136kHz RSGB Award
Dyplom jest wydawany w uznaniu osi gni
w zakresie nawi zywania czno ci i nas uchów w pa mie
136kHz oraz w celu zach cenia do eksperymentów i udoskonalania stacji w tym zakresie.
Dyplom jest dost pny w trzech kategoriach, z wyró nieniami za
Dyplom podstawowy jest wydawany za potwierdzone
krajami z list krajów ARRL DXCC/WAE.

czno ci/nas uchy z kolejnymi krajami.

czno ci w pa mie 136kHz z minimum pi cioma

SWL Award jest wydawany za nas uchy stacji z pi ciu krajów. Dyplom SWL mo e by tak e wydany
krótkofalowcom, którzy przeprowadz wymagan ilo
czno ci typu cross-band ze stacjami nadaj cymi w
pa mie 136 kHz.
Trzeci kategori dyplomu jest dyplom wydawany stacjom, które przeprowadz
czno ci typu cross-band z
minimum pi cioma krajami, w sytuacji gdy stacja nadawa a w pa mie 136 kHz, a odbiera a korespondenta
na innym z amatorskich pasm.
Do dyplomu 136kHz RSGB Award dyplomu s dopuszczane czno ci typu cross-band. Przy zg oszeniach
do dyplomu wszystkie czno ci musz by tego samego rodzaju: nie mo na w jednym zg oszeniu
umieszcza
czno ci z poszczególnych kategorii dyplomu. Mo na jednak równolegle wyst pi o wydanie
dyplomów w ró nych kategoriach i mo na uzyskiwa niezale nie wyró nienia w ka dej kategorii.
Po uzyskaniu dyplomu podstawowego mo na uzyska wyró nienia za ka de kolejne 5 krajów.
Uwagi
Do

dyplomu

maj

zastosowanie
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Ogólne wymagania dotycz ce dyplomów HF wydawanych przez RSGB

Na listach krajów ARRL/WAE znajduje si kilka dodatkowych pozycji w porównaniu do listy DXCC. S to np.
europejskie wyspy Shetlands Is. oraz Scilly Is.
Dotychczas (stan na pocz tek grudnia 2004) dyplom zosta wydany nast puj cym stacjom:
Numer
dyplomu
1
2
3
4
5
6
7
8

5 krajów

10 krajów

15 krajów

20 krajów

G4GVC
G0MIN
G3XTZ
OK1FIG
G0AKY
F6BWO
G3YMC
PA0BWL

G4GVC
DJ7RD
F6BWO
PA0BWL
S52AB

G4GVC
PA0BWL
DK1IS

PA0BWL
F6BWO
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Ogólne
wymagania
dotycz ce
wydawanych przez RSGB

