
Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones

Κεφάλαιο 1 . Εισαγωγή

Το  CQ WAZ και  όλες  οι  εκδοχές  του  χορηγούνται  σε  κάθε  αδειούχο 
ραδιοερασιτέχνη που παρουσιάζει απόδειξη της επαφής του και με τις 40 
CQ ζώνες.
Απόδειξη σημαίνει να έχει ο αιτών τις σωστές qsl κάρτες, οι οποίες πρέπει 
να ελεγχθούν από τους εξουσιοδοτημένους ανθρώπους σε κάθε χώρα ή να 
σταλούν απευθείας στον Μάνατζερ του βραβείου στην Αμερική. (Λίστα των 
εξουσιοδοτημένων  ανθρώπων  περιλαμβάνεται  στο  τέλος  αυτών  των 
κανόνων  –  για  την  Ελλάδα  είναι  ο  Κώστας  Σταμάτης  SV1DPI email 
sv1dpi@gmail.com).
Το βραβείο WAZ είναι ένα από τα παλιότερα στο ραδιοερασιτεχνισμό κι έχει 
αρχίσει πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.
Το WAZ ενώ εμπλέκει τη χρήση της ραδιοχώρας, δεν έχει τελικά να κάνει 
με τη ραδιοχώρα αυτή καθεαυτή. Αντιθέτως είναι εστιασμένο γεωγραφικά 
κι εκεί ακριβώς βρίσκεται η πρόκληση και η δυσκολία κατάκτησής του.

Ανταπόκριση για το βραβείο WAZ θα βρείτε στο μάνατζερ του βραβείου

ή κατευθείαν από το περιοδικό CQ

CQ communications
25 Newbridge Road
Hicksville, NY 11801
USA.

Την αίτηση, τους κανονισμούς και το χάρτη με τις ζώνες μπορείτε να βρείτε 
σε PDF φορμά στην ιστοσελίδα 

http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html
Αυτές  οι  πληροφορίες  επίσης  μπορούν  να  σας  σταλούν  είτε  από  το 
μάνατζερ του  WAZ είτε από το περιοδικό εγγράφως. Αν επιθυμείτε κάτι 
τέτοιο στείλτε το αίτημά σας στις παραπάνω διευθύνσεις.  Παρακαλώ, σε 
αυτή  την  περίπτωση,  όπως  συμπεριλάβετε  ένα  μεγάλο  φάκελο,  μια 
αυτοκόλλητη ετικέτα που να γράφει την ταχυδρομική σας διεύθυνση και 3 
IRC. Παρακαλώ να γράψετε σε υποσημείωση στο φάκελο που θα στείλετε: 
WAZ Info Request, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το γράμμα σας 
ευκολότερα και να απαντήσουμε γρηγορότερα.

John Bergman, KC5LK
P.O. Box 792
Brandon, MS 39043-0792
e-mail: john@kc5lk.com

mailto:n5fg@cq-amateur-radio.com


Κεφάλαιο 2. Γενικοί κανόνες

Όλα  τα  qso πρέπει  να  γίνουν  από  αδειούχο  ραδιοερασιτέχνη,  από 
αδειοδοτημένο  σταθμό,  χρησιμοποιώντας  τις  διαμορφώσεις  (modes)  και 
την  ισχύ  εκπομπής,  που  επιτρέπεται  από  τις  τοπικές  αρχές.  Επαφές  με 
άλλους σταθμούς, πλην ραδιοερασιτεχνικούς, δεν είναι κατάλληλες για το 
βραβείο.

Όλες οι επαφές πρέπει να έχουν γίνει στις επιτρεπόμενες συχνότητες, όπως 
έχουν εκχωρηθεί από τις τοπικές αρχές.

Όποιος βρεθεί να έχει εκπέμψει πέρα από τα όρια της άδειάς του, μπορεί 
να αποκλειστεί από το βραβείο WAZ.

Όλες οι επαφές πρέπει να έχουν γίνει από την ίδια DXCC ραδιοχώρα

Επαφές  που  τυχόν  έχουν  γίνει  από  τον  ίδιο  αιτούντα,  αλλά  έχοντας 
χρησιμοποιήσει προηγούμενα ή ειδικά διακριτικά, είναι δεκτές. Σε αυτή την 
περίπτωση  απαιτείται  μια  απόδειξη  ότι  ο  αιτών είναι  αυτός  που είχε  το 
συγκεκριμένο διακριτικό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο επίσημος χάρτης των ζωνών του CQ WAZ και η εκτυπωμένη λίστα (θα 
βρείτε μια τέτοια στο κεφάλαιο 8) χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη 
ζώνη που ο κάθε σταθμός είναι τοποθετημένος.

Εάν κάποιο πρόβλημα βρεθεί με τις κάρτες που έχετε στείλει μαζί με την 
αίτησή σας, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μέσω email 
για να σας πληροφορήσουμε σχετικά και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια 
λύση. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ θέλουμε να επιστρέψουμε την αίτησή σας, εκτός 
κι αν αναγκαστούμε να το κάνουμε.

Με  την  υποβολή  αίτησης  για  οποιοδήποτε  βραβείο  WAZ,  ο  αιτών 
αναγνωρίζει  και  παραδέχεται  τις  αποφάσεις  του Μάνατζερ  του  CQ WAZ 
καθώς και της επιτροπής βραβείων του CQ.

Οι αποφάσεις της επιτροπής για τη διαχείριση του βραβείου είναι τελικές.



Κεφάλαιο 3. QSO (επαφή) και QSLs (κάρτες αναφοράς λήψης)

Όλες οι επαφές πρέπει να είναι αμφίδρομες και οι δυο σταθμοί να 
χρησιμοποιούν την ίδια διαμόρφωση (mode).

