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1. Organizator zawodów: 
 
Zawody organizuje Wydział Szkolenia i Sportów Łączności BZG LOK, 

Wykonawca zawodów Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK. 
 
2. Cel zawodów: 
 
Zawody organizowane są w ramach obchodów rocznicy powołania i działalności 
szkoleniowo-sportowej LOK i jej poprzedniczek (Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i 
Ligi Przyjaciół Żołnierza) oraz odbywającego się Tygodnia Ligi Obrony Kraju. 
 
3. Udział zawodach: 
 
W zawodach uczestniczyć mogą wszyscy nadawcy i nasłuchowcy indywidualni 
oraz stacje klubowe. Stacje zagraniczne mile widziane. 
 
4. Termin i czas zawodów: 
 

1 maja każdego roku - termin stały zawodów. 
 

Część KF CW.SSB od godziny 15:00 - 17:00 UTC (17:00 - 19:00 LT).  
 
Uwaga!  
Do logowania łączności stosuje się wyłącznie czas UTC. 
 
5. Pasmo i emisje: 
 
Zawody odbywają się w paśmie 3.5 MHz według obowiązującego band 
planu przeznaczonego do prowadzenia zawodów dla emisji CW i SSB. 
 
Uwaga!  
Obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nie przekraczającą 100W. 
 
6. Wywołanie w zawodach: 
 
dla emisji (CW) – „Test", 
 
dla emisji (SSB) – „Wywołanie w zawodach”. 
 

7. Nawiązywanie Łączności: 
 

Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności:  
- w części KF CW/SSB jedną na CW i drugą na SSB, 



8. Wymiana raportów: 
 
8.1 Stacje klubowe zrzeszone w LOK podają raport składający z RS lub RST, trzy 
cyfrowego numeru łączności, skrótu województwa i litery L np.: 
 
– dla SSB 59 001RL (R – województwo mazowieckie, L – radiostacja klubowa LOK),  
– dla CW 599 001RL (R – województwo mazowieckie, L – radiostacja klubowa LOK), 
 
8.2 Pozostałe stacje podają raporty składane się z  
RS lub RST, trzy cyfrowego numeru QSO oraz skrótu województwa np.: 
 
– dla SSB 59 001M (M – województwo małopolskie),  
– dla CW 599 001M (M – województwo małopolskie), 
 
Uwaga!  
W zawodach obowiązuje numeracja ciągła. 
 
9. Punktacja w zawodach. 
 

Za każde bezbłędnie przeprowadzone QSO lub nasłuch  
- na CW – 4 pkt.  
- na SSB  – 2 pkt.  
 
10. Łączności nie zalicza się: 
 
- nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe „ QRT ”),  
- braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
- rozbieżność czasu w dziennikach korespondenta ponad 3 minut,  
- błędnie odebranie znaku korespondenta („CALL”) 
- łączności powtórzone („DUPE”), 
- błędne lub źle zapisane grupy kontrolne („RPRT”).  
- niezgodność emisji.  
- Klasyfikuje się tylko te stacje, które przeprowadzą więcej niż 10 QSO. 
 
11. Klasyfikacja. 

 

Kategoria Opis kategorii 
  

MULTI-OP MIXED - stacje klubowe LOK w paśmie KF CW/SSB 

MULTI-OP CW - stacje klubowe LOK w paśmie KF CW 

MULTI-OP SSB - stacje klubowe LOK w paśmie KF SSB 

MULTI-OP MIXED - stacje klubowe w paśmie KF CW/SSB 

MULTI-OP CW - stacje klubowe paśmie KF CW 

MULTI-OP SSB - stacje klubowe w paśmie KF SSB 

SINGLE-OP MIXED - Stacje indywidualne w paśmie KF CW/SSB, 

SINGLE-OP CW - Stacje indywidualne w paśmie KF CW 

SINGLE-OP SSB - Stacje indywidualne w paśmie KF SSB 



SINGLE-OP SSB YL 
- (YL) stacje indywidualne w paśmie KF SSB obsługiwane 
przez kobiety 

SINGLE-OP SSB 
ROOKIE 

- (YN) - Youngster and Novice stacje indywidualne SSB 
obsługiwane przez operatorów poniżej 16 roku życia lub z 
maksymalnie 3 letnim stażem pierwszego pozwolenia 
radiowego 

  

 

12. Dzienniki zawodów. 
 
Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik 
*.cbr (Cabrillo), wysyłane są do organizatora zawodów w ciągu 48 godzin po 
zakończeniu zawodów na adres poczty organizatora 
lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl . 

  

 Zawody zostaną rozliczone w ciągu następnych 48 godzin przez  organizatora     
 zawodów. 
 
 13. Wyróżnienia. 
 

- za zajęcie pierwszego miejsca w grupie klasyfikacyjnej – dyplom zwycięzcy,  
- pozostałe stacja otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

 
Wszystkie dyplomy będzie można pobrać ze strony 
http://www.sp5kcr.eu/index.php/dyplomy/dyplomy-2020
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