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REGULAMIN 
 

 
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW 

DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  
WIELOBOJU Ł ĄCZNOŚCI  
     

 
 
    I. ORGANIZATOR ZAWODÓW  
 
Organizatorem zawodów są:  
- Zarząd Główny LOK Wydział Szkolenia i Sportów Obronnych, 
- Zarządy Wojewódzki LOK  
- Kluby Łączności LOK 
 
     II. CEL ZAWODÓW  
 
- Celem zawodów jest popularyzacja sportów politechnicznych i obronnych wśród dzieci      
i młodzieży szkolnej. 
 
    III. UCZESTNICY ZAWODÓW 
 
- W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy Klubów Łączności LOK oraz za pełną 
odpłatnością członkowie ZHP, PZK, PZRS oraz zawodnicy zagraniczni według 
następujących kategorii wiekowych: 
 

KATEGORIA 
WIEKOWA  

NAZWA KATEGORII WIEKOWEJ KATEGORIA WIEK 

A DZIECKO DZIEWCZYNKA M12 8 – 12 lat 

B DZIECKO CHŁOPIEC K12 8 – 12 lat 

C MŁODZICZKA M14 do lat 14  

D MŁODZIK K14 do lat 14 

E JUNIORKA MŁODSZA M16 do lat 16 

F JUNIOR MŁODSZY K16 do lat 16 

G JUNIORKA M18 do lat 18 

H JUNIOR K18 do lat 18 
 
1. Wiek zawodnika ustala się nadzień 1 stycznia roku w którym odbywają się zawody. 
 
UWAGA:  Do zawodów dopuszcza się możliwość startu dzieci w wieku poniżej 8 lat.  
Zasady oceny za poszczególne konkurencje bądź pominięcie niektórych z nich pozostawia 
się komisji sędziowskiej. Zawodnicy w tej kategorii klasyfikowani są wyłącznie indywidualnie 
razem chłopcy i dziewczynki. Ich wyniki nie mogą być doliczane do macierzystych drużyn 
(chyba, że startują na normalnych zasadach w grupie 8 - 12 lat). Za zajęte miejsca 
otrzymują dyplomy lub w miarę możliwości organizatora mogą otrzymać upominki.  
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2. Kierownik drużyny musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 
start w zawodach i powinien ją okazać na żądanie wyłącznie sekretarza zawodów lub 
sędziego głównego. 
 
3. Zawodnicy muszą posiadać ze sobą: 
- legitymację szkolną, paszport ( jest to warunek, który dopuszcza uczestnika do zawodów ) 
- aktualne badania lekarskie ważne pół roku ( może być lista zbiorcza, przedstawiona przez 
kierownika drużyny ),  
- strój sportowy do konkurencji terenowych, 
 
W miarę możliwości: 
- kompas lub busola, 
- odbiornik do radiopelengacji amatorskiej na pasmo 80 metrów (3,5 MHz) 
- klucz telegraficzny elektroniczny lub sztorcowy. 
 
    IV. PROGRAM ZAWODÓW  
 
Program zawodów obejmuję następujące konkurencje: 
 
1. Strzelanie z broni pneumatycznej ( kpn ), 
 
2. Określenie azymutu na nadajnik pracujący ciągle przy pomocy odbiornika i busoli,          
    na czas, 
 
3. Odszukanie jednego nadajnika ( lisa ) pracującego ciągle, 
 
4. Rzut granatem ćwiczebnym F-1, 
 
5. Bieg na orientację, 
 
6. Odbiór liter i cyfr alfabetem Morse'a, 
 
7. Nadawanie liter i cyfr alfabetem Morse'a, 
 
8. Wymiana foniczna radiogramów w sieci radiowej, 
 
    V. PRZEBIEG KONKURENCJI  
 
1. STRZELANIE.  
- odbywa się z karabinka pneumatycznego  
- z odległości 10 metrów, pozycja strzelecka stojąc,  
- z wolnej ręki bez wykorzystania pasa i podpórki do tarczy TS-3, dla kategorii            
  wiekowej „ A ” dopuszcza się wykorzystanie podpórki oraz pomoc osoby dorosłej przy   
  ładowaniu karabinka.  
- ilość strzałów: 3 strzały próbne i 10 ocenianych.  
 
