
Radioorientacja: 
  Co to jest i o co w tym  
  sporcie  chodzi ? 
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Radioorientacja (znany także jako Amateur Radio Direction Finding 

ARDF,lub radiosport) jest sportem  polegającym na wyścigach w terenie, 

który łączy umiejętności określania kierunku – wykorzystując odbiornik 

radiowy i orientacji - pracy z mapą i kompasem.  W czasie wyścigu, 

zawodnicy używając mapy topograficznej, kompasu  i odbiornika radiowego 

do namierzania kierunku poruszają się zróżnicowanym zalesionym terenie i 

poszukują nadajników radiowych (zwanych potocznie lisami). Zawody rangi 

międzynarodowej są organizowane przez Międzynarodowy Związek 

Krótkofalowców (IARU). 

Sport jest najbardziej popularny w Europie Wschodniej, Rosji i Chinach, 

gdzie często był używany w programach wychowania fizycznego w 

szkołach. 

Uczestnicy korzystają  z odbiornika, mapy i kompasu, aby przeszukać teren 

i odnaleźć rozmieszczone w terenie nadajniki (lisy).  

W orientacji, punkty są kreślone na mapie i w muszą być zaliczone  w 

podanej z góry kolejności. W radioorientacji punkty są ukryte w lesie i nie są 

nanoszone na mapę przed startem. Można je odnajdować  w dowolnej 

kolejności.  

Zwycięzcą jest ten, kto znajdzie największą liczbę lisów w jak najkrótszym 

czasie. 
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Zawody rozgrywane są w dwóch częstotliwościach radiowych - na 

dwa metry (144Mhz) i osiemdziesiąt metrów (3,5Mhz). Te dwie 

częstotliwości  zostały wybrane ze względu na ich powszechną dostępność  

do amatorskich licencjobiorców radiowych we wszystkich krajach. 
 

• 3,5 MHz - podczas których 
wykorzystuje się  odbiornik 
z anteną  ferrytową lub z 
pętlą .  

 

• 144 MHz- odbiorniki są 
konstruowane  z anteną Yagi  
(przeważnie 3-elementowa) 
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Rywalizacja odbywa się  w 
następujących konkurencjach : 

• Klasyk - zgodnie z międzynarodowymi przepisami 
( również w Polsce):  w cyklach   5 minutowych 
nadaje 5 nadajników i starty są indywidualne. 
Zawodnik zalicza od 3 do 5 nadajników w zależności 
od kategorii, a następnie majak’a i od niego 
korytarzem dobiega na metę.  Majak pracuje ciągle 
na innej częstotliwości niż lisy pracujące w cyklu. 

Ciekawostka: Według szwedzkich przepisów działa  
7 nadajników i start odbywa się masowo  
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• Sprint - krótsze trasy, czas pokonania ok. 15 minut. Używa 

się map w skali 1:5000 lub 1:4000. Używa się nadajników o 

zmniejszonej mocy – cykl trwa 1 minutę. Nadajniki pracują po 

12s.Wymagane są 2 zestawy 5 nadajników, gdzie każdy 

zestaw działa na innej częstotliwości. Sygnał Morse'a 

transmitowany przez drugi zestaw nadajników jest 

nieznacznie szybszy (Paris 70) od pierwszego zestawu (Paris 

50) do odróżnienia tych dwóch zestawów. Istnieje również  

Półmetek i Majak - obydwa działają na różnych 

częstotliwościach. Cztery częstotliwości wykorzystywane się 

podczas zawodów. Zawodnicy startują w odstępach 2 min i 

muszą odnaleźć  między 3 a 5 nadajników z pierwszego 

zestawu (w zależności od ich kategorii wiekowej). Następnie 

zalicza się półmetek, a potem wymagane lisy z drugiego 

zestawu. Przedostatni potwierdzany jest majak i bieg kończy 

się korytarzem na mecie. 5 



•Foxoring - odmiana sportu, który wymaga więcej 

umiejętności orientacji w terenie. W trakcie Foxoringu, 

nadajniki radiowe działają bez przerwy o bardzo małej 

energii i mogą być odbierane tylko na bardzo krótkie 

odległości, często nie więcej niż 100 metrów. Położenie 

każdego nadajnika będzie widoczna na mapie z okręgu . 

