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Regulamin współzawodnictwa
„SP UKF CONTEST MARATON”

1.Cel współzawodnictwa

Celem współzawodnictwa „SP UKF CONTEST MARATON”, jest zwiększenie aktywności 
polskich stacji UKF  w zawodach międzynarodowych oraz ich rozwój na pasmach UKF.

2.Organizator współzawodnictwa

 Ogólnopolski  Klub Krótkofalowców „SP UKF”

3.Współorganizatorzy

Dolnośląski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców Nr 01
Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców Nr 15        
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej Góra Chełmiec
Redakcja „Świat Radio”

4.Patronat medialny

 Redakcja „Świat Radio”

5.Zasady współzawodnictwa

Współzawodnictwo obejmuje cykl zawodów sześciogodzinnych, organizowanych przez 
Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP UKF”, a mianowicie:

● SP  UKF  ACTIVITY  CONTEST – 12 tur
● SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – 5 tur

Współzawodnictwo jest klasyfikacją wielopasmową i obejmuje pasma  UKF w zakresie 50 MHz
do10 GHz. Podstawą klasyfikacji są wyniki z 17 tur zawodów UKF, wymienionych powyżej.
Klasyfikację końcową stanowi suma punktów z poszczególnych zawodów i pasm, w dwóch
kategoriach   SINGLE oraz  MULTI  (klasyfikacja wielopasmowa oraz jednopasmowa).



6.Nagrody

Za klasyfikację wielopasmową oraz jednopasmową w obydwu kategoriach,  wysyłane będą 
dyplomy elektroniczne.
Przewiduje się nagrody w postaci grawertonów za pierwsze miejsca w klasyfikacji
wielopasmowej, w kategoriach SINGLE i MULTI oraz nagrody specjalne.
Wśród wszystkich uczestników współzawodnictwa, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.  

7.Ogłoszenie wyników współzawodnictwa

Wyniki współzawodnictwa ogłaszane będą w miesięczniku”Świat Radio”, na stronach 
internetowych  Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF” oraz Forum 
„Radiokomunikacja Amatorska UKF”.

8.Komisja Współzawodnictwa

W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu organizatorów. Do zadań Komisji należy 
rozliczenie współzawodnictwa, ogłoszenie wyników, przyznanie nagród specjalnych oraz inne 
sprawy organizacyjne.



Regulamin
SP  UKF  ACTIVITY  CONTEST 

1.Cel zawodów

Celem zawodów jest zwiększenie  aktywności stacji polskich w zawodach międzynarodowych na 
pasmach VHF/UHF/SHF/MW.

2.Organizator zawodów

Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP UKF” 

3.Współorganizatorzy zawodów

Dolnośląski Oddział Terenowy PZK Nr 01 
Łódzki Oddział Terenowy PZK Nr 15
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej Góra Chełmiec
Redakcja „Świat Radio”

4.Patronat medialny

Redakcja „Świat Radio”

5.Uczestnicy

W zawodach aktywności mogą brać udział wszyscy radioamatorzy SP oraz zagraniczni, posiadający
zezwolenia do pracy w pasmach 50 MHz – 10 GHz.
Uczestnicy zawodów SP  UKF  ACTIVITY  CONTEST, muszą pracować zgodnie z regulaminem i 
duchem zawodów oraz mocą nie większą, niż dopuszczalna w zwykłych licencjach.

6.Termin

Zawody SP  UKF  ACTIVITY  CONTEST odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

7.Czas trwania

Zawody rozpoczynają się o godz. 07:00 UTC i kończą się o godz.13:00 UTC.



8.Pasma

Zawody  SP  UKF  ACTIVITY  CONTEST odbywają się w pasmach 50 MHz – 10 GHz.

Zawody w kategorii SINGLE FM  odbywają się w pasmach  145 MHz oraz 433 MHz.
Pasmo 145 MHz: od 145.2125 MHz do 145.5625 MHz /odstęp kanałowy 12,5 kHz/
Pasmo 433 MHz: od 433.400 MHz do 433.575 MHz /odstęp kanałowy 12,5 kHz/

W paśmie 50 MHz, praca emisją F3E (FM) jest niedozwolona - zgodnie z K.T.P.Cz. z dnia 
27.12.2013 poprawka POL.30. 

