SP EmCom 2012
Ogólnopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej
Sobota, 2.06.2012 r.

Organizator:
Polski Związek Krótkofalowców.
Cele ćwiczeń:
- doskonalenie przekazywania wiadomości zgodnie z międzynarodowymi procedurami IARU
- zwiększenie zainteresowania stacji polskich łącznością kryzysową
- podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności kryzysowej
- podnoszenie znaczenia środowiska krótkofalarskiego wśród społeczeństwa
Uczestnicy:
Licencjonowane stacje nadawcze indywidualne oraz klubowe
Termin ćwiczeń:
Sobota, 2 czerwca 2012, godz. 17:00 – 19:00 czasu lokalnego

Pasma i emisje:
- 3,7 MHz (80m) emisją SSB
- inne (ćwiczenia lokalne)
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REGULAMIN
Ćwiczenia SP EmCom 2012 składają się z trzech równolegle odbywających się części:
1) Przekazywanie komunikatów IARU przez uczestników (pasmo 80m).
2) Lokalne ćwiczenia amatorskich sieci ratunkowych (KF/UKF).
3) Utrzymywanie łączności pomiędzy stacjami sztabowymi amatorskich sieci ratunkowych
(pasmo 80m).
Stacje indywidualne oraz klubowe mogą wziąć udział w 1 i 2 części. W części 3 biorą udział
wyłącznie stacje sztabowe amatorskich sieci ratunkowych.
Opis poszczególnych części ćwiczeń:
1. Przekazywanie wiadomości w formacie IARU przez uczestników (pasmo 80m).
Niniejsza część ćwiczeń opiera się na przekazywaniu wiadomości pomiędzy stacjami
koordynującymi na zasadzie łańcuszka. Od godziny 17:15 do 18:15 w zakresie 3.700 – 3.740
MHz aktywne będą trzy stacje koordynujące KF:

1) stacja organizatora

SP0PZK/6

Wrocław

2) stacja północna

SP2KDS

Gdańsk

3) stacja centralna

SP7PTK

Pabianice

Stacja organizatora SP0PZK/6 będzie podawać wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach, tu
SP0PZK/6”. Każda stacja, która się zgłosi otrzyma zadanie do wykonania, czyli przekazanie
komunikatu do stacji północnej. Stacja północna również poprosi o przekazanie kolejnego
komunikatu, który będzie trzeba dostarczyć do stacji centralnej. W przypadku problemów z
łącznością

z

którąkolwiek

stacją

koordynującą

wiadomość

należy przekazać

za

pośrednictwem innej stacji uczestniczącej w ćwiczeniach. Uczestnik po dostarczeniu
komunikatów może zgłosić się do stacji SP0PZK/6 po kolejne, analogiczne zadanie.
Informacje o wiadomościach w formacie IARU znajdują się na końcu niniejszego dokumentu
w „informacjach dodatkowych”.
Uwaga! Stacje koordynujące nie mają ściśle określonych częstotliwości. Należy je odszukać
samodzielnie w zakresie 3.700 – 3.740 MHz.
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2. Lokalne ćwiczenia amatorskich sieci ratunkowych (KF/UKF).
Od godziny 17:30 do 18:30 w zakresie KF/UKF poszczególne amatorskie sieci ratunkowe
przeprowadzają lokalne ćwiczenia, których regulamin określają we własnym zakresie i
publikują go na swoich stronach internetowych lub podają do wiadomości krótkofalowców w
inny zwyczajowo przyjęty sposób.
Sieci, które potwierdziły udział:
1. DASR - Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa.
2. WASR - Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa.
HKŁ SP3ZAC jako stacja sztabowa dla miasta Poznań.
3. EmASR - Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa.
4. RASR - Rzeszowska Amatorska Sieć Ratunkowa.
5. Sieć Pomorskiego OT-09.

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy stacjami

sztabowymi

amatorskich

sieci

ratunkowych (pasmo 80m).
Od godziny 17:00 do 19:00 w zakresie 3.740 – 3.750 MHz stacje sztabowe amatorskich sieci
ratunkowych o określonych godzinach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, nawiązują
wzajemną łączność wymieniając uzyskane w trakcie ćwiczeń lokalnych UKF informacje o
ewentualnych zagrożeniach.

__________________________________________________________
Zalecenia:
- zaleca się pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji
(akumulatora lub generatora),
- zachęcamy uczestników do pracy z lokalizacji terenowych, np. z okolic urządzeń
hydrotechnicznych jak zapory, śluzy, jazy, punkty wodowskazowe, mosty lub inne
newralgiczne miejsca w swojej okolicy.

Dzienniki:
W części 1 ćwiczeń (komunikaty IARU) proszę stosować wyłącznie wzór dziennika łączności
kryzysowej IARU. Podczas ćwiczeń sugeruje się ręczne wypełnianie wydrukowanego
dziennika, następnie komputerowo uzupełnione lub zeskanowane należy przesłać w formacie
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PDF w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia ćwiczeń na adres sq6iyr@pzk.org.pl. O
otrzymaniu dziennika nadawca zostanie poinformowany mailem zwrotnym.
Do przesyłanych dzienników proszę o dołączenie swoich spostrzeżeń, uwag oraz sugestii
dotyczących „SP EmCom 2012”, mile widziane również foto-relacje z ćwiczeń. W mailu
zawierającym zdjęcia proszę o umieszczenie dopisku: „Wyrażam zgodę na publikację
przesłanych zdjęć na stronach internetowych PZK oraz w prasie krótkofalarskiej. Imię
i Nazwisko”.

Dyplomy:
Każdy uczestnik ćwiczeń, który w terminie prześle poprawnie wypełniony dziennik, wraz z
danymi korespondencyjnymi, otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo. Organizator
przyznaje dyplomy wyłącznie uczestnikom biorącym udział w części 1 ćwiczeń
(komunikaty IARU). Wyróżnienia za udział w ćwiczeniach poszczególnych amatorskich
sieci ratunkowych leżą w gestii ich organizatorów.
__________________________________________________________________________

INFORMACJE DODATKOWE
Kliknij interesujący Cię link:
Jak wypełnić dziennik łączności kryzysowej IARU - wzór
Dziennik łączności kryzysowej IARU (format PDF)
Dziennik łączności kryzysowej IARU (format *.doc)
Międzynarodowa procedura łączności IARU

Rafał Wolanowski SQ6IYR
Koordynator Łączności Kryzysowej PZK
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