
Organizador: RCL-RADIO AMADOR CLUBE DE LOULÉ, a fim de promover o rádio
amadorismo e divulgar o Carnaval mais antigo de Portugal, a competição é organizada de
acordo com as seguintes regras:

Horário: Das 09:00 utc de 10 de Janeiro às 23:00 utc do dia 31 de Janeiro de 2016.

Ambito: todas as estações do mundo em posse de uma licença de rádio amador e SWL.

Bandas: HF 40 e 80M nos segmentos recomendados pela IARU.

Chamada: "CQ, CQ, DIPLOMA CARNAVAL DE LOULÉ"

Concurso: Cada estação entregará uma letra até conseguirem a frase:.

D-I-P-L-O-M-A-C-A-R-N-A-V-A-L- D-E- L-O-U-L-E- 2016.

Um total de 22 LETRAS mais 2016 que é entregue pelo RCL CS0RCL.

Pode ser feito um contacto por banda e dia, um 7Mhz e outro em 3,5 Mhz.
Modo: SSB.

Para a obtenção do diploma é obrigatório contactar a estação CS0RCL.
Que também pode ser utilizado como COMODIM.
O CS0RCL está ativo 20 a 31 de Janeiro dando 2016.

Comodís: O comodím só pode ser usado apenas uma vez, durante o diploma.

DIPLOMA CARNAVAL DE LOULÉ 2016



Estações colaboradoras:
CT1EEC - CT2CRP - CT2JBK - CT2GPD - CT1CGX - CT1EVE
EA1GOI – EA7GR – EA7MV

Listas: As listas devem ser apresentadas indicando: nome, e apelido, estação
contactada,  data, hora e a letra concedida.

Para obter o diploma é necessário que preencha o log com os dados
e e-mail, para o enviar-mos.

Os diplomas serão enviados em PDF. Se solicitado Diploma  por correio,
este será enviado para a morada indicada (NÃO apartado), mediante o pagamento
de 5.00€ para custos de impressão e envio.

O ultimo dia para a recepção das listas: 15 de Fevereiro de 2016.
para o manager do diploma CT1EEC@GMAIL.COM

Ou por carta: RCL - RADIOAMADOR CLUBE DE LOULÉ
Complexo das piscinas Municipais de Loulé
Apartado, 155
C.P. 8101-909 Loulé  ( ALGARVE )

Toda a informação esta na pagina http://cs0rcl.no.sapo.pt


