
Положення про ювілейний диплом «UARL - 25»   

З метою популяризації та інформування  радіоаматорів всього світу , щодо до відзначення  
радіоаматорами України 25-річчя створення Громадської організації Ліга радіоаматорів 
України (UARL), члена міжнародного радіоаматорського союзу  - IARU,  ГО ЛРУ започатковує  
ювілейний диплом «UARL - 25».  

Ювілейний диплом «UARL - 25» видається за встановлення двосторонніх зв’язків / SWL  з 
радіоаматорами  різних адмiнiстративно-територiальних одиниць (областей) на  
радіоаматорських діапазонах ( 160м, 80 м, 40м, 30м., 20м, 17м, 15м, 12м, 10м, 6м, 2м и вище ) 
будь яким видом випромінювання ( SSB, CW, AM, FM, RTTY, DIGI ) в період з 01 липня 2016 р 
по 31 грудня 2016 року. Повтори допускаються на різних діапазонах або іншими видами 
випромінювання. 

Ювілейний диплом «UARL - 25»  видається трьох видів:   

GOLD      AWARD 
SILVER   AWARD 
BRONZE AWARD 
 
Для  отримання  дипломів необхідно:  
 
Для  р/станцій, розміщених на Європейському континенті: 
 
EUROPE GOLD SILVER BRONZE 
Очок, не менше 250 200 150 
QSO’s з різними  
адмiнiстративно-
територiальними 
одиницями України 

25 20 15 

QSO’s з СПС 
EM25, EN25, EO25        10 7 5 

QSO’s з EM25HQ  
або EN25UARL 1 - - 

 
Для  р/станцій, розміщених за межами  Європейського континенту: 
 
Non-EUROPE GOLD SILVER BRONZE 
Очок, не менше 100 80 60 
QSO’s з різними  
адмiнiстративно-
територiальними 
одиницями України 

10 8 6 

QSO’s з СПС 
EM25, EN25, EO25        4 2 1 

QSO’s з EM25HQ  
або EN25UARL - - - 

 
Нарахування очок за 1  QSO/SWL 
 
Позивний Очок 
EM25HQ,  EN25UARL     25 
EM25, EN25, EO25           15 
Інші позивні України 5 



 
Додаткові зв’язки з EM25HQ,  EN25UARL   можуть бути зараховані не більше ніж за 3  будь-
які адмiнiстративно-територiальні одиниці України. 
 
Ювілейний диплом «UARL - 25»  видається безкоштовно в електронному вигляді. 
 
Вимоги до заявки: 

1. В заявці обов’язково повинно бути вказано позивний, прізвище, імя,  назва країн згідно 
DXCC, електронна адреса. 

2. Позивні в заявці розміщуються в наступному порядку: 
- спочатку  спеціальні ювілейні позивні, 
- потім в алфавітному порядку по  адмiнiстративно-територiальним одиницям України. 

     3.  Заявка повинна містити позивний української радіостанції, дату, час, діапазон, вид 
випромінювання. 
 
Заявки приймаються як в текстовому форматі, так і в електронному вигляді не пізніше 31 січня 
2017 року 
 
Заявки на отримання диплому направляти на адресу: lru-25@ukr.net 
 
Перелік адмiнiстративно-територiальних одиниць України 
та їх умовні позначення 
 
 
 1.(A) SUMS'KA oblast'            - [SU] 
 2.(B) TERNOPIL'S'KA oblast'      - [TE] 
 3.(C) CHERKAS'KA oblast'         - [CH] 
 4.(D) ZAKARPATS'KA oblast'       - [ZA] 
 5.(E) DNIPROPETROVS'KA oblast'   - [DN] 
 6.(F) ODES'KA oblast'            - [OD] 
 7.(G) KHERSONS'KA oblast'        - [HE] 
 8.(H) POLTAVS'KA oblast'         - [PO] 
 9.(I) DONETS'KA oblast'          - [DO] 
10.(J) AVTONOMNA RESPUBLIKA KRYM  - [KR] 
11.(J) SEVASTOPOL' city           - [SL] 
12.(K) RIVNENS'KA oblast'         - [RI] 
13.(L) KHARKIVS'KA oblast'        - [HA] 
14.(M) LUHANS'KA oblast'          - [LU] 
15.(N) VINNYTS'KA oblast'         - [VI] 
16.(P) VOLYNS'KA oblast'          - [VO] 
17.(Q) ZAPORIZ'KA oblast'         - [ZP] 
18.(R) CHERNIHIVS'KA oblast'      - [CR] 
19.(S) IVANO-FRANKIVS'KA oblast'  - [IF] 
20.(T) KHMEL'NYTS'KA oblast'      - [HM] 
21.(U) KYIVS'KA oblast'           - [KO] 
22.(U) KYIV (KIEV)city          - [KV] 
23.(V) KIROVOHRADS'KA oblast'     - [KI] 
24.(W) L'VIVS'KA oblast'          - [LV] 
25.(X) ZHYTOMYRS'KA oblast'       - [ZH] 
26.(Y) CHERNIVETS'KA oblast'      - [CN] 
27.(Z) MYKOLAIVS'KA oblast'       - [NI] 
  
Оргкомітет 