9.Rodzaje emisji

A1A (CW)
J3E (SSB)
F3E (G3E) (FM)

10.Kategorie

SINGLE - stacja obsługiwana przez jednego operatora, bez pomocy operacyjnej innej osoby w 
czasie trwania zawodów

MULTI - stacja obsługiwana przez wielu operatorów

SINGLE FM – stacja pracująca tylko emisją FM, obsługiwana przez jednego operatora, bez 
pomocy operacyjnej innej osoby w czasie trwania zawodów

SINGLE DX - stacja zagraniczna obsługiwana przez jednego operatora, bez pomocy operacyjnej 
innej osoby w czasie trwania zawodów

MULTI DX - stacja zagraniczna obsługiwana przez wielu operatorów

SINGLE FM DX – stacja zagraniczna pracująca tylko emisją FM, obsługiwana przez jednego 
operatora, bez pomocy operacyjnej innej osoby w czasie trwania zawodów

11.Łączności

Łączność z daną stacją na danym paśmie wolno przeprowadzić tylko jeden raz, niezależnie od tego
czy jest to stacja stała, przenośna czy mobilna.
Jeżeli została ponownie przeprowadzona łączność na tym samym paśmie, tylko w jednej łączności  
można zaliczyć punkty i należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to duplikat. Pozostałe procedury zaleca
się stosować zgodne z ogólnymi warunkami zawodów oraz   VHF Manager Handbook  v.8.01
November 2017.

12.Raporty

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wspólnych procedur dla ważnego QSO 
(opis w VHF Manager Handbook v.8.01 November 2017).

http://www.pk-ukf.org.pl/content/upload/ustawy/D2014000016101.pdf
http://www.pk-ukf.org.pl/content/upload/ustawy/D2014000016101.pdf


Obowiązuje nadanie i odebranie raportu, numeru kolejnego łączności oraz pełnego6-cio znakowego
lokatora.
Łączności na każdym paśmie rozpoczynają się od numeru 001.
Pozostałe procedury powinny być zgodne z ogólnymi warunkami zawodów oraz VHF Manager 
Handbook v.8.01 November 2017.

13.Punktacja

Punkty za łączności liczone są wg zasady jeden punkt za kilometr. 

14.Wynik roczny

Wynik roczny jest sumą punktów z 12 tur zawodów.(klasyfikacja wielopasmowa i jednopasmowa)

15.Nagrody

Za klasyfikację wielopasmową oraz jednopasmową w obydwu kategoriach,  wysyłane będą 
dyplomy elektroniczne.
Przewiduje się nagrody specjalne dla uczestników zawodów.
Wśród wszystkich uczestników zawodów, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.  

16.Dzienniki

 Dzienniki za zawody powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w formacie 
REG1TEST/EDI/ spełniające wymagania  ManagersHandbook v.8.01 November 2017.
Termin wysyłki dzienników, nie później niż w drugi poniedziałek po weekendzie zawodów.

Adres wysyłkowy dla dzienników za zawody:

http://logsp.pzk.org.pl

17.Uwagi końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, należy stosować zalecenia IARU 
Region 1 zawarte w VHF Managers Handbook v.8.01 November 2017.

http://logsp.pzk.org.pl/


Regulamin 
SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST

1.Cel zawodów

Celem zawodów jest zwiększenie aktywności stacji polskich w zawodach międzynarodowych       
na pasmach VHF/UHF/SHF/MW. 

2.Organizator zawodów

Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP UKF” 

3.Współorganizatorzy zawodów

Dolnośląski Oddział Terenowy PZK Nr 01 
Łódzki Oddział Terenowy PZK Nr 15
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej Góra Chełmiec
Redakcja „Świat Radio”

4.Patronat medialny

Redakcja „Świat Radio”

5.Uczestnicy

W zawodach SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST mogą brać udział wszyscy radioamatorzy SP oraz
zagraniczni, posiadający zezwolenia do pracy w pasmach 50 MHz – 10 GHz.
Uczestnicy zawodów , muszą pracować zgodnie z regulaminem i duchem zawodów oraz mocą nie 
większą, niż dopuszczalna w licencji.

6.Terminy

Zawody odbywają się w pierwsze soboty miesiąca.(aktualne terminy w kalendarzu
zawodów)

     
7.Czas trwania

Zawody rozpoczynają się o godz. 14:00 UTC i kończą o 20:00 UTC.



8.Pasma

Zawody SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST odbywają się w pasmach 50 MHz – 10 GHz.

a) SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – marzec 
b)SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – maj 
c)SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – czerwiec 
d)SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – lipiec 
e)SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – sierpień 

9.Rodzaje emisji

A1A (CW)
J3E (SSB)
F3E (G3E) (FM)

W paśmie 50 MHz, praca emisją F3E (FM) jest niedozwolona - zgodnie z K.T.P.Cz. z dnia 
27.12.2013 poprawka POL.30. 

