
 

 REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW GRUNWALDZKICH 

2020 

         

1. Organizator zawodów: 

– Muzeum Pogranicza w Działdowie, 

– Harcerski Klub Łączności SP4ZHT „Świst” Hufiec ZHP Działdowo, 

– Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ „Kawiarenka pod globusem” Hufiec ZHP 

Warszawa Żoliborz, 

– Harcerski Klub Łączności SP5ZIP Hufiec ZHP Warszawa Żoliborz, 

2. Cel zawodów: 

Co roku w lipcu harcerze zjeżdżają się z całej Polski aby wspólnie pracować i bawić 

się na polach Grunwaldzkiej Victorii. Co roku wspólnie z rycerzami świętują ten 

dzień, dzień chwały Polskiego Oręża, kontynuując tradycje Zawiszy Czarnego. 

– Uczczenie rocznicy zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem, 

– Promocja w eterze chwały Grunwaldzkiej Victorii, 

– Aktywacja harcerskich stacji klubowych oraz stacji indywidualnych obsługiwanych 

przez czynnych harcerzy i instruktorów Organizacji Harcerskich, 

3. Termin i czas trwania zawodów: 

17 lipca 2020 r. ( piątek ),  w godzinach 16:00 do 18:00 UTC (18:00 do 20:00 local 

time); Logujemy w czasie UTC, 

4. Pasmo i emisje: 

Emisje SSB w paśmie 3,7 MHz,  w segmentach zgodnych z Band Planem HF 

Żródło: https://sp5kp.pzk.pl/Rules/Regul_Grunwaldzkie_2020_KP.pdf



5. Wywołanie: 

SSB – „Wywołanie w Zawodach Grunwaldzkich”. 

6. Raporty: 
– SSB RS + nr QSO + znacznik ( litera ), 

– Radiostacje organizatorów podają raport z literką „O”, np.: 

– SSB 59 001O. 

– Radiostacje nadające z Pól Grunwaldu podają raport z literką „G”, np.: – SSB 

59 001G. 

– Radiostacje klubowe ZHP nadające z poza pól Grunwaldu,  podają literkę „K”, np.: 

– SSB 59 001K 

– Radiostacje czynnych harcerzy i instruktorów (*) podają raport z literką „H” np.: 

– SSB 59 001H. 

(*- czynni harcerze i instruktorzy, z opłaconą składką członkowską ZHP ), 

– Pozostałe stacje RS + nr QSO, 

UWAGA !!! 

Za ułożenie hasła „GRUNWALD” można uzyskać dodatkowe 25 pkt. Hasło układamy 

z ostatnich liter sufiksów znaków korespondentów zalogowanych podczas zawodów 

w danym roku, 

7. Punktacja: 

Suma punktów za QSO. Mnożnika nie stosuje się. 

8. Klasyfikacje: 

– GRUPA „A” – stacje indywidualne, 

– GRUPA „B” – stacje klubowe, 

– GRUPA „C” – stacje klubowe ZHP, 

– GRUPA „D” – indywidualne stacje czynnych harcerzy i instruktorów, 

– GRUPA „E” – junior, pojedynczy operator pracujący spod własnego znaku ( 

do 16 lat ), 

 – GRUPA „F” – junior z asystą, pracujący spod znaku klubowego korzystającego 

z uwag i pomocy doświadczonego krótkofalowca, 

– GRUPA „E” – stacje SWL, 

 

Stacje organizatorów nie będą klasyfikowane. Osiągnięte wyniki będą zaliczane 

do współzawodnictwa harcerskich stacji klubowych. 

9. U W A G A ! 

Nie będą zaliczane łączności z powodu: 

– przekroczenia obowiązującego band-planu, 

– źle odebranego znaku korespondenta ( zarówno nadawców jak i SWL ) 

– niezgodności grup kontrolnych, 

– brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 

– brak logu korespondenta, 

– różnica czasu powyżej 5 min. 

– zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, instruktora lub/i naruszenia zasad 

„ham spirit”, 

10. W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W !!!! 

Żródło: https://sp5kp.pzk.pl/Rules/Regul_Grunwaldzkie_2020_KP.pdf



11. Nasłuchy: 

Za nasłuch uważa się odbiór znaków obydwu korespondentów, raportów i grup 

kontrolnych. Znak tej samej stacji może pojawić się w dzienniku tylko raz. Za każdy 

nasłuch – 2 pkt. Wynik końcowy – suma punktów za QSO ( tak jak dla nadawców ). 

12. Dzienniki zwodów: 

Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo  wysłać na adres sp5zhj@gmail.com 

w terminie do 25 lipca 2019r. W nagłówku maila należy umieścić znak stacji. 

Rozliczenie zawodów nastąpi do 60 dni. Wyniki zostaną opublikowane na stronach 

łączności ZHP, fan pagu łączności ZHp na FB ( w zależności od sytuacji na stronach 

logsp ). 

Uwaga ! 

Do logowania łączności w zawodach zaleca się programu  kol. Marka SP7DQR – 

DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl 

 

13. Nagrody: 

– za I miejsca w każdej grupie: puchar ( lub grawerton ) oraz dyplom,  

– za miejsca od II i III w każdej grupie: dyplom laureata zawodów. 

– pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom uczestnika (e-Dyplom jako plik PDF 

do samodzielnego wydrukowania). 

14. Komisja zawodów: 
– dh Włodek Biczysko – SP5VIW – Instruktor HKŁ SP5ZIP im. hm Wacława 

Łukaszewicza, 

– hm. Piotr „Broda” Stanisławski -SQ5JRC – Szef Harcerskiego Klubu Łączności 

SP5ZHJ 

– hm. Andrzej Umiński  – SP4AU- Szef Harcerskiego Klubu Łączności SP4ZHT 

Działdowo 
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