Radioamadorismo World Wide Flora & Fauna

Expedições em Parques e
Áreas de Preservação de Flora e Fauna
Evento Internacional “10 ANOS DE WWFF”

Em novembro de 2012, nasceu o programa World Wide Flora and Fauna em
Radioamadorismo. Começando com um grupo principal de países, principalmente europeus,
mais e mais países em todo o mundo aderiram ao programa. Atualmente temos 59 países que
executam seu próprio programa nacional dentro do WWFF. Coordenadores nacionais apoiados
por gerentes de log, organizam prêmios em programas com base nas regras do WWFF. Nosso
banco de dados contém mais de 31.000 referências em 144 países em todo o mundo e até
agora mais de 17 milhões de QOs!
Como a WWFF foi criada em novembro de 2012, comemoramos seu 10º aniversário
com uma grande festa de atividades – nota: isso NÃO é um concurso!
No sábado, 19 e domingo, 20 de novembro , a equipe do WWFF gostaria de convidar todos os
Ativadores e Caçadores WWFF para participar do Fim de Semana de Atividades do 10º
Aniversário do WWFF.

Radioamadorismo - World Wide Flora & Fauna
Expedições em áreas de
Reservas Naturais de Flora e Fauna
Data do evento
A festa começará às 00:01 UTC do dia 19 de novembro e terminará às 23:59 UTC do
dia 20 de novembro. Esperamos que muitos ativadores da WWFF estejam no ar de muitas
áreas da WWFF. Também esperamos que muitos WWFF Hunters trabalhem com eles.
Recomendamos a todos os ativadores que usem a Agenda WWFF e o Grupo WWFF no
Facebook para informar a comunidade WWFF Hunter sobre seus planos.Após o fim de semana
de atividade, os Ativadores devem enviar seus logs para o gerenciador de logs responsável
pelas áreas que ativaram, como de costume. O prazo para envio de logs para contar para este
evento especial é 27 de novembro .

Prêmios de Participação
No dia 4 de dezembro a WWFF publicará prêmios para ativadores e caçadores.
Ativador – Pelo menos 100 QSOs feitos a partir de referência(s) válida(s) do WWFF.
Caçador - Para caçar referências da WWFF durante o fim de semana de atividades do 10º
aniversário da WWFF:
Diamond – 60 referências WWFF caçadas.
Gold – 50 referências WWFF caçadas.
Prata – 25 referências WWFF caçadas.
Bronze – 10 referências WWFF caçadas.
Verde – 5 referências WWFF caçadas.

Maiores informações: Ronaldo Val - PS8RV - Coordenador WWFF Brasil.
E-Mail: ronaldobval@gmail.com
Regras para operação:
http://www.radioexpedicao.com/conteudo.php?idMenu=45
https://wwff.co/2022/09/10th-anniversary-activity-weekend/
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