
Lissa diploma
Diplomsko delo je 150-obletnico v spomin in spomin za The

Bitka pri LISSA 20. julija 1866
donirala MFCA.

Graduate začetek je bil imenovan 18. april ob William Tegetthoffu v primeru vojne z Italijo za Eskader 
poveljnika pred 150 leti in se konča 30. septembra, na dan, ko Tegetthoff`s Admiralsflagge po zmagoviti
bitki na krovu pare Yacht GREIF (zastava) je bil ponovno ujet.
Vrhunec Pravilnika za oddajo dve radijski obdobje, na katerega se bodo MFCA poseben poziv 
OE150LISSA na zrak. Od 16. julija, z napadom sovražnika, ki se začne na Visu do 22. julija, na dan, ko je 
avstrijska flota zmagovito vrnil na pomorsko pristanišče Pola pred 150 leti. Kot dobro je ponovno 
potekala 13. avgusta 2016, na dan, ko v Trstu leta 1866 na krovu bojne ladje KAISER zmagovalno 
praznovanje s pregledom flote.
Diplomsko delo je lahko delal kot TROPHY ali KUTTERGAST.

To kaže na sprednji Križarka S.M.S. KAISER v boju z italijanskimi ladjami off otoku Visu. Na hrbtni 
strani je kratek opis bitke s podobo Admiral Tegetthoffu in njegovega spomenika v Gradcu (prej stal 
Pola) in podatki o diplomi prosilca.
Podatki in pogoji za Visu diplomo in pokal so povezani z zgodovinsko osebnost Tegetthoff`s ali imajo 
zgodovinsko ozadje bitke. Črna in rumena pisanje na posebnem QSL kartico in diplomo Visu je tudi 
spominja na Imperial habsburške vladarske hiše.

Načrtovane aktivnosti Lissa:
1.) V vseh dejavnostih Visu od 16. do 22. julija in 13. avgusta 2016, posebna klic
 OE150LISSA na zrak.
V jubilejnem tednu bo OE150LISSA v glavnem na krovu Donava ladje QRV.
QTH: MS TEGETTHOFF v 17. MFCA-JHV in exPB NIEDERÖSTERREICH na Dunaju območju.

2.) je od 22. maja do 10. junija OE6XMF/MM predvsem v SSB na zraku.
Jadranje izlet iz OE1GTU Licata/IT9 na Cresu/9A na Vis/Lissa.

DOGODKI POSTAJA OE150LISSA
Če se posebno klic iz države OE, d. H. ni deloval na Dunaju in Leobnu, je prekopiral dodatno z. B. 
OE150LISSA/4 je mogoče.

Z uporabo posebne znak, OE150LISSA:
 - 1. Radio Termin:
16. do 22. julij 2016
QTH: Donava ladje na Dunaju ali prenosni, ki delujejo v OE (npr OE150LISSA/4)

 - 2. Radio Termin:
13. avgust 2016
QTH: Leoben ali Donave na Dunaju ali prenosni, ki delujejo v OE (npr OE150LISSA/4)

Pogoji za Lissa Diploma:
Diplomsko lahko zahteva kakršne koli licenčne radio amaterski, SWL ali katerega koli kluba postaje. 
Obstaja samo neposredne dvostranske povezave od 18. aprila 2016 (18. 4. 1866 Tegetthoff je Eskader 
Commander) do 30. septembra 2016 (30. 9. 1866 stavka Admiralsflagge).



Enaki pogoji za SWL`s. SWL poročila so enakovredni QSO`s.

