
DIPLOMA MÃE SOBERANA 2016

Loulé celebra no próximo 27 de Março, a festa pequena da Mãe Soberana, padroeira
da terra, cuja imagem é levada em procissão há mais de 500 anos nos domingos de
Páscoa, desde a sua ermida até à cidade para uma quinzena de adoração.

DIPLOMA MÃE SOBERANA 2016.

Organizador: RCL-RADIO AMADOR CLUBE DE LOULÉ, a fim de promover o
radioamadorismo e divulgar a festa da Mãe Soberana, a competição é organizada de
acordo com as seguintes regras:

Horário: Das 09:00 utc de 27 de Março às 23:00 utc do dia 15 de Abril de 2016.

Ambito: todas as estações CT E EA em posse de uma licença de rádio amador e SWL.

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

Chamada: "CQ, CQ, DIPLOMA MÃE SOBERANA"

Concurso: Cada estação entregará uma letra até conseguirem a frase:.
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2016.

Um total de 35 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.

CS0RCL.está ativo 9 a 15 de abril dando 2016.
CS0RCL que também pode ser utilizado como COMODIM.
O comodím só pode ser usado apenas uma vez, durante o diploma.

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 e enviar-nos.

Os diplomas serão enviados por email em PDF.

O último dia para a recepção das listas: 30 de ABRIL 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 informacão na pagina http:// cs0rcl.no.sapo.pt