dyplomów

HF

Poni sze wymagania dotycz wszystkich wyró nie i dyplomów wydawanych przez RSGB za czno ci na
falach krótkich. Poni sze zasady powinny by stosowane równolegle z regulaminami poszczególnych
dyplomów.
Zg aszaj cy
1. Zg aszaj cy z terenu Wielkiej Brytanii, Channel Is oraz Isle of Man musz by cz onkami RSGB. Jako
potwierdzenie cz onkostwa wraz ze zg oszeniem nale y przes
etykiet poczt z ostatniej przesy ki
pisma „Radio Communication”. Zg aszaj cy spoza wymienionych powy ej terenów nie musza by
cz onkami RSGB.
2. Zg aszaj cy mog by licencjonowanymi nadawcami lub nas uchowcami. Wszystkie wyró nienia, poza
plakietami, s wydawana stacjom nas uchowym na podstawie nas uchów.
Zg oszenia
3. Wszystkie zg oszenia mysz by nadsy ane w formie akceptowalnej przez Awards Managera. Je eli do
dla danego dyplomu istnieje specjalny formularz zg oszeniowy, nale y taki formularz wykorzysta do
przes ania zg oszenia. Jednak e akceptowane s tak e wydruki komputerowe, zawieraj ce wszystkie
niezb dne informacje. Ka de zg oszenie musi zawiera nast puj
deklaracj :
“I DECLARE THAT all the contacts were made by me personally from the same DXCC country and in
accordance with the terms of my radio transmitting licence, and that none of the QSLs have been
amended in any way since receipt. I accept that a breach of these rules may result in disqualification from
the award programme. I further accept that the decision of the HF Committee shall be final in all cases of
dispute.”
(t umaczenie: O wiadczam, e wszystkie czno ci zosta y przeprowadzone przeze mnie osobi cie, z
terenu jednego podmiotu DXCC i z zachowaniem warunków mojej licencji oraz e adna z kart QSL nie
by a w jakimkolwiek stopniu modyfikowana od chwili jej otrzymania. Akceptuj mo liwo dyskwalifikacji
z programu dyplomowego w przypadku stwierdzenia faktu naruszenia powy szych zasad. Ponadto
akceptuj , e postanowienia Komisji HF s ostateczne i nie podlegaj dyskusji).
4. Do wszystkich zg osze z terenu Wielkiej Bryanii, Channel Is oraz Isle of Man musz by do czone karty
QSL. W przypadku zg osze z innych terenów karty QSL musz byc do czone do zg oszenia tylko w
przypadku ubiegania si o plakiet . W pozosta ych przypadkach wystarczy przes
o wiadczenie Award
Managera krajowego stowarzyszenia, stanowi ce e karty QSL zosta y przez niego sprawdzone. HF
Award Manager RSGB ma prawo do za dania przes ania do bezpo redniej weryfikacji wybranych lub
wszystkich kart QSL. Programu dyplomowego IOTA dotycz
szczególne zasady (zawarte w IOTA
Directory).
5. Do ka dego zg oszenia na dyplom lub now klas dyplomu musi by do czona op ata w wysoko ci 3.00
GBP, 6.00 USD lub 9 IRC. Koszt nalepek wynosi 1.00 GBP, 2.00 USD lub 3 IRC. W przypadku
przesy ania kart QSL do weryfikacji do przesy ki musi by do czona odpowiednia op ata na pokrycie
kosztów zwrotnej przesy ki kart. Karty zostan odes ane poczt lotnicz , poczt rejestrowan (tylko na
terenie UK) lub przesy
polecon tylko w wypadku, gdy do przesy ki zostanie do czona odpowiednia
op ata. Dodatkowa op ata za list polecony wynosi 5 USD lub 7 IRC.
czno ci
6. Wszystkie
7.

czno ci musz by przeprowadzone osobi cie przez w

ciciela znaku.

czno ci mog by przeprowadzone z dowolnych miejsc (lokalizacji), znajduj cych si
jednego podmiotu DXCC.
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8. Je eli w regulaminie dyplomu nie znajduje si szczególny zapis, do dyplomów zaliczane s
czno ci
przeprowadzone w okresie od 15 listopada 1945 w cznie w pasmach amatorskich poni ej 30 MHz..
9. Do dyplomów zaliczane s
czno ci z l dowymi stacjami ruchomymi (mobile) tylko w przypadku, gdy na
karcie QSL jest wyra nie zaznaczona lokalizacja takiej stacji.
10. Do dyplomów zaliczane s
czno ci przeprowadzone na tym samym pa mie i t sam emisj przez obu
korespondentów: nie s zaliczane
czno ci typu cross-mode lub cross-band. Mo na uzyska
wyró nienia za jedn emisj lub jedno pasmo: w takim wypadku karty QSL powinny zawiera
odpowiedni informacj oraz dodatkowo wysy aj c zg oszenie nale y wyst pi o przyznanie
wyró nienia. Programu dyplomowego IOTA dotycz specjalne zasady.
Dyskwalifikacja
11. W przypadku przes ania do weryfikacji kart, które s w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, przes ania
niedozwolonych potwierdze , z ego zachowania na pa mie lub poza pasmem, zg aszaj cy mo e zosta
zdyskwalifikowany przez Komisj HF z wszystkich programów dyplomowych RSGB. Decyzje Komisji KF
RSGB s w tym wzgl dzie ostateczne i nie podlegaj dyskusji.
Sierpie 1997