10.Kategorie

SINGLE - stacja obsługiwana przez jednego operatora, bez pomocy operacyjnej innej osoby w 
czasie trwania zawodów

MULTI - stacja obsługiwana przez wielu operatorów

SINGLE DX - stacja zagraniczna obsługiwana przez jednego operatora, bez pomocy operacyjnej 
innej osoby w czasie trwania zawodów

MULTI DX - stacja zagraniczna obsługiwana przez wielu operatorów

11.Łączności

Łączność z daną stacją na danym paśmie wolno przeprowadzić tylko jeden raz, niezależnie od tego 
czy jest to stacja stała, przenośna czy mobilna.
Jeżeli została ponownie przeprowadzona łączność na tym samym paśmie, tylko w jednej łączności  
można zaliczyć punkty i należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to duplikat. Pozostałe procedury zaleca 
stosować  zgodnie z ogólnymi warunkami zawodów oraz   VHF Manager Handbook  v.8.01
November 2017
.

12.Raporty

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wspólnych procedur dla ważnego QSO 
(opis w VHF Manager Handbook v.8.01 November 2017).
Obowiązuje nadanie i odebranie raportu, numeru kolejnego łączności oraz pełnego 6-cio 
znakowego lokatora.
Łączności na każdym paśmie rozpoczynają się od numeru 001.
Pozostałe procedury powinny być zgodne z ogólnymi warunkami zawodów oraz VHF Manager 

http://www.pk-ukf.org.pl/content/upload/ustawy/D2014000016101.pdf
http://www.pk-ukf.org.pl/content/upload/ustawy/D2014000016101.pdf


Handbook v.8.01 November 2017
.

13.Punktacja

Punkty za łączności liczone są wg zasady jeden punkt za kilometr. 

14.Wynik roczny

Wynik roczny jest sumą punktów z 5 tur zawodów.(klasyfikacja wielopasmowa i jednopasmowa)

15.Nagrody

Za klasyfikację wielopasmową oraz jednopasmową w obydwu kategoriach, wysyłane będą 
dyplomy elektroniczne.
Przewiduje się nagrody specjalne dla uczestników zawodów.
Wśród wszystkich uczestników zawodów, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.  

16.Dzienniki

 Dzienniki za zawody powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w formacie 
REG1TEST/EDI/ spełniające wymagania  Managers Handbook v.8.01.
Termin wysyłki dzienników, nie później niż w drugi poniedziałek po weekendzie zawodów.

Adres wysyłkowy dla dzienników za zawody:

http://logsp.pzk.org.pl

17.Uwagi końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, należy stosować zalecenia IARU 
Region 1 zawarte w VHF Managers Handbook v.8.01 November 2017.



Ogólne warunki zawodów w cyklu
SP  UKF  CONTEST  MARATON

1.Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich zawodów wymienionych w pkt. 3 ,
 w pasmach od 50 MHz wzwyż, organizowanych przez Ogólnopolski Klub Krótkofalowców
 „SP UKF” oraz współorganizowanych przez  Dolnośląski Oddział Terenowy PZK Nr 01,  Łódzki 
Oddział Terenowy PZK Nr 15, Stowarzyszenie Europejskie Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej Góra Chełmiec i Redakcję „Świat Radio”. 

2.Zawody organizowane i rozliczane przez  Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP UKF”
w ramach Contest Maratonu SP UKF, są zawodami 6-godzinnymi.(6H).

3.Wykaz zawodów organizowanych przez  Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP UKF”
w ramach Contest Maratonu SP UKF:

● SP  UKF  ACTIVITY  CONTEST – 12 tur
● SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – 5 tur

4.Dla uczestników zawodów wiążące są przepisy dotyczące telekomunikacji i amatorskiej łączności
radiowej, wydane przez Rzeczpospolitą Polską oraz zalecenia IARU.

