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1. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
 
Organizatorem zawodów jest Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego Ligi 
Obrony Kraju. 
Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK 
Wykonawca Klub Łączności SP5KCR 

2. CEL ZAWODÓW 
 
Celem zawodów jest stałe podnoszenie kwalifikacji operatorów radiostacji i utrzymanie w stałej 
gotowości sprzętu nadawczo-odbiorczego wraz z systemami antenowymi do pełnienia patriotycznego 
obowiązku obywateli na rzecz obronności państwa w tworzeniu zastępczej sieci łączności w 
sytuacjach zagrożeń kryzysowych.  
 
3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH 
 
W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje klubowe i indywidualne oraz 
nasłuchowcy. Radiostacje mogą pracować z terenowego QTH jak i ze stałego miejsca zainstalowania 
radiostacji nadawczo-odbiorczej. Radiostacje klubowe i indywidualne pracujące z terenowego QTH 
swoje znaki wywoławcze łamią przez literę „p” np.: SP5KCR/P lub SQ2LKM/P. 
 
4. RADIOSTACJA ORGANIZATORA 
 
Pełni funkcję radiostacji głównej, jej zadaniem jest: 
- przyjmowanie meldunków zbiorczych od radiostacji sztabowych, 
- nadawanie radiogramów i sygnałów alarmowania, 
- udział w konkurencjach nawiązywania łączności (przydziela punkty, lecz sama nie  
  jest klasyfikowana), 
- czuwa nad prawidłowością przebiegu zawodów. 
 
5. RADIOSTACJE SZTABOWE 
 
Zadaniem radiostacji sztabowej jest: 
- przyjmowanie meldunków od radiostacji klubowych i indywidualnych pracujących z terenowego QTH 
lub z miejsca zainstalowania radiostacji nadawczej, 
- przekazywanie meldunków zbiorczych do stacji centralnej (organizatora), 
- odbiór i przekazywanie sygnałów alarmowania, 
- odbiór radiogramów, 
- udział w konkurencjach nawiązywania łączności. 

 
Wykaz radiostacji sztabowych oraz radiostacji sztabowych rezerwowych znajduje się w załączniku do 
Regulaminu. Każda radiostacja sztabowa przyjmuje meldunki od radiostacji klubowych i 
indywidualnych ze swego województwa. W przypadku, gdy radiostacja sztabowa w danym 
województwie nie pracuje, wówczas radiostacje z tego województwa składają meldunki do dowolnej 
słyszalnej radiostacji sztabowej. Radiostacje sztabowe mogą pracować również z terenowego QTH i 
znak swój łamią również przez literę „p” np.:  SP2KRS/P 
 
6. KONKURENCJE W ZAWODACH 

- nawiązywanie łączności KF – CW/SSB/RTTY, 
- przekazywanie meldunków od radiostacji klubowych i indywidualnych do radiostacji     
  sztabowych, 
- przekazanie meldunków zbiorczych od radiostacji sztabowych do radiostacji   
  centralnej, 



- odbiór sygnałów alarmowania, 
- odbiór radiogramów kontrolnych, 
- praca radiostacji sztabowych z radiostacją centralną, sygnały alarmowania wg  
  kryptonimów, 
- nasłuchy – przeprowadza się jedynie podczas trwania konkurencji: 
  nawiązywania łączności, 
  odbiór radiogramów, 
  odbiór sygnałów alarmowania, 

7. CZAS, TERMIN I PRZEBIEG ZAWODÓW 
 
- zawody odbywają się w dniach 17 września 2010 r. (piątek) od godziny 16:00 (UTC) do 18 września 
(sobota) do godziny 06:00 (UTC). 
-  obowiązuje czas uniwersalny UTC.   
- brak meldunku, nieodebranie radiogramu lub sygnału alarmowania nie stanowi  przeszkody w        
  dalszym uczestniczeniu w zawodach. 
 
