
Regulamin dyplomu

100. ROCZNICA POWROTU TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI

Cel: zachowanie dziedzictwa historycznego i tradycji narodowych obywateli Miasta Torunia, 
przypomnienie ważnych wydarzeń w historii miasta, regionu i kraju, pielęgnowanie uczuć 
patriotycznych, dumy narodowej  i wojskowych tradycji II RP  w Toruniu i regionie.

Termin: 06.01 – 20.12.2020

Pasma:  1,8 – 50 MHz (160 – 6m)

Emisje: Phone, CW, DIGI (RTTY, PSK, FT8, FT4)

W czasie trwania akcji dyplomowej należy  uzyskać min. 100 pkt.  za łączności  ze stacjami : 
SN1920T, SP2TMT oraz członkami klubu SP2TMT wg. wykazu:

SN1920T (łączność  obowiązkowa) – 20 pkt/QSO w  dniach 17 i 18 styczeń, 14-15 sierpień;

                                                         -  10 pkt/QSO  w pozostałe dni  aktywności.

 SP2TMT – stacja klubowa –  10 pkt/QSO.;

Stacje członków klubu SP2TMT  - 5pkt/QSO  wg. wykazu : SP2MJH, SP2LQO, SP2DMZ, 

SP2EPV, SP2ERH, SP2EUI,  SP2FVN, SP2GR, SP2HSA , SP2IWL, SP2JKH, SP2MKO, SP2PR,

SP2RAK,  SP2SWR,  SQ2BNM, SQ2CFV, SQ2GWR, SQ2JAC, SQ2LKS, SQ2RCB, SQ5CZN.

Dyplom dostępny również dla SWL – do Award  Managera należy przesłać wyciąg z dziennika 
łączności.

Dyplomy  po spełnieniu warunków programu dyplomowego  (min. 100 pkt.) do pobrania  w formie 

elektronicznej poprzez platformę Hamlog.ru

Podsumowanie akcji dyplomowej i końcowa kwalifikacja do nagród odbędzie się do końca styczna 
2021 roku.

Award Manager  - kol.  Paweł SP2PR – sp2pr@interia.pl

Organizatorem akcji dyplomowej jest Klub Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie 
Miłośników Torunia oraz Odział Toruński Polskiego Związku Krótkofalowców.

Ostateczna interpretacja regulaminu akcji dyplomowej należy do organizatora.



Award  rules

100th ANNIVERSARY OF THE RETURN OF TORUN to FREE POLAND

Objective: preserving the historical heritage and national traditions of the citizens of the City of 
Toruń, reminding important events in the history of the city, region and country, cultivating patriotic 
feelings, national pride and military traditions of the Second Polish Republic in Toruń and the 
region.

Time-limit: 06.01 - 20.12.2020

Bands: 1.8 - 50 MHz (160 - 6m)

Modes: Phone, CW, DIGI (RTTY, PSK, FT8, FT4)

Requirements: During the award campaign you should obtain a min. 100 points for contacts with 
the stations: SN1920T, SP2TMT and members of club station SP2TMT listed below:

SN1920T (obligatory QSO) - 20 points / QSO on 17 - 18 January and  14 - 15 August;

- 10 points / QSO on other days of activity.

SP2TMT - club station - 10 points / QSO .;

Callsigns of SP2TMT club members - 5 points / QSO : SP2MJH, SP2LQO, SP2DMZ, SP2EPV, 

SP2ERH, SP2EUI, SP2FVN, SP2GR, SP2HSA, SP2IWL, SP2JKH, SP2MKO, SP2PR, SP2RAK, 

SP2SWR, SQ2BNM, SQ2CFV, SQGWR, SQ2JAC, SQ2LKS, SQ2RCB, SQ5CZN.

Award is also available to SWL - except that the  contact log should be sent to the Award 
Manager.

Awards after fulfilling the conditions of the  program (min. 100 points) should be downloaded in 
electronic form via the Hamlog.ru platform.

A summary of the award campaign and final qualification for the awards will be held by the end of 
January 2021.

PZK Fort IV Amateur Radio Club, the  Lovers of Toruń Society and the Toruń Department of the 
Polish Amateur Radio Union are the organizers of the award action.

Decisions and interpretations on any question not foreseen in this  Rules made by the organizer 
shall be final. 

Award Manager - Paweł SP2PR 

sp2pr@interia.pl


