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Regulamin Eleven & PMR Field Day  Wersja Polska – 06/2022 – V10 
Redakcja / korekta: 14EE161 Dorota, 161EE021 Arek 

Field-Day = Konkurs radiowy w terenie jako  stacja mobilna ,przenosna, energia samowystarczalna  
(samochod, z plecakiem, bateria lub generatorem, energia sloneczna + zdjecia instalacji sprzetu i ekipy na miejscu 
aktywacji QTH) 

 

 
 

Wazne: Uczestnicy (aktywujacy i lowcy) musza bezwzglednie przeczytac i zaakceptowac ten 
regulamin w celu utrzymania spójności aktywacji. 
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1. Wprowadzenie 
 

 
Konkurs Eleven & PMR Field Day (EPFD) jest otwarty dla wszystkich członków ze wszystkich grup 

radiowych 11m i PMR oraz niezależnych stacji. 
  
Od 2022 roku zawody Eleven & PMR Field Day odbywają się w jednej rundzie przez weekend.(sobota, 

niedziela) 
 
Głównym celem weekendu Eleven & PMR Field Day (EPFD) jest wspieranie i promowanie aktywacji 

radiowych na pasmach (26-27 MHz i 446 MHz) na urządzeniach przenośnych, mobilnych, łodziach, w 
plenerze ale też uczestnikom w zapoznaniu się z tego typu aktywacją, jednocześnie kultywując ducha 
koleżeństwa, przyjaźni między klubami i członkami za pośrednictwem czestotliwosci radiowych. 

 
Podczas weekendu EPFD (w miesiącu czerwcu) aktywujący muszą zademonstrować różne aktywacje na 

świeżym powietrzu np. na szczytach gór, wzgórzach, w parkach narodowych, plażach, wyspach, w łodziach, 
samochodach, gdzie chcą. Zabronione jest aktywowanie ze stacji w domu! 

 
Radiostacja musi być zasilana z niezależnego źródła zasilania (nigdy nie podłączonego do sieci 

elektrycznej). Tym samym baterie, generatory, energia słoneczna i wiatrowa są jedynymi dopuszczonymi 
źródłami energii elektrycznej dla stacji uczestniczących w EPFD. 

 

2. Baza 
 

Są dopuszczone i mile widziane na tej aktywacji wszystkie kluby radiowe i stacje niezależne, które chcą 
wziąć udział. 
 

2.1 - Daty i godziny konkursu 
 

▪ Początek  : sobota (ostatni weekend miesiąca czerwca), od godziny 00H01 (GMT) 
▪ Koniec : niedziela (ostatni weekend miesiąca czerwca)do 23H59 (GMT) 

 

2.2 - Komitet EPFD 
 

Grupy wspierające i osoby niezależne, które sobie tego życzą, są zaproszone do przystąpienia do 
Komitetu EPFD, który składa się z jednego lub dwóch członków z każdej grupy (najlepiej aktywnych w 
konkursie EPFD). 

 
Komisja EPFD jest odpowiedzialna za promocję aktywacji, czytanie, analizowanie i walidację rejestracji, 

ale także za sprawdzanie dowodów (zdjęcia, transmisje na żywo i filmy) oraz logi aktywowanych stacji 
(logowanie w formacie zgodnym z MS Excel / OpenOffice (bezpłatny)) z maksymalną obiektywnością i 
neutralnością. 

 
Komisja EPFD korzysta z grupy dyskusyjnej e-mail :                                               11-pmr-

fieldday@googlegroups.com oraz grupy na Messenger „11M & PMR Field Day Group” (Facebook). 
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Tabela Komitetu FD2022:  
 

QRZ & Name Radio-Club Functions Email 

14AY001 Eric Alpha Yankee (AY) Promotion, validation 14ay001@gmail.com  

14AY006 Franck Alpha Yankee (AY) Promotion, validation 14ay006@gmail.com  

10AD113 Jose Azteca Dxers (AD) Translation, Promotion, validation 10ad113joseluis@gmail.com  

2AD101 Adrian Azteca Dxers (AD) Translation, Promotion, validation adrian.2ad101@gmail.com  

