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DDDiiippplllooommmaaa   888555   aaannnooosss   dddaaa   UUUnnniiiãããooo   

dddeee   RRRaaadddiiioooaaammmaaadddooorrreeesss   dddaaa   PPPooolllooonnniiiaaa   eee   999000   aaannnooosss   dddaaa   IIIAAARRRUUU   
 

Regulamento para o diploma "85 anos de PZK e 90 anos de IARU 

Regulamento para obtenção do diploma: http://85.pzk.org.pl/award.php 

 

1. Nome do Diploma: "85 do PZK e 90 anos da IARU". 

 

2. Objetivo: comemoração do 85º aniversário da PZK (União dos Radioamadores da Polônia) e do 

90º aniversário da IARU, popularização das comunicações através dos radioamadores. 

 

3. Organizador: União dos Radioamadores da Polônia 

 

4. Patrocínio: Escritório do Editor do "Świat Radio" ("World of the Radio") Magazine, Gabinete do 

editor da revista  "QTC". 

 

5. Duração do evento: 01 janeiro a 30 abril de 2015. 

 

6. Qualquer banda e qualquer modo é aceitável, desde que apenas um QSO com a mesma estação, 

por banda, independentemente do modo (contatos com a mesma estação na mesma banda, mesmo 

que em outro modo, não serão aceitos como válidos para a concessão de pontos). 

 

7. As estações especiais para o evento e pontos por QSO: 

 

Nr Dê as estações de pontos Operator Pontos 

1. 3Z85PZK SP4JCP 10 

2. HF85PZK SP7PGK 10 

3. SN85PZK SP3POW 10 

4. SP85PZK SP0PZK 10 

5. SQ85PZK SP3KWA 10 

6. SO85PZK SP9HQJ 10 

    

7. 3Z90IARU SP6JIU 10 

8. HF90IARU SP1MGM 10 

9. SN90IARU SP1PMY 10 

10. SP90IARU SP7AH 10 

11. SQ90IARU SP7PTM 10 

12. SO90IARU SP6PYP 10 

    

13. Qualquer estação individual ou clube de 
SP, SQ, 3Z, HF, SO, SN. 

 1 

 

8. Pontuação: Estações da Polonia e da Europa têm de alcançar 85 pontos. 

Contatos válidos para o diploma devem ser feitao com as estações especiais do evento - listadas 

acima e com quaisquer outras estações individuais ou de clube (linha nº 13 acima.) - durante o 
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período especificado. Pelo menos 3 QSOs com estações especiais do evento, "xx85PZK" e 3 QSOs 

com estações especiais do evento "xx90IARU" são obrigatórios, ou seja - 6 QSOs em conjunto com 

nossas estações especiais do evento. 

 

Estações de DX tem que fazer pelo menos 4 QSOs: 

- 2 QSOs com XX85PZK, 

- 2 QSOs com XX90IARU. 

 

9. O Diploma também está disponível para as estações SWL. 

 

10. Solicitação do Diploma 

Os pedidos de diplomas, podem ser solicitados (preferencialemte) eletrônicamente através do nosso 

site www.85.pzk.org.pl, ou para o endereço de e-mail: award85@pzk.org.pl - até 31 de Dezembro de 

2015. 

 

Pedidos podem ser feitos também via correio tradicional para o seguinte endereço: 

Polski Związek Krótkofalowców 

"Award 85" 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz,  Poland 

 

11. Manager dos diplomas "85 anos do PZK e 90 anos da IARU": Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

 

12. Manager do Projeto Técnico: Roman Hennig SQ2RH. 

 

13. Não é necessário a confirmação dos contatos por cartões de QSL. Os contatos serão confirmados 

em um aplicativo e os pontos recebidos serão verificados por meio de plataforma de computador do 

organizador - disponível no endereço: http://www.85.pzk.org.pl, e com base nas aplicações e 

registos apresentados pelas estações participantes. 

 

14. O Diploma, dos 85º aniversário da criação da PZK e do 90º aniversário da criação da IARU só será 

emitido em versão papel, sem custos e será distribuído através dos bureaux de QSL das entidades 

associadas a IARU, ou  via direta - após o recebimento da "taxa de retorno" na forma de um envelope 

contendo o pagamento (3 dolares), ou seu equivalente em zloty polonês (PLN). 

 

15. Os pagamentos para o envio do diploma via direta também podem ser feitos via transferência 

bancária para a seguinte conta:   

Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie 

Sekretariat Zarządu Głównego 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz, Poland 

Bank account number: 33144012150000000001950797 

 

Tradução PS7DX, Ed  

http://www.85.pzk.org.pl/
mailto:award85@pzk.org.pl
http://www.85.pzk.org.pl/

