
Z okazji 200 urodzin prusko-brandenburskiego pisarza oraz literata Thodora Fontane, powstał od 

DARC Distrikt Brandenburg  

”DYPLOM THEODORA FONTANE” 

Dodatkowym celem dyplomu jest zwiększenie zainteresonwania regionem Mark Brandenburg. W 

roku jubileuszowym rozpoczną się aktywoności związane z dyplomem, przeprowadzane przez 

krótkofalowców z brandenbruskich oraz berlińskich związków, z wymienionych miejscowości. 

W roku jubileuszowym 2019, DARC District Brandenburg wprowadza special call sign 

(Sonderrufzeichen) DA200TF. 

Wnioskowanie o dyplom jest możliwe dla wszystkich licencjnowanych krótkofalowców oraz SWL. 

Uwzględniane są wszystkie raporty QSO oraz SWL od 01.01.2019 r., ze stacjami z miejscjowości 

opisanych w spisie miejscowości, o których Theodor Fontanne pisał lub wspominał w swojej 

literaturze (zobacz lista miejscowości). 

Dyplom jest dostępny w trzech kategoriach. Złoto (200 punktów), srebro (100 punktów), brąz (50 

punktów). 

Punkty nadawane są według następujących regulacji: 

- jednorazowo po  10 punktów – dla złota obligatoryjnie – dla stacji specjalnej DISTRICT DA200TF lub 

stacji specjalnej DA0FONTANE 

- każdy QSO ze stacją specjalną z wymienionych miejscowości (informacje we wniosku), liczą się po 

10 punktów. Wielokrotne QSO są dozwolone i mile widziane. 

- QSO ze stacją klubową DL0NP lub DK0BAR również liczone są po 10 punktów 

- QSO z dowolną stacją klubową z listy miejscowości (informacje we wniosku) również liczone są po 

10 punktów. Wielokrotne QSO są dozwolone i mile widziane. 

- Każdy QSO ze stacją amatorów radiowych z dostępnej listy miejscowości (informacje we wniosku) 

liczyone po 5 punktów. 

W roku jubileuszowym 2019, wszystkie punkty są liczone podwójnie. 

Dozwolone są wszystkie rodzaje nadawania oraz wszystkie taśmy (Baender), zarówno przemienniki 

amatorskie. 

Wniosek należy złożyć przez DARC-DLC lub przez wyciąg rejestru log (logbook) – elektronicznie w 

formacie ADIF, EXCEL (informacje we wniosku) lub pisemnie za pomocą wydrukowanego wniosku na 

następujący adres: 

E-Mail: dl2rss@darc.de 

Poczta: Jörg Behrent-DL2RSS, Gaggenauer Str. 37, D-14974 Ludwigsfelde 



Dyplom jest otrzymywany za darmo w  formacie PDF – przesłany drogą mailową – lub przez DARC-

DCL. Koszt wersji wydrukowanej – przesłanej drogą pocztową – wynosi 7,- EUR. Rozmiar dyplomu to 

format papieru kartka A4. 

Uwagi dla aktywujących miejscowosci/operatorów Call DA200TF: 

Wykonane QSO należy aplikować na stronie internetowej dystryktu w formacie ADIF dla call sign 

DA200TF, lub odpowiedzialnego za LOG DG2RON, dla udostępnienia informacji na stronie 

internetowej lub w razie kontroli warunków uzyskania dyplomu. 

Warunki aktywacji: 

50 QSO na krótkiej fali lub 10 QSO na UKW. 

JJako dowód aktywacji, proszę przesyłać do managera dyplomu dokumentację miejscowości Fontane. 

Na przykład w formie zdjęcia "Selfie" z telefonu komórokowego. Zdjęcia zostaną pod warunkiem 

zgody, udostępnione na portalach DARC. 


