CONCURSO BRASÍLIA ANO L
A LABRE-DF convida todos os Radioamadores a participarem do concurso
Brasília, em sua 50ª Edição. Venha se juntar a nós e comemorar o aniversário de
fundação da Capital de todos os Brasileiros.

REGULAMENTO
1. FINALIDADE
Concurso radioamadorístico com o propósito de comemorar o 50º
aniversário da fundação de BRASÍLIA.
2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO
MODO

INÍCIO

HORA UTC FIM

CW

18/04/10

00:00

18/04/10

FONIA

21/04/10

00:00

21/04/10

HORA UTC

BANDAS

CHAMADA

23:59

10/20/40/80 m

CQ TEST BSB

23:59

10/20/40/80 m

CQ BRASÍLIA 50

3. CATEGORIAS
Operador Único:
Operador Classe “C”;
Operador Classe “B”;
Operador Classe “A”; e
Radioamadoras (YL)
Observação:
As estações operadas por YL concorrerão entre si e também, na
classe a qual pertença.
Estação estrangeira – Operador único - concorrerá como Classe
“A”
Clube
Clubes, Associações e Estações multi-operadores.
Observação
O radioamador não poderá operar simultaneamente sua estação e a de
um clube, associação ou estação multi-operadores;
A PT2AAA participará "hors concours".
4. MENSAGEM
Número seqüencial do QSO (iniciando em 001)

Acréscimos às mensagens:
Clubes, Associações e Operadores múltiplos devem acrescentar
/C após o numero transmitido.
Observação:
NÃO é necessário passar o QTR durante o QSO. Apenas anote em seu
log.
5. PONTUAÇÃO
Participantes

LABRE-DF
(PT2AAA)

Pontuação

15

Clubes/Associações/Multi- Demais Estações
operadores
5

1

Observação:
Serão válidos os contatos repetidos desde que em faixas diferentes.
6. MULTIPLICADORES
Cada UF ou País estrangeiro trabalhado, uma única vez,
independentemente da banda.
7. ESCORE (E)
E= ∑P x ∑M x FC x FYL
onde,
∑P = somatório dos pontos;
∑M = somatório das UF trabalhadas (multiplicadores)
FC = fator de compensação (propagação; assimetria geográfica)
Aplicável apenas para os operadores do Rio Grande do Sul
(RS) e da Região Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR e TO) = 1,05
(5%).
FYL = fator de compensação de bandas/frequências só para YL
Aplicável apenas na apuração da categoria YL (Não será
considerado no cálculo da classificação por Classe do
Operador).
Operadoras Classe "C" = 5,0;
Operadoras Classe "B" = 1,5;
Operadoras Classe "A" = 1,0
8. PREMIAÇÃO
TROFÉUS – Os colocados em primeiro lugar de cada categoria que
fizerem um mínimo de 25 contatos em CW ou 50 contatos em Fonia receberão
troféus, desde que haja um mínimo de 3 participantes na categoria para CW e
5 participantes na categoria para fonia. O segundo e terceiro colocados de
cada categoria receberá certificado. (na medida da disponibilidade
financeira da LABRE-DF poderão ser concedidos troféus aos segundos e
terceiros colocados)

9. RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO – LOG
Somente serão computados os contatos confirmados em log. Os
contatos feitos com estações que não enviarem seus log para apuração serão
desprezados;
O Log deverá ser elaborado de acordo com o modelo anexo, um
para cada fase (CW ou Fonia).
Pede-se o uso preferencial do log em Excel e a remessa via e-mail, com
o arquivo de log anexado à mensagem. Salvar o nome do arquivo no formato:
Indicativo-modo (ex. PT2AAA-CW.DOC ou PT2AAA-FONIA.XLS
Os logs manuscritos ou impressos ou em outros formados digitais
serão aceitos, porém terão seu conteúdo digitalizado/transcritos. A
LABRE-DF não se responsabilizará por eventuais erros de
digitalização/transcrição.
Os logs devem ser preenchidos com o horário UTC.
O log deverá ser remetido para os endereços abaixo informados até
o dia 31 de maio de 2010, impreterivelmente, valendo o carimbo do
correio ou a data de emissão do e-mail, se enviado via Internet.
Via Correio para:
LABRE – DF - CONCURSO BRASÍLIA ANO L
CAIXA POSTAL, 09-888
70001-970 BRASÍLIA-DF
Via e-mail para: bsb50@labre-df.org.
Os logs recebidos por e-mail terão o recebimento confirmado pela
LABRE-DF, mediante resposta eletrônica. Não havendo confirmação do
recebimento após 3 (três) dias, pede-se fazer contato com a LABRE-DF.
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DE PRÊMIOS
Os resultados finais serão divulgados no sitio e no QTC da LABRE-DF
até 28 de agosto de 2010 e a premiação será no dia 04 de setembro de 2010,
na eletroca, na sede da LABRE-DF.

Francisco Ricardo Favilla – PT2RY
Presidente da LABRE-DF

