CONCURSO QRS-10 LABRE-SP
6ª Edição
Objetivo: Concurso de âmbito nacional tem por objetivo promover a prática da comunicação em
telegrafia em baixa velocidade de até (10 PPM) e incentivar a participação dos RADIOAMADORES
que não tem a pratica na modalidade de CW principalmente os de classe C.
Data e Duração: Será realizado anualmente todo 3º (terceiro) final de semana completo do
mês de julho com inicio às 21:00h UTC (18:00h PT2) de sábado às 21:00h UTC (18:00h PT2) de
domingo. (Neste ano de 2008 será nos dias 19 e 20 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 U;
b. Operador único classe C – Categoria C;
c. Grupos e Associações (Permitidos múltiplos operadores) – Categoria G;
d. QRP (Operador único até 5 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 2 pontos;
Radioamador classe C
10 pontos;
Grupos e Associações
5 pontos;
QRP
10 pontos;
LABRE-SP – PY2AA
30 pontos.

Multiplicadores: Cada prefixo trabalhado e todas as estações PU.
Ex.: PY1, PU1, PY2, PU2, PT2, PQ2, etc.
Dados do LOG:
Registros de LOG:
a. Obrigatório o preenchimento dos campos DATA até CATEGORIA;
b. Os indicativos trabalhados em ordem cronológica no caso de serem manuscritos;
c. Pontos e Multiplicadores são aconselháveis, mas não obrigatórios;
d. Deverá constar em seu cabeçalho, indicativo de chamada, categoria e número de
folhas.
Resumo: Deverá constar:
a. Indicativo de chamada, classe e categoria;
b. Dados pessoais para contato, como endereço, telefone e etc.;
c. Obrigatório marca, modelo e potência do transmissor e antena utilizados para os
participantes na categoria QRP;
d. Quadro de Totais preenchido e calculado o Score, que é a soma total dos pontos
multiplicado pela soma total dos multiplicadores;
e. Datado e assinado.
Formatos Válidos: Utilizar apenas um dos meios a seguir:
LIGA DE AMADORES BRASIILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO – LABRE-SP
Rua Dr. Miguel Ferreira, 345 A – CEP.: 03071-080 – Tatuapé – São Paulo – SP
Tel..: (11) 6193-9888 / E-mail: labresp@labre-sp.org.br / Site: www.labre-sp.org.br

a. Planilha Excel LOG QRS-10;
b. Folha LOG + Folha RESUMO impressa e manuscrita.

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

CONCURSO QRP LABRE-SP
PO. BOX, 22
01032-970 São Paulo – SP - Brasil

Via E-mail:

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

Obs: Vale como data de envio o carimbo do correio ou disparo 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: Diplomas aos três primeiros colocados de cada categoria.
a. Em cada categoria, havendo até 5 participantes, somente será atribuída ao 1º lugar. Para o
2º lugar, somente será concedido se houverem de 6 a 15 participantes e para o 3º lugar,
acima de 15 participantes;
b. PY2AA - Estação Oficial da LABRE-SP participará como CHECK-LOG, coordenará, mas
não concorrerá aos prêmios.

HOUR CONCURS :
Os vencedores na 1ª colocação de cada categoria serão considerados “hors concours”
no QRS-10 do ano subseqüente em que forem participar. A condição de “hors concours”
será perdida quando o ganhador dessa colocação participar de um próximo QRS-10
posterior não sendo necessariamente o do próximo ano subseqüente.

Resultados e entrega dos prêmios:
a. O resultado do concurso será publicado no site (www.labre-sp.org.br) até 90 dias após o
termino do concurso e os vencedores serão notificados via correio ou E-mail;
b. Os prêmios serão entregues na SEDE da LABRE-SP em data a ser marcada;
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. Violar a Norma 449 e 452 de 2006 e outros dispositivos legais aprovados com relação ao
RADIOAMADORISMO (Legislação Vigente - Serviço de Radioamador);
b. Violar qualquer uma das regras deste regulamento;
c. Apresentar LOG com excesso de contatos e multiplicadores repetidos;
d. Utilizar-se de outros meios de comunicação tipo telefone, EchoLink, Cluster e etc.
e. Utilizar-se de estação repetidora ou outro meio de comunicação que não seja ponto a
ponto.

Certificado Desbravador:
Conferido aos RADIOAMADORES que participarem pela QUINTA vez consecutiva ou pela
OITAVA vez alternadamente no Concurso QRS-10 LABRE-SP. OBS: Serão validos
somente aqueles que enviaram os “LOG(s)” e postados no resultado final de cada ano de
sua participação. Deverá o solicitante do certificado Desbravador entrar em contato com a
LABRE-SP para o envio de comprovação de sua participação nos Concursos QRS-10
LABRE-SP em que participou onde serão analisados e conferidos.

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