Οι QSL κάρτες πρέπει να περιλαμβάνουν

1. Τα διακριτικά και των δυο σταθμών
2. Την ημερομηνία του QSO
3. Την ώρα του QSO (προτιμητέο η ώρα να είναι σε UTC)
4. Τη μπάντα ή τη συχνότητα του QSO
5. Τη διαμόρφωση (mode) του QSO
6. Το  QTH του  σταθμού  που  δουλέψαμε  (χώρα,  πολιτεία,  πόλη).  Η 

ένδειξη της CQ ζώνης δεν είναι απαιτητή.

QSL κάρτες που δεν περιλαμβάνουν τις παραπάνω πληροφορίες μπορεί 
να  επιστραφούν  στον  αιτούντα  και  να  ζητηθεί  να  στείλει  άλλες  για 
αντικατάσταση.

Στερούμενα των αναγκαίων προϋποθέσεων   QSO  

• Cross band (ο  καθένας  από  τους  δυο  σταθμούς  να  χρησιμοποιεί 
διαφορετική μπάντα)

• Cross mode (ο  καθένας από τους  δυο σταθμούς να  χρησιμοποιεί 
διαφορετική διαμόρφωση, πχ ένας ssb κι ο άλλος cw)

• QSO με σταθμούς σε αεροπλάνο /am
• QSO με σταθμούς σε πλοίο /mm
• QSO με σταθμούς βρισκόμενους σε ασταθή πάγο
• QSO με σταθμούς σε πλοία αγκυροβολημένα σε λιμάνι.

Εάν  διαπιστωθεί  κάποιες  κάρτες  που  υποβλήθηκαν  να  είναι 
τροποποιημένες  ή  παραποιημένες,  αυτό  μπορεί  να  σημαίνει  μόνιμο 
αποκλεισμό του αιτούντα από το βραβείο. Ο Μάνατζερ του WAZ μπορεί να 
ζητήσει την επαλήθευση κάποιων καρτών. Ενώ η QSL κάρτα φυσιολογικά 
είναι  αποδεκτή  σαν  απόδειξη  μιας  επαφής,  η  τελική  απόδειξη  είναι  η 
ύπαρξη του διακριτικού στο ημερολόγιο του DX σταθμού (logbooκ).

Αποτυχία να ξαναϋποβάλλει  κάποιος μια  κάρτα εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, εάν και όταν του ζητηθεί από το μάνατζερ, μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την ανάκληση της αίτησής του.



Κεφάλαιο 4. Τύποι του βραβείου WAZ

WAZ με βάση τη διαμόρφωση

Διαμόρφωση 
(Mode)

μπάντες Ημ/νία qso στην 
qsl μετά από

έλεγχος στην 
Ελλάδα

Παρατηρήσεις

Μixed 
(οποιαδήποτε 
διαμόρφωση)

Όλες 14-11-1945 Ναι Δες παρ.1

AM Όλες 14-11-1945 Ναι
SSB Όλες 14-11-1945 Ναι
CW Όλες 14-11-1945 Ναι Αναθεωρημένη 

ημερ/νία QSL
RTTY Όλες 14-11-1945 Ναι
SSTV Όλες 1-1-1973 Ναι
ΨΗΦΙΑΚΑ Όλες 1-1-1973 ΟΧΙ Καινούριο βραβείο 

δες την παρ.2

WAZ με βάση τη μπάντα

Μπάντα Διαμόρφωση (Mode) Ημ/νία qso 
στην qsl 
μετά από

έλεγχος 
στην 

Ελλάδα

Παρατηρήσεις

160 Μόνο Μixed 1-1-1975 OXI Δες παρ.3
80,40,20,15,10 Σε οποιοδήποτε μία 

διαμόρφωση (mode)
1-1-1973 Ναι Όχι mixed 

mode
30 Σε οποιοδήποτε μία 

διαμόρφωση (mode)
1-1-1991 Ναι Όχι mixed 

mode
17 Σε οποιοδήποτε μία 

διαμόρφωση (mode)
1-1-1991 Ναι Όχι mixed 

mode
12 Σε οποιοδήποτε μία 

διαμόρφωση (mode)
1-1-1991 Ναι Όχι mixed 

mode
Satellite Μόνο Μixed 1-1-1989 OXI Δες παρ.4
6 Μόνο Μixed 1-1-1973 ΟΧΙ Δες παρ.4
EME Μόνο Μixed 1-1-1973 OXI Δες παρ.4

Παρατήρηση 1
Η διαδικασία της συμπλήρωσης ενός  CW/φωνής  WAZ έχει σταματήσει. Το παλιό 
CW/phone WAZ έχει πλέον μετονομαστεί σε MIXED mode WAZ. Η υπάρχουσα cw/
phone WAZ  αριθμητική σειρά θα συνεχιστεί σε στήριξη αυτής της αλλαγής.

Παρατήρηση 2
Αυτό είναι ένα νέο βραβείο WAZ σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τη δραστηριότητα και 
τον πειραματισμό χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα ψηφιακά Modes που είναι 
διαθέσιμα  στους  ραδιοερασιτέχνες.  Αυτή  η  λίστα  περιλαμβάνει  αλλά  δεν 
περιορίζεται σ’ αυτά, το  PSK-31,  AMTOR,  PACTOR,  SPREAD SPECTRUM. Οι  QSL 
κάρτες πρέπει να δείχνουν το ειδικό  mode που χρησιμοποιήθηκε για το  qso. Τα 
qso σε RTTY δεν μετράνε σε αυτό το βραβείο, αφού αυτό το Mode έχει το δικό του 
βραβείο. Αυτό το βραβείο δε διακρίνεται σε κάποιο συγκεκριμένο ψηφιακό Mode. 
Μπορείτε να διαλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο από τα ψηφιακά Mode ή και 
άλλα για να δουλέψετε αυτό το νέο βραβείο WAZ.



