
  Dyplom Pipeline -   Regulamin 
  Z okazji 50 lat krótkofalarstwa w Schwedt n/Odrą i 50 lat eksploatacji rurociągu 
naftowego "Przyjaźń" Niemiecki Klub Krótkofalarski (DARC e.v.), Stowarzyszenie 
miejscowe Schwedt n/Odrą, DOK Y19, wydaje okolicznościowy dyplom dla 
krótkofalowców nadawców i nasłuchowców (SWL’s).    
   Do zdobycia dyplomu liczą się QSO ze stacjami, których QTH lub rejon z którego 
pracują znajduje się w pobliżu rurociągu (zobacz tabelę prefiksów).                                   
Zalicza się wszystkie emisje oprócz Packet i Echolink. 
Każda stacja liczy się tylko raz ! Należy osiągnąć następujące punkty: 
 
   .                                 1,8-28 MHz__________________________                                                  
   Stacje DL potrzebują 50 punktów             
   Inne stacje z EU  40 punktów                 
   Stacje DX   30 punktów                 
   Z każdego rejonu zaliczone będzie maksymalnie 5 stacji______ 

                                  Tabela prefiksów:                               
   (R=RA=U=UA) 
   [R4P,R4Q,R4R (OBL-TA)] ,  [R3G,R5G (OBL-LP)],  
    [R3Y,R5Y (OBL-BR)]  2 punkty 
   QSO z miastem Almietjewsk  5 punktów 
   (EU=EW) 
    EU3,  EU6, EU8  2 punkty 
    QSO z miastem Homel  5 punktów 
    OM1,  OM3,  OM8  2 punkty 
    QSO z miastem Bratysława  5 punktów 
    (SP= SQ = 3Z)  
    SP1, Gryfino- GN*, SP4, Siemiatycze-SM*, SP5, Płock- PL*  2 punkty 
    QSO z miastem Płock-PD*  5 punktów 
*  tylko stacje z wyżej wymienionych powiatów zgodnie z listą do dyplomu SPPA-Award.  

    Skrót SPPA należy się dopytywać w czasie prowadzenia łączności!    

     
 (HA=HG) 
    HA0, HA7  2 punkty              
    QSO z miastem Szazhalombatta  5 punktów 
   (UR=US=UT) 
    UR5D, UR5W, UR5X  2 punkty 
    YL1,  YL2,  YL3  2 punkty 
   QSO z miastem Ventspils (Windawa)  5 punktów 
   QSO z stacjami z miasta Schwedt, klubów DOK Y19 i Y16  5 punktów 
   QSO z stacją okazyjną DM50PCK liczy się tylko raz  10 punktów   
Stacja DM50PCK będzie czynna w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r.  
Zebrane w tym okresie punkty z łączności zalicza się na poczet dyplomu   
okolicznościowego. Wniosek o dyplom z wyciągiem logu w miarę możliwości w 
formacie ADIF należy przesłać na jeden z niżej podanych adresów e-mailowych: 

                (dotyczy też ewentualnych zapytań co do aktywności) 

Ostateczny termin nasyłania logów kończy się 31.03 2015. 
Dyplom zostanie przesłany bezpłatnie e-mailem jako plik  jpg. 
 

 

  


