Regulamin Dyplomu „Silesia Award”
1. Wydawcą dyplomu jest Śląski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach z siedzibą w
Siemianowicach Śląskich.
2. Celem wydawania dyplomu jest zapoznanie z regionem województwa śląskiego, jego problematyką gospodarczą,
turystyczną, a także i historyczną.
3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) z nadawcami zlokalizowanymi w odpowiedniej ilością
gmin województwa śląskiego i dostępny jest dla nadawców (nasłuchowców) krajowych oraz zagranicznych. Dyplomy
wydawane są za przeprowadzone łączności (nasłuchy) jedną lub wieloma emisjami, oraz na jednym lub wielu pasmach.
Łączności mogą być przeprowadzane pod własnym znakiem nadawczym lub własnymi znakami nadawczymi
okolicznościowymi, W przypadku przeprowadzenia łączności pod wieloma znakami należy wskazać znak na który
wypisać dyplom i na który zostają również scedowane pozostałe łączności zaliczane do dyplomu.
4. Do dyplomów zaliczane są łączności przeprowadzone po 1 września 1996r.na pas mach KF, VHF i SHF, emisjami CW,
SSB, FM, oraz emisjami cyfrowymi zarówno ze stałego jak i terenowego QTH (łamane przez „p”, „m” lub nr okręgu), oraz
przemienniki naziemne. Zaliczana jest tylko jedna łączność (nasłuch obydwu korespondentów) ze stacją zlokalizowaną na
terenie danej gminy. Raport składa się z RS/T + symbol gminy. Stacje pracujące z terenu innego województwa lub
okręgu w raporcie w miejsce symbolu swojej gminy wpisują nazwę miejscowości z której nadają.
5. Do dyplomów „złoty” i klasy I-III, nie są zaliczane łączności (nasłuchy) przeprowadzone przez przemienniki naziemne,
modulacją mieszaną lub cros-band`ową. Łączności (nasłuchy) prowadzone przez przemienniki będą klasyfikowane wyłącznie w klasie przemiennikowej.
Dyplom „SWL – SILESIA AWARD” wydawany jest dla nasłuchowców w każdej klasie dyplomowej po przeprowadzeniu
nasłuchów w ilości warunkującej uzyska nie danej klasy dyplomu przez nadawcę. Do dyplomu SWL nie będą zaliczane
nasłuchy stacji pracującej z danej gminy w ilości przekraczającej 5 kolejno następujących po sobie nasłuchów. Ponowny
nasłuch takiej stacji może nastąpić po upływie jednej godz9iny
6. Dyplom wydawany jest w pięciu klasach:
- „KLASA ZŁOTA” – za łączności (nasłuchy) przeprowadzone ze stacjami zlokalizowanymi we wszystkich gminach
województwa śląskiego, wykorzystując w tym celu dozwolone pasma i emisje.
- KLASA III (podstawowa) - za przeprowadzone dodatkowe łączności (nasłuchy) ze stacjami zlokalizowanymi w
gminach w .ilości określonej w tabeli poniżej.
- KLASA II - za przeprowadzone dodatkowe łączności (nasłuchy) ze stacjami zlokalizowanymi w dalszych gminach
województwa śląskiego w ilościbędącej uzupełnieniem wykazanych łączności dla klasy III , do ogólnej ilości
niezbędnej dla klasy II, określonej w tabeli poniżej.
- KLASA I - za przeprowadzone dodatkowe łączności (nasłuchy) ze stacjami zlokalizowanymi w kolejnych gminach
województwa śląskiego w ilości będącej uzupełnieniem zaliczonych gmin dla klasy III i II do ogólnej ilości
niezbędnej dla klasy I, określone w tabeli poniżej.
- KLASA „Przemiennikowa” – za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami zlokalizowanymi w gminach
województwa śląskiego, wyłącznie za pośrednictwem przemienników naziemnych, w ilości określonej w tabeli
poniżej.

Tabela Ilości łączności dla poszczególnych klas i grup nadawców:
Nadawcy:
- nadawcy KF
- nad. VHF
- nad. UHF+
- nad. 50 MHz
- MIX
-RPIT.j.nad.VHF
- SWL j.nadawcy

K1
50
45
15
45
60

Nadawcy SP
K2 K3 G
35 20 167
35 20 167
10 5
80
35 20 167
45 30 167

K1
25
20
10
25
30

Nadawcy EU
K2 K3 G
20 15 60
15 10 40
5
3
20
18 10 40
25 20 70

K1
15
5
3
15
15

Nadawcy DX
K2 K3 G
10 5
25
3
2
10
2
1
5
10 5
25
10 5
25

7. - Dyplomy wydawane są bezpłatnie w formie elektronicznej na adres e-mail nadawcy (nasłuchowca). Zgłoszenia
(wg.zał.nr 3) na poszczególne klasy dyplomów należy przesyłać drogą pocztową lub elektronicznie na dres
OT-06 lub bezpośrednio na adres Award Manager`a:
Zbigniew Gala-Opalski
ul. Tysiąclecia 86 B m.40
40-871 Katowice 38
e-mail: sp9ldb@poczta.onet.pl
- Zgłoszenie na dyplom wyższej klasy winno zawierać tylko wykaz łączności będących uzupełnieniem gmin
(wykazanych wcześniej w zgłoszeniu na niższą klase dyplomu) w ilości niezbędnej dla zgłaszanej klasy dyplomu.
- Zgłoszenie podpisują: nadawca (nasłuchowiec) ubiegający się o dyplom i dwaj inni nadawcy lub Kierownik Klubu do
którego należy zgłaszający.
- Nie są wymagane potwierdzenia przeprowadzonych łączności. Organizatorzastrzega sobie prawo ewentualnego
wglądu do logu stacji celem potwierdzenia przeprowadzenia łączności wykazanej w „Zgłoszeniu”.
- Zakończenie wydawania dyplomu zostanie ogłoszone na stronie www OT-06.

- Wykaz gmin wraz z przypisanymi im symbolami zawiera zał.nr 2.do niniejszego Regulaminu.
8. - W kwestiach spornych – interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Za rządu Śląskiego Oddziału PZK, którego
decyzje są ostateczne.

Uwaga.
W przypadku braku jednej gminy do ilości niezbędnej dla zgłaszanej klasy dyplomu – można brakującą gminę zastąpić
(tylko jeden raz w całym programie) łącznością ze stacją klubową zrzeszoną w OT-06, pracującą z dowolnego QTH.
Powyższy Regulamin dyplomu „Silesia Award” obowiązuje od 1 stycznia 2013r.
Katowice – grudzień 2012r.

Za Zarząd Śl.OT PZK

---------- * * * ---------`
Do niniejszego Regulaminu wprowadzono uzupełnienie do pkt 3 o treści: „Łączności mogą być przeprowadzane
….itd.”
Uzupełnienie obowiązuje od 1 marca 2015r;.
Katowice – marzec 2015r.

Za Zarząd Śl.OT.PZK

