
REGULAMIN 
 

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW 
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ZAWODÓW W RADIOPELENGACJI AMATORSKIEJ   
 
 

1. Celem zawodów jest ocena działalności szkoleniowo - sportowej Klubów i Zarządów 
Wojewódzkich LOK w zakresie radiopelengacji amatorskiej. Wyłonienie najlepszych 
zawodników oraz zespołów, wymiana doświadczeń technicznych i organizacyjnych oraz 
popularyzacja tego sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
 
UCZESTNICY ZAWODÓW: 
 
  W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy Klubów Łączności LOK oraz 
członkowie ZHP, PZK, PZRS, zawodnicy indywidualni - według następujących kategorii 
wiekowych: 
 
Nazwa kategorii  Wiek Kategoria  
dziecko dziewczynka do 12 lat D12 
dziecko chłopiec do 12 lat K12 
młodziczka do 14 lat M14 
młodzik do 14 lat K14 
juniorka młodsza do 16 lat K16 
junior młodszy do 16 lat M16 
juniorka do 19 lat K18 
junior do 19 lat M19 
seniorka (opiekunowie grup i inni) powyżej  19 lat KS (Open) 
senior (opiekunowie grup i inni) powyżej  19 lat MS (Open) 
 
Wiek zawodnika ustala się na dzień 1 stycznia roku w którym odbywają się zawody. 
 
Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości (legitymacja 
szkolna, dowód osobisty) - warunek dopuszczenia do zawodów. 
 
Kierownik drużyny musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 
start w zawodach i powinien ją sekretarza zawodów przy zgłoszeniu. 
 
Kierownik - opiekun zespołu musi posiadać polisę ubezpieczenia NW, którą 
obowiązkowo okazuje przy zgłoszeniu zespołu wraz z listą imienną uczestników 
potwierdzoną przez ubezpieczyciela oraz aktualne indywidualne badania lekarskie. 
 
Za sprawdzenie powyższych dokumentów i dopuszczenie do zawodów odpowiadają 
wyłącznie sekretarz zawodów (ma obowiązek sprawdzenia). 
 
 
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKA:  
 
- każdy zawodnik przywozi ze sobą odbiorniki na pasmo 3,5 MHz i 144 MHz lub tylko 
jeden z nich jeżeli nie startuje w obydwu pasmach. 
- dokument tożsamości ze zdjęciem aktualne, badania lekarskie, strój sportowy do 
biegów terenowych. 



  
PRZEPISY TECHNICZNE: 
 
1. Zawody odbywają się w dwóch pasmach tzn. 3,5 MHz i 144 MHz. 
 
2. Każdy zawodnik ma prawo startować w obydwu pasmach lub tylko jednym z nich. 
 
3. Zabrania się udzielania i korzystania z pomocy dla i od jakichkolwiek osób, łącznie z 
zawodnikami, jak również korzystania z jakichkolwiek środków i sposobów komunikacji. 
Nie stosowanie się do powyższych zakazów będzie karane dyskwalifikacją. 
 
4. Zawodnicy nie mogą powodować niszczenia lub uszkodzenia własności osób 
trzecich. 
 
5. W przypadku burzy trwająca konkurencja powinna być odwołana - decyzje podejmuje 
jednoosobowo sędzia główny zawodów. 
 
6. Obszar i teren na którym odbywają się zawody powinien być zalesiony. Różnice 
poziomu wzniesień w całym terenie nie mogą przekraczać 200 metrów. Należy unikać 
organizacji zawodów w terenie, przez który przebiegają tory kolejowe, szosy, trakcje 
wysokiego napięcia i zbiorniki wodne. Nie zaleca się organizować kolejnych zawodów w 
tym samym terenie. 
 
7. Nadajniki powinny być rozmieszczone w odległościach nie mniejszych niż 400 
metrów. Nadajnik położony najbliżej linii startu nie może być umieszczony bliżej niż 750 
metrów. Całkowita odległość od startu do mety, poprzez wszystkie nadajniki, powinna 
zawierać się w granicach od 4 do 7 kilometrów. Sędziowie na nadajnikach nie mogą 
znajdować się bezpośrednio przy nich. 
 
8. W odległości nie większej niż 2 metry od każdego nadajnika powinna być 
umieszczona trój graniasta pryzma, wykonana w kolorach czerwonym i białym. Do 
pryzmy powinno być przymocowane urządzenie rejestrujące. Pryzma powinna mieć 
numer właściwego nadajnika oraz jego pasmo pracy. 
 
9. W każdym paśmie powinno pracować 5 ukrytych nadajników w następującej 
kolejności: 
 
w pierwszej minucie nadajnik numer 1 wysyłający znaki MOE 
w drugiej minucie nadajnik numer 2 wysyłający znaki MOI 
w trzeciej minucie nadajnik numer 3 wysyłający znaki MOS 
w czwartej minucie nadajnik numer 4 wysyłający znaki MOH 
w piątej minucie nadajnik numer 5 wysyłający znaki MO5 
 
 
Taka kolejność będzie się powtarzać po upływie każdej piątej minuty, z nadajnikiem 
numer 1 nadającym w szóstej minucie itd. Szósty nadajnik pełni funkcję radiolatarni i 
musi być umieszczony przy wejściu do „korytarza finiszowego". Nadajnik ten wysyła w 
sposób ciągły znaki MO. Nadajniki w paśmie 3,5 MHz pracują emisją Al A, natomiast w 
paśmie 144 MHz emisją A2A. Szybkość kluczowania powinna zawierać się pomiędzy 8 
a 12 grup (słów) na minutę. 
 