I TURA – KF/SSB 
 
Meldunek nr 1 radiostacji terenowych do radiostacji sztabowych KF-SSB 
 
W dniu 17 września w godzinach 16:00 – 16:30 (UTC) radiostacje klubowe i indywidualne przekazują 
meldunek nr 1 do właściwych terytorialnie radiostacji sztabowych, na QRG wg. tabeli (Załącznik Nr 9). 
Meldunek zawiera:  
RS / QTH / ilość osób biorących udział w zawodach np. 59 OTWOCK 1.        
 
Meldunek zbiorczy nr 1 radiostacji sztabowych do radiostacji centralnej KF-SSB 
 
W dniu 17 września w godzinach od 16:30 do 17:00 (UTC) radiostacje sztabowe przekazują meldunek 
zbiorowy do radiostacji centralnej, na QRG 3.715 MHz (+/- 3 kHz). Meldunek zawiera RS / 
KRYPTONIM / ilość meldunków od radiostacji z terenowego QTH / suma ilości osób biorących udział 
w zawodach / ilość meldunków od radiostacji ze stałego QTH / suma ilości osób biorących udział w 
zawodach  
np.: 59 WKRA 6  20  3  5 .  
 
Radiogram nr 1 do wszystkich radiostacji KF-SSB 
W dniu 17 września pomiędzy godziną  17:05 a 17:20 (UTC) radiostacja centralna SP5KCR nada na  
QRG 3.715 MHz (+/- 3 kHz)  radiogram (litery i cyfry), złożony z 50 grup pięcioznakowych. Nadanie 
radiogramów emisja SSB odbędzie się w tempie 15 grup/minutę. 
 
Nawiązanie łączności KF-SSB w I TURZE 
 
W dniu 17 września w godzinach od 16:30 do 19:00 (UTC) uczestnicy nawiązują łączności emisją 
SSB w paśmie 3,7 MHz . Z każdą radiostacją można nawiązać jedną łączność w I TURZE. Raport 
winien zawierać RS / kolejny numer / skrót województwa  (wg wykazu do Dyplomu SPPA) na terenie 
którego zainstalowana jest radiostacja np.: 59 005 R .  
 
UWAGA! 
Radiostacja centralna SP5KCR podaje raport RS i skrót województwa np. 59 R .   

Sygnały alarmowania nr 1 do wszystkich radiostacji 
 
Radiostacja centralna SP5KCR nada na QRG 3.715 MHz (+/- 3 kHz) sygnał alarmowania emisją SSB, 
podczas trwania I TURY nawiązywania łączności: 
- sygnał alarmowania nr 1, pomiędzy 18:40 a 18:45 (UTC), 



Sygnał alarmowania nadawany przez stacje centralną będzie zawierał po cztery grupy tekstu np.: 
ABCD 1234 WXYZ 9876  
 
II TURA KF-RTTY  
 
Meldunek nr 2 radiostacji terenowych do radiostacji sztabowych KF-RTTY 
 
W dniu 17 września w godzinach od 19:00 do 19:15 (UTC) radiostacje klubowe i indywidualne biorące 
udział w zawodach przekazują Meldunek nr 2 do właściwych stacji sztabowych lub najlepiej słyszalnej 
radiostacji sztabowej na paśmie 3,580 MHz do 3590 MHz.  Meldunek zawiera: RST / QTH / ilość osób 
biorących udział w zawodach np. 599 MILANÓWEK 5 . 
 
Radiogram nr 2 do wszystkich radiostacji KF-RTTY 
W dniu 17 września pomiędzy godziną  20:15 a 20:30 (UTC) radiostacja centralna SP5KCR nada na  
QRG 3.580 MHz (początek widma) radiogram (litery i cyfry), złożony z 50 grup pięcioznakowych np.: 
ABCD 1234 WXYZ 9876 
 
Nawiązanie łączności KF-RTTY w II TURZE 
 
W dniu 17 września w godzinach od 19:30 do 01:00 (UTC) uczestnicy nawiązują łączności emisją 
RTTY w paśmie 3,580 MHz – 3,590 MHz . Z każdą radiostacją można nawiązać jedną łączność w II 
TURZE. Raport winien zawierać RST / kolejny numer / skrót województwa (wg wykazu do Dyplomu 
SPPA) na terenie którego zainstalowana jest radiostacja np.: 599 005 R .  
 
