
EM CONSTRUÇÃO
Algumas regras e dicas para o envio de cartões QSLs

As dimensões do cartão de QSL tem que ser sempre 14 cm por 9 cm.

Utilize sempre a hora UTC(1) (zulu).

Coloque a data de uma forma explicita.
(I.e., 8/7/98...é 7 de Agosto ou 8 do Julho?)

Dados que devem constar num QSL referentes a um contacto:
Estação contactada, data, hora, banda, RST(2), modo de transmissão.

Para além dos dados referentes ao contacto realizado deve constar no seu QSL
a seguinte informação:
O seu indicativo, nome, morada ou apartado, Zona, locater.

A sua Zona e locater é dada da seguinte forma:
WAZ14 - ITU37 - IM58KS  (como é obvio os valores variam de local para local)

WAZ - Worked All Zones
ITU - International Telecommunication Union (Regions/Zones )
Locater

Se o contacto for relativo a uma activação coloque de forma clara a referencia
valida para o local que activou.
Exemplos: DMHP LX-113, DMP 1107, ARLHS POR013

Se os fizer muitos contactos com a mesma estação pode coloca-los no verso
em forma de lista.

(1) UTC (Coordinated Universal Time)
(2) Readability  Strength  Tone  (cw)

Envio de cartão QSL directo
Inclua no envelope a enviar envelope:

O seu cartão de QSL.
Um envelope auto endereçado SASE(3)

Um IRC ou uma nota de 1 dólar.
Coloque o IRC ou o Dólar dentro do envelope SASE.
A nível nacional inclua a franquia necessária para resposta.

Por uma questão de segurança
no remetente e no destinatário nunca utilize:

os indicativos coloque só o nome dos operadores.
termos como Hamradio, Estação-amadora, etc.

não utilize selos atractivos, ou cobiçados por coleccionadores.

http://www.itu.ch/


Utilize envelopes em que facilmente consiga colocar um QSL de 14x9 cm, i.e.
use envelopes pelo menos com 10x15 cm.

(3) Self Adressed Stamped Envelope.

O que é SASE ?
É um envelope auto dirigido (com a nossa morada) e selado.

O que é um IRC?
Um IRC é International Reply Coupon.  É usado para enviar correio para outro
pais de forma a que o destinatário possa pagar a franquia de resposta.  Valido
para os países que pertençam a Universal Postal Union.  É como se fosse um
selo valido em qualquer país da UPU.

Onde posso arranjar um IRC?
Em qualquer estação dos CTT. Mas pelo sim pelo não é melhor pedir um Cupão
de resposta internacional, alguns funcionários podem remete-lo para uma
repartição de finanças.

Os antigos IRCs já não são validos não os utilize. O seu valor é zero.

Cartão de QSL a cortesia final de um QSO

Exemplo de um QSL bastante simples

CT1XXX
WAZ14 - ITU37 - IM58KS

Primeiro e ultimo nome
Morada completa ou Apartado

Portugal

RADIO DATE UTC BAND RST WAY QSL
CT1CSY 02.JUN.2003 15:42 20M 59 SSB PSE

Ct1xxx@qsl.net   http://qsl.net/ct1xxx

mailto:Ct1xxx@qsl.net

