Priznanja S5AS (S5 Award Series)
Radioklub Hinko Košir Velenje - S59EKL

Certifikat UHF
Radioklub Hinko Košir - S59EKL iz Velenja, razpisuje udeležbo za pridobitev enega ali obeh certifikatov
UHF, iz serije diplom S5AS (S5 Award Series), ki bodo sledile v prihodnje. Namen teh dveh certifikatov je
poživitev FM načina dela na 70 cm obsegu.
1. Certifikata sta brezplačna in namenjena vsem radioamaterjem ter radioklubom z veljavnim radijskim
dovoljenjem.
2. Vzpostaviti je potrebno različno število direktnih radioamaterskih zvez in z določenim seštevkom QRB.
Veljajo zveze z domačimi in tujimi postajami in z isto postajo lahko delamo le enkrat, za en certifikat.
3. Dovoljen način dela je FM in iz katerekoli mirujoče lokacije, torej pripone /M, /MM in /AM ne štejejo, velja
pa pripona /P. Enako velja za postaje, s katerimi smo opravili zvezo.
4. QRB vedno zaokrožimo navzdol na celo število, brez decimalk!
5. Zvez ni potrebno imeti potrjenih. Dnevnik zvez s standardnimi podatki in v ADIF formatu, pa mora biti
zaradi vpogleda naložen na eno od spletnih strani, ki jo tudi navedete v zahtevku, npr.:
http://www.hamlog.eu/Home
6. Ni časovnih omejitev in veljajo zveze od vključno 1. januarja 2022 dalje.
7. Certifikat se izdaja v dveh kategorijah:
- N (min) zahteva 35 QSO in QRB 500 km
- X (max) zahteva 70 QSO in QRB 1000 km
Za pridobitev višje kategorije, štejejo tudi zveze iz nižje kategorije. Ni pa potrebno osvajati certifikata po
vrsti. Lahko samo enega, ali pa oba. Zveze s postajami iz vašega lokatorja seveda ne prinesejo QRB-ja,
štejejo pa kot zveza.
8. Certifikat velikosti A4 vsebuje zaporedno številko in sta različnih barv, kar je odvisno od kategorije.
Datoteka bo v pdf formatu poslana po elektronski pošti. Certifikat si natisnete sami. Tabele in zahtevki za
posamezno kategorijo ter evidenca prejetih certifikatov je na voljo na strani:
http://s59ekl.si/category/s5as/
9. Naslov za pošiljanje zahtevkov in morebitna vprašanja: s57en.vuhf@gamil.com
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