
REGULAMIN DYPLOMU „KOSZALIN”

Postanowienia ogólne             

Dyplom wydawany jest przez Środkowopomorski Oddział Terenowy PZK w Koszalinie.

Warunki regulaminowe

Dyplom wydawany jest za uzyskanie 100 punktów, za potwierdzone łączności / nasłuchy ze stacjami
pracującymi z terenu powiatów grodzkiego (KC) oraz ziemskiego (KZ).
Nawiązanie łączności ze stacją klubową SP1PEA (SN1I, HF1EU, HF9WARD, HF35PEA) jest obowiązkowe.

Punktacja:

- za potwierdzoną łączność / nasłuch ze stacją SP1PEA (SN1I, HF1EU, HF9WARD, HF35PEA)  – 20 pkt.
- za potwierdzoną łączność / nasłuch ze stacją z terenu powiatu grodzkiego – 10 pkt.
- za potwierdzoną łączność / nasłuch ze stacją z terenu powiatu ziemskiego – 5 pkt.

Za łączności przeprowadzone w okresie od 01.03 do 31.03 punkty liczone są podwójnie.

Zalicza się łączności przeprowadzone po 01.01.1999 r.
Pasma i emisje dowolne.
Nie zalicza się łączności "cross-band", "mixed-mode" oraz przez przemienniki.

Czas wydawania dyplomu

Dyplom stały, wydawany bezterminowo.

Koszt dyplomu

Stacje krajowe - 10 znaczków na list zwykły,
Stacje zagraniczne -   5 USD lub 5 kuponów IRC.

Zgłoszenia

Lista GCR potwierdzona przez dwóch nadawców, macierzysty klub lub oddział, wraz
z opłatą na adres:

Środkowopomorski OT PZK
PO. BOX 106
75-016 Koszalin 1



Award "KOSZALIN"

GENERAL PROVISIONS

Award is issued by the 22 Regional Branch PZK in Koszalin.

TERMS OF REGULATIONS

Award is issued to obtain 100 points for confirmed QSO / reception stations operating in the area districts
(KC) and (KZ).
Contacts / reception confirmations from the station club SP1PEA (SN1I, HF1EU, HF9WARD, HF35PEA) are
obligatory.

SCORING

- For a QSO / reception with  the station SP1PEA (SN1I, HF1EU, HF9WARD, HF35PEA) - 20 points
- To be confirmed communication / listening to the station from the district KC - 10 points.
- To be confirmed communication / listening to the station from the district KZ - 5 points.

A QSO/reception for the period from 01.03 to 31.03 points are counted twice.

This includes communications made after 01 01. 1999, ranges, and any emissions. Communications do not
include “cross-band ", " mixed-mode " and the repeater.

TIME OF ISSUING THE AWARD:

Award have to be issued indefinitely.

THE COST OF THE AWARD:

- National stations - 10 stamps on the simple letter,
- Foreign stations - $ 5 or 5 IRC coupons.

APPLICATIONS:

GCR list confirmed by the two broadcasters, the parent club or a branch, together with the fee to address:

Środkowopomorski OT PZK
PO. BOX 106
75-016 Koszalin 1
POLAND