Παρατήρηση 3
Το βραβείο WAZ για τα 160μ απαιτεί ο αιτών να υποβάλλει κάρτες για τουλάχιστον 
30 ζώνες. Αυτοκόλλητα χορηγούνται στο επίπεδο των 35, 36, 37, 38, 39 και 40 
ζωνών.  Οι  αιτήσεις  και  οι  κάρτες  γι’  αυτό  το  βραβείο  πρέπει  να  υποβληθούν 
απευθείας στον Μάνατζερ του βραβείου και ΟΧΙ στον τοπικό ελεγκτή.

Παρατήρηση 4
Το βραβείο WAZ για το satellite και τα 6μ απαιτεί ο αιτών να υποβάλλει κάρτες για 
τουλάχιστον 25 ζώνες. Αυτοκόλλητα χορηγούνται στο επίπεδο των 30, 35, 36, 37, 
38, 39 και 40 ζωνών. Το  satellite και το  EME βραβείο δεν περιορίζονται σε μία 
μπάντα. Μπορείτε να υποβάλλετε  qso από πολλαπλές μπάντες. Οι αιτήσεις και οι 
κάρτες γι’ αυτό το βραβείο πρέπει να υποβληθούν απευθείας στον Μάνατζερ του 
βραβείου

Ειδικές επιδοκιμασίες
Τα βραβεία  WAZ (εκτός  από το  5b WAZ και  το 160μ  WAZ) μπορεί  να 
χορηγηθούν για μοναδικές καταστάσεις, όπως QRP ή Mobile, υπό του όρου 
ότι όλες οι QSL κάρτες αποδεικνύουν καθαρά αυτή την κατάσταση.

5   Band WAZ  

Όσοι μπορούν να αποδείξουν επαφή και με τις 40 ζώνες του κόσμου στα 
80, 40, 20, 15 και 10 μέτρα (σύνολο 200 ζώνες), λαμβάνουν μια ειδική 
βεβαίωση ως αναγνώριση αυτού του επιτεύγματος.

Σημείωση
 Μια προϋπόθεση για το 5 band WAZ είναι ότι ο αιτών πρέπει ήδη να έχει 
ένα οποιοδήποτε 40 ζωνών WAZ. Ο αριθμός, η ημερομηνία και ο τύπος του 
βραβείου πρέπει να φαίνεται στην αίτηση για το 5 band waz

Το πρώτο επίπεδο είναι ένα σύνολο 150 ζωνών με όποιο συνδυασμό των 
μπαντών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μια βεβαίωση θα χορηγηθεί με ένα 
μοναδικό  αριθμό  βραβείου,  που  να  δείχνει  τον  αρχικό  αριθμό  των 
επιβεβαιωμένων ζωνών.
Αφού κάποιος φτάσει το επίπεδο των 150 ζωνών, απαιτούνται 10 ζώνες για 
την υποβολή των καρτών και του παραβόλου της αίτησης.
Όταν κάποιος φτάσει στις 200 επιβεβαιωμένες ζώνες, θα χορηγηθεί στον 
αιτούντα  ένα  αυτοκόλητο για  τις  200 ζώνες,  ώστε  να  το κολλήσει  στο 
βραβείο 5bWAZ που του έχει ήδη χορηγηθεί. Κανένα άλλο αυτοκόλλητο 
δεν χορηγείται.
Όταν κάποιος φτάσει στις 200 επιβεβαιωμένες ζώνες, μπορεί, εάν επιθυμεί, 
να αγοράσει μια χαραγμένη πλάκα ως αναγνώριση του επιτεύγματός του.

Διαμορφώσεις (Modes): μόνο Mixed mode (σε οποιαδήποτε διαμόρφωση). 
Δεν υπάρχει δηλ. 5b WAZ σε μία μόνο διαμόρφωση(mode) 

Αποδεκτές  QSL: οι επαφές πρέπει να έχουν γίνει μετά τις 0000Ζ την 1η 

Ιανουαρίου 1979.



ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Ο έλεγχος του βραβείου 5B WAZ από τα σημεία  ελέγχου του  CQ είναι 
δυνατός μετά την 1η Ιανουαρίου 2003, για αρχική αίτηση 170 καρτών ή 
λιγότερων.

Όποιος  επιθυμεί  να  υποβάλλει  περισσότερες  από 170 κάρτες  μπορεί  να 
κάνει το εξής:
Να υποβάλλει στον τοπικό ελεγκτή τις 170 κάρτες. Όταν αυτές εγκριθούν 
και η αίτηση υπογραφεί από τον ελεγκτή, θα γίνει μια καινούρια αίτηση για 
τις παραπανίσιες κάρτες. Η πρώτη αίτηση υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή, 
μαζί  με την καινούρια και τις κάρτες θα υποβληθούν στο Μάνατζερ του 
WAZ.

Όλες οι κάρτες για να αυξήσει κάποιος το σκορ του στο 5  bWAZ   πρέπει να   
παρουσιαστούν στον μάνατζερ του βραβείου.

