D I P L O M A C T D X 100
A REP - Rede dos Emissores Portugueses, patrocina o Diploma CTDX100, que poderá
ser requerido por qualquer Radioamador ou Radioescuta (SWL) nacional ou estrangeiro,
que faça prova de haver contactado / escutado pelo menos 100 Países diferentes.
São válidos todos os contactos feitos a partir de 15 de Novembro de 1945 e que
obedeçam às regras do DXCC (ARRL DX Century Club).
Este Diploma será emitido em qualquer combinação de modos e bandas, que a seguir se
descrimina:
Modos:
FONIA, CW, MISTO, RTTY, SSTV e SATÉLITE
Bandas:
Todas as Bandas - 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 ou 80 metros
Mono Banda - 6, 10, 40, 80, 160 metros e Satélite
5 Bandas CTDX100 - Este Diploma será atribuído a quem faça prova de haver
contactado / escutado um mínimo de 100 Países diferentes, em cada uma das cinco
bandas (10, 15, 20, 40 e 80 metros).
Honour Roll Neste Quadro de Honra serão automaticamente incluídos todos os
Radioamadores ou Radioescutas, que tenham apresentado provas de haver contactado /
escutados pelo menos 300 países diferentes. Será emitido um Selo Especial para quem
atingir este objectivo e será periodicamente publicada no Boletim da REP uma lista
actualizada de todos os membros deste Quadro de Honra.
O pedido deverá ser apresentado numa folha de log própria, disponível na REP a quem o
solicitar através do envio de um envelope auto-endereçado e selado, devendo vir
acompanhada dos respectivos cartões de QSL. Será dispensado o envio dos cartões de
QSL, a quem, em contrapartida, apresentar a folha de aprovação do ARRL DXCC - que
será, como no caso dos cartões, posteriormente devolvida - donde constem os países
referidos no log.
O custo do Diploma será de 10 Euros ou US $12,00.
No respectivo envio, deverá ser incluída importância bastante para a devolução dos
cartões de QSL, bem como informação como a mesma deve ser feita (correio normal ou
registado).
Selos de Endosso - O Diploma básico será emitido para 100 Países, sendo
emitidos Selos de Endosso de 25 em 25 até aos 300 Países. A partir deste número serão
emitidos Selos adicionais de 5 em 5.
Endossos: Envelope auto endereçado e selado,
ou US $4.00
ou 3 euros.
Os respectivos pedidos deverão ser dirigidos a:
REP - Rede dos Emissores Portugueses
MANAGER de DIPLOMAS e CONCURSOS
Rua D. Pedro V, Nº.7 - 4º,
1250-092 Lisboa
PORTUGAL

