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A Alpha
AL-FA Mam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoli I have a diver down;
keep well clear at slow speed

·B Bravo
BRA-WO Ładuję / wyładowuję / mam na statku ładunki niebezpieczne I am taking in /
discharging / carrying dangerous goods

-...
C Charlie
CZAR-LI (SZAR-LI) Tak. Potwierdzenie Yes. Affirmative

-.-.
D Delta
DEL-TA Trzymajcie się z daleka ode mnie,
manewruję z trudnością Keep clear of me,
I am manoeuvring with difficulty

-..
E Echo
EK-O Zmieniam swój kurs w prawo I am altering my course to starboard

.
F Foxtrot
FOKS-TROT Jestem niezdolny do ruchu;
nawiążcie ze mną łączność I am disabled;
communicate with me

..-.

G Golf
GOLF Potrzebuję pilota
Gdy nadany przez statek rybacki oznacza

When made by fishing vessel

wybieram sieci. I require a pilot

I am hauling nets

--.
H Hotel
HO-TEL Mam pilota na statku I have a pilot on board

....
I India
IN-DI-JA Zmieniam swój kurs w lewo I am altering my course to port

..
J Juliet
DZU-LI-JET Mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala I am on fire
and have dangerous cargo on board, keep well clear of me

.--K Kilo
KI-LO Chcę nawiązać z wami łączność I wish to communicate with you

-.L Lima
LI-MA Zatrzymajcie wasz statek You should stop your vessel instantly

.-..
M Mike
MA-IK Zatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzie My vessel is stopped and
making no way through the water

-N November
NO-WEM-BER Nie. Zaprzeczenie lub zaprzeczenie znaczenia poprzedniej grupy znaków
No. Negative or the significance of the previous group should be read in the negative

-.
O Oscar
OS-KAR Człowiek za burtą Man overboard

---

P Papa
PA-PA W porcie:wszystkie osoby zameldować się natychmiast na statek ponieważ wychodzi w
morze
W morzu użyte przez statek rybacki: moje sieci zaczepiły o przeszkodę In harbour:all persons should
report on board as soon as possible as the vessel is about to proceed to sea
At sea may be used by fishing vessels:

my nets have come fast upon an obstruction

.--.
Q Quebec
KE-BEK Mój statek jest zdrowy[2] i proszę o prawo poruszania się My vessel is healthy, and I
request free pratique

--.R Romeo
RO-MI-JO /nie używa się/ /not used/

.-.
S Sierra
SI-ER-RA Moje maszyny pracują wstecz My engines are going astern

...
T Tango
TANG-GO Trzymajcie się ode mnie z dala;
jestem zajety trałowaniem we dwójkę Keep clear of me;
I am engaged in pair trawling

U Uniform
JU-NI-FORM (U-NI-FORM) Kierujecie się ku niebezpieczeństwu You are running into
danger

..V Victor
WIK-TOR Potrzebuję pomocy I require assistance

...W Whiskey
ŁYS-KI Potrzebuję pomocy medycznej I require medical assistance

.--

X X-ray
EKS-REJ Wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje
sygnały Stop carrying out your intentions and watch for my signals

-..Y Yankee
JAN-KI (YANG-KI) Wlokę kotwicę I am dragging my anchor

-.-Z Zulu
ZU-LU Potrzebuję holownika
Statki rybackie: wydaję sieci I require a tug
Fishing vessels: I am shooting nets

-