Punktacja: to liczba punktów zdobytych w czasie strzelania. 
UWAGA: Zawodnicy lub drużyny mogą korzystać z własnych karabinków pod warunkiem, 
że nie posiadają celowników optycznych. 
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2. OKREŚLENIE AZYMUTU NA CIĄGLE PRACUJĄCY NADAJNIK.  
- odległość do nadajnika ok. 200 - 300 metrów. 
- przy pomocy odbiornika z anteną kierunkową na pasmo 80 metrów ( 3,5 MHz ) i busoli  
  określić azymut w stopniach. 
 
Punktacja: każdy zawodnik przed startem do tej konkurencji otrzymuje awansem 50 pkt. Za 
każdy stopień błędu odejmuje się zawodnikowi 2 pkt. 
Za wykonanie zadania w pierwszej minucie premia 20 pkt, za wykonanie zadania w drugiej 
minucie premia 10 pkt. Maksymalny czas na wykonanie konkurencji 3 minuty - po upływie 
tego czasu sędzia przerwie konkurencję. Przekroczenie limitu czasu jest równoznaczne z 
brakiem punktów za konkurencję. 
 
3. ODSZUKANIE CIĄGLE PRACUJĄCEGO NADAJNIKA W PA ŚMIE 80 METRÓW. 
-  odległość do nadajnika 800 - 1000 metrów, 
- maksymalny czas na odnalezienie nadajnika 12 minut. 
 
Punktacja: każdy zawodnik przed startem do tej konkurencji otrzymuje 100 punktów. 
 
- za każdą minutę poszukiwania odejmuje się zawodnikowi 10 punktów. 
- wygrywa zawodnik, który zachował najwięcej punktów, 
- przekroczenie limitu czasu i nie odnalezienie nadajnika powoduje, że zawodnik nie  
  otrzymuję punktów za konkurencję. 
- czas poszukiwania się do pełnych minut ( do 30 sekund w dół powyżej 30 sekund               
  w górę ). 
 
4. RZUT GRANATEM ĆWICZEBNYM F-1  
- 3 rzuty próbne, 
- 5 rzutów ocenianych, 
- rzut do kwadratu o boku 1,5 metra - odległość mierzona od środka kwadratu, 
 
   Odległo ści rzutu dla kategorii wiekowych  
 
 

KATEGORIA 
WIEKOWA  

NAZWA KATEGORII 
WIEKOWEJ 

KATEGORIA ODLEGŁOŚĆ 

A DZIECKO DZIEWCZYNKA M12 6 metrów 

B DZIECKO CHŁOPCZYK K12 8 metrów 

C MŁODZICZKA M14 10 metrów 

D MŁODZIK K14 12 metrów 

E JUNIORKA MŁODSZA M16 14 metrów 

F JUNIOR MŁODSZY K16 16 metrów 

G JUNIORKA M18 18 metrów 

H JUNIOR K18 20 metrów 
 
 
 
Punktacja: Za każdy celny rzut zawodnik otrzymuje 10 punktów. Wynik stanowi suma 
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punktów. 
 
 
5. BIEG NA ORIENTACJ Ę. 
Długość trasy i ilość punktów, które przy pomocy busoli i mapy mają do odnalezienia 
zawodnicy poszczególnych kategorii wiekowych. 
 
 

KATEGORIA 
WIEKOWA  

NAZWA KATEGORII 
WIEKOWEJ 

KATEGORIA DŁUGOŚĆ TRASY 
ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

A DZIECKO DZIEWCZYNKA M12 800 metrów 3 punkty 

B DZIECKO CHŁOPCZYK K12 800 metrów 3 punkty 

C MŁODZICZKA M14 1000 metrów 3 punkty 

D MŁODZIK K14 1000 metrów 3 punkty 

E JUNIORKA MŁODSZA M16 1500 metrów 5 punktów 

F JUNIOR MŁODSZY K16 1500 metrów 5 punktów 

G JUNIORKA M18 2000 metrów 5 punktów 

H JUNIOR K18 2000 metrów 5 punktów 
 
 
Czas na konkurencję 30 minut. Punkty należy potwierdzić na karcie startowej przy pomocy 
urządzenia rejestrującego. 
 
