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REGULAMIN 
  

OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH 
Z OKAZJI ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

„W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944” 
01.08.1944 - 02.10.1944 

 
 

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
 
• Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK, 
• 25 Warszawski Oddział Terenowy PZK wsparcie medialne. 
 

 2. CEL ZAWODÓW 
 
Zawody mają charakter uwidocznienia tożsamość narodowej kształtowanej przez 
czynniki niosące w sobie symbole uwidocznione poprzez barwy narodowe, patriotyzm, 
świadomość historii Miasta Stołecznego Warszawy w okresie II wojny światowe.  
 
To poczucie tożsamości narodowej ujawniło sie poprzez zbrojne wystąpienie przeciwko 
okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Wystąpienie to zostało zorganizowane 
przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” oraz ujawnienie się i podjecie oficjalnej 
działalnością utworzonych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie 
Warszawskie 1944 swoim zasięgiem objęło część lewobrzeżnych dzielnic miasta, 
niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy (Praga), a także Puszczę Kampinoską, 
Legionowo i okolice Marek.  
 
 Zawody te są za tym złożenie hołdu i upamiętnienie męstwa żołnierzy armii podziemnej 
walczącej w Powstaniu Warszawskim 1944 oraz wszystkim osobą wspierających 
powstanie zbrojne. Złożenie hołdu patriotycznych postawą dzieci, młodzieży i cywilnej 
ludności Warszawy w bohaterskim 63 dniowym zrywie skierowanym przeciwko 
niemieckiemu okupantowi. 
 

 3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH 
 
Do udziału w zawodach zaprasza się polskich nadawców indywidualnych, radiostacje 
klubowe i nasłuchowców, a w szczególności tych, którzy uczestniczyli w Powstaniu, 
czynnie lub w inny sposób wspierali powstańców jak również stacje posiadające znaki 
okolicznościowe nawiązujące do uczestników lub miejsc związanych z Powstaniem 
Warszawskim. 
 

 4. TERMIN I CZAS ZAWODÓW 
 
1 sierpnia każdego roku - termin stały zawodów. 
 
- CYFROWE KF od godz. 17:00 do 17:40 UTC (emisja PSK63), 
- CYFROWE KF od godz. 17:40 do 18:20 UTC (emisje RTTY), 
 



- CYFROWE KF od godz. 18:20 do 18:59 UTC (emisje HELL), 
Emisje PSK63, RTTY, HELL stanowi klasyfikację łączną. 
 

 5.PRZEBIEGZAWODÓW 
 
W zawodach obowiązuje: 
• logowanie w czasie UTC (czas uniwersalny), 
• emisje KF DIGITAL  
  – PSK63 - PS,  
  – RTTY - RY,  

– HELL - HE 
• obowiązuje numeracja ciągła.  
• pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów, 
• ograniczenie mocy do 100 W 
 

 6.WYWOŁANIE W ZAWODACH 
 
na PSK63/RTTY/HELL – „SP TEST” 
 

 7. WYMIANA RAPORTÓW 
 
7.1 Klubowe stacje nadawcze pracujące z terenu miasta Warszawy oraz stacje 
nadawcze posiadające znaki okolicznościowe nawiązujące do Powstania 
Warszawskiego 1944 lub nadający miejsc związanych z Powstaniem 
Warszawskim lub potomkowie rodziny Powstańców Warszawskich wymieniają 
grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrótu 
„PW” np.: 
 
emisje PSK63/RTTY/HELL     -  559 001PW 
 
7.2 Nadawcze stacje indywidualne pracujące z terenu miasta Warszawy podają 
grupy kontrolne składające się z RS lub RST oraz skrótu „WM” np.: 
 
emisje PSK63/RTTY/HELL       -  559 001WM 
 
7.3 Pozostali uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS 
lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO np.: 
 
emisje PSK63/RTTY/HELL     -  599 001 
 

 8. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH 
 
Z tą samą radiostacją można nawiązać po trzy łączności: 
• w części KF DIGITAL jedną na PSK63 i drugą na RTTY, a trzecią na HELL. 
 
Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT: 
• części KF DIGITAL przed i po zawodach  
od godz. 16:55 -17:00 oraz od godziny 19:00-19:05 UTC (od godziny 18:55 - 19:00 oraz 
od godziny 21:00 - 21:05 czasu lokalnego). 



 

 9.PUNKTACJA  
 
Za każde bezbłędne potwierdzone QSO zalicza sie: 
 
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „PW”: 
na PSK63/RTTY  - 15 pkt., 
 
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „WM”: 
na PSK63/RTTY  - 5 pkt., 
 
• z pozostałymi stacjami: 
na PSK63/RTTY - 2 pkt., 
 

 10. WYNIKI KONCOWE  
 
To suma punktów za wszystkie przeprowadzone QSO.  
Mnożnika nie stosuje się. 
 

 11. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE  
 
Łączności nie zalicza się w przypadku: 
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"), 
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
• braku logu korespondenta, 
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 3 minut, 
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE), 
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL), 
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT), 
 

 12. KLASYFIKACJA 
 

Kategoria Opis Kategorii 

MIXED-OP MIXED PW 
PW stacje podające w grupie kontrolnej „PW” (stacje 
klubowe i indywidualne – MIXED 
(PSK63/RTTY,HELL) 

SINGLE-OP MIXED 
SO stacje indywidualne – MIXED 
(PSK63/RTTY,HELL) 

MULTI-OP MIXED MO stacje klubowe – MIXED (PSK63/RTTY,HELL) 

SINGLE-OP MIXED WM 
WM stacje podające w grupie kontrolnej „WM” (stacje 
indywidualne – MIXED (PSK63/RTTY,HELL) 

SINGLE-OP Junior MIXED  

Junior - pojedynczy operator (do 16 lat włącznie)  
nadający pod własnym znakiem i samodzielnie 
wykonujący wszystkie czynności operatorskie – 
MIXED (PSK63/RTTY,HELL) 

CHECKLOG Dziennik do kontroli 
 
 



 

 13. TROFEA 
 
• za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą 
DYPLOMY ZWYCIEŻSCY (e-DYPLOM), 
 
• stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplom uczestnika (e-DYPLOM). 
 

 14. DZIENNIKI ZAWODÓW 
 
Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik *.cbr 
(Cabrillo), proszę wysyłać w ciągu 72 godzin po zakończeniu zawodów na adres poczty 
elektronicznej lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl . 
 

 15. ROZLICZENIE ZAWODÓW 
 
Rozliczenie zawodów i prezentacja wyników dokonana zostaje przy pomocy 
oprogramowania elektronicznego. 
 
Uzyskane wyniki przez stacje Klubów Łączności LOK biorące udział w zawodach 
będą zaliczane do rocznego współzawodnictwa Klubów Łączności LOK. 
 

 16.WYNIKI ZAWODÓW 
 
Wyniki będą opublikowane na stronach internetowych: 
 
Klubu SP5KCR www.sp5kcr.eu oraz www.mazowszelok.pl oraz https://logsp.pzk.org.pl 
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