
Regulamin aktywności SPFF 

           
            Słownik uŜytych pojęć i skrótów  

SPFF -  obszar  chroniony  przyrody  (RP  -  rezerwat  przyrody,  PN  –  park 
narodowy, PK – park krajobrazowy, OchK – obszar chronionego krajobrazu, 
N2000 – Natura 2000, ZPK – zespół przyrodniczo-krajobrazowy, PP – pomnik 
przyrody, UE – uŜytek ekologiczny) ujęty na aktualnej Liście SPFF. 

Aktywator - operator (indywidualny lub stacji klubowej)  pracujący z obszaru 
SPFF.

Łowca - operator (indywidualny lub stacji  klubowej)  nawiązujący QSOs z 
radiostacjami zainstalowanymi na obszarach  SPFF.

Sprzęt łączności - RX, TX, TRX, anteny, zasilanie i pozostały osprzęt.

Operator  -  osoba  posiadająca  aktualną  licencję  krótkofalarską  lub 
uprawnienia  /  upowaŜniona do pracy  na radiostacji  klubowej  i   faktycznie 
nawiązująca QSO.   

Regulamin 

1.  Działalność  krótkofalarska  na  terenie  SPFF  powinna  być  zgodna  z 
wymogami  administracji  danego obszaru  przyrody.  NaleŜy  pamiętać,  Ŝe  w 
przypadku pracy z parku narodowego konieczne jest uzgodnienie z dyrekcją 
miejsca dla prowadzenia  krótkofalarskiej aktywności.     

2. Podczas pracy z obszaru SPFF, aktywator z swoim sprzętem łączności musi 
znajdować  się  w  jego  administracyjnych  granicach.  Jedynie  w przypadku 
braku  moŜliwości  wstępu  na  obszar  SPFF  lub  niesprzyjających  warunków 
atmosferycznych (np. intensywne opady) dopuszcza się pracę ze stanowiska 
zlokalizowanego w odległości  10 m od tablicy  informacyjnej  danego FF co 
musi zostać udokumentowane fotografią.

3. Aktywator  zainstalowany  ze  swoją  radiostacją  na  danym  SPFF  moŜe 
podawać wyłącznie taki  identyfikator SPFF, w jakim obszarze faktycznie się 
znajduje.

4.  Gdy na jednym obszarze SPFF (np. na terenie parku narodowego, parku 
krajobrazowego itp.) znajduje się więcej obszarów chronionych posiadających 
odrębne identyfikatory, w przypadku ich aktywacji sprzęt łączności musi być 
kaŜdorazowo  instalowany  w  kaŜdym  z  takich  dodatkowo  wydzielonych 
obszarów. Dotyczy to np. rezerwatów przyrody wewnątrz jednego SPFF.  W 
ciągu jednego dnia moŜliwe jest aktywowanie tylko 2 róŜnych SPFFs.   

5. Jeśli aktywator planuje pracę pod tym samym znakiem wywoławczym z 
dwóch  róŜnych  obszarów  SPFF,  to  następna   aktywność  w  eterze  moŜe 
nastąpić nie wcześniej niŜ po 4 godzinach, licząc od chwili rozpoczęcia pracy 
w eterze z pierwszego obszaru.  W przypadku naruszenia terminu 4 godzin, 
log  za  drugą  aktywność  nie  zostanie  zaliczony  na  indywidualne  konto 
aktywatora. QSOs przeprowadzone z obu obszarów SPFF zostaną zaliczone 
tylko łowcom. 



6. Podczas aktywacji morskich obszarów, gdzie ochroną przyrody objęty jest 
akwen wodny, aktywator ze swoim sprzętem łączności musi znajdować się na 
jednostce pływającej (jako stacja …/m) lub w  strefie przybrzeŜnej danego 
obszaru, ale nie dalej niŜ 100 metrów od krawędzi  chronionej powierzchni 
wód.

7. W  programie  dyplomowym  SPFF  aktywności  z  pokładów  statków 
powietrznych  …/am  (np.  samolotu,  śmigłowca,  lotni,  paralotni,  balonu, 
sterowca,  itd.)  nie  są  zaliczane -  chociaŜby  znajdowały  się  dokładnie  nad 
obszarem chronionym przyrody.

Zaliczanie aktywności 

(a)  Dane  z  kaŜdej  aktywności  SPFF  ładowane  są  do  specjalistycznych 
systemów LogSearch. Oznacza to,  Ŝe nawet  kilka przeprowadzonych QSOs 
zasila  bazę  danych.  Zaleca  się  wysyłkę  logów  -  bez  względu  na  ilość 
nawiązanych łączności.   