Punktacja: Każdy zawodnik przed startem otrzymuje awansem 200 punktów. Za każdą 
minutę poszukiwania zawodnikowi odejmuje się 10 punktów, 
- za nie odnalezienie punktu zawodnikowi odejmuje się po 50punktów, 
- nie otrzymuje punktów zawodnik, który przekroczył czas lub nie odnalazł, żadnego punktu. 
 
6. ODBIÓR I NADAWANIE LITER I CYFR AKLFABETEM MORSE 'A. 
Odbiór wszystkich radiogramów rozpoczyna się od najniższego tempa zadeklarowanego 
przez zawodnika na sali odbioru jednak nie niżej niż 20 znaków na minutę, oddzielnie           
w każdym rodzaju tekstu. 
 
Tekstu literowy, mieszany i cyfr  odbierany jest przez zawodnika przy zastosowaniu 
odpowiedniego oprogramowania komputerowego wg HST IARU, prowadzący sędziowie 
czuwają nad prawidłowością przebiegu konkurencji. 
 
- tempo odbioru wzrasta co 10 znaków na minutę,  
- nadawanie w każdym tempie trwa jedną minutę. 
- zawodnik otrzymuje punkty z najwyższe odebrane tempo w każdym tekście, 
- w radiogramie można popełnić 5 błędów. Za każdy błąd odejmuje się po 1 punkt. 
- do oceny zawodnik ma prawo oddać radiogramy wybrane przez siebie w trzech tempach,    
  przepisane drukowanymi literami na 3 blankietach dostarczonych przez sędziego   
  konkurencji.  
- zawodnikowi zalicza się radiogram, za który uzyskał najwyższą ilość                        
  punktów - oddzielnie za litery i cyfry. Na przepisanie dwóch radiogramów zawodnik          
  ma 20 minut. 
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Za błędy w odbiorze uważa się: 
- zapis innego znaku, 
- przestawienie znaku w grupie, 
- opuszczenie znaku, 
- zapis dodatkowego znaku, 
- przeniesienie znaku z jednej grupy do drugiej, 
- różne inne nieczytelne lub błędne znaki umieszczone w tekście. 
 
UWAGA : MAKSYMALNIE TEMPO ODBIORU 90 ZNAKÓW NA MINUTĘ  
 
Zawodnik przystępuje do konkurencji odbioru jeden raz. Powtórzenie konkurencji odbioru 
może nastąpić za zgodą sędziego głównego w przypadku stwierdzenia usterek 
technicznych aparatury stosowanej w konkurencji. 
 
7. NADAWANIE LITER I CYFR.  
Czas na konkurencję 10 minut, razem z treningiem. 
- każdy zawodnik nadaje oddzielnie tekst literowy mieszany i cyfr 
- nadawanie każdego tekstu trwa jedną minutę, 
- zawodnik ma prawo nadawać po 2 razy tekst literowy mieszany i cyfr za każdym razem    
  inny tekst, 
- tempo nadawania zależy od umiejętności zawodnika, maksymalnie można zawodnikowi   
  zaliczyć tempo nadawania 90 znaków na minutę w każdym tekście. 
- nadawanie rozpoczyna się: numer startowy, VVV = TEKST, 
- do nadawania nie dopuszcza się zawodnika, który nie zna alfabetu Morse'a ( nie można   
   nadawać ze ściągawki ). 
 
Punktacja: Ocenia nadanego tekstu literowego mieszane i cyfr dokonana za pomocą 
oprogramowania komputerowego, prowadzący sędziowie czuwają nad prawidłowością 
przebiegu konkurencji. 
 
 

CZAS 
NADAWANIA 

ILOŚĆ BŁĘDÓW WSPÓŁCZYNNIK 

1 minuta brak błędów 1 

1 minuta 1 błąd 0,9 

1 minuta 2 błędy 0,8 

1 minuta 3 błędy 0,7 

1 minuta 4 błędy 0,6 

1 minuta 5 błędów 0,5 

1 minuta powyżej 5 błędów 0 punktów 
 
Ogólna liczba nadanych liter, tekstu mieszanego i cyfr ( oddzielnie ) pomnożona przez 
współczynnik nadawania daje zawodnikowi wynik końcowy. 
 
Do błędów w nadawaniu zalicza się: 
- nadanie innego znaku, 
- opuszczenie znaku, 
- nadanie dodatkowych znaków. 
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Zawodnik przystępuje do konkurencji nadawania jeden raz. Powtórzenie konkurencji 
nadawania może nastąpić za zgodą sędziego głównego w przypadku stwierdzenia usterek 
technicznych aparatury stosowanej w konkurencji. Uszkodzenie klucza nie daje możliwości 
powtórzenia nadawania. 
 