Nadajnik nie musi być dokładnie w środku na okręgu lub w 

ogóle znajdować  się wewnątrz koła, ale należy zachować 

możliwość namierzenia nadajnika wszędzie w obrębie 

obszaru oznaczonego przez koła. Zawodnik musi użyć 

umiejętności orientacji w terenie, aby przejść do obszaru 

okręgu na mapie i dopiero wtedy użyć radia i swoich 

umiejętności znalezienia nadajnika. 
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• SNS – czyli sportowa nawigacja satelitarna. Od 

zawodnika wymaga się wymaga umiejętności orientacji w 

terenie oraz posługiwania się urządzeniami GPS. W trakcie 

SNS, położenie każdego nadajnika jest widoczne tylko na 

ekranie odbiornika GPS. Zawodnik musi użyć umiejętności 

orientacji w terenie, aby dostać się do wyznaczonych 

punktów. Sam obiera wariant biegu. 



Sprzęt 

1.Odbiornik dla aktualnej 
częstotliwości 

2. Mapa i/lub  mapnik 

 

8 



 3. Kompas 4. Kredka lub pisak do 
pisania po folii. 

5. System potwierdzania 
odnalezienia punktu 

6. Adekwatne ubranie  
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Jak biegać na paśmie  144 MHz 
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Jak namierzać na 3.5 MHz 
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Rysowanie azymutów na mapie 
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Bliskie poszukiwanie 

Jeśli jesteś w pobliżu lisa, ale nie można go 
znaleźć, to musisz poczekać, aż Lis znowu zacznie 
pracować. Jeśli ma się szczęście można lisa 
znaleźć  „na kompas”. Polega to na zrobieniu 
starannego azymutu podczas końcowego sygnału 
nawigacyjnego , a następnie utrzymania kierunku 
na kompasie. Z ustaleń  dokładnego azymutu i 
podążaniu we właściwym kierunku  na kompas 
można znaleźć lisa, nawet jeśli odległość wynosi 
kilkaset metrów . 
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Niezbędne do przeprowadzenia 
zawodów 
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1. Nadajniki 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ardf_transmitter-2m.jpg
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Typowe zestawy antenowe dla różnych częstotliwości 
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2. System potwierdzania punktów 
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http://pejla.se/results/res2009/nm_2009/photo/sm5svm/200908_computer.jpg
http://pejla.se/results/res2009/nm_2009/photo/sm5svm/ARDF_FjwW.jpg


Zasady i przebieg zawodów 
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Na mapie, którą otrzymuje się na starcie rysuje się start ( trójkąt) i metę 

(2 kółka- jedno w drugim). Ponadto , stosuje się następujące warunki: 

 

• w odległości 750 metrów od startu nie ma lisów 

• w odległości 400 metrów od mety nie ma lisów 

• odległość między dwoma nadajnikami  jest co najmniej 400 metrów. 

 

Na początku przed startem , wszyscy uczestnicy muszą złożyć 

odbiornik w wyznaczonym miejscu przed pierwszym startem. Ma to 

zapobiec " podsłuchiwanie " podczas rozruchu. 

Start dzielony jest na grupy, Zawodnicy startują co cykl (5 minut w 

zawodach klasycznych) . Oznacza to , że potrzeba trochę czasu – na 

MS start trwa nawet do 4h. 

Po starcie namierza się lisy i rysuje się azymuty na mapie. 

Zawodnicy zaliczają lisy w dowolnej kolejności i na każdym punkcie 

potwierdzają swoją obecność ( perforator na karcie konkursowej lub 

elektroniczny system) . 
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Po zaliczeniu wszystkich lisów należy zmienić częstotliwość na majak i 

obrać drogę do celu na kierunek lub na mapę. 

Czas biegu jest zakończony, gdy zawodnik przekracza linię mety . 

