AJD
AJD – All Japan Districts (AJD),
SWL-AJD – SWL All Japan Districts (SWL-AJD)

Dyplom wydawany jest w dwóch wersjach: AJD (dla
nadawców) oraz SWL-AJD (dla stacji SWL).
Dyplom AJD jest wydawany za potwierdzone
czno ci (nas uchy) ze stacjami amatorskimi
zlokalizowanymi w ka dym z dziesi ciu (od 1 do 0)
okr gów wywo awczych Japonii.
ród o: http://www.jarl.or.jp/

Ogólne wymagania dotycz ce dyplomów wydawanych przez JARL:
1. Dyplomy JARL s wydawane krótkofalowcom nadawcom oraz stacjom nas uchowym.
2. Do ka dego zg oszenia musi by do czona lista posiadanych kart QSL, zawieraj ca znaki stacji
zg aszanych do dyplomu, dat , czas, pasmo i emisj . Je eli zg oszenie do dyplomu wymaga u ycia
specjalnego formularza (umieszczenia specjalnych danych), wymagana zawarto
formularza
zostanie wyspecyfikowana w warunkach takiego dyplomu.
3. Ka de zg oszenie musi by potwierdzone przez odpowiedni dla zg aszaj cego krajowy zwi zek
krótkofalowców lub przez dwóch licencjonowanych krótkofalowców – innych ni osoba wysy aj ca
zg oszenie. Jest to potwierdzenie, e zg aszaj cy posiada karty QSL, potwierdzaj ce czno ci
wymienione w zg oszeniu. Je eli zg oszeniu do dyplomu nie towarzyszy takie potwierdzenie,
zg aszaj cy musi do czy do zg oszenia wszystkie karty QSL.
4. Dla krótkofalowców zagranicznych, którzy nie s cz onkami JARL koszt ka dego dyplomu wynosi 12
IRC. Je eli wraz ze zg oszeniem s przesy ane karty QSL, do przesy ki nale y do czy
odpowiedni op at na przesy
zwrotn . Koszt nalepek do dyplomów AJA oraz WASA wynosi 6
IRC niezale nie od tego, na ile nalepek jest przes ane zg oszenie. Koszt nalepek do dyplomów JCC
oraz JCG wynosi 6IRC dla ka dego zg oszenia.
5. Zg aszaj cy mo e wyst pi o wydanie maksimum trzech wyró nie :
o

za pasmo ( czno ci na jednym pa mie): dotyczy wszystkich pasm amatorskich

o

za emisj ( czno ci przeprowadzone jedn emisj ): CW, AM SSB, FM, SSTV, RTTY, ATV,
FAX

o

za

o

QRP (za

o

QRPp (za

czno ci via satelity amatorskie
czno ci przeprowadzone moc 5 Wat output lub mniejsz )
czno ci przeprowadzone moc 0,5 W lub mniejsz )

6. Do dyplomów zaliczane s

czno ci (nas uchy) przeprowadzone po 29 lipca 1952.

7. Do dyplomów zaliczane s tylko czno ci ze stacjami naziemnymi (w tym ze stacjami mobile oraz
stacjami pracuj cymi z rzek lub jezior). Stacje pracuj ce z morza oraz ze statków powietrznych
zaliczane s do jedynie dyplomów wydawanych za pasma 50MHz-100, 144MHz-100, 430MHZ-100,
1200MHz, 2400MHz, 5600MHz, 10GHz, 24GHz, 47GHz, 75GHz oraz do dyplomu VU-1000.
8. Do dyplomów zaliczane s
czno ci ze stacjami posiadaj cymi wa ne zezwolenia wydane przez
adze administracyjne odpowiednich krajów. Do dyplomów nie s zaliczane czno ci ze stacjami
personelu wojskowego si dalekowschodnich, stacjonuj cych w Japonii.
umaczenie i przygotowanie: SP DX Club – Stowarzyszenie Mi
http://www.spdxc.org.pl/

ników Dalekosi

nych

czno ci Radiowych

9. Wszystkie czno ci zg aszane do dyplomów musz
podmiotu DXCC.

by

przeprowadzone z terenu jednego

10. Korespondencj nale y kierowa na adres:
Japan Amateur Radio League - Award Desk
1-14-5 Sugamo, Toshima, Tokyo 170-8073,
JAPAN
E-Mail: oper@jarl.or.jp

umaczenie i przygotowanie: SP DX Club – Stowarzyszenie Mi
http://www.spdxc.org.pl/

ników Dalekosi

nych

czno ci Radiowych

