
 

 
 
Проект за дизайн на УКВ Диплома за 2013 и 2014 г.   
 
  
 

 
1. Дипломите (издават се в един дизайн за всяка от двете години) трябва да отговарят 
на следните задължителни условия: 

1.а.  издава се ДИПЛОМА / DIPLOM, както и СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ / CERTIFICATE 
OF PARTICIPATION, наричани по-нататък само Дипломи; 

1.б. да бъдат разработени два идентични варианта на Дипломите (на български и на 
английски език) за всеки един от трите контеста, а именно: 

- ДЕН НА РАДИОТО / DAY OF RADIO; 

- LZ УКВ ПOЛЕВИ ДЕН / LZ VHF FIELD DAY; 

- LZ DX VHF/UHF CONTEST (името на контеста не се изписва на български); 

1.в. да бъдат включени следните компоненти: 
Задължителни, непроменливи (т.е. могат да бъдат включени в общия 

дизайн на дипломата): 

- надпис БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ / BULGARIAN 

FEDERATION OF RADIOAMATEURS; 

- логото на БФРЛ; 

- имената, инициалите и длъжността на издаващите УКВ дипломата, в сл. 

Виктор Ценков LZ3NN, Председател на БФРЛ и Виктор Маринов LZ1NY, 

УКВ Мениджър; 

Задължителни, променливи (т.е. на дипломния проект се предвижда място 

за разполагането им, но тези данни ще бъдат попълнени на по-късен етап 

софтуерно, за целта е необходимо предоставянето на предвидения за целта 

шрифт): 

- инициал на участник, място в класацията, категория. 

 

1.г. да не създават проблеми с авторското право на използваните материали, 
шрифтове, снимки и т.н.; 

 

2. От тази година БФРЛ вече издава дипломите в електронен вариант, всеки участник 
трябва да може и да разпечата Дипломата/Сертификата. За целта е необходимо: 

2.а. готовият файл да бъде предоставен във формат jpg, png, tif с резолюция не по-
малка от 250 dpi; 

2.б. използваният шрифт  за променливите (инициал на участник, място в класация, 
категория) да бъде приложен отделно, за да може на по-късен етап софтуера да 

"отпечата" данните на предвидените за целта полета. Тези променливи трябва да се 

предвидят в проекта като чист шрифт, т.е. не се допуска променливите да имат 

допълнително форматиране - промяна във височина, ширина, пространство между 

буквите, сенки, рамки, фон тип pattern и т.н. 

 

Срок за подаване на проектите: 

За диплома за 2013 година - до 15.04.2014 г. 

За диплома за 2014 година - до 15.05.2014 г. 

 

Вашите готови проекти изпращайте на адрес vhf@bfra.org.  

 

 

Организатор: 

Виктор Маринов - УКВ Мениджър БФРЛ 

 

17.03.2014 г. 

гр. София 


