
Regulamin dyplomu Junior Award

1. Cel dyplomu: popularyzacja krótkofalarstwa wśród najmłodszych i zachęta do 
zainteresowania się tym hobby. Aktywizacja klubów krótkofalarskich do pracy z dziećmi  
i młodzieżą. 
 
2. Wydawca:  

- Polski Związek Krótkofalowców z inicjatywy Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców 
SP3POW. 
 
3. Czas wydawania dyplomu: dyplom stały, wydawany bezterminowo. 
  
4. Warunki uczestnictwa: 
 

- zdobywcami dyplomu mogą być dzieci i młodzież bez określenia dolnej granicy wiekowej, 
do końca roku kalendarzowego w którym ukończyły naukę w gimnazjum. 
- zaliczane są łączności i nasłuchy prowadzone pod znakiem własnym i/lub klubowym. 
  
5.  Każdy uczestnik programu dyplomowego zdobywa punkty za przeprowadzone łączności 
albo nasłuchy:
 

•  ze stacją zagraniczną - 5 pkt 
•  z inną stacją biorącą udział w tej akcji dyplomowej - 4 pkt 
•  ze stacją okolicznościową - 3 pkt 
•  ze stacją klubową - 2 pkt 
•  z każdą inną stacją - 1 pkt 
 

- Punkty zdobyte w zawodach liczy się podwójnie. 
  
6. Dyplom wydawany jest w trzech kategoriach za uzyskanie: 
 

Klasa 3 – brązowa – 10 pkt. 
Klasa 2 – srebrna – 25 pkt. 
Klasa 1 – złota – 100 pkt. 
 

- Nie jest wymagane zachowanie kolejności w zdobywaniu klas dyplomu.
 
7. Warunki uzyskania dyplomu:
 

- zalicza się potwierdzone łączności i nasłuchy, przeprowadzone począwszy od dnia 
1 maja 2012 r. ze stacjami indywidualnymi, klubowymi oraz okolicznościowymi – polskimi 
oraz zagranicznymi. Pasma i emisje dowolne, zaliczane są także łączności przez przemienniki 
naziemne i satelitarne. 
 

- potwierdzeniem łączności lub nasłuchów są karty QSL w formie papierowej lub 
elektronicznej oraz logi z zawodów. W przypadku przeprowadzenia łączności spod znaku 
klubowego, na QSL powinna znaleźć się adnotacja z imieniem uczestnika programu lub 
poświadczenie kierownika klubu.



8. Dyplom wydaje się na podstawie zgłoszenia zawierającego wyciąg z logu stacji za 
potwierdzone łączności lub nasłuchy.

- Award Manager może żądać przedstawienia do wglądu dowolnych kart QSL wykazanych 
w zgłoszeniu lub logu potwierdzonego przez organizatora zawodów.
 
9. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 
  

Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW
ul. Poznańska 43 
63-400 Ostrów Wielkopolski
  

- dyplom jest bezpłatny, do zgłoszenia należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę 
formatu A4 i 2 znaczki pocztowe luzem.
  

- wyciąg z logu można przesłać pocztą elektroniczną na adres:
junioraward@sp3pow.pl 
 

mailto:junioraward@sp3pow.pl