 

Korzystanie z telefonu komórkowego lub urządzeń radiowych 

dwukierunkowy na kursie jest zabronione 
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Kategorie wiekowe na Mistrzostwach 
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Historia 
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https://www.google.pl/url?q=http://www.alast.se/foxeng.html&sa=U&ei=_RxzU-P5ONH24QSVzoGoCA&ved=0CDcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGCwAegIX5eBzikeBDlyTRP0BjTfw


Dyscyplina ta pochodzi z Europy Północnej i Europy Wschodniej, gdzie 

w latach 1950 krótkofalarstwo było szeroko promowane w szkołach, 

jako nowoczesna działalność naukowa i techniczna. Większość 

średnich i dużych miastach gościła jeden lub więcej radiowych klubów 

amatorskich, w których gromadzili się i członkowie mogli zapoznać się z 

technologią i eksploatacją urządzeń radiowych. Jednym z działań, które 

szkoły i kluby radiowe promowały była pelengacja – wyznaczanie 

kierunku. Działania takie były promowane w obronie cywilnej w czasie 

zimnej wojny. W Polsce kluby działały w LOK( wcześniej LPŻ), ZHP, 

spółdzielniach mieszkaniowych.  Większość działalności pelengowania 

odbyła się pieszo, w parkach, na obszarach naturalnych lub kampusach 

uniwersyteckich.  

Sport na orientację, popularny w rodzimej Skandynawii, zaczął 

rozprzestrzeniać się w całej Europie, w tym do krajów bloku 

wschodniego. Stał się bardziej popularny, a wraz z tym mapy na 

orientację stały się bardziej dostępne, co doprowadziło do 

wykorzystania map w pracy z radiem. 
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Organizacje / Mistrzostwa / 
Przepisy 

Zainteresowanie tego rodzaju działalnością doprowadziło do 
rozprzestrzeniania radioorientacji w całej Skandynawii, 
Europie Środkowej i Wschodniej , Związku Radzieckiego i 
Chińskiej Republiki Ludowej .  

Formalne zasady sportu po raz pierwszy zaproponowane 
zostały w Anglii i Danii w 1950 roku .   

Pierwsze Mistrzostwa Europy w sporcie odbyły się w 1961 
roku w Sztokholmie .  

Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1980 roku w 
Cetniewie , w Polsce, w których uczestniczyli zawodnicy z 
jedenastu krajów europejskich i azjatyckich . 

Mistrzostwa Świata na ogół odbywają się w latach parzystych 
od 1984 roku , choć w 1996 r. nie było Mistrzostwa Świata .  
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Narody Azji rozpoczęły wysyłanie drużyn narodowych do imprez 

międzynarodowych w 1980 roku , a zespoły z krajów Oceanii i Ameryki 

Północnej zaczęły konkurować w Mistrzostwach od 1990. Zawodnicy z 

dwudziestu sześciu krajów wzięło udział w Mistrzostwach Świata 2000 

w Nanjing, Chiny. 

Każdy naród opracowywał swój własny zestaw zasad i przepisów. 

Potrzeba bardziej jasno określonych i spójnych przepisów dotyczących 

międzynarodowych zawodów doprowadziły do powołania grupy 

roboczej ARDF przez Międzynarodowy Związek Krótkofalowców 

(IARU) w latach 1970 . Pierwszą imprezą ARDF zorganizowaną  z 

wykorzystaniem nowych standardowych zasad były Mistrzostwa 

Świata w1980 . Przepisy te były zmieniane i aktualizowane w ciągu lat: 

- zwiększono liczbę kategorii/ płci i wieku/, w których zawodnicy są 

sklasyfikowani , 

- określono odległości  lisów i długość tras 

- sprecyzowano  przebieg zawodów, 

- określono moc nadajników , itp..  
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IARU stał się główną organizacją międzynarodową promującą ten 

sport . IARU dzieli świat na trzy regiony w celach administracyjnych . 

Regiony te odpowiadają trzem regionom wykorzystywanych przez 

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny do swoich celów 

regulacyjnych , ale IARU również stosuje ten podział na regiony w 

wydarzeniach sportowych. I tak: 

- Pierwsze Mistrzostwa I Regionu IARU ( Europa, Afryka ,Bliski 

Wschód , i ex - ZSRR ) odbyły się w 1993 roku w Chtelnica , Słowacji. 