Τύπος αίτησης
Η αίτηση με  αριθμό 1479 του  CQ ή  φωτοαντίγραφο  αυτής  πρέπει  να 
χρησιμοποιηθεί.  Μια  ξεχωριστή  αίτηση  απαιτείται  για  κάθε  μπάντα.  Την 
αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση 

http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html
εκεί που λέει WAZ application form

Σημείωση
Για qsl κάρτες  με πολλά qso να συμπεριλάβετε ένα χαρτί που να δείχνει το 
διακριτικό και τις μπάντες για κάθε κάρτα.

http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html


Κεφάλαιο 5. Κάνοντας αίτηση για το βραβείο WAZ

Τύπος αίτησης

Η αίτηση με αριθμό 1479 του CQ ή φωτοαντίγραφο  αυτής πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί.  Η  φόρμα  της  αίτησης  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τα 
ακόλουθα:

1. Διακριτικά που χρησιμοποιήθηκαν από τον αιτούντα, έτσι  όπως 
φαίνονται στις qsl κάρτες
2. Το όνομα του αιτούντα (με λατινικούς χαρακτήρες)
3. Πλήρη διεύθυνση του αιτούντα (με λατινικούς χαρακτήρες)
4. Ημερομηνία της αίτησης
5. Τον τύπο του βραβείου WAZ που θέλετε
6. Τη ζώνη των σταθμών που είχατε επαφή
7. Το διακριτικό του σταθμού που είχατε επαφή
8. την ημερομηνία του qso
9. την ώρα του qso
10. τη μπάντα ή τη συχνότητα του qso
11. Τη διαμόρφωση του qso

Πώς θα υποβάλλετε την αίτηση

Παρακαλώ  συμπληρώστε  την  αίτηση  χρησιμοποιώντας  κεφαλαία 
γράμματα  και  λατινικούς  χαρακτήρες  ή  δακτυλογραφήστε  τη.  Οι 
πληροφορίες πρέπει να είναι ευανάγνωστες.

Συμπεριλάβετε το email σας (αν έχετε)

Υποβάλλετε μόνο για ένα βραβείο ανά αίτηση. Κάθε αίτηση πρέπει 
να συνοδεύετε από το σωστό παράβολο, αλλιώς δε θα προχωρήσει. Δείτε 
τον σχετικό πίνακα με τα παράβολα που απαιτούνται.

Αν είστε συνδρομητής του περιοδικού  CQ δικαιούστε μια έκπτωση. 
Συμπεριλάβετε  την πινακίδα  με  τα  στοιχεία  σας  από την πιο  πρόσφατη 
έκδοση του περιοδικού που σας στάλθηκε ή ένα φωτοαντίγραφο αυτής.

Πιστοποιήσεις   QSL   για μελλοντική χρήση σε άλλες αιτήσεις για   WAZ  

Αν κάποιος έχει ένα  WAZ για μια μόνο μπάντα, μπορεί να το επικαλεστεί 
όταν κάνει αίτηση για το 5bWAZ και να μην ξαναστείλει κάρτες γι’ αυτό.

Εξαιτίας  της  μεγάλης  ζήτησης  για  το  WAZ δεν  μπορούμε  πλέον  να 
προσφέρουμε πιστοποιήσεις για μελλοντικές αιτήσεις για το WAZ. Αν δηλ. 
κάποιος υπέβαλλε μια κάρτα στο παρελθόν για το 20m waz, πρέπει να την 
ξαναϋποβάλλει όταν ζητάει ένα καινούριο βραβείο πχ. ένα ssb waz.

Πλάκες και βεβαιώσεις

Το βραβείο και η πλάκα για το WAZ ταχυδρομούνται περίπου 60-90 μέρες 
αφού επεξεργαστούμε την αίτησή σας.

Οι  πλάκες  και  τα βραβεία  στέλνονται  από το  γραφείο του  CQ στη  Νέα 
Υόρκη και όχι από τον Μάνατζερ ή τον τοπικό ελεγκτή.

Δείτε το σχετικό πίνακα με τα παράβολα, αν επιθυμείτε να επιταχύνετε την 
παραλαβή.



Κεφάλαιο 6. Προτάσεις ταχυδρομικών τελών

Ταχυδρομικά τέλη επιστροφής

Σιγουρευτείτε ότι έχετε συμπεριλάβει αρκετά χρήματα για την επιστροφή 
των καρτών σας, με την αίτησή σας. Προτάσεις για ταχυδρομείο από την 
Αμερική παρέχονται παρακάτω:

Ήπειρος 40 κάρτες συστημένες 40 
κάρτες

με Express mail 
40 κάρτες

Βόρεια Αμερική 1,5$ 9$ 12,25$
Ευρώπη 4$ 11,50$ 19$
Ασία 4,40$ 11,90$ 19$
Νότια Αμερική 4$ 11,50$ 22,25$
Αφρική 4$ 11,50$ 28,50$

Ήπειρος 200 κάρτες συστημένες 200 
κάρτες

με Express mail 
200 κάρτες

Βόρεια Αμερική 4$ 11,50$ 16$
Ευρώπη 13$ 20,50$ 27,50$
Ασία 15$ 22,50$ 27,50$
Νότια Αμερική 14$ 21,50$ 28$
Αφρική 14$ 21,50$ 35,50$

Αν  τα  χρήματα  που  θα  στείλετε  δε  φτάνουν,  οι  qsl κάρτες  θα 
επιστραφούν με φθηνότερο μέσο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάρτες μπορεί και 
να επιστραφούν με ταχυδρομείο 3ης τάξης ή μέσω θαλάσσης…

Η μέθοδος επιστροφής των καρτών εξαρτάται από το τι θα ζητήσει ο 
αιτών.

Είναι ευθύνη του αιτούντα να πακετάρει με τέτοιο τρόπο τις κάρτες 
του ώστε να μην καταστραφούν ή χαθούν στο ταχυδρομείο.