10. Wszystkie nadajniki w paśmie 3,5 MHz powinny pracować w zakresie częstotliwości 
3510 do 3600 kHz. Wszystkie nadajniki w paśmie 144 MHz powinny pracować w 



zakresie 144,500 do 144,845 MHz. Wszystkie nadajniki z wyjątkiem szóstego 
(radiolatarni) powinny pracować na tej samej częstotliwości; natomiast nadajnik 
radiolatarni na częstotliwości różniącej się znacznie od częstotliwości pozostałych 
nadajników. Moc wyjściowa nadajników powinna zawierać się w granicach pomiędzy 3 
do 5 watów. Przy każdym pracującym nadajniku powinien znajdować się nadajnik 
rezerwowy o tych samych lub bardzo zbliżonych parametrach. W paśmie 3,5 MHz 
stosuje się polaryzację pionową a w paśmie 144 MHz polaryzację poziomą. 
 
11. Praca nadajników może się rozpocząć po zdeponowaniu wszystkich odbiorników na 
starcie. Zakończenie pracy może nastąpić z chwilą upływu limitu czasu dla ostatniej 
grupy zawodników. Nadajnik radiolatarni powinien pracować do czasu powrotu 
ostatniego zawodnika. Wszelkie decyzje o wyłączeniu nadajników podejmuje wyłącznie 
sędzia główny. 
 
12.Praca i słyszalność wszystkich nadajników powinna być kontrolowana na starcie 
przy pomocy odbiornika z wykorzystaniem anteny dookólnej. Sygnały pracujących 
ukrytych nadajników mogą być słyszalne wyłącznie dla zawodników na linii startu. 
 
14. W miejscu startu zawodów powinny być następujące informacje: 
- limit czasu, 
- częstotliwości pracy nadajników, również zapasowych, 
- mapa terenu z zaznaczonym startem i metą dostępna dla zawodników bezpośrednio 
przygotowujących się do startu, 
- lista startowa z wykazaniem czasu startu każdego zawodnika, 
- wzór pryzmy i urządzenia rejestrującego - w rejonie wyczekiwania. 
- azymut awaryjny. 
 
14. Na teren zawodów mają wstęp zawodnicy po komendzie startu i osoby ze składu 
sędziowskiego bezpośrednio pełniące swoje funkcje na terenie zawodów, dla 
pozostałych powinny być wyznaczone rejony wyczekiwania. 
 
15. Organizator musi przygotować służbową sieć łączności pomiędzy startem i metą 
oraz sędziami na nadajnikach (częstotliwości pracy sieci nie mogą zakłócać odbioru 
pracujących nadajników). 
 
16. Pomiar czasu powinien być dokonywany na linii startu i mety przy pomocy 
chronometrów mechanicznych lub elektronicznych, z dokładnością do 1 sekundy. 
Każdy zawodnik ma prawo do uzyskania od sędziego swego zarejestrowanego czasu 
biegu. 
 
17. Organizator musi zapewnić ciągłą służbę medyczną podczas trwania zawodów. 
Punkt udzielania pierwszej pomocy powinien być zlokalizowany w pobliżu linii mety 
(za ubezpieczenie swoich zawodników odpowiada kierujący klub i kierownik zespołu, 
 a nie organizator). 
 
18. Kolejność startu w ramach danego zespołu będzie określona przez kierownika 
zespołu i podana do wiadomości komisji sędziowskiej w przeddzień zawodów. 
Sekretarz przygotowuje listę startową i przydziela zawodnikom numery startowe. 
Numery startowe przydzielone zawodnikom zachowują ważność podczas całych 
zawodów. 
 
19. Organizator przygotowuje dla każdego zawodnika: 
- „kartę startową” 



- mapę obejmującą obszar zawodów. Zaleca się aby mapa była w skali co najmniej 1 : 
25000 lub dokładniejsza, była wykonana na papierze dobrej jakości i w miarę 
możliwości w kolorach. Na mapie powinny być wyraźnie zaznaczone granice obszaru 
zawodów, start i meta. 
- numery startowe, które muszą być wyraźnie widoczne. 
 
PRZEBIEG ZAWODÓW:  
 
1. Po przybyciu na miejsce zawodów, zawodnicy deponują swoje odbiorniki w miejscu 
wskazanym przez sędziego startu. Ukryte nadajniki pozostają wyłączone do czasu 
zakończenia deponowania odbiorników. 
 