14BG005 Loïc Bravo Golf (BG) Promotion, validation loicbg005secretaire@aliceadsl.fr  

104CI102 Sylviane Charlie India (CI) Translation, Promotion, validation 104corsica@gmail.com  

14CRX001 Alain Charlie Radio Xray (CRX) Promotion, validation f0gzx@free.fr  

14CRX004 Bastien Charlie Radio Xray (CRX) Promotion, validation 14crx004@crx.cloud  

329CZ002 Radek Czech DX Group Promotion, validation http://dx11m.cz/  

43DA001 Darren Delta Alfa (DA) Translation, promotion, validation darren43da001@yahoo.com  

26DR017 David Delta Radio (DR) Promotion, validation drdxgroup@gmail.com  

161EE066 Arek Eastern Europe (EE) Translation, Promotion, validation hq@echo-echo.pl  

14ED030 Éric Echo Delta (ED) Promotion, validation de.eric@hotmail.fr  

13EK111 Toni Echo Kilo (EK) Promotion, validation toni13ek111@gmail.com  

14EM001 Éric Eleven Meters (EM) Promotion, validation 14em001@free.fr  

26FI420 Bobby Fox India (FI) Promotion, validation 26FI420@gmail.com  

14FRS001 Dom Fox Romeo Sierra (FRS) Promotion, validation 14frs001@hamstation.eu  

14FDX058 John Free DXers (FDX) Docs, logbooks database,validation fdx058@gmail.com   

14GEF001 Alain Golf Echo Fox (GEF) Promotion, validation gefdxgroup@gmail.com  

14IR001 Didier India Radio (IR) Promotion, validation 14ir001@irdx.org  

29IP001 Michael Irish Pirate (IP) Promotion, validation 29ip001@gmail.com  

14KM5701 Joel Kilo Mike (KM) Promotion, validation groupkm.fr@gmail.com  

14KM1304 Ludivine Kilo Mike (KM) Promotion, validation Ludivine.b@bbox.fr  

26LR009 Michael Lima Radio (LR) Translation, promotion, validation mick.kob11@gmail.com  

10MEX001 Ricardo Mike Echo Xray (MEX) Translation, Promotion, validation hq_mex@hotmail.com  

14NE375 Pascal New Earth (NE) Promotion, validation newearth375@outlook.fr  

14NE004 Laurent New Earth (NE) Promotion, validation 14ne004@gmail.com  

161OD001 Dario Oscar Delta (OD) Translation, Promotion, validation 161od001@gmail.com  

13OT001 Mario Oscar Tango (OT) Promotion, validation oscartango.club@gmail.com  

14PAT293 Stéphane Papa Alfa Tango (PAT) Promotion, validation, suscriptions 14PAT293@gmail.com   

31PAT001 José Papa Alfa Tango (PAT) Promotion, validation 31pat001@sapo.pt  

14RC001 Stéphane Romeo Charlie (RC) Design, promotion, validation 14rc001@rcdx.org  

14TW001 Manu Tango Whisky (TW) Promotion, validation manu14tw001@yahoo.fr  

14VL2741 Rafael Victor Lima (VL) Promotion, validation rafister12@gmail.com  

18VOG001 Jim Victor Oscar Golf (VOG) Only internal promotion jim18vog001@yahoo.com  

14VOG001 Dom Victor Oscar Golf (VOG) Promotion, validation dominique.dxeure@laposte.net  

45VR016 Nesha Victor Radio (VRDX) Promotion, validation vrdxgroup@gmail.com  

14ZK041 Dom Zoulou Kilo (ZK) Promotion, validation 041dom@gmail.com  

 

2.3 - Email wspólny - adres elektroniczny.  
 

W przypadku pytań, pomysłów, przesłania swoich dowodów lub innych … 
Zapraszamy  do kontaktu z nami e-mail: epfd.managers@gmail.com. 
 

2.4 - Przezroczystość bazy danych.  
 