Ο Μάνατζερ  του  WAZ είναι  υποχρεωμένος  να  πακετάρει  όλες  τις 
κάρτες  προς  επιστροφή  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  του  Αμερικάνικου 
ταχυδρομείου και τελωνείου.

Αποστολή βραβείου
Το βραβείο σας  WAZ (ή 5bWAZ) μπορεί να σταλεί με αεροπορικό 

ταχυδρομείο  εάν  στείλετε  επιπροσθέτως  5$.  Συνήθως  τα  βραβεία 
αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου επιφανείας.

Κεφάλαιο 7. Παράβολα

Τα χρήματα που απαιτούνται μπορούν να πληρωθούν με τους ακόλουθους 
τρόπους:

1. Με δολάρια
2. Με τσεκ σε δολάρια στον Floyd Gerald
3. με IRC (ένα IRC μετράει για 0,50$)



Πίνακας παραβολών

βραβείο Συνδρομητής CQ Μη συνδρομητής CQ
Οποιοδήποτε βραβείο WAZ 40 
καρτών (συμπεριλαμβανομένου 
των 160μ)

6$ 12$

Βασικό παράβολο για το 5bWAZ 
(150 ζώνες)

10$ 15$

Παράβολο για κάθε επιπρόσθετες 
10 ζώνες για το 5bWAZ

2$ 5$

Παράβολο για πρόσθετες ζώνες 
για 160,6,EME, satellite 

2$ 5$

Παράβολο για αυτοκόλλητο για 
160,6,EME, satellite 
(35,36,37,38,39,40 ζώνη)

2$ το καθένα 2$ το καθένα

Αντικατάσταση του WAZ (λόγω 
απώλειας/καταστροφής)

20$ 30$

Αντικατάσταση του WAZ (λόγω 
αλλαγής διακριτικού)

40$ 50$

Πλάκα 5bWAZ 100$ 100$
Πλάκα 5bWAZ με αεροπορική 
αποστολή)

120$ 120$

Αεροπορική αποστολή του 
βραβείου WAZ

5$ 5$

Παράδειγμα

5bWAZ 
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αίτηση για 176 ζώνες και ο αιτών είναι 
συνδρομητής του CQ.
10$ για τις πρώτες 150 ζώνες
6$ για τις υπόλοιπες 26 ζώνες
Σύνολο 26$. Σημειώστε ότι θα πιστωθείτε ότι έχετε πληρώσει  για 
180 ζώνες.

6μ WAZ 
Ας υποθέσουμε ότι  έχουμε αίτηση για 32 ζώνες και  ο αιτών ΔΕΝ 
είναι συνδρομητής του CQ.
12$ για το βραβείο

5bWAZ 
Ας  υποθέσουμε  ότι  έχουμε  νέα-συμπληρωματική  αίτηση  για  190 
ζώνες, ο αιτών ΔΕΝ είναι συνδρομητής του  CQ και προηγουμένως 
είχε 163 ζώνες. Είναι πιστοποιημένος ότι πλήρωσε 170 ζώνες, άρα 
5$ για τις 180 ζώνες και άλλα 5 για τις 190, σύνολο 10$.

6μ WAZ 
Νέα  αίτηση  για  36  ζώνες,  πριν  είχαν  υποβληθεί  26  ζώνες, 
πιστοποιημένος για 26 ζώνες, συνδρομητής CQ.
Για τις επιπρόσθετες ζώνες 2$
Αυτοκόλλητα για τις 30, 35, 36 ζώνες: 6$. Σύνολο 8$.



Κεφάλαιο 8. Κατάλογος WAZ ζώνες / Χώρες / ραδιοχώρες

Ζώνη 1. Βορειοδυτική ζώνη Βορείου Αμερικής

KL (Αλάσκα),  VY1 Yukon, το βορειοδυτικό  VE8 και  VY0 Nunavut Territories δυτικά των 
102 μοιρών (περιλαμβάνει τα νησιά της Victoria,Banks, Melville, και Prince Patrick).

Ζώνη 2. Βορειοανατολική ζώνη Βορείου Αμερικής

VO2  (Labrador),  το τμήμα  VE2  Quebec βόρεια  του 50ου  παράλληλου,  και  οι  Nunavut 
Territories ανατολικά των 102 μοιρών (περιλαμβάνει  τα  νησιά  του  King Christian,  King 
William,  Prince of Wales,  Somerset,  Bathurst,  Devon,  Ellesmere,  Baffin και  Melville και 
Boothia χερσονήσους,  εκτός  από  τα  νησιά  Akimiski,  Bear,  και  East Pen στον  κόλπο 
Hudson).

Ζώνη 3. Δυτική ζώνη Βορείου Αμερικής

VE7 (Βρετανική Κολομβία),  W6, και από το W7 οι πολιτείες της Arizona,  Idaho, Nevada, 
Oregon, Utah, και Washington.

Ζώνη 4. Κεντρική ζώνη Βορείου Αμερικής

VE3  (Ontario),  VE4  (Manitoba),  VE5  (Saskatchewan),  VE6  (Alberta),  VY0  ,  τα  νησιά 
Akimiski, Bear, και East Pen στον κόλπο Hudson, από το W7 οι πολιτείες της Montana και 
Wyoming,  W0,  W9,  W8  (εκτός  από  τη  West Virginia),  W5,  και  οι  W4  πολιτείες  της 
Alabama, Tennessee, και Kentucky.