Do nadawania zawodnicy mogą używać zarówno kluczy elektronicznych ( bez pamięci ze 
stosunkiem kropka - kreska jak 1 : 3 ) i sztorcowych - mechanicznych na tych samych 
zasadach w punktacji. 
Punktacja za konkurencję odbioru i nadawania stanowi suma zdobytych punktów. 
Konkurencję wygrywa zawodnik, który uzyskał najwięcej punktów.  
 
8. WYMIANA FONICZNA RADIOGRAMÓW W SIECI RADIOTELEFO NICZNEJ. 
W składzie sieci występuje trzech zawodników. Zespoły, których kierownicy chcą ustawić 
zawodników w poszczególnych składach sieci bez względu na kategorie wiekowe, mają do 
tego prawo, ale muszą to zgłosić do sekretarza przy zgłaszaniu drużyny po przybyciu do 
miejsca zawodów. 
Jeżeli drużyna jest niepodzielna przez trzy, kierownik może zorganizować sieć z własnej 
drużyny dołączając zawodników, którzy są już po konkurencji. Jednak punkty dla drużyny 
zdobywają zawodnicy pracujący pierwszy raz. W innych przypadkach skład sieci ustali 
komisja sędziowska drogą losowania. Każdy zawodnik ma za zadanie nadać i odebrać 
jeden radiogram 20 grupowy tekstu mieszanego ( 26 liter i 10 cyfr ). Radiogramy 
przygotowuje komisja sędziowska - radiogramy nie posiadają nagłówka. 
 
Kolejność nadawania radiogramów:  
 
- radiostacja nr 1 nadaje radiogram do radiostacji nr 2, 
- radiostacja nr 2 nadaje radiogram do radiostacji nr 3, 
- radiostacja nr 3 nadaje radiogram do radiostacji nr 1, 
- radiostacja nr 2 odbiera tylko radiogram od radiostacji nr 1, 
- radiostacja nr 3 odbiera radiogram tylko od radiostacji nr 2, 
- radiostacja nr 1 odbiera radiogram tylko od radiostacji nr 3, 
- radiogramy oddawane do oceny muszą być przepisane drukowanymi literami na  
  blankietach dostarczonych przez sędziów konkurencji razem z brudnopisem. 
- czas wymiany radiogramów nie może przekroczyć 10 minut i jest liczony od rozpoczęcia    
  nadawania radiogramu przez radiostację nr 1 nawiązywanie łączności nie wlicza się do     
  czasu konkurencji. 
- Komendę „ START  ” do rozpoczęcia konkurencji podaje kapitan sieci na radiostacji nr 1   
  po nawiązaniu łączności i on również podaje komendę „ STOP ” po zakończeniu wymiany. 
 
Punktacja: 
- każdy z trzech współpracujących zawodników otrzymuje 100 punktów przed konkurencją, 
- za każde 30 sekund pracy odlicza się po 5 punktów, 
- za każdy błąd w odbiorze popełniony przez każdego z zawodników odlicza się dodatkowo   
  po dwa punkty ( łącznie suma punktów ), 
- zachowaną sumę punktów za pracę w sieci dzieli się przez 3. Iloraz stanowi punkty    
uzyskane przez każdego zawodnika. 
- Czas pracy zaokrągla się do pełnych 30 sekund ( do 15 sekund w dół powyżej w górę ). 
 
UWAGA: 
Pomiar czasu wymiany radiowej jest dokonywany od sygnału „ START ” do sygnału  „ 
STOP ”. Wymienione sygnały podaje sędziemu kapitan sieci, który zawsze znajduje się na 
radiostacji nr 1.  
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WYNIKI KOŃCOWE WIELOBOJU  
 
Wynikiem końcowym wieloboju stanowiącym o miejscu w danej kategorii wiekowej jest 
suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.  
W przypadku równej ilości punktów zarówno w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej          
o kolejności decyduje lepszy wynik w nadawaniu kluczem, odbiór słuchowy, wymiana 
radiogramów, określenie azymutu, strzelanie. 
 
