ДИПЛОМНА ПРОГРАМА «Іван Піддубний — 2016»
Положення днів активності радіоаматорів Черкаської області та умов виконання диплому
«Іван Піддубний» в 2016 році.

З метою вивчення історико–культурної спадщини Українського народу, популяризації
серед радіоаматорів національно–культурної спадщини, пов’язаної з життям видатного
Українського борця, легендарного Чемпіона–чемпіонів, якого за 40 років його спортивної
кар’єри, ніхто не зміг покласти на лопатки, родом з с. Красенівка, Чорнобаївського району
Черкаської області — Івана Максимовича Піддубного (1871-1949 р.р.) — проводяться дні
активності радіоаматорів Черкаської області, присвячені 145-ій річниці з дня народження
Івана Максимовича Піддубного (26.09.1871р.- 08.08.1949р.).
Організатор: ГС Черкаський обласний радіоклуб.
Дата і час проведення:
Початок:

00-00 год. (Київський час) 24.09.2016 року;

Закінчення: 24-00год. (Київський час) 02.10.2016 року.
Для участі в днях активності запрошуються радіоаматори всіх країн.

При роботі на всіх короткохвильових діапазонах для отримання диплому «Іван
Піддубний» потрібно в період з 24 вересня по 02 жовтня набрати 145 очки.
Радіоаматорам Черкащини для отримання диплому «Іван Піддубний» необхідно в дні
активності провести не менше 50 радіозв’язків.
Нарахування очків:
•
•

QSO з радіостанціями Черкаської області
– 20 очк.;
QSO з р/станціями Чорнобаївського району Черкаської області (СН-26) – 30 очк.

Повторні зв’язки зараховуються на різних діапазонах та різними видами випромінювання.
Нарахування очків на диплом «Іван Піддубний» проводиться тільки в дні активності,
тобто з 24 вересня по 02 жовтня 2016р.
Серед учасників днів активності Черкаської області та України будуть виявлені переможці
в категоріях:
•
•

колективні радіостанції;
індивідуальні радіостанції,

які будуть нагороджені дипломами та вимпелом.
Менеджер дипломной программы:
Нікольський Микола Васильович, вул. Береста, 29, м. Чорнобай, 19900, Україна. Звіт за
участь в днях активності надсилається в електронному виді в форматі Cabrillo, або в
текстових редакторах: Word, Excel, Блокнот, на адресу ut0ck@i.ua.
Звіт в паперовому виді, як виписку з апаратного журналу, направляти на поштову
адресу: Нікольський Микола Васильович, вул. Береста, 29, м. Чорнобай, 19900, Україна.
Останній термін надання звітів – не пізніше, ніж 31 листопада 2016 р. за поштовим
маркуванням.
В звіті, окрім даних про QSO та заявленої кількості набраних очків, має бути надана така
інформація:
Свій позивний сигнал /латиною/, повністю - прізвище, ім’я та по-батькові, електронна
адреса або повна поштова адреса з індексом /розбірливим почерком/.
Електронна версія диплому – безкоштовна, надсилається заявнику диплома на
електронну адресу, вказану ним в звіті;
Паперовий повнокольоровий диплом можна отримати, оплативши 20гр. для заявників
диплому з України та еквівалент 4$ USA — для заявників з інших країн.
Оплату вартості диплому та за його пересилку надсилати на адресу:
Нікольський Микола Васильович, вул., м. Береста, 29,Чорнобай, 19900, Україна.