Islands On The Air (IOTA)
Program dyplomowy IOTA zosta stworzony przez Geoff Watts’a, jednego z czo owych nas uchowców
brytyjskich, w po owie lat sze dziesi tych XX w. W chwili kiedy wydawaniem dyplomu zaj o si RSGB w
1985 roku, dla wielu krótkofalowców ju by to ulubiony dyplom. Popularno tego dyplomu wzrasta z roku
na rok. IOTA cieszy si du ym powodzeniem i powa aniem w ród krótkofalowców na ca ym wiecie.
Program dyplomowy IOTA sk ada si z 18 oddzielnych dyplomów, które s dost pne dla wszystkich
licencjonowanych stacji amatorskich (w tym tak e dla stacji SWL na podstawie przeprowadzonych
nas uchów), które przeprowadz odpowiedni ilo
czno ci ze stacjami pracuj cymi z wysp. Wiele wysp to
jednocze nie podmioty DXCC. Inne wyspy nie s podmiotami DXCC, ale s zaliczane do dyplomów na
podstawie odpowiednich kryteriów. Jedn z najbardziej interesuj cych cech wspó zawodnictwa IOTA jest
rozwijaj cy si program z coraz to nowymi wyspami/grupami wysp pojawiaj cymi si po raz pierwszy na
pasmach (obecnie na li cie znajduje si ok. 800 wysp/grup posiadaj cych numery referencyjne).
Podstawowy dyplom jest wydawany za czno ci ze stacjami zlokalizowanymi na 100 wyspach/grupach
wysp. Dyplomy wy szej klasy mo na uzyska za kolejne ilo ci wysp/grup wysp: 200, 300, 400, 500, 600 i
700 wysp/grup wysp. Ponadto istnieje siedem dyplomów kontynentalnych (w tym dotyczacy Antarktydy) i trzy
dyplomy regionalne - Arctic Islands, British Islands oraz West Indies – za czno ci z okre lon regulaminem
ilo ci wysp w ka dym z tych obszarów. Dyplom IOTA Worldwide jest wydawany za odpowiedni ilo
czno ci z wyspami na nale cymi do ka dego z siedmiu kontynentów. Plaque of Excellence (Certyfikat
Doskona ci w formie plakiety) mo na otrzyma za potwierdzone
czno ci z minimum 750
wyspami/grupami wysp.
Zgodnie z regulaminem programu dyplomowego IOTA wszystkie karty QSL musz by przedstawione do
weryfikacji uprawnionej osobie (checkpoint). Takie osoby s nominowane przez IOTA.
Jedna z cech programu dyplomowego IOTA jest publikowanie co roku listy Honour Roll w Radio
Communication (w wydaniu majowym lub czerwcowym) oraz w DX News Sheet (innym wydawnictwie
RSGB). W pismach tych s publikowane aktualne rezultaty.
Osoby zainteresowane “polowaniem na wyspy” mog poprosi o przes anie IOTA Directory oraz Yearbook –
to publikacje zawieraj ce pe
informacj o dyplomach. Cena dla osób nie b
cych cz onkami RSGB
wynosi 9.95 GBP, 15.00 USD lub 25 IRC. Cena dla cz onków RSGB wynosi 8.45 GBP, 13.00 USD lub
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22 IRC (w przypadku przesy ki lotniczej poza Europ nale y doliczy 3.00 USD lub 4 IRC). Publikacje mo na
otrzyma od:
RSGB IOTA Programme
PO Box 9
Potters Bar
Herts EN6 3RH
England
Nie nale y przesy
czeków banków zagranicznych. Akceptowane s
brytyjskich powinny by wystawione na RSGB.

karty kredytowe. Czeki banków

W Ameryce Pó nocnej (tylko) mo na otrzyma publikacje od W4BAA, PO Box 8695, Lacey, WA 98590.
Koszt wynosi 15 USD.
Zg oszenia do dyplomów (innych ni IOTA)
Wszystkie zg oszenia (poza dyplomami IOTA) nale y przesy

do:

RSGB HF Awards Manager,
John Dunnington, G3LZQ
PO Box 36
BROUGH HU15 2WX
East Yorkshire
UK
Zg oszenia musz by przygotowane zgodnie z wymaganiami dyplomów. Je eli jest to wymagane, nale y
przes
do weryfikacji karty QSL. Nale y pami ta , aby zg oszenie zawiera o pe ne dane adresowe i znak
oraz op at za dyplom i op at na przesy
zwrotn kart QSL. Mo na przes
czek (tylko banki brytyjskie)
wystawiony na RSGB.
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