Ζώνη 5. Ανατολική ζώνη Βορείου Αμερικής

4U1UN,  CY9  (St.  Paul  Is.),  CY0  (Sable  Is.),  FP  (St.  Pierre  &  Miquelon),  VE1  (New 
Brunswick) και VE9 (Nova Scotia), VY2 (Prince Edward Is.),  VO1 (Newfoundland) και το 
τμήμα του VE2 Quebec  νότια του 50ου παραλλήλου.  VP9 (Bermuda),  W1,  W2,  W3,  και 
από το W4 οι πολιτείες της Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia,  και 
από το W8 η πολιτεία της West Virginia.

Ζώνη 6. Νότια ζώνη Βορείου Αμερικής

XE (Mexico), XF4 (Revilla Gigedo).

Ζώνη 7. Ζώνη Κεντρικής Αμερικής

FO (Clipperton),  HK0 (San Andres Is.),  HP (Panama),  HR (Honduras),  TG (Guatemala), 
TI (Costa Rica), TI9 (Cocos Is.), V3 (Belize), YN (Nicaragua), και YS (El Salvador).

Ζώνη 8. Ζώνη Δυτικών Ινδιών

C6  (Bahamas),  CO  (Cuba),  FG  (Guadeloupe),  FM  (Martinique),  FS  (Saint  Martin),  FJ 
(Saint Bartholomew) HH (Haiti),  HI (Dominican Republic),  J3 (Grenada),  J6 (St. Lucia), 
J7 (Dominica), J8 (St. Vincent), KG4 (Guantanamo Base), KP1 (Navassa Is.), KP2 Virgin 
Islands), KP4 (Puerto Rico), KP5 (Navassa Is.), PJ (Saba, St. Maarten, St. Eustatius), V2 
(Antigua and Barbuda),  V4  (St. Kitts and Nevis),  VP2E  (Anguilla),  VP2M  (Montserrat), 
VP2V (British Virgin Is.), VP5 (νησιά Turks και Caicos), YV0 (Aves Is.), ZF (Cayman Is.), 
6Y (Jamaica), and 8P (Barbados).

Ζώνη 9. Βόρεια Ζώνη Νοτίου Αμερικής

FY  (French  Guyana),  HK  (Colombia),  HK0  (Malpelo  Is.),  P4  (Aruba),  PJ  (Bonaire, 
Curacao),  PZ  (Surinam),  YV  (Venezuela),  8R  (Guiana),  και το 9Y  (νησιά Trinidad  και 
Tobago).



Ζώνη   10. Δυτική ζώνη Νοτίου Αμερικής  

CP (Bolivia), HC (Ecuador), HC8 (Galapagos Is.), και OA (Peru).

Ζώνη 11. Κεντρική ζώνη Νοτίου Αμερικής

PY (Brazil), PY0 (Fernando de Noronha, PY0 (St. Peter and Paul Rocks), και PY0 Trinidad 
& Martin Vaz, ZP (Paraguay).

Ζώνη 12. Νοτιοδυτική ζώνη Νοτίου Αμερικής

CE (Chile), CE0 (Easter Is.), CE0 (Juan Fernandez Is.), CE0 (San Felix Is.), 3Y (Peter I), 
και μερικές βάσεις της Ανταρκτικής (δες σημειώσεις παρακάτω).

Ζώνη 13. Νοτιοανατολική ζώνη Νοτίου Αμερικής

CX (Uruguay), LU (Argentina), όλα τα νησιά VP8, και μερικές βάσεις της Ανταρκτικής (δες 
σημειώσεις παρακάτω).

Ζώνη   14.    Ζώνη     Δυτικής     Ευρώπης  

C3 (Andorra),  CT (Portugal),  CU (Azores Is.),  DL (Germany),  EA (Spain),  EA6 (Balearic 
Is.),  EI  (Ireland),  F (France),  G (England),  GD (Isle of Man),  GI (Northern Ireland),  GJ 
(Jersey),  GM  (Scotland),  GU  (Guernsey),  GW  (Wales),  HB  (Switzerland),  HB0 
(Liechtenstein),  LA  (Norway),  LX  (Luxembourg),  ON  (Belgium),  OY  (Faroe  Is.),  OZ 
(Denmark),  PA (Netherlands),  SM (Sweden),  ZB  (Gibraltar),  3A  (Monaco),  και 4U1ITU 
(ITU, Geneva).

Ζώνη 15. Ζώνη Κεντρικής Ευρώπης

ES (Estonia),  HA (Hungary),  HV (Vatican),  I  (Italy),  IS0 (Sardinia),  LY (Lithuania),  OE 
(Austria),  OH  (Finland),  OH0  (Aland  Is.),  OJ0  (Market  Reef),  OK  (Czech  Rep.),  OM 
(Slovakia), S5 (Slovenia), SP (Poland), T7 (San Marino), E7 (Bosnia & Herzegovina), TK 
(Corsica), UA2 (Kaliningrad), YL (Latvia), YU (Serbia), YU6 (Montenegro), ZA (Albania), 
Z3  (Macedonia),  1A0  (SMOM),  9A  (Croatia),  9H  (Malta),  και 4U1VIC  (UN  Center 
Geneva), 4O (Montenegro).

Ζώνη 16. Ζώνη Ανατολικής Ευρώπης

EW (Belarus), ER (Moldova), R1M (MV Island), UA1, UA3. UA4, UA6, UA9 (S, W), και 
UR (Ukraine).

Ζώνη 17. Δυτική ζώνη της Σιβηρίας

EX (Kirgizstan), EY (Tajikistan), EZ (Turkmenistan), UA9 (A, C, F, G, J. K, L, M, Q, X), 
UK (Uzbekistan), και UN (Kazakhstan).

Ζώνη 18. Κεντρική ζώνη της Σιβηρίας

UA8 (T, V), UA9 (H, O, U, Y, Z), and UA0 (A, B, H, O, S, U, W).

