EURO-AWARD 2008
AUSTRIA – SUIÇA
Validade do Diploma
de 1 de Maio a 31 de Julho de 2008
Para celebrar o Campeonato Europeu de Futebol 2008, a Austrian Radio League (OVSV) e a
Union of Swiss Short Wave Amateurs (USKA), convida todos os rádio amadores e rádio-escutas
(SWLs) de todo o Mundo a participar e a obter este Diploma.
De 15.05.2008 até 30.06.2008, estações especiais (Sonderstationen) na Áustria com os
indicativos especiais OE2008A a OE2008Z e estações especiais na Suiça HB2008A a HB2008Z
que vão estar QRV em todas as bandas.
A classe do Diploma (Bronze, Prata, Ouro) depende de determinado número de contactos com as
estas estações especiais (Sonderstationen) e com estações de rádio amador normais.
Entre 01.05.2008 e 31.07.2008, todas as estações de rádio amadores Austríacas podem utilizar o
prefixo especial OEM (ex. A estação OE1ABC pode operar como OEM1ABC).
Só é aceite um contacto por banda
Todas as bandas de rádio amador são aceites.
Todos os modos de transmissão, SSB, CW, DIGITAL, MISTO e QRP (max. 10 Watt) são permitidos
com excepção do Packet Radio e Echo Link.
O Diploma tem 3 classes, os requisitos são os seguintes:
Bronze
8 Estações especiais
(4 x OE e 4 x HB)
10 estações OE
10 estações HB

Silver
14 Estações especiais
(7 x OE e 7 x HB)
20 estações OE
20 estações HB

Gold
20 Estações especiais
(10 x OE e10 x HB)
30 estações OE
30 estações HB

A aplicação terá de conter um extracto do log, cada, e assinada por dois rádio amadores
licenciados ou elemento representativo da associação de rádio amadores local, confirmando a
veracidade e correcção dos dados.
A aplicação do Diploma tem de ser submetida antes de 31 de Dezembro de 2008 e enviada para o
OVSV Award Manager incluindo a quantia de € 10. – para o seguinte endereço:
Richard Kritzer
Aich 4
A-9800 Spittal/Drau
Austria
Aplicações por e-mail podem ser enviados para oe8rzs@oevsv.at
O custo da aplicação também pode ser transferida para as seguintes contas bancárias:
Bank-Austria Creditanstalt 00963 540 000 BLZ 12000
IBAN=AT47 1200 0009 6354 0000 BIC=BKAUATWW
Por favor use como referência o seu indicativo de chamada.
O Diploma é multi colorido em papel de 250 gramas e com o tamanho de 210 x 297 mm. O
desenho e apresentação foram aprovados por Austrian (OVSV) e Swiss Radio League em
Setembro 2007.
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