Regulamin Dyplomu
Piłkarskie Mistrzostwa Europy 2012
1. Dyplom Piłkarskie Mistrzostwa Europy 2012 wydawany jest przez Polski Związek
Krótkofalowców (PZK) w ramach wspólnej Akcji Dyplomowej PZK i UARL prowadzonej w
związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, rozgrywanymi w Polsce i na
Ukrainie.
2. Patronat Honorowy nad Akcją Dyplomową objął Polski Związek Piłki Nożnej.
3. Czas trwania Akcji Dyplomowej: od 1 czerwca do 5 lipca 2012 roku - w tym
okresie można gromadzić punkty potrzebne do uzyskania Dyplomu.
4. Dla uzyskania dyplomu należy zgromadzić:
40 punktów - stacje SP i UR,
25 punktów - stacje EU,
15 punktów - stacje DX.
5. Łączności z następującymi stacjami organizatorów dają po 2 punkty:
- PZK: SN2012PZPN, HF2012EFC, 3Z2012EFC, SN2012GD, SN2012PO,
SN2012WA, SN2012WR.
- UARL: EM2012EFC, EN2012EFC, EO2012EFC, EN2012L, EN2012I, EN2012W,
EN2012U.
natomiast łączności z dowolną inną stacją pracującą w programie "EFC2012 on the AIR"
dają po 1 punkcie.
• Dozwolone jest jednokrotne powtórzenie łączności z daną stacją na innym paśmie lub
inną emisją.
• Za nawiązanie łączności ze wszystkimi wymienionymi powyżej stacjami organizatora
oraz dodatkowo z 60 innymi stacjami polskimi i ukraińskimi biorącymi udział w akcji
radiowej przyznawane będzie specjalne wyróżnienie w postaci nalepki "EXCELLENT"
6. Dyplom jest dostępny również dla nasłuchowców (SWL), po przeprowadzeniu
nasłuchów i zgromadzeniu punktów, w takiej samej ilości, jak dla nadawców.
7. Opłaty za dyplom.
• Dyplom w formie elektronicznej (format .pdf) jest bezpłatny dla wszystkich.
• Dyplom w formie papierowej dla członków PZK i UARL oraz stacji klubowych Polski i
Ukrainy, obsługiwanych przez biuro QSL, jest bezpłatny.
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• Opłata za dyplom w formie papierowej dla innych stacji: 20 zł/ 5 Euro/ 6 USD/ 6 IRC.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Głównego PZK:
PL 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797, Nordea Bank Polska S.A. podając w
tytule wpłaty: „EFC2012” oraz swój znak.
8. Zgłoszenia na Dyplom dokonuje się elektronicznie, poprzez formularz na stronie
internetowej <efc2012.pzk.org.pl> lub na podstawie zgłoszenia według standardowej
aplikacji, którą należy pobrać, wypełnić i wysłać na adres: DOT PZK, BOX 1977, 53316 WROCLAW 14, POLAND.
Karty QSL nie są wymagane - weryfikacja zgłoszeń następuje na podstawie logów
elektronicznych stacji okolicznościowych Organizatora, po otrzymaniu opłaty za Dyplom
(jeśli jest wymagana).
9. Zgłoszenia na Dyplom będą przyjmowane do 31 grudnia 2012 roku.
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