Concurso Farroupilha Edição 2008 V. PY3PA
VHF:13 e 14 de Setembro de 2008-Apenas no RS
CW: 13 e 14 de Setembro de 2008
SSB: 20 e 21 de Setembro de 2008
Para todas as modalidades:
Início às 18:00h PT2 de sábado e Término às
18:00h PT2 de domingo
Divulgação, certificados e premiação: LABRE-RS
Apuração: PY3AA

FINALIDADE
-Homenagem à Revolução Farroupilha.
-Congraçamento dos radioamadores brasileiros.
-Desenvolvimento da ética, da técnica e habilidade

operacional.

REGULAMENTO
1.- Participantes:
1.1.- Radioamadores brasileiros e estrangeiros
1.2.- Radio clubes brasileiros e estrangeiros
1.3.- LABRE Nacional e Estaduais.
2.- Modalidades, Bandas, Datas e Período do
Concurso:
2.1.- VHF FM - Apenas para o Rio Grande do Sul. Dias
13 e 14 de Setembro. Início às 18:00h PT2 de sábado e
término às 18:00h PT2 de domingo, na banda de 2m.
Não serão válidos contatos via repetidora. Só em
simplex e anotando a freqüência do contato no log
2.2.- CW HF Dias 13 e 14 de Setembro. Início às 18:00h
PT2 de sábado e término às 18:00 h PT2 de domingo.
Nas bandas de 80, 40 e 20m.
2.3.- SSB HF Dias 20 e 21 de setembro. Início às
18:00h PT2 de sábado e término às 18:00 h PT2 de
domingo. Nas bandas de 80, 40 e 20m.
3.- Chamada:
Em CW: CQ TEST FRP.
Em Fonia: CQ Farroupilha.
4.- Categorias:
4.1.- HF CW - Radioamadores Classe A.
4.2.- HF CW - Radioamadores Classe B.
4.3.- HF CW - Radioamadores Classe C.
4.4.- HF CW Labres, Clubes e Agremiações.
4.5.- HF CW YL (radioamadoras) de todas as classes.
4.6.- HF FONIA Radioamadores Classe A.
4.7.- HF FONIA Radioamadores Classe B.
4.8.- HF FONIA Radioamadores Classe C.
4.9.- HF FONIA Labres, Clubes e Agremiações.
4.10.- HF FONIA YL (radioamadoras) de todas as
classes.
4.11.- VHF – FM - Radioamadores de todas as classes.
4.12.- VHF – FM - YL de todas as classes.
4.13.- VHF – FM - Clubes e Agremiações.
Observações gerais:
4.14.- Estações das LABREs, Clubes e agremiações,
concorrerão entre si.
4.15.- A estação
PY3AA (LABRE-RS) participará
apenas distribuindo pontuação.
5.- Reportagem de contato:
5.1.- A cada contato realizado, as estações
competidoras devem registrar no log e transmitir a
reportagem de contato que é composta de RS(T) +
número seqüencial do contato, iniciando em 001.
5.2.- No log também será registrada a reportagem de
contato recebida.

5.3.- As estações das LABREs enviarão o número
seqüencial seguido da letra L. Exemplo 59 028L.
5.4.- As estações de Radioclubes enviarão número
seqüencial seguido da letra C. Exemplo 59 125C.
5.5.- As estações de YL enviarão número seqüencial
seguido das letras YL. Exemplo 59 072YL.
5.6.- Os participantes devem preencher um log para
cada modalidade em que participarem.
5.7.- No log da modalidade HF serão registrados os
contatos nas 3 bandas (80, 40 e 20m) na seqüência em
que estes forem realizados. Na coluna BANDA será
registrada a banda em que o contato foi realizado.
6.- Pontuação
6.1.- Contatos com a PY3AA valerão 50 pontos.
6.2.- Contatos com as demais estações das LABREs
valerão 25 pontos.
6.3.- Contatos com as estações de radioclubes das
capitais farroupilha valerão 20 pontos:
PY3ARC – Associação de radioamadores do
Centro Oeste - Caçapava do Sul
PY3RCA – Soc. Alegretense de Radioamadores –
Alegrete.
6.4.- Contatos com estações de Clubes e Agremiações
valerão 10 pontos.
6.5.- Contatos com estações YL valerão 5 pontos
6.6.- Contatos com as demais estações valerão 2
pontos.
7.- Frases:
7.1.- Nas modalidades CW HF e SSB HF serão
transmitidas frases alusivas a Revolução Farroupilha
que, se corretamente anotadas, creditarão um bônus de
10 pontos por frase.
7.2.- Será transmitida uma frase por banda.
7.3.- As frases serão transmitidas pela estação PY3AA
nas seguintes bandas e horários:
Em CW HF
80m 3.515 kHz 22:30h de sábado e 01:00h de domingo
40m 7.020 kHz 21:30h de sábado e 14:30h de domingo.
20m 14.050 kHz 10:30h e 16:30 de domingo
Em SSB HF
80m 3.760 kHz 22:30h de sábado e 01:00h de domingo
40m 7.070 kHz 21:30h de sábado e 14:30h de domingo
20m 14.130 kHz 10:30h e 16:30 de domingo
7.4.- Os radioamadores que acompanharem a leitura
das frases pela estação PY3AA, ao final da leitura,
devem passar seus indicativos para receberem um
bônus de 10 pontos.
7.5.- Na modalidade FM VHF não serão transmitidas
frases.
8.- Multiplicadores:
8.1.- Serão multiplicadores os diferentes prefixos
trabalhados, independentemente do número de bandas
trabalhadas.
8.2.- Também são multiplicadores os prefixos de
indicativos especiais, por exemplo: trabalhando PY3 e
ZX3 considera-se 2 multiplicadores.
Radioamadores estrangeiros também serão aceitos no
concurso.
9.- Escore Final
9.1.- O escore será composto da soma dos pontos
multiplicado pela quantidade de multiplicadores. Vide
folha de log. A este escore será aplicada uma
compensação de posição geográfica.
9.2.- Operadores da Região Sul deverão multiplicar o
escore por 1,1.
9.3.- Operadores das Regiões Norte/Nordeste deverão
multiplicar o escore por 1,15.