Ζώνη 19. Ανατολική ζώνη της Σιβηρίας

UA0 (C, D, F, I, J, K, L, Q, X, Z).

Ζώνη 20. Βαλκανική ζώνη

E4 (Palestine), JY (Jordan), LZ (Bulgaria), OD (Lebanon), SV (Greece), SV/A (Mt. Athos), 
SV5 (Dodecanese), SV9 (Crete), TA (Turkey), YK (Syria),  YO (Romania), ZC4 (UK Sov. 
Base), 4X (Israel), και 5B (Cyprus).



Ζώνη   21. Νοτιοδυτική ασιατική ζώνη  

A4  (Oman),  A6  (United Arab Emirates),  A7  (Qatar),  A9  (Bahrain),  AP (Pakistan),  EK 
(Armenia), EP (Iran), HZ (Saudi Arabia), YA (Afghanistan), YI (Iraq), 4J (Azerbaijan), 4L 
(Georgia), 7O (εκτός από τα νησιά Socotra  και Abd al Kuri), και 9K (Kuwait).

Ζώνη 22. Νότια ασιατική ζώνη

A5  (Bhutan),  S2  (Bangladesh),  VU  (India),  VU  (Lakshadweep Is.),  4S  (Sri Lanka),  8Q 
(Maldives.), και 9N (Nepal).

Ζώνη 23. Κεντρική ασιατική ζώνη

JT (Mongolia), UA0Y, BY3G-L (NeiMenggu), BY9G-L (GanSu), BY9M-R (NingXia), BY9S-
Z (QingHai), και BY0.

Ζώνη 24. Ανατολική ασιατική ζώνη

BV9P (Pratas Is.), BV (Taiwan), BY1, BY2, BY3A-F (TianJin), BY3M-R (HeBei), BY3S-X 
(ShanXi),  BY4,  BY5,  BY6,  BY7,  BY8,  BY9A-F  (ShaanXi),  VR  (Hong  Kong),  και XX 
(Macau).

Ζώνη   25.   Ιαπωνική     ζώνη  

HL (South Korea), JA (Japan), και P5 (North Korea).

Ζώνη 26. Νοτιοανατολική ασιατική ζώνη

E2  (Thailand),  VU (Andaman and Nicobar Islands),  XV  (Vietnam),  XU (Cambodia),  XW 
(Laos), XZ (Myanmar), και 1S/9M0 (Spratly Islands).

Ζώνη 27. Ζώνη Φιλιππίνων

BS7 (Scarborough Reef), DU (Philippines), JD1 (Minami Torishima), JD1 (Ogasawara), T8 
(Palau), KH2 (Guam), KH0 (Mariana Is.), V6 (Fed. States of Micronesia).

Ζώνη 28. Ζώνη Ινδονησίας

H4  (Solomon  Is.),  P2  (Papua  New  Guinea),  V8  (Brunei),  YB  (Indonesia),  4W  (East 
Timor), 9M (West and East Malaysia), και 9V (Singapore).

Ζώνη   29.   Δυτική     ζώνη     Αυστραλίας  

VK6 (Western Australia), VK8 (Northern Territory), VK9X (Christmas Is.), VK9C (Cocos-
Keeling Is.), και μερικές βάσεις της Ανταρκτικής (δες παρακάτω)

Ζώνη 30. Ανατολική ζώνη της Αυστραλίας

FK/C (Chesterfield Is.), VK1 (Capital Territory), VK2 (New South Wales), VK3 (Victoria) 
and VK4 (Queensland),  VK5 (South Australia),  VK7 (Tasmania),  VK9L (Lord Howe Is.), 
VK9M  (Mellish  Reef),  VK9  (Willis  Is.),  VK0M  (Macquarie  Is.),  και μερικές βάσεις της 
Ανταρκτικής (δες παρακάτω)

Ζώνη   31.   Ζώνη     κεντρικού     Ειρηνικού  

C2  (Nauru),  FO  (Marquesas),  KH1  (Baker  &  Howland  Is.),  KH3  (Johnson  Is.),  KH4 
(Midway  Is.),  KH5K  (Kingman  Reef),  KH5  (Palmyra  &  Jarvis),  KH6  (Hawaii),  KH7K 
(Kure),  KH9  (Wake Is),  T2  (Tuvalu),  T30  (Western Kiribati),  T31  (Central Kiribati),  και 
T32 (Eastern Kiribati), T33 (Bananba Is), V7 (Marshall Is.), και ZK3 (Tokelau).



Ζώνη   32.   Ζώνη     Νέας     Ζηλανδίας  

A3  (Tonga),  E5  (North  and  South  Cook  Is.),  FK  (New Caledonia  αλλά ΟΧΙ τα νησιά 
Chesterfield),  FO  (French  Polynesia  και Austral  Is.  Αλλά ΟΧΙ τα Marquesas  και το 
Clipperton), FW (Wallis Is.), H40 (Temotu), KH8 (American Samoa), KH8S (Swains Isl.), 
VK9N  (Norfolk  Is.),  VP6  (Pitcairn  και Ducie),  YJ  (Vanuatu),  ZK2  (Niue Is.),  ZL  (New 
Zealand), ZL7 (Chatham Is.), ZL8 (Kermadec Is.), ZL9 (Auckland and Campbell Is.), 3D2 
(Fiji,  Rotuma,  και Conway  Reef),  5W  (Western  Samoa),  και μερικοί σταθμοί της 
Ανταρκτικής (δες σημείωση παρακάτω)

Ζώνη 33. Βορειοδυτική Αφρικανική ζώνη

CN  (Morocco),  CT3  (Madeira  Is),  EA8  (Canary  Is.),  EA9  (Ceuta  and/or  Melilla),  IG9 
(Pelagic  Is.),  IH9 & IG9  (Pantelleria  Is.  ή Pelagic  Islands),  S0  (Western Sahara),  3V 
(Tunisia), and 7X (Algeria).