UWAGA! 
Radiostacja centralna SP5KCR podaje raport RST i skrót województwa np. 599 R .   

Sygnały alarmowania nr 2 do wszystkich radiostacji 
 
Radiostacja centralna SP5KCR nada na QRG 3.580 MHz (początek widma) nada sygnał alarmowania 
emisją RTTY, podczas trwania II TURY nawiązywania łączności: 
- sygnał alarmowania nr 2, pomiędzy 20:50 a 21:00 (UTC), 
Sygnał alarmowania nadawany przez radiostację centralną będzie zawierał po cztery grupy tekstu np.: 
ABCD 1234 WXYZ 9876 
 
III TURA KF-CW  
 
Meldunek nr 3 radiostacji terenowych do radiostacji sztabowych KF-CW 
 
W dniu 18 września w godzinach od 04:30 do 05:00 (UTC) radiostacje klubowe i indywidualne biorące 
udział w zawodach przekazują Meldunek nr 3 do właściwych terytorialnie radiostacji sztabowych, na 
QRG wg. tabeli (Załacznik Nr 9). Meldunek zawiera:  
RST / QTH / ilość osób biorących udział w zawodach np. 599 OTWOCK 1.        
 
Radiogram nr 3 do wszystkich radiostacji KF-CW 
W dniu 18 września pomiędzy godziną  04:25 a 04:30 (UTC) radiostacja centralna SP5KCR nada na  
QRG 3.715 MHz (+/- 3 kHz)  radiogram (litery i cyfry), złożony z 50 grup pięcioznakowych. Nadanie 
radiogramów emisja CW odbędzie się w tempie 12 grup/minutę. 
 
Nawiązanie łączności KF-CW w III TURZE 
 
W dniu 18 września w godzinach od 04:30 do 06:00 (UTC) uczestnicy nawiązują łączności emisją CW 
w paśmie przewidzianym do prowadzenia zawodów. Z każdą radiostacją można nawiązać jedną 
łączność w III TURZE. Raport winien zawierać RST / kolejny numer / skrót województwa  (wg wykazu 
do Dyplomu SPPA) na terenie którego zainstalowana jest radiostacja np.: 599 005 R .  



 
UWAGA! 
Radiostacja centralna SP5KCR podaje raport RST i skrót województwa np. 599 R .   

Sygnały alarmowania nr 3 do wszystkich radiostacji 
 
Radiostacja centralna SP5KCR nada na QRG 3.545 MHz (+/- 3 kHz) sygnał alarmowania Nr 3 emisją 
CW, podczas trwania III TURY nawiązywania łączności: 
- sygnał alarmowania nr 3, pomiędzy 05:15 a 05:25 (UTC), 
Sygnał alarmowania nadawany przez radiostację centralną będzie zawierał po cztery grupy tekstu np.: 
ABCD 1234 WXYZ 9876   
Nadanie sygnału alarmowania odbędzie się w tempie 12 grup/minutę. 
 
Sygnały alarmowania nr 4 do radiostacji sztabowych 
 
Radiostacja centralna SP5KCR nada na QRG 3.545 MHz (+/- 3 kHz) sygnał alarmowania Nr 4 emisją 
CW, podczas trwania III TURY nawiązywania łączności: 
- sygnał alarmowania nr 4, pomiędzy 05:30 a 06:00 (UTC), 
Każdy sygnał alarmowania będzie zawierał po cztery grupy tekstu np.: ABCD 1234 WXYZ 9876   
Nadanie sygnału alarmowania odbędzie się w tempie 12 grup/minutę lub w tempie operatora stacji 
sztabowej. Po odebraniu sygnału alarmowania Nr 4 przez operatora stacji sztabowej. – Stacja 
sztabowa nada do stacji centralnej odebrany sygnał alarmowania.  

