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REGULAMIN 

OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH 
Z OKAZJI „DNIA ŁĄCZNOŚCIOWCA 

CZĘŚĆ KF PSK63/RTTY/HELL 

1. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju 

2. CEL ZAWODÓW 

Celem zawodów jest uczczenie przez krótkofalowców "Dnia Łącznościowca". święta wszystkich 
łącznościowców oraz utrzymanie aktywności radiostacji indywidualnych i klubowych. 

3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH 

W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje nadawcze klubowe i 
indywidualne. 

4. TERMIN ZAWODÓW 

Zawody odbywają się w dniu 18 października każdego roku (terminie stałym) w Dniu Święta 
Łącznościowców. W dniu 18 października 1558 roku przypada rocznica utworzenia pierwszego 
stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją oraz Święto Wojsk Łączności i 
Informatyki. 

5. PASMA I EMISJE 

Zawody prowadzone będą w paśmie 3.5 MHz zgodnie z obowiązującym band planem.  
Emisje używane w zawodach PSK63, RTTY, HELL. 

Obowiązuje ograniczenie mocy do 100 W. 

6. CZAS ZAWODÓW 
 
- część KF PSK63 od godziny 17:00 - 17:30 UTC (19:00 - 19:30 LT). 
- część KF RTTY od godziny 17:30 - 18:00 UTC (19:30 - 20:00 LT). 
- część KF HELL od godziny 18:00 - 18:30 UTC (20:00 - 20:30 LT). 
 
7. WYWOŁANIE W ZAWODACH 
 
KF PSK63/RTTY/HELL - „TEST SP” 
 
 8. RAPORTY I GRUPY KONTROLNE 
 
Stacje krajowe 
KF PSK63/RTTY/HELL: raport składa się z RST, trzy cyfrowego numeru łączności, skrótu powiatu 
i dwucyfrowej liczby wskazującej ilość lat posiadania pozwolenia, np. 599 022WM15. 

Stacje zagraniczne: 
KF PSK63/RTTY/HELL: raport składa się z RST, trzycyfrowego numeru łączności, prefiksu i 
dwucyfrowej liczby wskazującej na ilość lat posiadania pozwolenia  
np.: stacja niemiecka 599 011DL15, stacja litewska 599 054LY43. 



 
 
9. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH 
Z tą sama stacją można nawiązać jedną łączność na PSK63, RTTY, HELL (razem 3 QSO). 
 
Uwaga! W zawodach obowiązuje numeracja ciągła. 
 
10. ŁĄCZNOŚCI NIEZALICZANE 

• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązuje QRT 5 minut przed i 
 po zawodach), 
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
• brak logu korespondenta, 
• rozbieżność czasu w dziennikach korespondenta > 3 minuty, 
• błędne odebranie znaku korespondenta, 
• błędne odebranie grupy kontrolnej, 
• łączności powtórzone, 

11. PUNKTACJA W ZAWODACH 

Dla stacji nadawców indywidualnych i stacji klubowych wynik końcowy ustala się przez 
podsumowanie wszystkich lat podanych w grupie kontrolnej przez korespondentów – przyjętych za 
punkty umowne. Do sumy ww. dolicza się lata posiadanego zezwolenia przez uczestnika zawodów za 
każdą emisję. 

Wynik końcowy: suma punktów za ilość lat z odebranych grup kontrolnych. 

12. DZIENNIKI ZAWODÓW 

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format Cabrillo (.cbr) należy przesyłać 
w terminie 3 dni od daty zakończenia zawodów. Stacje, które przyślą dzienniki po tym terminie nie 
będą klasyfikowane. 

Logi za zawody należy wysłać na adres poczty elektronicznej: lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl  
 
Plik Cabrillo powinien być załącznikiem i mieć postać np. sp5kcr.cbr (prosimy nie dopisywać do 
nazwy pliku dodatkowych informacji), a w temacie listu należy umieścić swój znak wywoławczy 
np. SP5KCR. 
 
 
13. KLASYFIKACJA W ZAWODACH I WYNIKI ZAWODÓW 
 
Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest w następujących grupach: 
 
Kategoria Opis Kategorii 

MULTI-OP MIXED Stacje z wieloma operatorami PSK63/RTTY/HELL 

SINGLE-OP MIXED Stacje indywidualne PSK63/RTTY/HELL 

SINGLE-OP JUNIOR MIXED 

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

 



Uwaga! Stacje SWL nie będą klasyfikowane. 
 
14. NAGRODY 

• za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą DYPLOMY 
ZWYCIEŻSCY (e-DYPLOM),  
• stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplom uczestnika (e-DYPLOM). 
 
• dyplomy będą dostępne dla wszystkich uczestników w postaci pliku wysokiej jakości PDF do 
wydrukowania we własnym zakresie na stronie internetowej www.sp5kcr.eu . 
 

15. ROZLICZENIE ZAWODÓW 
 
Rozliczenie zawodów oraz opublikowanie wyników na stronach internetowych nastąpi w ciągu 
7 dni od daty zakończenia zawodów. 

Komisja Sędziowska powołana jest przez Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu 
Głównego Ligi Obrony Kraju. 

Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez Komisję Łączności Warszawa 07.12.2019 rok. 
Data zmian w Regulaminie – 30.08.2020 r.  

 


