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Członkowie SP DX Clubu - Stowarzyszenia Miłośników
Dalekosiężnych Łączności Radiowych zgodnie z treścią
składanego oświadczenia powinni w swojej pracy na
pasmach hołdować zasadom krótkofalarskiego
HAM Spiritu oraz przestrzegać punktów 9.1 i 9.2
Regulaminu weryfikacji osiągnięć członków SP DX Clubu.
Przyciski ZIELONE są aktywne. Udostępniają one linki do poszczególnych zestawień.
Zastosowane oznaczenia w zestawieniach:
7à2
* (gwiazdka przed znakiem) oraz
oznacza HONOR ROLL.
7à2
* (gwiazdka przed znakiem) oraz
oznacza HONOR ROLL #1 z pełnym stanem 340.
Kolor ZIELONY czcionki - wyróżniono stacje nowe w zestawieniu od poprzedniego wydania zestawienia.
Kolor NIEBIESKI czcionki - znaki stacji, których wynik uległ zmianie od poprzedniego wydania zestawienia.
.
Zestawienia "Polacy w DXCC" opracowywane są na podstawie dostępnych w danym dniu klasyfikacji DXCC.
Patrz --------> http://www.arrl.org/dxcc-standings

Przewidywany harmonogram aktualizacji zestawień:
Analizy dostępnych baz danych z DXCC będą przeprowadzane co 2 miesiące.
W przypadku wystąpienia zmiany ( nowy znak lub uaktualnienie wyniku istniejącej w zestawieniu stacji)
zestawienie w danej kategorii będzie sporządzane.
W przypadku braku jakichkolwiek zmian, zestawienie w danej kategorii nie będzie zmieniane.
Dla orientacji na końcu każdego dokumentu zestawienia będzie podawana data ostatniej aktualizacji.

Zestawienia członków SPDXC w układzie klasyfikacyjnym (według uzyskanego wyniku), są
opracowywane na podstawie danych publikowanych przez DXCC, które w kontekście składanego w
ramach członkostwa SPDXC oświadczenia zgodnego z treścią punktu 9.1, 9.2 Regulaminu weryfikacji
osiągnięć członków SPDXC powinny być wynikami rzetelnymi.
Zestawienia obejmują wyniki tych członków SP DX Clubu "aktywnych", którzy spełniają bieżący
warunek publikacji ich osiągnięć w internecie na stronie SPDXC. Warunkiem tym są opłacone składki
członkowskie za okres trzech lat wstecz, a w przypadku publikacji powyższego zestawienia po trzecim
kwartale danego roku, dodatkowo opłacona do 30 września składka za rok bieżący.
Dla prawidłowego wyświetlania dokumentów zestawienia zaleca się zainstalowanie w komputerze czytnika
dokumentów PDF, np Adobe Reader lub Foxit Reader lub innego podobnego.
Posiadacze plakiet CHALLENGE, proszeni są o przesyłanie fotografii tych "desek", celem ich prezentacji
w zestawieniu -----> sp7gaq@wp.pl
Data ostatniej aktualizacji 14.07.2022

Opracował: Andrzej SP7GAQ
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