O DIPLOMA CQ DX
1. O diploma CQ DX é emitido em três categorias. O diploma CQ DX
CW é outorgado a qualquer estação de radioamador que submeta
prova de contatos bilaterais (QSL) com 100 ou mais países em
telegrafia. O diploma CQ DX SSB é outorgado a qualquer estação de radioamador que submeta prova de contatos bilaterais
(QSL) com 100 ou mais países em SSB. O diploma CQ DX RTTY é
outorgado a qualquer estação de radioamador que submeta prova
de contatos bilaterais (QSL) com 100 ou mais países em RTTY.
As solicitações devem ser apresentadas utilizando o formulário oficial de solicitação do diploma CQ DX (formulário
1067B). São também aceitáveis reproduções razoáveis ou relatórios de saída de computador.
2. Todos os contatos devem ser bilaterais no modo à qual esta
sendo feita a solicitação. Modos cruzados ou contatos unilaterais não são válidos. Os QSLs devem estar listados em ordem
alfanumérica (A a Z e 1 a 0) por prefixo. Todos os contatos
devem ter sido feitos após 15 de Novembro de 1945. Não são
aceitos países cancelados (deleted).
3. Os cartões QSLs devem obrigatoriamente serem verificados pelos Postos de Verificação de Diplomas da CQ, ou devem ser incluídos com a solicitação. Deve ser incluído valor para a
postagem de retorno.
4. Os selos de endosso são emitidos para 150, 200, 250, 275,
300, 310, e 320 países ativos. É cobrada uma taxa de US$ 1,00
por selo de endosso emitido. Para envio do selo de endosso é
necessário incluir na sua solicitação um envelope autoendereçado e selado ou com IRC.
5. Estão disponíveis, como a seguir, endossos especiais à taxa
de US$ 1,00 cada:
a) 28 MHz – para 100 ou mais países confirmados na faixa de 10

metros
b) 3.5/7 MHz – para 100 ou mais países confirmados na combina-

ção das faixas de 40 e 80 metros
c) 1.8 MHz – para 50 ou mais países confirmados na faixa de

160 metros
d) QRPp – para 50 ou mais países confirmados utilizando potên-

cia de saída de 5 ou menos watts
e) Móvel – para 50 ou mais países confirmados com o solicitan-

te operando móvel

f) Slow Scan TV – para 50 ou mais países confirmados utilizan-

do SSTV em contatos bilaterais
g) OSCAR – para 50 ou mais países confirmados utilizando saté-

lites de amadores em contatos bilaterais
6. Qualquer alteração ou confirmação forjada resultará na desqualificação permanente do solicitante.
7. É imprescindível a operação dentro de uma forma educada e esportiva em todos os diplomas da revista CQ. O uso contínuo de
falta de ética resultará na desqualificação do solicitante.
8. É aplicada uma taxa de US$ 4,00 para os assinantes da revista
CQ para a solicitação do diploma CQ DX. Para obter esse desconto os assinantes devem obrigatoriamente incluir etiqueta
de endereço mais recente ou uma fotocópia. Os não assinantes
pagarão uma taxa de US$ 10,00. São aceitos IRC ou moeda corrente (dólar americano)/
9. Normalmente a lista de países do DXCC da ARRL é a base para o
status de país do diploma CQ DX. Os países cancelados (deleted) não são válidos para o diploma CQ DX. Assim que um país
é cancelado, o total de países de cada solicitante é ajustado
automaticamente.
10. Todos os contatos devem ser feitos com estações operando em
terra firme e trabalhando dentro das faixas autorizadas para
o serviço de radioamador. Não são aceitos os contatos feitos
com estações em navios ou aeronaves.
11. As decisões do Manager do diploma CQ DX são finais.

THE CQ DX HONOR ROLL
12. O Honor Roll do CQ DX relaciona todas as estações que tiverem
um total de 275 ou mais países.
13. É mantida uma relação de Honor Roll separada para SSB e CW.
Para se manter no Honor Roll, uma estação deve atualizar seu
total pelo menos uma vez por ano. São aceitas atualizações
indicando “no change” (sem alteração) de forma a atender esta
exigência. Para receber a confirmação do total é necessário
incluir na sua solicitação um envelope auto-endereçado e selado ou com IRC.
14. Está disponível uma folha de verificação mostrando os países
que faltam a um membro do Honor Roll ao custo de US$ 3,00
mais um envelope auto-endereçado e selado ou com IRC para
cada modo. Estas folhas estão disponíveis com o Manager do CQ
DX.

15. Os cheques devem ser feitos à ordem de B.F. Williams. As solicitações devem ser encaminhadas para Billy Williams, N4UF,
CQ DX Award Manager, P.O. Box 9673, Jacksonville, FL 32208,
USA.

THE DX HALL OF FAME
O ingresso na galeria do DX Hall of Fame é concedido apenas aos
DXers que tenham feito contribuições expressivas ao hobby. Tais
contribuições envolvem consideráveis sacrifícios pessoais e podem usualmente serem descritas pela frase: “acima e além do cumprimento do dever.” As indicações para o DX Hall of Fame são
feitas através do Comitê de Aconselhamento dos Diplomas do CQ
DX, por clubes ou por indivíduos e necessitam de pelo menos 75%
dos votos favoráveis do comitê para sua aceitação.
O Programa CQ DX é patrocinado pela revista CQ - The Radio Amateur's Journal, 25 Newbridge Rd., Hicksville, New York 11801 USA