5.Kategorie

6H SINGLE- stacja obsługiwana przez jednego operatora, bez pomocy operacyjnej innej osoby w 
czasie trwania zawodów

6H MULTI - stacja obsługiwana przez wielu operatorów

6H SINGLE FM – stacja pracująca tylko emisją FM, obsługiwana przez jednego operatora, bez 
pomocy operacyjnej innej osoby w czasie trwania zawodów

SINGLE DX - stacja zagraniczna obsługiwana przez jednego operatora, bez pomocy operacyjnej 
innej osoby w czasie trwania zawodów

MULTI DX - stacja zagraniczna obsługiwana przez wielu operatorów

SINGLE FM DX – stacja zagraniczna pracująca tylko emisją FM, obsługiwana przez jednego 
operatora, bez pomocy operacyjnej innej osoby w czasie trwania zawodów



6.Pasma

● SP  UKF  ACTIVITY  CONTEST – 50 MHz – 10 GHz
          (dla kategorii SINGLE FM – 145 MHz oraz 433 MHz)
 

● SP  UKF  SIX  HOURS  CONTEST – 50 MHz – 10 GHz
        

7.Rodzaje emisji

A1A (CW)

J3E (SSB)

F3E (G3E) (FM)

W paśmie 50 MHz, praca emisją F3E (FM) jest niedozwolona - zgodnie z K.T.P.Cz. z dnia 
27.12.2013 poprawka POL.30. 

8.W czasie trwania zawodów nie można używać więcej niż jednego nadajnika na
pasmo. Stacja musi pracować z tego samego miejsca w zawodach. Całe wyposażenie stacji 
(nadajniki, odbiorniki, anteny itp.) musi być umieszczone w okręgu o średnicy mniejszej niż 500 m.
Operator może przebywać poza terenem stacji zdalnej, podłączonej poprzez
„zdalny terminal sterujący”. Lokatorem w czasie zawodów, jest lokator stacji zdalnej. 

9.Łączność z daną stacją na danym paśmie wolno przeprowadzić tylko jeden raz, niezależnie od 
tego czy jest to stacja stała, przenośna czy mobilna.
Jeżeli została ponownie przeprowadzona łączność na tym samym paśmie, tylko w jednej łączności  
można zaliczyć punkty i należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to duplikat. Wszystkie łączności 
zduplikowane powinny być rejestrowane w logu.
Zalicza się pierwszą łączność, a punkty za kolejne zostaną odjęte.

10.Łączności zrobione przez aktywne przemienniki oraz EME, nie są zaliczane.

11.Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wspólnych procedur dla ważnego QSO 
(opis w VHF Manager Handbook v.8.01 November 2017).
Obowiązuje nadanie i odebranie raportu, numeru kolejnego łączności oraz pełnego
6-cio znakowego lokatora.
Łączności na każdym paśmie rozpoczynają się  od numeru 001.
Powyższe dane muszą być wymienione drogą radiową, na tym samym paśmie, na którym przebiega
łączność.
W przypadku różnic w nadesłanych dziennikach, za poprawny raport uważa się ten wpisany w 
dzienniku nadającego. Nie zalicza się punktów uczestnikowi który odebrał z błędem.
Różnica czasu w logach korespondentów powyżej 10 minut, skutkować będzie niezaliczeniem 
łączności obu nadawcom. 

http://www.pk-ukf.org.pl/content/upload/ustawy/D2014000016101.pdf
http://www.pk-ukf.org.pl/content/upload/ustawy/D2014000016101.pdf


12.Wymiana danych podczas zawodów, może nastąpić tylko podczas QSO.
Nie dopuszcza się wymiany informacji poprzez inne środki komunikacji, takich jak chat, 
DX-Cluster, telefon itp.
Nie jest dopuszczalna reklama własnej częstotliwości, na DX-Cluster i czatach podczas trwania 
zawodów.

13. Punkty za łączności liczone są wg zasady jeden punkt za kilometr. Obliczona odległość w km 
jest obcięta do liczby całkowitej i dodawany jest 1 km.
Odległość obliczana jest do środka pola każdego lokatora.
Dla uzyskania porównywalności wyników, dokonując konwersji ze stopni na kilometry z 
wykorzystaniem równań geometrii sferycznej, należy stosować współczynnik 111,2 
(Noordwijkerhout, 1987).

14.Dzienniki za zawody powinny być sporządzone w postaci elektronicznej
w formacie REG1TEST/EDI/ spełniające wymagania  VHF Managers Handbook v.8.01
November 2017..
Dzienniki powinny być wysłane na adres robota, nie później niż w drugi poniedziałek po 
weekendzie zawodów.
Adres wysyłkowy dla dzienników za zawody:

http://logsp.pzk.org.pl

15.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach ogólnych, należy
stosować zalecenia IARU Region 1 zawarte w VHF Managers Handbook v.8.01
November 2017.