8. PASMO, EMISJE I MOC NADAWCZA. 

- Pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów. 
- Obowiązujące emisje CW, SSB oraz RTTY. 
- W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 150 W. 
 
9. WYWOŁANIE W ZAWODACH 
 
- Telegrafia (CW) oraz Cyfrowe (RTTY) – „TEST ASP” 
- Fonia (SSB) – „ZAWODY ALERT” 

10. NAWIĄZYWANIE ŁĄCZNOŚCI. 
 
W zawodach zaliczane są łączności za każdy dzień trwania zawodów. Z tą samą stacją można 
nawiązać:  
- po 1 QSO emisją CW (pierwsza łączność w sobotę),  
- po 1 QSO emisją SSB (jedna łaczność w piątek), 
- po 1 QSO emisją RTTY (jedna łaczność w piątek), 

11. NASŁUCHY W ZAWODACH. 

Nasłuchy każdej radiostacji można przeprowadzić w czasie trwania zawodów tylko jeden raz, 
dowolnym rodzajem emisji. 

Nasłuchowcy mogą uczestniczyć we wszystkich konkurencjach KF:  
- nawiązywania łączności,  
- odbiór radiogramów,  
- odbiór sygnałów alarmowych, 

Punktacja jak dla nadawców.   

12. RAPORTY 
 
- KF/CW: raport składa się z trzycyfrowego numeru łączności + RST + skrótu  



  województwa np.: 001 599 R 
- KF/SSB: raport składa się z trzycyfrowego numeru łączności + RS + skrótu  
  województwa np.: 001 59 R 
- KF/RTTY: raport składa się z trzycyfrowego numeru łączności + RSQ + skrótu  
  województwa np.: 001 599 R 
 
UWAGA! 
Na KF – CW/SSB obowiązuje numeracja ciągła. 
Na KF – RTTY obowiązuje osobny log.  
Dopuszcza się możliwość pracy na więcej niż jednym urządzeniu nadawczym (węzły łączności), 
jednak przy zachowaniu numeracji ciągłej w dziennikach zawodów (KF – CW/SSB).    

13. PUNKTACJA W ZAWODACH 
 
- za każde bezbłędne QSO SSB – 1 pkt. 
- za każde bezbłędne QSO CW, RTTY – 2 pkt. 
- za nadany meldunek (Meldunek Nr 1) do stacji sztabowej SSB – 10 pkt. 
- - za nadany meldunek (Meldunek Nr 2 , Nr 3 ) do stacji sztabowej CW ,RTTY – 20 pkt. 
- nadany meldunek zbiorczy SSB – 10 pkt. 
- nadany meldunek zbiorczy RTTY – 20 pkt. 
- nadany meldunek zbiorczy CW – 20 pkt. 
- odebrany Radiogram Nr 1 CW – 40 pkt. 
- odebrany Radiogram Nr 2 SSB – 20 pkt. 
- odebrany Radiogram Nr 3 RTTY – 40 pkt. 
- odebrany Sygnał alarmowania Nr 1 SSB – 20 pkt. 
- odebrany Sygnał alarmowania Nr 2  RTTY – 40 pkt. 
- odebrany Sygnał alarmowania Nr 3 CW – 40 pkt. 
- odebrany Sygnał alarmowania Nr 4 przez stację sztabową i  nadany do stacji głównej (SSB) – 50 pkt.  
- stacje sztabowe uzyskują dodatkowo za każdy nadesłany log do organizatora zawodów, stacji która          
  zostanie przez nią zarejestrowana – 5 pkt.  

14. ŁĄCZNOŚĆI I NASŁUCHY NIE ZALICZANE 
 
- nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe „QRT”),  
- brak logu korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż 9 dziennikach, 
- brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
- rozbieżność czasu w dziennikach korespondenta ponad 5 minuty, 
- łączności powtórzone (DUPE), 
- błędne grupy kontrolne (RPRT), 
- błędne odebranie znaku korespondenta (CALL), 

UWAGA!   
Klasyfikuje się tylko te stacje, które przeprowadzą co najmniej 10 QSO dowolnymi emisjami  lub 
łącznie. 
 
