Aurten, 2022an, URV-ABRA elkartearen 40. urteurrena beteko da, Bizkaiko UREko atala.
Ekitaldi hau ospatzeko, irratizaletasuna eta Bizkaiaren ezagutza sustatzeko, elkarteak
DIPLOMA hau abiarazi du, lizentzia duten irratizaleen eskura.
Diplomari dagokionez, 2022/04/30ko 00:00etan (22:00 UTC) hasi eta 2022/05/29ko
23:59ak bitartean (21:59 UTC) edozein modutan (fonia, CW edo digitala) bai eta edozein
bandatan (160 metrotik 3 zm-ra -10GHz-) honako hauekin egindako kontaktuak
baliozkoak izango dira:
• Erradioklubeko 3 adierazleetako edozein: EA2URV, EA2BI eta EH40URV
• Bizkaiko lurraldean edozein erreferentzia aktibatzen duen edozein estazio, honako
diploma hauena: DEE (Espainiako Ermitak), DVGE (Erpin Geodesikoak), SOTA (Summits
On The Air), EAFF (Flora eta Fauna), POTA (Parks On The Air), IOTA (Island On The Air),
WLOTA (Itsasargiak), DCE (Gaztluak), DEFE (Tren geltokiak), DMVE (Monumentuak),
Aktibazio bat baliozkoa izan dadin, dagokion diplomaren antolatzaileak ontzat eman
beharko du.
Ehiztari eta aktibatzaileentzako diploma bereiziak egongo dira, oinarri hauen arabera:
EHIZTARIEN OINARRIAK:
Irratiklubeko edozein adierazle duen QSO bakoitzak 3 puntu balioko ditu: behin jarri ahal
izango da harremanetan erradioklubeko adierazle bakoitzarekin (EA2URV, EA2BI eta
EH40URV) banda (160m-tik 3zm-ra) eta modu bakoitzean (3 modu: fonia, CW eta
digitala).
Ospakizun-aldi osoa hartuko da kontuan, eta ez da beharrezkoa izango estazio berarekin
modu eta banda berean errepikatzea egun desberdinetan.
Bizkaiko erreferentzia aktibatzen dagoen estazio batekin QSO bakoitzak puntu 1 balioko
du: estazio desberdinekin kontaktuan jarri ahal izango da aipatutako diplomen Bizkaiko
erreferentziak aktibatuz, eta ez da beharrezkoa izango hainbat banda edo modutan
errepikatzea, behin bakarrik zenbatuko baita (erreferentzia bat indikatibo bakoitzeko).
Puntuazioari dagokionez, ezingo da egiaztatu erreferentzia bera 3 aldiz baino gehiago.
Aktibazio batek erreferentzia bat baino gehiago baditu, aldi berean aktibatu ahal izango
dira, horietako bakoitza puntu 1 zenbatuta.

Zerrendak kabrillo formatuan bidali beharko dira, WinURECon > SPRINT VGE Lehiaketa
doako programaren bidez zerrendak erabiltzea gomendatuz (https://www.ure.es/
descargas /? Categoria = programas-y-manuales). Bestela, .XLS (Excel) fitxategi bat
erabili ahal izango da (www.radioaficionadosbizkaia.com webgunean eskuragarri dagoen
eredua), geltokia, data, ordua, banda, modua eta erreferentzia adieraziz, hala badagokio.
Zerrendak e-postaz bidali beharko dira ea2urv@ure.es helbidera, 2022/06/10eko 23:59sk
baino lehen.
EHIZTARIEN SARIAK:
Diplomak (PDF): BRONTZEA: 10 puntu / ZILARRA: 20 puntu / URREA: 30 puntu.
GARAIKURRA: jasotako zerrenda guztietan puntuazio handiena lortzen duenari, sariak
banatu diren asteburuan 2 lagunentzako hotel gau bat eta joan-etorrirako laguntza 100
euro arte. Berdinketa gertatuz gero, irabazlea EH40URV adierazle bereziarekin
harremanetan jarri den lehena izango da.
AKTIBATZAILEENTZAKO OINARRIAK:
Aktibazio bat baliozkoa izan dadin, dagokion diplomaren antolatzaileak ontzat eman
beharko du bere erakundearen bidez.
Bizkaitik aktibatutako erreferentzia ezberdin bakoitzak puntu 1 izango du. Estazio berak
ezin izango du ospakizun-aldian aktibatutako erreferentzia errepikatu (erreferentzia bat
indikatiboko).
Aktibatutako erreferentzien zerrenda bat soilik bidali beharko da, eta logak ez dira
beharrezkoak izango baina, QSOak egiaztatzeko, lagungarri dira guretzako. Zerrendak
Excel artxiboan edo antzekoan bidaliko dira (www.radioaficionadosbizkaia.com
webgunean eskuragarri), honako hauek adieraziz: adierazlea, data, aktibazioaren hasieraordua, aktibazioaren amaiera-ordua, QSO baliodunen guztizko kopurua (bikoiztuak
kenduta) eta diploma aktibatuaren erreferentzia. Zerrendak e-postaz bidali beharko dira
ea2urv@ure.es helbidera, 2022/06/10eko 23:59ak baino lehen.
AKTIBATZAILEENTZAKO SARIAK:
Diploma: 3 erreferentzia edo gehiago aktibatzen dituena.
Garaikurra eta IRRATI MATERIALA: jasotako zerrenda guztietan puntuaziorik handiena
duena. Berdinketa gertatuz gero, egindako QSOen kopuru handiena duena izango da
irabazlea.
Zozketa: Irrati materiala, jasotako aktibatzaileen zerrenda guztien artean.
BAZKIDEEN OINARRIAK:
Diploma bere estaziotik ekitaldiko edozein adierazle aktibatzen duten bazkide guztientzat:
berezia (EH40URV) edo Irratiklubekoak (EA2URV, EA2BI).
Zozketa: Irrati materiala, jasotako aktibatzaileen zerrenda guztien artean.

AZALPEN-OHARRAK:
• «Fonia» moduak barne hartzen ditu: AM, FM, SSB, DV (Digital Voice (DMR, C4FM,
DStar)). Errepikagailuaren bidezko QSOak baliozkoak dira. DMRn Bizkaiko TGren bidez
aktibatuko da nagusiki.
• Modu digitalak honako hauek barne hartzen ditu: RTTY, PSK, FT8, FT4 eta beste MGM
batzuk.
• Erreferentzia bera aktibatzaile desberdinek aktibatu dezakete, gehienez 3 aldiz
zenbatuta.

