
WIELKOPOLSKA 
• Cel dyplomu: przedstawianie osiągnięć gospodarczych wielkopolski, przybliżenie walorów

turystycznych regionu, przybliżenie wiedzy o powiatach wielkopolskich, popularyzacja
regionu i województwa wielkopolskiego wśród krótkofalowców polskich i zagranicznych.

• Wydawca: Oddział Terenowy PZK Południowej Wielkopolski nr 27z siedzibą w Ostrowie
Wlkp.

• Czas wydawania dyplomu: dyplom stały, wydawany bezterminowo.
• Warunki uzyskania dyplomu: zalicza się łączności przeprowadzone po 01. 01. 1999 r. ze

stacjami pracującymi z terenu województwa wielkopolskiego, z różnych powiatów. Stacje
pracujące gościnnie z terenu wielkopolski, a chcące przyznawać punkty do dyplomu
powinny okres aktywności zgłosić do Award Managera dyplomu. Pasma i emisje dowolne.
W pasmach UKF stacje z poza wielkopolski mogą zaliczać łączności przeprowadzone przy
wykorzystaniu przekaźników. Nie zalicza się łączności "cross-band" oraz "mixed-mode".
Dyplom wydawany jest w trzech klasach: I - 35 pkt, II - 25 pkt, III - 15 pkt.

• Punktacja: każda łączność to jeden punkt w pasmach KF. W pasmach UKF każda łączność
to 2 pkt. Stacje EU - mnożnik x 2, stacje DX- mnożnik x 4.

• Koszt dyplomu: stacje krajowe - 10 znaczków na list zwykły, dla stacji zagranicznych koszt
dyplomu to 6 kuponów IRC.

• Zgłoszenia: lista GCR ze skrótami powiatów, potwierdzona przez dwóch nadawców,
macierzysty klub lub oddział, wraz z opłatą na adres:
Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ skr. poczt. 85, 62-510 Konin

Wykaz powiatów województwa wielkopolskiego:
Chodzież - CO Czarnków - CR Gniezno - GZ
Gostyń - GB Grodzisk Wlkp. - GQ Jarocin - C
Kalisz - KA Kępno - KF Koło - KH
Konin - NN Kościan - ON Krotoszyn - KT
Leszno - LS Międzychód - MH Nowy Tomyśl - NV
Oborniki - OI Ostrów Wlkp. - OD Ostrzeszów - OF
Piła - PH Pleszew - PW Poznań - PO
Rawicz - RW Słupca - SP Szamotuły - SX
Śrem - SR Środa Wlkp. - SI Turek - TK
Wągrowiec - WH Wolsztyn - WT Września - WF
Złotów - ZF

Powiaty miejskie
Kalisz - AL, Konin-KJ, Leszno- LE, Poznan- PX
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