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REGULAMIN
OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
„ROBINSONOWIE WARSZAWSCY - POWROTY 1945”
17.01.1945 – 17.01.2020
1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
• Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK,
• Współpraca – Warszawski Oddział Terenowy PZK.
2. CEL ZAWODÓW
Zawody te są uczczeniem pamięci „Robinsonów Warszawskich” którzy po kapitulacji
Powstania Warszawskiego zdecydowali się pozostać w stolicy i ukrywali się przed
Niemcami w jej ruinach, aż do momentu wkroczenia do zburzonej i ograbionej przez
oddziały niemieckie stolicy Polski Warszawy oddziałów Armii Czerwonej i Ludowego
Wojska Polskiego w dniu 17 stycznia 1945 w wyniku operacji warszawskiej. Od tej daty
następuję powrót mieszkańców Warszawy do ruin zniszczonego miasta aby rozpocząć
odbudowe stolicy ze zgliszczy wojennych.
3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
3.1. Do udziału w zawodach zaprasza się polskich nadawców indywidualnych,
radiostacje klubowe.
3.2. Stacje nadawcze klubowe i indywidualne posiadające więcej niż jeden znak
nadawczy mogą brać udział w zawodach. Nie mogą jednak wymieniać pomiędzy sobą
grup kontrolnych.
W przypadku umieszczenia w swoich dziennikach zawodów własnych znaków
nadawczych łączności te zostaną wyzerowane.
3.3. Stacje nadawcze klubowe i indywidualne chcące skorzystać z tej możliwości pracy
pod kilkoma własnymi znakami muszą zgłosić do organizatora stosowny wykaz swoich
znaków wywoławczych.
3.4. Stacje startujące w zawodach muszą obowiązkowo wykonać co najmniej 10 QSO. W
przypadku mniejszej liczby łączności dziennik takiej stacji nie będzie brany pod uwagę, a
łączności tej stacji nie będą dawały punktów stacji korespondenta.
4. TERMIN I CZAS ZAWODÓW
17 stycznia każdego roku - termin stały zawodów.
Część KF DIGITAL PSK63 od godziny 18:00 - 18:20 UTC (19:00 - 19:20 LT).
Część KF DIGITAL RTTY od godziny 18:20 - 18:40 UTC (19:20 – 19:40 LT).
Część KF DIGITAL HELL od godziny 18:40 - 18:59 UTC (19:40 – 20:00 LT).

5.PRZEBIEG ZAWODÓW
W zawodach obowiązuje:
• logowanie w czasie UTC (czas uniwersalny),
• emisje - PSK63, RTTY,
• obowiązuje numeracja ciągła,
• pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów,
• ograniczenie mocy do 100 W
• Dopuszczalne zapisy emisji w programach logujących: PS (PSK), RY (RTTY), HE
(HELL).
6. GRUPY KLASYFIKACYJNE W ZAWODACH
Kategoria

Opis Kategorii

MULTI-OP PW

Stacje klubowe z terenu Warszawy „PW”

MULTI-OP MIXED

Stacje klubowe

SINGLE-OP MIXED

Stacje indywidualne

SINGLE-OP MIXED WM

Stacje indywidualne z terenu Warszawy „WM”

SINGLE-OP MIXED ROOKIE
CHECKLOG

Youngster and Novice stacje indywidualne SSB
obsługiwane przez operatorów poniżej 18 roku
życia lub z maksymalnie 3 letnim stażem
pierwszego pozwolenia
Dzienniki do kontroli

7.WYWOŁANIE W ZAWODACH
• „TEST SP”
8. WYMIANA RAPORTÓW
Stacje nadawcze klubowe i indywidualne startujące w zawodach wymieniają grupy
kontrolne składające się RST i kolejnego numeru QSO np.: 599 001
Stacje nadawcze klubowe startujące w kategorii z wyróznikiem „PW” podają grupę
kontrolną składające się z RST kolejnego numeru QSO oraz skrótu „PW” np. - 599
001PW
Stacje nadawcze indywidualne startujące w kategorii z wyróznikiem „WM” podają grupę
kontrolną składające się z RST kolejnego numeru QSO oraz skrótu „WM” np. 599 001WM
9. PUNKTACJA
Za każde bezbłędne potwierdzone QSO zalicza sie:
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „PW” na PSK63/RTTY/HELL - 15 pkt.,
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „WM” na PSK63/RTTY/HELL - 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,
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 3 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE),
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),
• wymiana grup kontrolnych pomiędzy własnymi znakami nadawczymi.
• braku logu korespondenta,
12. W ZAWODACH ZABRANIA SIĘ
- używać więcej niż jednego nadajnika,
- korzystać z pomocy osób znajdujących się poza pomieszczeniem, w którym
znajduje się radiostacja uczestnicząca w zawodach,
- korzystać z pomocniczych sieci w tym UKF, Internet do inicjowanie łączności, używania urządzeń nadawczych przekraczających moc 100 W.
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 48 godzin po zakończeniu zawodów na adres poczty
elektronicznej lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl .
15. ZAWODY PRZEPROWADZA ORAZ WYNIKI USTALA
Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju.Komisja Sędziowska powołana przez Wydział
Szkolenia i Sportów Łączności
16. WYNIKI ZAWODÓW
Rozliczenie zawodów nastąpi w ciągu 96 godzin od daty zakończenia zawodów.
Rozliczenie i prezentacja wyników dokonana zostanie poprzez strony internetowe
www.sp5kcr.eu oraz www.mazowszelok.pl .

