OO21WCC AWARD
Doel
Het doel van de award is aandacht vestigen op het
UCI Wereldkampioenschap Wielrennen van 2021,
waarvan de aankomst in Leuven ligt. RCL is op geen
enkele wijze verbonden met het UCI.
Deelname
De OO21WCC award wordt uitgereikt door RadioClub
Leuven “Antenne” (RCL) en is beschikbaar voor alle
radioamateurs met een geldige licentie.
Periode
Enkel contacten tussen 1 september 2021 00:00 CET
en 30 september 2021 24:00 CET tellen mee voor de
award. Contacten via een repeater zijn niet geldig.
Frequenties en modes
Er is geen restricties qua band maar alle contacten
dienen te verlopen volgens het bandplan van de
IARU.
Voor de mode zijn er 3 categorieën: CW, SSB en
digitaal.
Per combinatie band/mode worden er slechts 1x
punten toegekend.
Punten
Punten voor de award worden verkregen door
contacten met het award-station (OO21WCC).
Contacten in CW/SSB/DIGE (excl FT8) tellen voor 5
punten voor Europese stations, voor 10 punten voor
stations buiten Europa.
Contacten in FT8, VHF en UHF tellen voor 3 punten.
Tijdens de dagen van het kampioenschap (2426/9/2021) zal het clubstation in de buurt van het
parcours staan en /P uitzenden. Die dagen tellen
verbindingen met OO21WCC/P voor 25 punten.

Purpose
The purpose of the award is to draw attention to the
2021 UCI World Cycling Championships, the finish of
which is in Leuven. RCL is not affiliated with the UCI
in any way.
Participation
The OO21WCC award is issued by RadioClub Leuven
"Antenna" (RCL) and is available to all radio
amateurs with a valid license.
Period
Only QSO’s between September 1, 2021 00:00 CET
and September 30, 2021 24:00 CET count towards
the award. QSO’s via a repeater are not valid.
Frequencies and modes
There is no restriction in terms of band but all
contacts must follow the IARU band plan.
For the mode, there are 3 categories: CW, SSB and
Ddigital.
Per combination band/mode only 1x points will be
awarded.

Points
Points for the award are obtained by QSO’s with the
award station (OO21WCC).
Contacts in CW/SSB/DIGE (excl. FT8) count for 5
points for European stations, 10 points for stations
outside Europe.
Contacts in FT8, VHF and UHF count for 3 points.
During the days of the championship (2426/9/2021) the club station will be near
championship course and transmit /P. Those days,
connections with OO21WCC/P will count for 25
points.
Award
Award
De OO21WCC-award bestaat uit volgende diploma’s: De OO21WCC-award consists of following diplomas:
- OO21WCC brons (25 punten)
- OO21WCC bronze (25 points)
- OO21WCC zilver (50 punten)
- OO21WCC silver (50 points)
- OO21WCC goud (100 punten)
- OO21WCC gold (100 points)
- OO21WCC platina (150 punten)
- OO21WCC platinum (150 points)
De award is enkel elektronisch verkrijgbaar.
Awards will be available exclusive electronically.
Contact
Contact
Alle informatie over deze award vindt u op QRZ.com All information regarding this award can be found
of de clubwebsite (www.radioclubleuven.be). Alle on
QRZ.com
or
the
club
website
vragen of opmerkingen i.v.m. deze award kunnen (www.radioclubleuven.be). All questions or
worden gestuurd naar oo21wcc@telenet.be. Alle comments regarding this award can be sent to
klachten worden binnen de 30 dagen behandeld door oo21wcc@telenet.be.
het bestuur van RCL. De beslissing van het bestuur is All complaints will be dealt with by the RCL board
definitief.
within 30 days. The decision of the board is final.
Aanvraag
Request
De award kan aangevraagd worden door een The award can be requested by sending an extract
uittreksel van uw log (call, datum, tijd, frequentie, of your log (call, date, time, frequency, mode) via
mode)te emaillen naar OO21WCC@telenet.be.
email to OO21WCC@telenet.be.
Onvolledige aanvragen of aanvragen na 31 oktober Incomplete requests or requests after 31 October
2021 worden niet beantwoord.
2021 will NOT be answered.

