faradaya (22 września 1791)
od 26 września 2021 do 26 marca 2022 będzie
czynna stacja LX5MF.
QSL via LX1KQ.

OH - Finlandia: Przez 100 dni od 15 września 
do 24 grudnia wszystkie stacje OH, OH0 będą 
używać prefiksu OF z okazji 100-lecia ich 
Związku SRAL. Do zdobycia okolicznościowy 
dyplom SRA-100 Northern Lights: 
https://www.qrz.com/db/OH2A oraz 
https://www.sral.fi/en/  Na stronie 
https://www.sral.fi/wp-
content/uploads/2021/04/SRAL100_QSO.pdf 
można pobrać plik, który ułatwi zbieranie 
punktów.

PY - Brazylia: Ren,PY8WW od 30 września do
3 października będzie QRV z Ilha dos Lencois
SA-041 jako PX8L. QSL via PY8WW.

PZ - Surinam: Sascha PF9Z http://pf9z.com/ w
październiku wspólnie Rico PZ5JW i Markusem
DJ4EL  planuje  być  aktywny  z  wyspy
Papegaaien SA-092 jako PZ5G.
QSL via PF9Z.

SP - Polska: Klub OT PZK w Białymstoku OT-
17,  SP4PZM  od  17-09-2021  do  10-02-2022
będzie  pracował  pod  znakiem
okolicznościowym  SO39SYBIR  w  związku  z
inauguracją  Muzeum  Pamięci  Sybiru  w
Białymstoku.  Daty  działania  akcji  są
nieprzypadkowe:  17  września  to  rocznica
napaści ZSRR na wschodnie tereny II RP oraz
17-09-2021 to dzień otwarcia muzeum, 
a  10  luty  to  rocznica  pierwszej  masowej
deportacji  na  Syberię.  W  związku  z  tym
wydarzeniem  klub  wydaje  specjalny  dyplom
„Muzeum  Pamięci  Sybiru”  (w  wersji
elektronicznej),  regulamin dyplomu na stronie:
https://www.qrz.com/db/so39sybir QSL  via
SP4PZM (Tnx SP4TB).
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SV9 - Kreta: Flavio IW2NEF do 24 września 
będzie QRV jako SV9/IW2NEF z Krety EU-
015. QSL via IK2DUW.

VK - Australia: Mike VK4DX/P od 23 do 26 
września będzie aktywny z wyspy Russell OC-
137. QSL via OQRS ClubLog i LoTW.

Zawody 25-26 września 2021 r.
CQ WW RTTY Contest 
https://cqwwrtty.com/rules.htm

Na stronie https://eudxcc.altervista.org/awards/  
można pobrać dyplomy za EuropenUnion Dx 
Contest 2021. Wśród najlepszych z SP jest 
Bogusław SN7O @SP7IVO, który zdobył 1 
miejsce na Świecie w kategorii SOAB–CW–LP.
W tej samej kategori: 5 miejsce World SN1T 
oraz 7 mijesce World SP9XCN. W kategorii 
SOAB-SSB-HP 4 miesce World SN7D.
SOAB-SSB-LP 7 miejsce SQ8MFM i 10 
miejsce SP7WTC. SO 160M 4 miejsce SO3O, 7
miejsce SP5EWX, 10 miejsce SP3RNZ.
MOST 9 miejsce SN2B. Gratulacje dla 
Wszystkich uczestników!

WARCA (World Amateur Radio Contesting 
Association) to międzynarodowa organizacja 
non-profit z siedzibą w Brunnen w Szwajcarii. 
Została zorganizowana przez grupę pasjonatów 
zawodów KF, którzy chętnie promują zawody 
krótkofalarskie, zwłaszcza wśród młodzieży.
WARCA została założona w 2019 roku przez 
Gene (W3UA), Matthiasa (HB9JCI) i Marco 
(HB9OCR).  Niezliczeni inni zawodnicy i 
eksperci komputerowi pracują obecnie nad 
wieloma projektami, wśród nich są Eugene 
(R4AS), Victor (VA2WA), Igor (RA3AUU) i 
inni, niektórzy z WARCA Top 50, niektórzy 
pracują nad dostaniem się do Top 5000…
Na stronie https://www.warca.org/ jest 
prowadzone międzynarodowe 
Współzawodnictwo, do którego zaliczane są 
następujące zawody 
https://www.warca.org/contests/ 
Obecnie na 3 miejscu na Świecie i pierwszym w
Europie znajduje się Krzysztof SP7GIQ 
@SN7Q. Dopiero na 126 miejscu jest kolejna 
polska stacja Mirek SP1NY.
Zachęcam Wszystkich do odwiedzenia strony, 
założenia konta, oraz śledzenia swoich wyników
współzawodnictwa.
Można stawiać sobie cele i konkurować z 
najlepszymi w swoich kategoriach. 
W polu search po wpisaniu Poland można 
zobaczyć zestawienie krajowe.

Railways on the Air: W dniach 25/26 września 
odbędzie się impreza "ROTA" Koleje w 
powietrzu. Stacje, których wykaz na stronie 
https://rota.barac.org.uk/stations/year/2021 
upamiętnią rocznicę pierwszego parowego 
pociągu pasażerskiego,  który 27 września 1825 
r. pojechał z Darlington do Stockton. 
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