15. KLASYFIKACJA 
W zawodach ustala się klasyfikację wg. niżej wyszczególnionych grup: 
 
A – radiostacje sztabowe KF CW/SSB/RTTY  
B - radiostacje klubowe KF CW/SSB/RTTY pracujące z terenowego QTH. 
C – radiostacje indywidualne KF CW/SSB/RTTY pracujące z terenowego QTH. 
D – radiostacje klubowe KF CW/SSB/RTTY pracujące ze stałego QTH.  
E – radiostacje indywidualne KF CW/SSB/RTTY pracujące zestałego QTH. 
F – radiostacje klubowe i indywidualne pracujące tylko emisją CW. 
G – radiostacje klubowe i indywidualne pracujące tylko emisją SSB. 



H – radiostacje klubowe i indywidualne pracujące tylko emisja RTTY. 
I – stacje nasłuchowe klubowe i indywidualne – łączna KF – CW/SSB/RTTY  

 

16. DZIENNIKI 
 
Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej w formacie *.cbr (Cabrillo) oraz *.log oraz załączniki - 
radiogramy, sygnały alarmowe jako pliki tekstowe (dokumenty aktywne do pobrania i wypełnienia na 
komputerze można pobrać ze strony www.mazowszelok.pl lub www.sp5kcr.eu ) w oddzielnych 
załącznikach należy przesłać w terminie 14 dni od daty zakończenia zawodów pocztą elektroniczną na 
adres: 
E-mail lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl 
 
Stacje, które nie posiadają możliwości przesłania dzienników w postaci elektronicznej wypełniają druki 
papierowe, niemniej jednak organizator prosi o przesyłanie dzienników pracy jako plików 
elektronicznych. Pozwoli to na znaczne przyspieszenie prac komisji zawodów. 
 
Załącznik Nr 4 – Dzienniki łączności nawiązywanych w I turze KF-SSB 
Załącznik Nr 5 – Dzienniki łączności nawiązywanych w I turze KF-RTTY 
Załącznik Nr 6 – Dzienniki łączności nawiązywanych w I turze KF-CW   
 
Organizator prosi o nie przysyłanie dzienników papierowych z obliczoną punktacją oraz o nie 
wypełnianie rubryk „PKT(*). 

17. WYNIK ZAWODÓW  
 
Wyniki końcowy stanowi suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. Wyniki po 
opracowaniu przez organizatora, w terminie trzech miesięcy zostano przesłane do wszystkich 
uczestników zwodów na wskazane adresy poczty elektronicznej oraz zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej www.mazowszelok.pl .   

18. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
We wszystkich grupach za zajęcie 3 pierwszych miejsc  przyznane zostaną puchar i dyplom laureata, 
za zajecie miejsc od  4 do 6  dyplomy laureatów zawodów. 
Warunkiem ich przyznania jest udział w każdej grupie „A” – „H” minimum 10 radiostacji nadawczych, w 
grupie „I” udział co najmniej 5 stacji nasłuchowych. Pozostałe stacje otrzymują dyplom uczestnictwa. 

19. KOSZTY UDZIAŁU W ZAWODACH 
 
Wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach m.in. podróż, transport, eksploatacja sprzętu, 
wyżywienie itp. w odniesieniu do radiostacji Klubów Łączności LOK pokrywają Zarządy Wojewódzkie 
LOK lub Kluby Łączności LOK, natomiast operatorzy stacji indywidualnych i innych organizacji 
pokrywają te koszty we własnym zakresie. 
 
20. ZAWODY PRZEPROWADZA I WYNIK USTALA 
   
Komisja sędziowska powołana przez WSiSŁ Biura ZG LOK. 
Decyzje Komisji są ostateczne.    

  