(b) Zaliczenie aktywności  na indywidualne konto aktywatora następuje po 
przeprowadzeniu co najmniej 100 unikalnych QSOs, a w przypadku New-One 
-  200 unikalnych QSOs. Tylko taki  status ilościowy daje zainteresowanemu 
operatorowi  prawo do zdobywania dyplomów serii  "Aktywator".  Wymaganą 
ilość moŜna uzyskać z kilku wypraw. Minimalny czas aktywacji SPFF New-One 
wynosi 3 godziny. Łączności są zaliczone łowcom niezaleŜnie od wskazanych 
powyŜej limitów ilościowych i godzinowych. 

(c) Zaliczenie  kaŜdej  aktywności  z  obszaru  SPFF  następuje  dopiero  po 
przedstawieniu  dokumentów  potwierdzających  fizyczny  pobyt  na  danym 
obszarze przyrody. MoŜe to być cyfrowa fotografia ekranu GPS z widoczną 
pozycją   geograficzną  i  datą.  W przypadku  braku  urządzenia  GPS,  naleŜy 
przesłać cyfrową fotografię tablicy informacyjnej danego SPFF z moŜliwością 
odczytu (we właściwościach danego obrazu) daty jej wykonania oraz cyfrową 
fotografię  swojego  stanowiska  pracy  z  moŜliwością  odczytu  (we 
właściwościach obrazu)  daty jej wykonania.      

(d)  Do  przesyłki  zawierającej  ww.  dokumentację  naleŜy  dołączyć  log 
wygenerowany w formacie ADIF, opisany wg standardu: identyfikator WFF - 
znak wywoławczy - rozszerzenie ADI, np. spff-025 sp4kdx.adi  lub spff-619 
sp2fap_p.adi itp. Plik adif obowiązkowo musi zawierać pole <OPERATOR> z 
podanym  znakiem  stacji  pracującej  z  obszaru  SPFF  np: 
<OPERATOR:6>sp4kdx lub <OPERATOR:8>sp2fap/p itp.

(e)  Dokumentację  i  log  naleŜy  przesłać  do  Krajowego  Koordynatora  ds. 
Programu Dyplomowego SPFF na adres: qtc@post.pl   

(f)  W przypadku pracy radiostacji klubowych, aktywności z SPFF mogą być 
zaliczane  na  indywidualne  konto  operatora  /  operatorów  realizującego  / 
realizujących   łączności.  W  takim  przypadku  konieczne  jest  sporządzenie 
odrębnego  logu  dla  kaŜdego  zainteresowanego  operatora.  Zaliczenie  takie 
realizowane są wyłącznie na wniosek zainteresowanych.  JeŜeli podczas pracy 
pod znakiem klubowym łączności  realizował  jeden operator, na jego konto 
zalicza się 100% przeprowadzonych QSOs. JeŜeli podczas pracy pod znakiem 
klubowym łączności  realizowało kilku  operatorów  to  zaliczenie  jest 
proporcjonalne  do  ilości  QSOs  nawiązanych  pod  znakiem  klubowym  lub 
faktycznej  ilości  przeprowadzonych  QSO  według  odrębnych  logów 
indywidualnych.  Nie  jest  moŜliwe  zaliczenie  kaŜdemu  z  operatorów  stacji 
klubowej 100% QSOs przeprowadzonych pod znakiem klubowym. 



(g) Nie dopuszcza się, w celu zaliczenia aktywności, podawania podczas QSO 
znaku innego operatora niŜ faktycznie przeprowadzającego QSO, nawet jeŜeli 
w aktywacji bierze udział kliku operatorów.  

(h) Aktywacja  z  danego  obszaru  moŜe  odbywać  się  tylko  pod  znakiem 
klubowym lub indywidualnym. Niedopuszczalne jest uŜywanie podczas jednej 
aktywacji  znaków  klubowego  i  indywidualnego  naprzemiennie.  Podczas 
aktywacji pod znakiem klubowym operator moŜe podawać podczas wymiany 
raportów swój znak indywidualny jedynie w celach informacyjnych.

Uwaga!  Zaliczenie  aktywacji  New-One  moŜliwe  jest  po  uprzednim 
zaawizowaniu jej – za pośrednictwem Krajowego Koordynatora ds. Programu 
Dyplomowego SPFF -  na co najmniej 3 dni przed planowaną pracą. NaleŜy 
podać termin wyprawy i połoŜenie planowanej instalacji radiostacji (WW Loc. 
lub  koordynaty  GPS).  Spełnienie  tego  wymogu  konieczne  jest  dla 
wcześniejszego  poinformowania  w  dostępnych  mediach  społeczności 
krótkofalarskiej zainteresowanej programem Polska Flora & Fauna.

(sp2fap & sp4eoo)


