CONCURSO QRS-10 LABRE-SP
8ª Edição
Objetivo: Concurso de âmbito nacional com o objetivo de promover a prática da comunicação
em telegrafia em baixa velocidade de até (10 PPM) e incentivar a participação dos
RADIOAMADORES que não tem prática na modalidade de CW.

Data e Duração: Será realizado anualmente todo 3º (terceiro) final de semana completo do
mês de julho, com início às 21:00h UTC (18:00h PT2) de sábado às 21:00h UTC (18:00h PT2) de
domingo. (Neste ano de 2010 será nos dias 17 e 18 de julho)
Faixa: Exclusivamente na faixa dos 40 metros. (de 7.010 kHz a 7.035 kHz).
Categorias:
a. Operador único classe A ou B – Categoria AB;
b. Operador único classe C – Categoria C;
c. Grupos e Associações (Permitidos múltiplos operadores) – Categoria G;
d. QRP (Operador único até 10 Watts) – Categoria Q.
Obs.: Não será permitido dois ou mais operadores utilizarem o mesmo indicativo, com exceção aos
clubes e agremiações com o indicativo próprio da entidade.

Chamada: “...CQ QRS CQ QRS de ...”
Troca de Mensagens: RST seguido da Categoria:
a. 599
b. 599/G
c. 599/Q

operadores individuais (classes: A, B e C), onde a categoria fica subentendida;
operadores de grupos e associações;
operadores QRP.

Pontos:
a.
b.
c.
d.
e.

Radioamador classe A e B 3 pontos;
Radioamador classe C
7 pontos;
Grupos e Associações
5 pontos;
QRP
10 pontos;
LABRE-SP – PY2AA
30 pontos.

Multiplicadores:
QRS 10 - MULTIPLICADORES
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Dados do LOG:
Registros de LOG:Os logs devem ser enviados em formato cabrillo (.LOG) ou excel
(.XLS). Não serão aceitos logs manuscritos;
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a. Você deve colocar apenas o seu indicativo no assunto (subject) e anexar o arquivo
com o seu log. Não deve ser escrita mais nenhuma informação.

Envio do LOG: O prazo de envio será de no máximo 30 dias após o encerramento do
concurso. Utilizar uma das formas abaixo:
Via E-mail:

qrs10@labre-sp.org.br
CONCURSO QRS-10
Atenção: Anexar arquivos, não copiar dados para o corpo do E-mail.

Obs: Vale como data de envio a data de envio do E-mail.
Por favor, não deixe de fazê-lo, lembre-se que ao não enviar seu log você está prejudicando
todos aqueles com quem registrou contato.

Premiação:
a. Um manipulador iâmbico para o primeiro lugar absoluto.
b. Troféus para os primeiros colocados em cada categoria, desde que haja no mínimo 5
participantes. Na hipótese de determinada categoria ser disputada por menos de 5
participantes, será outorgada apenas 1 medalha ao primeiro participante.
c. Medalhas para os segundos e terceiros colocados em cada categoria, desde que haja no
mínimo 5 participantes. Na hipótese de determinada categoria ser disputada por menos de
5 participantes, serão outorgados diplomas.
d. PY2AA - Estação Oficial da LABRE-SP participará como CHECK-LOG, não concorrendo
aos prêmios.

Resultados e entrega dos prêmios:
a. O resultado do concurso será publicado no site (www.labre-sp.org.br) até 180 dias após o
termino do concurso e os vencedores serão notificados via correio ou E-mail;
b. Os prêmios serão entregues em solenidade comemorativa agendada pela LABRE-SP;
c. O prêmio poderá ser enviado pelo correio mediante solicitação por escrito, caso o
vencedor esteja impossibilitado de recebê-lo na ocasião da entrega.

Desclassificação: Será desclassificado o radioamador que:
a.
b.
c.
d.

Violar a legislação vigente que regulamenta o serviço de radioamadorismo;
Violar qualquer uma das regras deste regulamento;
Utilizar-se de outros meios de comunicação tipo telefone, EchoLink, Cluster e etc.
Transmitir em velocidade acima de 10 PPM.

Observação:
A comissão organizadora do concurso QRS-10 é soberana para deliberar sobre cada caso, e suas
decisões na apuração dos pontos não serão passíveis de recurso.
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