- Pierwsze Mistrzostwa IARU III Regionu (Azja i Oceania ) odbyły się 

w 1993 roku w Pekinie , w Chinach. 

- Pierwsze Mistrzostwa IARU II Regionu ( Ameryka Północna i 

Południowa ) odbyły się w 1999 roku w Portland w stanie Oregon , 

USA.  

Oprócz udziału w imprezach międzynarodowych , większość narodów 

z aktywnych organizacji ARDF coroczne organizuje mistrzostwa 

krajowe, stosując zasady IARU. 
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https://www.google.com/url?q=http://www.ardf2013.pl/&sa=U&ei=vvFzU8GMDYmc0AXVjIGgBw&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNFIRMDQ5sqzlBNm0wFVvospQbFzTA


ARDF to sport, który obejmuje większą część globu. W 2012 roku ponad 570 

zawodników z trzydziestu trzech krajów, reprezentujących cztery kontynenty 

przybyło na 16 Mistrzostwa Świata w Kopaonik, Serbia. Organizacje ARDF 

można znaleźć niemal w każdym europejskim kraju, narodach północnej i 

wschodniej Azji. ARDF uprawiane jest również w Tajlandii, Australii, Nowej 

Zelandii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.  32 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Ardf_world-map_first-year-participation.png


Z lokalnego podwórka 

W Polsce ten sport był uprawiany od czasów 
powojennych. Istniał już Polski Związek 
Krótkofalarski (od 1930r.), który w 1933 przystąpił 
do IARU. Po wojnie w 1947r. został wcielony do Ligi 
Przyjaciół Żołnierza. W tym czasie zaczęła rozwijać 
się radioorientacja w Polsce, zwana wówczas 
radiolokacją sportową. W 1957 PZK reaktywował 
się, jednak radioorientacja nie była przedmiotem 
zainteresowania i cedował przez wiele lat 
organizację  imprez sportowych na LOK. Pierwsze 
zawody zostały zorganizowane w Giżycku w 1959r. 
W latach 60 radioorientacja trafiła do ZHP pod 
nazwą „łowy na lisa”. 
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W praktyce reprezentowanie Polski na zawodach 

międzynarodowych odbywało się dwu-torowo: w jednych 

uczestniczyła reprezentacja LOK, w innych – 

organizowanych przez IARU reprezentacja PZK. 

Podczas stanu wojennego konfiskowano wszelaki sprzęt 

radionadawczy i radioorientacja zamarła . Do lat 90-tych 

sport był częściowo uprawiany w LOK i ZHP. 

Aby uregulować sytuację i utworzyć ogólnopolskie 

stowarzyszenie kultury fizycznej powołano w 1991 Polski 

Związek Radioorientacji Sportowej. Podstawowym celem 

działania był rozwój radioorientacji i szeroka 

popularyzacja tej dyscypliny  w Polsce. 

Jednak PZK odciął się od tej organizacji i losy 

reprezentacji Polski były i nadal są uzależnione od PZK, 

jako polskiego przedstawiciela IARU. 



Możliwości rozwoju i 
popularyzacja radioorientacji 

• Organizowanie eventów dla firm 

• Uczestnictwo w piknikach miejskich/ 
regionalnych 

• Prezentowanie sportu w szkole – godz. 
wychowawcza, w-f 

• Sprint/Foxoring  jako medialne show w 
mieście/parku 

• Sport nie tylko dla młodych – pokazy w 
kołach emerytów 
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Linki 

• Opis dyscypliny: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_direction_finding 

• Historia Mistrzostw Europy i Świata ARDF: 
http://www.qsl.net/yu1ra/ 

• Opis techniczny budowy urządzeń nadawczych i odbiorczych: 
http://www.open-circuit.co.uk/utx80.php 

• Strona grupy roboczej ARDF I regionu IARU: 

    http://www.ardf-r1.org/ardf_rules 

• Strona PZK: http://pzk.org.pl/news.php 

• Strona PZRS: http://pzrs.org.pl/ 
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Dziękuję za 
uwagę. 
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Opracowała: Agata Kulicka 

http://www.ardf-fjww.com/medaillen/Medaillen.htm

