
Dyplom i trofea – "400-na ROCZNICA ŚMIERCI Miguela de Cervantesa"

W roku 2016 obchodzimy  400 rocznicę śmierci Miguela de Cervantesa, jednego z największych
pisarzy w historii powszechnej. W całej historii literatury jego najbardziej znana powieść, "Don
Kichot" została wydana i przetłumaczona w nakładzie jako druga książka na świecie, tuż za Biblią.

Dla uczczenia tego ważnego wydarzenia, URE (Unión de Radioaficionados españoles), Hiszpanski
związek krótkofalowców, członek IARU, promuje to wydarzenie wśród wszystkich
licencjonowanych krótkofalowców  i nasłuchowców na całym świecie

Łączności będą mogły być przeprowadzone wszystkimi emisjami  i na każdym paśmie od 160 do
10 metrów z 14 stacjami, które będą korzystać  ze specjalnego prefiksu AN400. Przyrostkami tych
14 stacji okolicznościowych są litery z imienia i nazwiska autora

Don Miguel de Cervantes

Znakami wywoławczymi 14stu specjalnych stacji są:

AN400M, AN400I, AN400G, AN400U, AN400E, AN400L, AN400D, AN400C, AN400R,
AN400V, AN400A, AN400N, AN400T, AN400S

TERMIN:
Od 19go września 2016 roku (0000z) do 9go października 2016 (2359z)

DYPLOMY

Istnieją trzy różne kategorie, w zależności od liczby zaliczonych łączności ze stacjami AN400  (lub
SWL raportów, w przypadku nasłuchowców)

SREBRNY DYPLOM

Stacje europejskie: Dla stacji posiadających co najmniej 9 łączności z różnymi stacjami AN400 w
dowolnym paśmie lub emisji.

Stacje spoza Europy: dla stacji z co najmniej 6 łączności  z różnymi stacjami AN400, na
dowolnym paśmie lub w emisji

ZŁOTY DYPLOM

Stacje europejskie: Dla stacji z łącznościami z co najmniej 9 stacji AN400 , przynajmniej na 3
pasmach, dowolnymi emisjami
Stacje spoza Europy: Dla stacji z łącznościami z co najmniej 6 stacji AN400 , przynajmniej na 3
pasmach, dowolnymi emisjami

PLATYNOWY DYPLOM
Stacje europejskie: Dla stacji z łącznościami ze wszystkimi 14 stacjami AN400 , przynajmniej na
3 pasmach, dowolnymi emisjami

Stacje spoza Europy: Dla stacji z łącznościami z co najmniej 9 stacji AN400 , przynajmniej na 3
pasmach, dowolnymi emisjami



Wszystkie dyplomy będą zawierały imię i znak wywoławczy zgłaszającego oraz pozycję uzyskaną
w ich DXCC dla wszystkich ważnych łączności. Dyplomy będą dostępne za darmo w formacie
PDF.

Trofea

Kryształowy Medal:
Wysokiej jakości kryształowe trofeum zostanie przyznane w kategoriach dla najlepszych
uczestników, którzy osiągają najwyższą liczbę kontaktów z różnymi stacjami AN400 na różnych
pasmach i różnymi emisjami. Trofeum posiadać będzie wygrawerowane imię, znak wywoławczy i
pozycji osiągniętej w każdym rankingu. Najlepsi uczestnicy otrzymają swoje trofeum darmową
przesyłką, bezpłatnie pod adres domowy.

Świat pierwsza 20: Do 20 najwyżej zakwalifikowanych uczestników na całym świecie
Ameryka Północna pierwsza 5: Do 5 najwyżej zakwalifikowanych uczestników w Ameryce
Północnej
Ameryka Południowa pierwsza 5: Do 5 najwyżej zakwalifikowanych uczestników w Ameryce
Południowej
Asia pierwsza 5: Do 5 najwyżej zakwalifikowanych uczestników w Azji
Afryka pierwsza 5: Do 5 najwyżej zakwalifikowanych uczestników w Afryce
Oceania pierwsza 5: Do 5 najwyżej zakwalifikowanych uczestników Oceanii

Pozostali uczestnicy mogą wystąpić o indywidualny medalion ze znakiem stacji, imienia i pozycji
osiągniętej w jego / jej danych w DXCC, bezpośrednio ze sklepu internetowego.

Konkurencje zespołowe :
Uczestnicy, którzy chcą w nich uczestniczyć, mogą tworzyć zespoły maksymalnie z 3 stacji, z
dowolnego miejsca na świecie. Zespoły mogą być tworzone na oficjalnej stronie internetowej w
dowolnym momencie trwania zawodów.

Liczba łączności z każdej drużyny będzie sumą poszczególnych łączności każdego z członków
zespołu. 10 zespołów z największą łączną liczbą QSO otrzyma drukowany dyplom z ich
klasyfikacją. Specjalny dyplom zostanie wysłany bezpłatnie do każdego z członków zespołu.

Dla celów statystycznych, łączności będą oznaczane jednym z trzech rodzajów emisji : 1-SSB; 2-
CW oraz 3 emisje cyfrowej, na każdym z pasm 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m.
Każda łączność jako zestawienie pasmo/emisja liczy się tylko raz, zduplikowane łączności nie są
brane pod uwagę w rankingu. W przypadku remisu, będzie wygrywać stacja, która zakończyła
ostatni łączność jako pierwsza.

Każde trofeum obejmie pozycję uzyskaną w każdej klasie światowej. Dziennik online i pozycje w
rankingu uczestników QSO można będzie śledzić codziennie na stronie http://cervantes.ure.es

Rejestr będzie aktualizowany co 24 godziny. Wpisywanie powtórzonych łączności jest zalecane w
przypadku gdy QSO ze stacją nie znajduje odzwierciedlenia w dzienniku internetowym.
Niezależnie od tego, każdy uczestnik może zgłosić ewentualne wnioski o błędach w dzienniku od
10go do 15go października, jeżeli uznają, że mają uzasadniony powód.

ZAMÓWIENIA:
Uczestnicy, sklasyfikowani w każdej kategorii mogą bezpłatnie pobrać swój spersonalizowany
dyplom w formacie PDF z oficjalnej strony internetowej. Dyplomy będą dostępne do pobrania od
15go października 2016. Nie wymaga się przesyłania logów, dzienniki łączności będą dostępne w



Internecie.

Nasłuchowcy powinien wysłać logi nasłuchowe do dnia 20go października, do
SWLcervantes@ure.es a dyplomy zostaną wysłane zwrotnie pocztą elektroniczną.

Najlepiej sklasyfikowane stacje w każdej z kategorii otrzymają bezpłatnie pocztą kryształowy
medalion z wygrawerowanym swoim imieniem, znakiem i pozycją. Lista kandydatów będzie
aktualizowana codziennie na stronie. Po sklasyfikowaniu, stacje powinny wysłać e-mail do
cervantes400@ure.es  w celu potwierdzenia adresu pocztowego.

Jeśli uczestnik chce otrzymać dyplom wydrukowany na wysokiej jakości papierze, może zamówić
go za opłatą w wysokości 8 EUR za jeden egzemplarz. W przypadku gdy stacja zamierza zamówić
2 lub 3 (na przykład, srebro, złoto, platyna) to koszt wynosi 10 EUR, z wliczonymi opłatami
pocztowymi.

Jeśli uczestnik chce otrzymać spersonalizowany medalion kryształowy z imieniem, znakiem i
pozycją w rankingu kontynent i DXCC, mogą go zamówić -  koszt wynosi EUR 25. Opłaty
pocztowe są wliczone.

Medale i dyplomy można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej
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