2. Zawodnicy pobierają odbiorniki wraz z mapami i kartami startowymi na 10 minut 
przed startem. 
 
3. Start odbywa się grupowo. Po jednym zawodniku z każdej grupy wiekowej i z 
różnych zespołów. Grupy te startują co 5 minut. Każda grupa startuje z chwilą 
rozpoczęcia pracy przez nadajnik nr 5 (M05). Należy unikać startu zawodników z tej 
samej drużyny w dwóch startujących po sobie grupach. 
 
4. Sędzia rozprowadzający zaplanuje dwa lub więcej korytarzy startowych. Każdy 
korytarz powinien mieć długość od 50 do 250 metrów. Nie może być bezpośredniej 
widoczności z końców korytarzy. 
 
5. Po usłyszeniu sygnału startowego, zawodnicy obowiązkowo przebiegają korytarz 
startowy. Gdy zawodnik osiągnie koniec korytarza, załącza swój odbiornik i rozpoczyna 
poszukiwanie nadajników. 
Nadajniki powinny być poszukiwane jak poniżej: 
 
- juniorzy opuszczają nadajnik Nr 3 
- juniorki opuszczają nadajnik Nr 4  
- młodziczki opuszczają dwa nadajniki młodzicy opuszczają dwa nadajniki 
- juniorki młodsze opuszczają nadajnik nr 1 
- juniorzy młodsi opuszczają nadajnik nr 2 
- dzieci poszukują trzy nadajniki - według wariantu podanego przez sędziego na    
  starcie. 
 
Kolejność w jakiej zawodnicy poszukują i odnajdują nadajniki zależy wyłącznie od ich 
decyzji oprócz dzieci, które poszukują według zaleceń sędziego rozprowadzającego. 
 
7. Odszukanie każdego ukrytego nadajnika powinno być zarejestrowane na karcie 
startowej zawodnika przy pomocy urządzenia rejestrującego przymocowanego do 
pryzmy. 
 
8. Po odszukaniu przez zawodnika wszystkich ukrytych nadajników przewidzianych dla 
jego kategorii, biegnie on do mety posługując się mapą i sygnałami radiolatarni.  
Radiolatamia nie musi być odszukiwana ani też rejestrowana na karcie startowej. 
 
9. Po osiągnięciu radiolatarni, zawodnik biegnie przez korytarz finiszowy, o długości 50 
do 100 metrów. Czas zawodnika na mecie mierzony jest na linii mety znajdującej się na 
końcu korytarza finiszowego; czas ten powinien być natychmiast ogłoszony. Po 
minięciu linii mety zawodnik wręcza swoją kartę startową. Utrata karty startowej 



powoduje dyskwalifikację zawodnika. Korytarz startowy i finiszowy powinny być 
wyraźnie oznakowane. 
 
OBLICZANIE WYNIKÓW, KLASYFIKACJA:  
 
1. W zawodach prowadzi się klasyfikacje: 
 
- Indywidualna - oddzielnie w każdej grupie wiekowej i paśmie, na podstawie ilości 
odnalezionych nadajników i uzyskanego czasu, 
 
 - Indywidualna wielobojową (3,5 MHz + 144 MHz ) - oddzielnie w każdej grupie 
wiekowej, na podstawie ilości odnalezionych nadajników oraz uzyskanych czasów. W 
klasyfikacji łącznej uwzględnia się również zawodników, którzy startowali tylko na 
jednym paśmie, 
 
- Drużynową - na podstawie ilości odnalezionych nadajników przez zawodników 
drużyny po jednym najlepszym z każdej kategorii i uzyskanych czasów, 
 
2. O miejscu zawodnika w każdej grupie wiekowej, jak również i drużyny decyduje 
najpierw liczba odnalezionych nadajników, a następnie najlepszy czas. W pierwszej 
kolejności będą klasyfikowani ci zawodnicy i te drużyny , którzy odnaleźli wszystkie 
przewidziane regulaminem nadajniki, w drugiej - zawodnicy i zespoły, którzy odnaleźli o 
jeden nadajnik mniej itd. 
 
3. W przypadku uzyskania jednakowych wyników w klasyfikacji łącznej przez dwóch lub 
więcej zawodników, lub zespoły - o pierwszeństwie decyduje lepszy wynik w paśmie  
3,5 MHz. 
 
Do klasyfikacji drużynowej nie zalicza się wyników uzyskanych przez zawodników 
kategorii Seniorka/Senior (powyżej 19 lat) 
 
NAGRODY:  
 
Klasyfikacja drużynowa. 
Zespoły, które zajmą: 
- I, II, III miejsca - zostają nagradzani pucharami i dyplomami, 
- za zajęcie IV - VI miejsca dyplomami. 
 
Klasyfikacja indywidualna. 
Zawodnicy, którzy zajęli: 
I, II i III miejsce nagradzani są pucharami medalami, dyplomami, 
za miejsca IV - VI dyplomami. 
 
Jeżeli organizator będzie w stanie pozyskać fundatorów zawodnicy mogą otrzymać 
dodatkowe wyróżnienia (nagrody rzeczowe). 
 
Komisja Łączności i Informatyki ZGLOK 
 