Trakovi: Vsi HF trakovi
možnosti CW: 3.565, 7.025, 14.052 kHz
možnosti SSB: 3.625, 7.060, 14.335 kHz

Načini: CW in SSB, vsaka postaja šteje le enkrat

Rapport informacije:
Zaradi različnega točkovanja (glej spodaj), priporočamo, da se olajša razlikovanje Naval- in Non Naval 
postaje (samo) za ponovitev izmenjava kot na tekmovanju:
1. Člani Naval kluba dal člansko številko RST + Club + (na primer "599 CA135")
2. Nečlani le RST

Postaje za delo:
 - za zveze s posebno postajo OE150LISSA ima 50 točk,
 - za vse postaje MM, ne glede na to, kje so, so 25 točk,
 - v zvezo z OE6XMF (MFCA clubstation) ima 15 točk,
 - 9A-Naval postaje * šteje 10 točk, 9A-AFU STN štetje 5 točk,
 - S5 Naval postaje * šteje 10 točk, S5 AFU STN štetje 5 točk,
 - I-Naval postaje (INORC, ARMI) šteje 10 točk, I-AFU STN štetje 5 točk,
 - OE Naval postaje (MFCA) šteje 10 točk, OE AFU Stn Število 5 točk,
 - Naval postaje (MF, RNARS, MARAC, BMARS, NRO, FNARS, YOMARC) vključuje 5 točk,
 - vse druge AFU postaje šteje 1 točko
 - * saj obstaja le nekaj 9A / S5 Naval postaje na INORC, itd, se šteje kot nadomestek zveza z 9a, S5 
postaja zelo blizu obale (maks. 10 km do morja), ali na otoku.

Tam mora biti vsaj OE6XMF ali OE150LISSA kot en (1) QSO z AFU postaje iz štirih držav 9A, S5, I in OE 
pojavljajo v dnevniku.

Obstajajo lahko vsaka postaja šteje (ne glede na pogostost in način), samo enkrat. Za CW in SSB 
obstajajo enako število točk.
Na splošno je potrebno vsaj 150 točk.
Dnevnik mora imeti vsaj 51% 9a, S5, v I in se zdi, OE-postaje,
Iztek roka 31. decembra 2016

Pogoji za LISSA-TROPHY:
Načeloma, pod enakimi pogoji kot pri Lissa diplomo. Vendar pa mora OE150LISSA v obeh radijskih 
obdobij v juliju in avgustu, poleg OE6XMF in se pojavijo vsaj eno MM postajo enkrat v dnevniku. Poleg 
tega je vsaj eno postajo AFU na Jadranu (mogoče tudi otok) od 9A delati S5 in I. Največje število točk 
med predloženih dnevnikov zmaga ADMIRALS-TROPHY.

Pogoji za KUTTERGAST:
Načeloma, pod enakimi pogoji kot pri Lissa diplomo. Vendar pa je treba dokazati samo eno zvezo z 
OE150LISSA in MFCA clubstation OE6XMF. V tem razredu je namenjena gostom na QRG kot spomin na 
ta 150-letnici. Oznaka KUTTERGAST je navedena poleg klic na diplomo.

Aplikacija nagrada je brez QSL kartic, ampak s preprostim ekstrakta log skupaj FAYR PLAY izjavo in 
s prepričljivo zaračunavanja kot naslovnic po elektronski pošti ali po pošti na upravitelja MFCA 
nagrado
Ing. Sepp Langer, OE3OLC predloži.
Stane € 15, -. Skupaj s stroški pošiljanja.
Diplome ur je dokončno obdavčeni s LISSA posebnim žigom.



Lissa-Trophy že oddano osebno do naslednje skupščine (2017) ali drugih pomorskih dogodkov. Na 
posebno zahtevo, se lahko pošljejo tudi prej.
Stroški 25 €, -. TROPHY bodo predali kot vrezano ploščo v krsto z diplomo.
Za tri pike najvišje postaje TROPHY je brezplačna. Točke večina udeležencev (Tier 1), ADMIRALS-
TROPHY je oddano.

Vse diplome in Trophy lastniki so navedeni na spletni strani MFCA na imetnike diplomskih trenutno.
Pravila za oddajo je na voljo v angleškem, hrvaškem, slovenskem in italijanskem jeziku tudi.
Aktualni podatki in radio-krat pod QRZ.COM: OE150LISSA
Naslov in bančni podrobnosti glej: http://www.qth.at/mfca (Diplome) 

http://www.qth.at/mfca/