Baza danych zawierająca wszystkie zebrane logi (połączone) będzie publikowana przez minimum dwa 
tygodnie (fora, strony grup radiowych, Facebook itp) pod koniec konkursu, co pozwoli każdemu sprawdzić 
swoje kontakty. 
 

mailto:14ay001@gmail.com
mailto:14ay006@gmail.com
mailto:10ad113joseluis@gmail.com
mailto:adrian.2ad101@gmail.com
mailto:loicbg005secretaire@aliceadsl.fr
mailto:104corsica@gmail.com
mailto:f0gzx@free.fr
mailto:14crx004@crx.cloud
http://dx11m.cz/
mailto:darren43da001@yahoo.com
mailto:drdxgroup@gmail.com
mailto:hq@echo-echo.pl
mailto:de.eric@hotmail.fr
mailto:toni13ek111@gmail.com
mailto:14em001@free.fr
mailto:26FI420@gmail.com
mailto:14frs001@hamstation.eu
mailto:fdx058@gmail.com
mailto:gefdxgroup@gmail.com
mailto:14ir001@irdx.org
mailto:29ip001@gmail.com
mailto:groupkm.fr@gmail.com
mailto:Ludivine.b@bbox.fr
mailto:mick.kob11@gmail.com
mailto:hq_mex@hotmail.com
mailto:newearth375@outlook.fr
mailto:14ne004@gmail.com
mailto:161od001@gmail.com
mailto:oscartango.club@gmail.com
mailto:14PAT293@gmail.com
mailto:31pat001@sapo.pt
mailto:14rc001@rcdx.org
mailto:manu14tw001@yahoo.fr
mailto:rafister12@gmail.com
mailto:jim18vog001@yahoo.com
mailto:dominique.dxeure@laposte.net
mailto:vrdxgroup@gmail.com
mailto:041dom@gmail.com
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Dzięki temu możliwe jest zażądanie korekty ewentualnych błędów podczas wypełniania logów (w 
logach regularnie pojawiają się błędy wprowadzania). Wnioski te będą analizowane indywidualnie dla 
każdego przypadku z konsultacją z aktywujacymi, jeśli to konieczne. 
 
Uwaga: Prośby o korektę należy bezwzględnie przesyłać na adres elektroniczny: epfd.managers@gmail.com 
 

3. Aktywujący  
 

3.1 - Zapisy aktywujacych i kierowanie zarzadzanie ekipami 
 

Drużyny chcące aktywować muszą zarejestrować się nie później niż 48 godzin (2 dni) przed 
rozpoczęciem zawodów (patrz „Daty 01”) za pomocą formularza „Zarejestruj się” na stronie (kliknij TUTAJ), 
formularz ten jest dostępny od początku czerwca. 

We wniosku należy podać miejsce aktywacji, znak wywolawczy (QRZ) imię (imiona) uczestnika 
(uczestników). 

 
Zespoły EPFD, które  aktywują, otrzymują numer na zespół, zaczynający sie od liter FD, po których 

następują 3 cyfry, których należy używać przez cały czas trwania zawodów. Ten numer FD jest nadawany 
chronologicznie , ponieważ rejestracje są dokonywane bez rozróżnienia .Przykładu podziału: 

 43RRR/FD001, 14ZZZ/FD002, 21SSS/FD003… Te numery nie mogą być zarezerwowane z 
wyprzedzeniem. 

 
Ważne: Numer FD jest ważny niezależnie od miejsca nadawania QTH. 
 
Istnieją dwa rodzaje zespołów: 

 
1. Pojedynczy operator należący do grupy lub niezależny operator, np. 24VVV/FD004, składa się z 
jednego operatora 24VVV024 Fred. 
 
2. Kilku operatorów z tej samej grupy radiowej spotyka się, na przykład: 43ZEE/FD007 
Zespół złożony ze stacji: 43ZEE584 + 43ZEE025 + 43ZEE852. 

 

3.2 - Numer progresywny obowiązkowy.  
 

Aktywujacy sa zobowiązani do zapisania w logu i potwierdzenia „numeru progresywnego” przez 
operatora  lub zespołu EPFD, z którym  była łączność w porządku chronologicznym, aby w ten sposob 
uprościć kontrolę kontaktów w bazie danych. 

