Brasil Terra do Futebol
Regulamento do Diploma
A Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – LABRE, no intuito de
homenagear o Brasil através de seu esporte mais popular e também os amantes do
futebol de todo o mundo, institui o “Diploma Brasil Terra do Futebol”.
O “Diploma Brasil Terra do Futebol” é de caráter temporário e o período
para realização dos QSO para obtê-lo vai de 01 de junho de 2014 até 30 de julho de
2014.
Todos os radioamadores licenciados e radio-escutas (SWL) podem obter o
Diploma.
Estarão operando 27 estações comemorativas, uma em cada um dos 26
Estados brasileiros e uma no Distrito Federal, sendo 12 estações chave com prefixo
ZX14 e 15 estações especiais com prefixo ZY14, conforme a seguir:
Unidade
Federativa
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraíba

Indicativo
ZY14AC
ZY14AL
ZY14AP
ZX14AM
ZX14BA
ZX14CE
ZX14DF
ZY14ES
ZY14GO
ZY14MA
ZX14MT
ZY14MS
ZX14MG
ZY14PB

Unidade Federativa
Pará
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

Indicativo
ZY14PA
ZX14PR
ZX14PE
ZY14PI
ZX14RJ
ZX14RN
ZX14RS
ZY14RO
ZY14RR
ZY14SC
ZX14SP
ZY14SE
ZY14TO

O “Diploma Brasil Terra do Futebol” será outorgado em 3 categorias,
Bronze, Prata e Ouro, conforme a quantidade de QSO realizados, cumulativamente,
com as estações chave, especiais e com estações brasileiras em geral, de acordo com
a tabela abaixo:
Bronze
4 estações chave (ZX14*)
5 estações especiais (ZY14*)
25 estações do Brasil

Prata
8 estações chave (ZX14*)
10 estações especiais (ZY14*)
50 estações do Brasil

Ouro
12 estações chave (ZX14*)
15 estações especiais (ZY14*)
80 estações do Brasil

Não há limitação de bandas. Pode-se usar qualquer modo, menos echo-link.
A comprovação dos QSO com as estações ZX14* e ZY14* será feita através
dos logs dessas estações e os QSO com as demais estações brasileiras serão aceitos
por declaração do próprio requisitante de que os QSO foram realizados.
A requisição do “Diploma Brasil Terra do Futebol” será aceita até 31 de
dezembro de 2014 (data da remessa/postagem), e deve ser feita através de relatório
com os dados dos QSO e enviadas para:

LABRE – Gerência de Diplomas
Caixa Postal 4
70351-970 Brasília-DF
BRASIL
Há um custo para remessa do “Diploma Brasil Terra do Futebol” conforme
•
•
•

abaixo:
Estações do Brasil: 15 selos postais de primeiro porte comercial
Estações das Américas: US$ 4 ou 3 IRC
Estações do resto do mundo: US$ 5 ou 4 IRC
O “Diploma Brasil Terra do Futebol” é multicolorido e impresso em papel
tamanho A4, com gramatura de 150g/m2
A LABRE confirmará com cartão QSL comemorativo, em papel e via bureau,
todos os QSO realizados pelas estações ZX14* e ZY14*.

•
•

Para remessa de QSL via direta (pelos correios) o requisitante deve enviar
seus respectivos QSL para o endereço acima divulgado, observando o que se segue:
Estações do Brasil: SAE + 1 selo postal de primeiro porte comercial para até 3 QSL
Estações do resto do mundo: SAE + US$ 2 ou 1 IRC para até 3 QSL
Todos os QSO realizados com as estações ZX14* e ZY14* são válidos para o
Diploma WAB Worked All Brazil, podendo ser usados nas requisições do WAB sem
a necessidade de apresentação dos QSL. O WAB pode ser requerido exclusivamente
com QSO com essas estações ou mesclados com outros QSO de modo a completar
as exigências do regulamento.

Orlando Perez Filho .·. PT2OP
Diretor Executivo