Ζώνη 34. Βορειοανατολική Αφρικανική ζώνη

ST (Sudan), SU (Egypt), και 5A (Libya).

Ζώνη 35. Κεντρική Αφρικανική ζώνη

C5  (The  Gambia),  D4  (Cape  Verde  Is.),  EL  (Liberia),  J5  (Guinea  Bissau),  TU  (Cote 
d’Ivoire),  TY  (Benin),  TZ  (Mali),  XT  (Burkina  Faso),  3X  (Guinea),  5N  (Nigeria),  5T 
(Mauritania), 5U (Niger), 5V (Togo), 6W (Senegal), 9G (Ghana), και 9L (Sierra Leone).

Ζώνη   36.   Ισημερινή     Αφρικανική     ζώνη  

D2  (Angola),  S9  (Sao Tome & Principe),  TJ  (Cameroon),  TL  (Central African Rep.),  TN 
(Congo),  TR  (Gabon),  TT  (Chad),  ZD7  (St.  Helena  Is.),  ZD8  (Ascension  Is.),  3C 
(Equatorial Guinea), 3C0 (Annobon Is.), 9J (Zambia), 9Q (Democratic Rep. of Congo), 9U 
(Burundi), και 9X (Rwanda).

Ζώνη   37.   Ανατολική     Αφρικανική     ζώνη  

C9 (Mozambique), ET (Ethiopia), E3 (Eritrea), J2 (Djibouti), T5 (Somalia), 5H (Tanzania), 
5X (Uganda), 5Z (Kenya), 7O (μόνο τα νησιά Socotra και Abd al Kuri), και 7Q (Malawi).

Ζώνη   38.   Νότια     Αφρικανική     ζώνη  

A2 (Botswana), V5 (Namibia), ZD9 (Tristan da Cunha & Gough Is.), Z2 (Zimbabwe), ZS 
(South Africa) and ZS8 (Marion Is), 3DA (Swaziland), 3Y (Bouvet Is.), 7P (Lesotho), και 
μερικοί σταθμοί της Ανταρκτικής (δες παρακάτω)

Ζώνη   39.   Ζώνη     Μαγαδασκάρης  

D6 (Comoros), FH (Mayotte), FR (Reunion, Glorioso, Juan de Nova, and Tromelin), FT-W 
(Crozet Is.), FT-X (Kerguelen Is.), FT-Z (Amsterdam & St. Paul Is.), S7 (Seychelles), VK0 
(Heard Is.), VQ9 (Chagos), 3B6/7 (Agalega & St.Brandon Is.), 3B8 (Mauritius Is.), 3B9 
(Rodriguez Is.), 5R (Madagascar), και μερικοί σταθμοί της Ανταρκτικής (δες παρακάτω).

Ζώνη 40. Βορειοατλαντική ζώνη

JW  (Svalbard),  JX  (Jan  Mayen),  OX  (Greenland),  R1FJ  (Franz  Josef  Land),  and  TF 
(Iceland).

Σημειώσεις για τους σταθμούς από την Ανταρκτική
Τα σύνορα των ζωνών CQ 12, 13, 29, 30, 32, 38, και 39 συγκλίνουν στο Νότιο πόλο. Οι 
σταθμοί KC4AAA και KC4USN είναι ακριβώς στο Νότιο Πόλο και μπορούν να  μετρήσουν για 
οποιαδήποτε απ’ αυτές τις ζώνες. Οι περισσότεροι σταθμοί από την Ανταρκτική δείχνουν τη 
ζώνη τους στην κάρτα τους. Μερικά διακριτικά και οι ζώνες τους: VK0GM 29,  VP8ME 38, 
YB8ANT 38, και  ZL5AA 30. Η λίστα αλλάζει συχνά. Αν έχετε ερωτήσεις για συγκεκριμένο 
σταθμό από την Ανταρκτική και τη ζώνη του, πρέπει να ρωτήσετε το Μάνατζερ N5FG.



Κεφάλαιο 9. Κατάλογος τοπικών ελεγκτών του CQ

Αυτοί οι τοπικοί ελεγκτές μπορούν να επαληθεύσουν τις κάρτες σας και να 
υπογράψουν την αίτησή σας, εκτός από το WAZ για τα 160μ, το Digital, το 
WAZ των  6μ,  satellite,  EME,  επιπρόσθετες  μπάντες  για  το  5bWAZ και 
καινούρια  αίτηση  για  το  5bWAZ με  πάνω  από  170  ζώνες.  Παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τον τοπικό ελεγκτή σας πριν στείλετε τις  κάρτες σας. 
Όλες οι αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές από τον τοπικό ελεγκτή, πρέπει να 
σταλούν στον Μάνατζερ του βραβείου μαζί με τα απαιτούμενα παράβολα.

Για το βραβείο WAZ, ο μάνατζερ είναι

N5FG, Floyd Gerald
17 Green Hollow Road
Wiggins, MS 39577
USA

Ο τοπικός ελεγκτής για την Ελλάδα είναι ο 

Κωνσταντίνος Χρ. Σταμάτης
Αναστασιάδη 4 (ΤΘ 66)
301 00 Αγρίνιο
Email sv1dpi@gmail.com
Τηλ. 6944 854 642

mailto:sv1dpi@gmail.com