 

3.3 - Aktywujacy podczas aktywacji   
 

1. Aktywujaca  stacja FD na wybranej wolnej częstotliwości  uzyskuje łączność z operatorem , nadaje mu 
numer progresywny, jednocześnie odnotowując jego znak wywoławczy QRZ, datę, godzine kontaktu 
GMT QSO oraz informację dotyczące meldunku, trybu i częstotliwości . 
 

2. Aktywujaca stacja FD na wybranej wolnej częstotliwości łączy się z inną stacją FD, przypisuje jej 
progresywny numer, jednocześnie odnotowując QRZ, datę, czas GMT QSO oraz informacje dotyczące 
raportu, trybu i częstotliwości . Zapisuje również numer progresywny, jaki przypisuje jej druga stacja 
FD w polu „komentarze”  (LOG). 
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3.4 - Punkty dla aktywujacych 
 

Aktywujacy otrzymują 1 punkt za kontakt, podwujne kontakty nie liczą się niezależnie od tego, czy są to 
kontakty wykonane w 11M / PMR446 czy w innym trybie transmisji (FM, AM, USB, tryby cyfrowe)…. 

 

3.5 - Klasyfikacja aktywujących  
 

Zwyciezcami będą ogłoszone trzy ekipy aktywujące ( które uzyskają największą liczbe łączności (liczby 
kontaktów potwierdzona przez  LOG i przedłożone dowody potwierdzające). 
 

3.6 - Dziennik łączności (oficjalny)(logs) ekip aktywujących  
 

Dziennik łączności (log) officialny (cliquer ICI) format compatible MS Excel / OpenOffice (darmowy) ma 
być wypełniony i wyslany przez pocztę elektroniczna email do koordynatora lub adres  
epfd.managers@gmail.com . 
 
 
 

 
 

Dla każdego kontaktu (z łowca) należy podać co najmniej: numer progresywny, QRZ RX, imię, datę 
QSO w sposób opcjonalny (ciekawe dla statystyk), można wskazać, godzinę, raport QRG (11M/PMR) i R/S, 
tryb (USB/FM…). 
 

3.7 - Obowiązkowe dowody dla aktywujących , czystość miejsc aktywacji.  
 

Dowody (zdjęcia lub linki) należy przesyłać na adres epfd.managers@gmail.com Dowody te mogą być 
również publikowane publicznie (link do strony (strona internetowa, Facebook, forum lub blog itp.), album 
ze zdjęciami (Google, Yahoo, Flickr lub inne ) lub wideo YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook na żywo 

filmy przesyłanie strumieniowe z Facebooka… 
 

Te dowody są obowiązkowe i muszą się składać  co najmniej ze zdjęć wyraźnie pokazujących fakt aktywacji 
na stacji przenośnej, mobilnej lub na łodzi etc i bez dostępu do domowej sieci elektrycznej. W tym miejscu 
Komisja EPFD zwróci szczególną uwagę na zasilanie, które bezwzględnie musi być niezależne (generator, 

akumulatory, panele słoneczne itp.). 
Uwaga: Prosimy o pozostawienie czystych miejsc aktywacji i  zabranie odpadów. 

 

4. Łowcy  
 

4.1 - Jak zostac łowca stacji FIELD DAY ?  
 
Aby sie  skontaktowac  ze stacja EPFD, nie trzeba się rejestrować, możecie spróbować połączenia z 

dowolnego miejsca gdzie chcecie (w domu, ze stacji mobilnej, z łodzi itp.). Wystarczy, że przeczytacie  
regulamin i zapiszecie w dzienniku łączności logu  uzyskane kontakty z aktywujacymi stacjami   (logowanie 
w formacie zgodnym z MS Excel / OpenOffice (darmowy), abyś mógł sprawdzić wyniki zawodów po 
opublikowaniu w bazie danych. 

