GENERALNE REGULY
Najprosciej i najtaniej komunikowac sie przez SMS, tzn piszecie na moj email wiadomosc z pozycja
raz dziennie a ja Wam odpisuje SMS z prognoza. Prosze poczytajcie info ponizej.
Email do mnie:
Piszcie na adres rkrasowski@yahoo.com
Zaczynajcie od pozycji geograficznej w formacie DD MM.mmm, czyli Stopnie, minuty i tysieczne
minut. Nie musicie podawac czasu jezeli pozycja jest z momentu pisanie wiadomosci, nie musicie
podawac nazwy lodko bo wiem z jakiego telefonu dzwonicie. Przyklad wiadomosci:
“12st34.567N 034st45.12345W COG120 SOG5.5 Wszystko ok.....”
Macie 160 znakow pamietajcie ze adres emailowy liczy sie jako czesc wiadomosci rowniez “space”
jest znakiem. Wprowadzam pozycje na strone internetowa jak tylko mam okazje.
SMS z prognoza dla was wyglada nastepujaco:
12May N15,N20,NE15,N10
13May N15,NNW15,WNW10,W10
Proponuje kurs 145 .
Interpretacja: 12 maja o 00:00 UTC wiatr bedzie z polnocy o sile 15 wezlow, o 06:00 UTC polnocny
20 kts, o 12:00UTC polnocno wschodni 15 wezlow i o 18:00UTC polnocny 10 wezlow.
Pamietajcie czas jest w UTC, czy GMT !! Wiatru podawane co 6h na 00:00, 06:00, 12:00, 18:00.
Dzwonienie:
Moj numer telefonu : 1 336 688 6336
Dzwoniac do mnie zawsze zaczynajcie od podawania pozycji geograficznej. Najlepiej w formacie DD
MM.mmmm, czyli, minuty i frakcja minut. Nastepnie predkosc i kurs oraz warunki, czyli sila i
kierunek wiatru.
Przyklad rozmowy:
“Tu “High Priority jestesmy na pozycji 12 stopni 34.567 minut szerokosci polnocnej i 034 stopnie
56.678 minut dlugosci zachodniej, kurs 120 predkosc 5.5 wezla, wiatr z zachodu do 15 wezlow.
Wszystko ok …....etc etc “.
W ten sposob w ciagu paru sekund naistotniejsze informacje sa przekazane. Nie jestem w stanie wam
pomoc nie znajac waszej pozycji stad zawsze zaczynajcie od podawania pozycji.
EMERGENCY:
W przypadku niebezpieczenstwa albo potrzeby pomocy dzwoncie do mnie kiedy chcecie zaczynajac
zawsze od EMERGENCY, potem pozycja i mowcie w czym jest problem i jakiej pomocy
potrzebujecie. Od tego momentu miejcie telefon wlaczony plus dzwonicie, badz wysylacje SMS do
mnie co 6h albo czesciej jezeli sytuacja tego wymaga.
W przypadku zlej pogodu oglaszamy BAD WEATHER i prosze o pozycje co 6h !! ( telefon albo SMS)
do momentu az odwolacie BAD WEATHER.
Pamietajcie ze informacje ktore mi przekazujecie zostana umieszczone na stronie, chyba ze
zastrzezecie ze nie chcecie publikowac tej informacji.

