
Diploma Archeologia Industriale nell'alto Lazio 
 

* REGULAMENTUL 2017 * 
 

 

 

 Radioclubul Italian - IQØHL -ARI Alto Lazio, stabileste prezentul regulament 

permanent, pentru ‘’Diploma Archeologia Industriale nell'alto Lazio’’ 

. Acesta va fi una dintre activitățiile culturale, în scopul de a răspândi istoria 

dezvoltării industriale vechi din nordul regiunii Lazio. 

 

Diploma este pentru radioamatori italieni și străini  care vor efectua numărul de 

legaturi radio prevăzute cu IQØHL/p,  în cursul anului, va fi activ cu diverse 

referinte ale diverselor lucrari industriale lăsate de om in decursul anilor trecuti 

situate în provincia de Roma și Viterbo, iar acestea vor fi identificate în mod 

unic cu un cod alfanumeric cu lista de mai jos (actualizat pentru 2017): 
 

•AI-001 Stazione di Aurelia 

•AI-002 Stazione di Mole del Mignone 

•AI-003 Stazione di Allumiere 

•AI-004 Stazione di Monteromano 

•AI-005 Stazione di Civitella Cesi 

•AI-006 Stazione di Blera 

•AI-007 Stazione di Bandita di Barbarano 

•AI-008 Stazione di Barbarano – Vejano 

•AI-009 Opere ferrovia Civitavecchia - Orte 

•AI-010 Miniere di Allumiere 

•AI-011 Solfatara di Manziana 

•AI-012 Miniere di Monterano 

•AI-013 Cava dei Sassicari 

•AI-014 Cementicio Cerrano 

•AI-015 Teleferica dei Sassicari 

•AI-016 Cartiera di Tarquinia 

•AI-017 Ferriere di Ronciglione 

•AI-018 Saline di Tarquinia 

•AI-019 Mola di Monteromano 

•AI-020 Cartiera di Marta 

•AI-021 Canali irrigazione Consorzio di Bonifica della Maremma Laziale a Tarquinia 

•AI-022 Miniera di Cinabro di Allumiere 

•AI-023 Stabilimento SPCN Aurelia 

•AI-024 Mattonara Nenna 

•AI-025 Ferriera di Oriolo 

•AI-026 Ponte Ferroviario di Ronciglione 



 

Activitatea  radioclubului IQØHL/p, va fi prezenta pentru realizarea conditiilor 

pentru diploma DAIAL si va avea loc pe întregul an calendaristic pe benzile de 40 și 
20 de metri ( 7 si 14 MHz ) în SSB / CW / digital. 

 Ca regulă în fiecare lună, pentru o perioadă de 4 ore, va fi activat un post din lista 

arheologiei industriale, conform calendarului de activari de mai jos. 

 

Fiecare referință va fi activat o singură dată într-un an. 

 

Diploma, indiferent de bandă și modul de operare, va fi lansat la realizarea unui 

număr minim de referințe contactate de către stația  IQØHL/p.  

Pentru anul 2017, numărul minim de refertinte contactate este 6 dintr-un total de 8 

activări. 

 

 Nu este necesar trimiterea extractlog-ului, deoarece acesta va fi sarcina managerului 

de diploma ARI Alto Lazio. Este necesar trimiterea la sfirsitul anului sau cind sa 

facut conditile de diploma, un e-mail  la daial@arialtolazio.it  care sa contina: 

indicativul, numele, lista cu cele 6 referinte, adresa e-mail pentru solicitant           

 

 

Diploma (lansata în fiecare an cu referinte diferite) este gratuita și va fi transmisa, la 

cererea celor care au dreptul, prin e-mail, în format pdf 

 

 

 Radioclubul Alto Lzio trimite QSL tuturor OM care trimit QSL-ul lor prin birou sau 

direct prin plic + SAE. la  managerul IWØHNL. 

 

 

Pentru mai multe informații: daial@arialtolazio.it    www.arialtolazio.it sau la  

                                                    yo7lkw@yahoo.it   

 

                                                 DAIAL Manager Award 

                                                     Luigi IWØHNL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



      *** Calendar activari în 2017 *** 
Februarie 

         AI-021  Canali d'irrigazione del Consorzio di Bonifica della 

Maremma   Laziale a Tarquinia  
 

Martie   

                    AI-022 Miniera di Cinabro di Allumiere 
 

Mai  

                   AI-005 Stazione Ferroviaria di Civitella Cesi 
 

Iunie   

                    AI-011 Solfata di Manziana 
 

Iulie   

                    AI-023 Stabilimento SPCN Aurelia 
 

Septembrie  

                      AI-024 Mattonara Nenna 
 

Octombrie   

                     AI-025 Ferriera di Oriolo 
    

Noiembrie 

            AI-026 Ponte Ferroviario di Ronciglione 
 

 
 
Nota: 

-Pentru statile YO voi anunta cu o saptamina in anticip ziua precisa a lunii, in  Radioamator.ro 

-De recomandat a utilizza  Radio DXFUN Cluster 

 

 



                                                    Va uram mult succes. 

 

 