 
Ten dziennik log musi bezwzględnie zawierać QRZ stacji, z którymi się kontaktowaliśmy, daty, numery 

progresywne otrzymane od aktywujacych, aby ułatwić nam kontrolę w przypadku problemu. 

https://sd-1.archive-host.com/membres/up/210319638337749487/EPFD-Field-Day/LOG-EPFD_ACTIVATORS.zip
https://www.openoffice.org/
mailto:epfd.managers@gmail.com
mailto:epfd.managers@gmail.com
https://www.openoffice.org/
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Stacje, które aktywują, mogą również kontaktować się z innymi stacjami FD , ale muszą przestrzegać 
tych samych zasad określonych w poprzednich dwóch punktach i logować się za pomocą swojego 
grupowego lub osobistego znaku wywoławczego. 
 

4.2 - Numery progresywne dla łowców przyznawane są  przez aktywujących.  
 

Każdy kontakt ma liczbę punktów, która maleje w zależności od pozycji w dzienniku Logu 
 
Przyklad  logu dla aktywujacej stacji : 30AAA/FD001 : 
 

 
Łowcy, którzy otrzymali najmniejsze numery progresywne (pierwsze w logach) mają więcej punktów, co 

umożliwia wybór pomiędzy pretendentami w momencie końcowej klasyfikacji. 
 
Jak wskazano w rozdziale 3.4, znaki wywoławcze (QRZ) występujące kilkakrotnie w dzienniku 

weekendowym (przykład w powyższym dzienniku 31YY001), kontaktowane, dwukrotnie (11m + PMR), a 
nawet więcej, będą liczone tylko raz (kryterium: postępujący najbliższy do 1). 
 

4.3 - Klasyfikacja łowców.  
 

Trzech łowców Field Day, którzy nawiązali najwiecej kontaktow z aktywujacymi stacjami zostaną 
ogłoszeni zwycięzcami i staną na podium (kryterium: pojedynczy QRZ). 
 

3. Wyniki & nagrody  
 

Wyniki Eleven & PMR Field Day (EPFD) zostaną opublikowane w Internecie oraz we wspólnym 
dokumencie i wysłane do wszystkich partnerów najpóźniej we wrześniu bieżącego roku. 
 

Trzech najlepszych łowców i aktywujący zostaną przedstawieni na wirtualnym podium i otrzymają 
dyplom wyslany przez poczte elektroniczna e mail. 
 

4. Podstawy do dyskwalifikacji.  
 
Dopuszczone są wyłącznie akumulatory, generatory, silniki samochodowe, silniki łodzi i inne źródła 

energii słonecznej i wiatrowej... 
 
Wszystkie stacje EPFD muszą korzystać ze źródła zasilania niezależnego od sieci elektrycznej. 
Osoby, które nie dostarczą dowodu (zdjęc, wideo itp.) nie przestrzegania tej zasady zostaną 

zdyskwalifikowane. 
 
Wszystkie logi będą sprawdzane przez członków Komisji EPFD, w przypadku oszustwa (niezgodność, 

fałszywe QRZ w celu zawyżenia liczby kontaktów itp.), kontakty zostaną uznane za nieważne, a dana stacja 
EPFD może zostać zdyskwalifikowana. 

 
WAŻNE: QSO muszą być nawiązywane bezprzewodowo, surowo zabrania się używania jakichkolwiek 

środków komunikacji innych niż 11m lub PMR446 (przekaźnik internetowy, GSM lub inne aplikacje mobilne 
itp.) w celu potwierdzenia QSO. Każde złamanie tych podstawowych zasad spowoduje natychmiastową 
dyskwalifikację (zarówno lowcy, jak i aktywujacego). 

 



Page 8 / 8    Eleven Meters & PMR Field Day – V10 

5. QSL & eQSL 
 

Za zarządzanie kartami QSL i/lub eQSL odpowiada każda grupa uczestnicząca, która będzie używać 
własnego systemu (QSL lub eQSL Management). 
 

6. Sponsorzy - Wspierajacy - Media 
 

Zostań uczestnikiem! Dołącz do nas ! 
 

Site Internet :  kliknji TUTAJ – Click HERE / Groupe Facebook : Kliknij TUTAJ– Click HERE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://radiofieldday.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/groups/840627633023933/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/840627633023933/?ref=group_header