9.4.- Operadores das demais regiões não tem esta
compensação.
10.- Relatório de LOG
Os relatórios com o log de contatos deverão ser
enviados por e-mail ou postados nos correios até o dia
10 de Outubro de 2008 , para os seguintes endereços:
Via Correios: LABRE-RS - Avenida Baltazar de
Oliveira Garcia 2132 – Sala 330 – 91150-000 –
Porto Alegre – RS - Brasil
Via e-mail: farroupilha@labre-rs.org.br
De preferência utilizar planilhas do Excel .
Não esqueça de preencher corretamente os dados da
estação. Log incompleto não será considerado.
11 - Premiação
11.1.- Para o primeiro colocado em cada uma das
categorias será concedido um troféu, desde que na
categoria tenham participado 20 ou mais estações.
Exceto no caso das YL, LABREs e Clubes, pois o
número de participantes é pequeno
11.2.- Para o segundo e o terceiro colocados em cada
uma das categorias listadas serão concedidas
medalhas, desde que na categoria tenham participado
20 ou mais estações.
11-3 - Receberão diplomas, aquelas estações em cujo
log, constarem no mínimo 30 contatos

12.- Considerações Gerais:
12.1.- Solicitamos a todos que observem a ética e o
bom senso quando realizarem seus contatos.
12.2.- Não é necessária a confirmação de QTR durante
seus comunicados.
12.3.- Respeite a QRG ocupada por outra estação.
12.4.- Observe os limites de banda e potência
estabelecidos para a sua classe.
12.5.- É proibido a dois ou mais operadores explorarem
o mesmo indicativo concorrente. Essa proibição não se
aplica aos clubes e agremiações. Serão considerados
indicativos de clubes aqueles que tenham personalidade
jurídica e que estejam operando conforme a licença
fornecida pela ANATEL
12.6.- Um operador não pode, num mesmo contato usar
mais de um indicativo, visando o acúmulo de pontos
para dois ou mais participantes.
12.7.- Não serão considerados pontos de contatos
duplicados em uma mesma banda.
12.8.- Casos omissos neste regulamento serão
decididos soberanamente pela comissão apuradora.
12.9. Logs recebidos após o prazo final não serão
considerados para efeito de classificação.
12.10.- Modelo de LOG pode ser encontrado no site
da www.labre-rs.org.br .
Bom concurso e Viva a Revolução Farroupilha !

MODELO DE LOG DO CONCURSO FARROUPILHA
Nome:..................................................................... Prefixo: ...........................
Classe:.......................
Rua:........................................................................ CEP: ...............................
Cidade:......................
E-mail:........................................................Fone:..................... ( ) Labre
( ) YL
MODALIDADE: ( ) HF CW
Frases alusivas:

( ) HF Fonia

( ) Clube

( ) VHF

20m:
40m:
80m:

Em caso de clubes, mencionar o nome e indicativo dos operadores.
COLUNAS DO LOG
DATA- BANDA - QTR(PT2) – ESTAÇÃO – ENVIADO – RECEBIDO – PONTOS –
MULTIPLICADOR

