
Regulamin lokalnej łączności kryzysowej na teren Tarnowa i okolic. 

„TASR 2013” 

 

I. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie możliwości utrzymania łączności w sytuacjach 

kryzysowych przez stacje amatorskie z lokalizacji największych znanych zagrożeń w 

środowisku. W ćwiczeniach biorą udział licencjonowani radioamatorzy używając swoich 

lub klubowych znaków nadawczych. 

 

II. Proponowane lokalizacje stacji poza stałym QTH z zasilaniem awaryjnym. 

 

III. W ćwiczeniach bierze udział stacja bazowa oraz stacje rozlokowane w terenie. W 

ćwiczeniach biorą udział stacje z Tarnowa, powiatu tarnowskiego oraz powiatów 

przyległych. Każda stacja terenowa powinna się składać, co najmniej z dwóch osób.  

 

IV. Ćwiczenia odbywają się w dniu: 12 lipca 2013 r. od godziny 20 do 22.  

 

V. Częstotliwości pracy stacji w czasie ćwiczeń:    

 145.350 MHz 

 439.075 MHz   (SR9VO) 

 Częstotliwość awaryjna w paśmie 2m – 145.550 MHz 

 

VI. Przebieg, plan ćwiczeń: 

 

1. Stacja sztabowa (SP9PTA) ogłasza komunikat o rozpoczęciu ćwiczeń. 

Stacja sztabowa kieruje przebiegiem ćwiczeń 

 

2. Zgłaszają się stacje biorące udział w ćwiczeniach według klucza podanego przez stację 

sztabową 

/np.: Tu SP9PTA - stacja sztabowa ćwiczeń „TASR 2013” , proszę o zgłaszanie się stacji z rejonu  

określa np.: z Tarnowa, znad Dunajca, z powiatu bocheńskiego itp./ Zgłaszające się stacje podają 

następujące informacje: 

 

Raport wiadomości standardowej: 

 

 znak stacji nadającej 

 numer wiadomości /to nr QSO/ 

 miejsce nadawania - /np.: Zgłobice, most na Dunajcu przy drodze nr 4/ 

 warunki atmosferyczne 

 zasilanie stacji /akumulator, agregat itp./ 

 moc nadajnika 

 

3. Stacja sztabowa potwierdza przyjęcie informacji podając: 

 nr wiadomości /swojego qso/ 

 operatora przyjmującego /imię/ 

 

4. Stacja bazowa może wywoływać wg kolejności zgłoszenia się stacji lub wybiórczo,  

      sprawdzając sytuację w terenie, lub stacja dowolna woła "stację sztabową". 

 

Stacja z terenu odpowiada /lub podaje/: 

 znak 

 nr wiadomości /nr QSO/ 



 qth - /np.: Zgłobice - krótkie inf./ 

 nr kontrolny - 3 /ilość słów wg opisu sytuacji np.: "sytuacja bez zmian"/ 

 Wiadomość /opis sytuacji na stanowisku np.: jw. sytuacja bez zmian/ 

 godzina nadania wiadomości 

 autor wiadomości 

Stacja bazowa /przyjmująca/ kwituje jak pkt. 3 

 

5. Stacje mogą służyć, jako „przekaźnik” dla stacji niesłyszących się: 

 

-Wiadomość przekazywana od stacji XX9XX do bazy lub do innej stacji 

 

 Znak stacji nadającej obecnie /przekaźnika/ 

 Znak stacji docelowej VV9VVV 

 Znak stacji od XX9XX 

 imię autora wiadomości 

 nr kontrolny wiadomości 

 miejsce utworzenia wiadomości /to miejsce autora wiadomości/ 

 data  utworzenia wiadomości /i jak wyżej/ 

 czas utworzenia wiadomości /i jak wyżej/ 

 tekst wiadomości /i jak wyżej/ 

 Godzina nadania/odebrania wiadomości 

 operator /kto nadał - odebrał/ 

 

6. Stacja przyjmująca: bazowa lub pracująca, jako „przekaźnik” - przekazująca wiadomość. 

Przyjmuje wiadomość wg zasady pkt. 4  

 

Potwierdzenie przyjęcia wiadomości. Stacja „przekaźnik” 

 znak stacji,  

 nr wiadomości - /nr qso w ćwiczeniach/ 

 nr kontrolny /przyjmowanej wiadomości/ 

 godzina przyjęcia wiadomości 

 dla kogo wiadomość 

 operator przyjmujący 

 

7. W scenariuszu ćwiczeń dla miasta Tarnowa proponowany jest przejazd do punktów 

składowania   piasku przy ulicy Tuchowskiej oraz ulicy Kąpielowej.  

 

Zadysponowanie pojazdów po piasek: 

 ze stacji terenowej nr 1 z ul. Krakowskiej do punktu poboru piasku na ul. Kąpielowej 

 ze stacji terenowej nr 3 z ul. Mostowej do punktu poboru piasku na ul. Tuchowskiej 

 

Podczas ćwiczeń dla lepszej koordynacji oraz lokalizacji aktualnej pozycji stacji terenowych będzie 

wykorzystywany system APRS. 

Każda stacja powinna podać raport, co najmniej 2 razy w ciągu ćwiczeń. 

 

VII. Spis stacji biorących udział w ćwiczeniach na terenie miasta Tarnów: 

 

Stacja sztabowa 00 (koordynator) ul. Krzyska 17 (Zbyszek SP9IEK oraz SQ9JTI Łukasz) 

Stacja terenowa nr 01 Most ul. Krakowska (Maciek SQ9MUR, Tomek SQ9PCH) 

Stacja terenowa nr 02 Most ul. Kwiatkowskiego  (Stanisław SQ9OZF) 



Stacja terenowa nr 03Most - Wontok ul. Mostowa (Rafał SQ9OL, Stanisław SQ9AOR 

Stacja terenowa nr 04 Most rz. Dunajec -  Zgłobice E4 ( Janusz SP9LAS) 

Stacja terenowa nr 05miejscowość ISEP n/Dunajcem   ( Krzysztof SP9RHN) 

Stacja terenowa nr 06 Skrzyszów-Wontok (Tomek SQ9KDO) 

Stacja terenowa nr 07 Otfinów-Dunajec (Roman SP9GLJ) 

Stacja terenowa nr 08 Biała-Biała (Tomek SP9RQJ) 

Stacja terenowa nr 09 Burzyn-Biała (SQ9MUO) 

 

NUMER STACJI JEST JEJ IDENTYFIKATOREM 

 

****** 

 