UWAGA: aby być sklasyfikowanym zawodnik musi brać udział przynajmniej czterech 
konkurencjach. 
 
9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
Za zajęcie miejsc indywidualnych od 1 do 6 dyplomy. W ramach możliwości organizatora  
za miejsca od 1 do 3 zawodnicy mogą otrzymać puchary. 
 
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA / KRAJOWA i OPEN/ 
 
W zawodach prowadzi się klasyfikację drużynową. Do wyniku drużyny zostaną wliczone 
wyniki po jednym najlepszym zawodniku z każdej kategorii wiekowej. Skład drużyn określa 
się przy zgłoszeniu na karcie zgłoszenia. Dopuszcza się maksymalnie dwóch zawodników 
w kategorii. Jeżeli występuje mimo to nadwyżka można tworzyć drugi zespół lub 
indywidualnie na tych samych zasadach czyli do normalnej klasyfikacji. Pierwsze trzy 
drużyny zostaną nagrodzone dyplomami i pucharami, za miejsca 4 - 6 dyplomami. 
 
                                                   VI. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW  
 
1. Komisję sędziowską na zwody ogólnopolskie powołuje Wydział  Łączności i Informatyki 
Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju. Sędziowie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia 
sędziowskie. Obsługę techniczną powołuje organizator zawodów w liczbie niezbędnej do 
ich sprawnego przebiegu. 
 
2. Protesty w sprawach związanych z sędziowaniem zawodów mogą składać kierownicy 
drużyn na ręce sędziego głównego lub sekretarza w ciągu jednej godziny od chwili 
ogłoszenia wyników nieoficjalnych. Przy składaniu protestu obowiązuje  wadium w 
wysokości ustalonej przez Zarząd Główny LOK, które zostanie przeznaczone na 
pomniejszenie kosztu zawodów, jednak w przypadku uznania protestu wadium zostaje 
zwrócone. 
 
3. Protesty rozpatruje kolegium sędziowskie w składzie: sędzia główny, sędziowie neutralni, 
dwóch sędziów wybranych spośród kierowników drużyn na pierwszym posiedzeniu komisji 
sędziowskiej oraz przedstawiciel Zarządu Głównego LOK / liczba członków kolegium musi 
być nieparzysta /. W przypadku braku jednomyślności decyzję są podejmowane drogą 
głosowania jawnego zwykłą większością głosów. Decyzje kolegium są ostateczne i nie 
podlegają dalszym protestom. Przy podejmowaniu decyzji kolegium powinno kierować się 
dobrem zawodnika.  
 
4. Komisja sędziowska ma prawo ukarania zawodnika lub całej drużyny do dyskwalifikacji 
włącznie za nieprzestrzeganie regulaminu, zaleceń porządkowych sędziów i organizatora 
oraz nie sportowe zachowanie. W sprawach szczególnie trudnych do przewidzenia komisja 
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sędziowska może odstąpić od któregoś punktu regulaminu. O wszelkich zmianach sędzia 
główny musi poinformować zawodników i opiekunów drużyn przed rozpoczęciem zawodów. 
Do interpretacji niniejszego uprawniona jest wyłącznie komisja sędziowska, a nie 
poszczególni jej członkowie. 
 
UWAGA: Na podstawie dotychczasowych doświadczeń organizatorów zawodów zaleca się, 
aby konkurencje z rozdziału V nr 2, 3, 5 - organizować łącznie: w kolejności : namierzanie, 
odszukanie i bieg na orientację. 
 
     VI. Komunikat z przebiegu zawodów 
 
Po zakończeniu zawodów na każdym szczeblu organizacyjnym, komisja sędziowska 
sporządza „Komunikat Klasyfikacyjny”,  który zostaje przesłany do Wydziału Szkolenia i 
Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK i stanowi podstawę do rozliczenia tych 
zawodów. W przypadku przeprowadzanie zawodów rangi Mistrzostw Polski organizator 
zawodów zobowiązany jest przesłać dodatkowo „Rozliczenie”  finansowe wraz z 
dokumentami finansowymi poświadczonymi za zgodność z oryginałem i podpisane przez 
osobę odpowiedzialną za dokumentację. 
 
 
 
 
 
REGULAMIN UAKTUALNIŁA 
KOMISJA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI PRZY ZG LOK 
 
 
Na posiedzeniu w  październiku  2007 roku w Skierniewicach 
 


