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Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej 
„Huragan 2017” 

 
Organizator:  Amatorska Sieć Ratunkowa Zachodniopomorskiego Oddziału PZK w Szczecinie 
Termin:  08.04.2017 (sobota) 
Godzina: 16:00 – 18:00 czasu lokalnego (14:00 – 16:00 czasu UTC) 
Pasma:  2 [m] – VHF, 70 [cm] – UHF, 80[m] – HF  
 
Scenariusz ćwiczeń: 
Na dzień 08.04.2017 roku przewidywane są trudne warunki pogodowe na terenie całego kraju. Meteorolodzy 
alarmują – możliwe lokalne burze, gradobicia i silne porywy wiatru w porywach do 100km/h na północy kraju i 120 
km/h na południu. Możliwe braki dostaw prądu, wody i gazu. 
 
Cel ćwiczeń: 

 sprawdzenie skuteczności koordynacji wymiany informacji pomiędzy operatorami i koordynatorami przy użyciu 
przemienników krótkofalarskich na VHF oraz paśmie 80 m HF,  

 ocena skuteczności prowadzenia łączności kryzysowej przy jak najmniejszej mocy wyjściowej oraz zasilaniu 
awaryjnym. 

 wdrożenie procedur „emergency” na wypadek  wystąpienia sytuacji kryzysowej 
 
Harmonogram ćwiczeń: 
16:00 – 16:10 rozpoczęcie ćwiczeń: 

 identyfikacja zagrożenia 

 utworzenie sieci Taktycznej Net Control (NCT) na częstotliwości 3,740 MHz +- QRM 

 mobilizacja krajowych Sieci Łączności Kryzysowej działających na terenie SP 

 uruchomienie procedur „Emergency” 
 
16:10 – 17:45 Część główna ćwiczeń: 

 tworzenie się i współpraca sieci Net Control 

 przekazywanie komunikatów zawierających: 
 
a) podstawowe informacje pogodowe jak np.  

 temperatura na zewnątrz podawana  w stopniach [C] 

 ciśnienie atmosferyczne  podawane w[hPa] 

 prędkość wiatru  w [km/h lub m/s] 

 kierunek wiatru [np.N-E] 

 informacje o opadach 

 informacja o zachmurzeniu 
 

b) informacje o występujących sytuacjach kryzysowych 
 

17:45 – 18:00 podsumowanie i zakończenie ćwiczeń 
 
 
UWAGA! 
1. Podczas ćwiczeń proszę o nie wykorzystywanie częstotliwości „Emergency” 3,760 MHz. Częstotliwość ta 

pozostaje wolna na wypadek wystąpienia realnego zagrożenia. 

2. Ćwiczenia powinny przebiegać w jak najbardziej realistyczny sposób 

3. Organizator prosi o udostępnienie powyższego regulaminu każdy oddział terenowy i Sieci Łączności 
Kryzysowej 
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Proszę o udostępnienie powyższego regulaminu przez każdy oddział terenowy i Sieci Łączności Kryzysowej 
 

 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt pod adresem  
sq1wo@op.pl 
 
 
73 Wojtek 
Sq1wo 
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