12º CQWS – CQ World Scouts - HF - 2014
Dias 12 e 13 de Abril de 2014

Regulamento
OBJETIVO:
1. O CQWS – CQ World Scouts é uma atividade anual, promovida pela União dos Escoteiros do Brasil –
UEB e reconhecido pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro - WOSM, com o objetivo de
promover a prática do Radioamadorismo no Movimento Escoteiro, com a ajuda de Grêmios, Clubes
e Associações de Radioamadores experimentados, divulgando o Escotismo e preparando nossos
jovens para o uso hábil de suas estações no apoio às atividades escoteiras e à Defesa Civil.
DATA E DURAÇÃO:
2. O CQWS – CQ World Scouts é realizado no 2º final de semana cheio de abril, das 16h00 UTC (13h00
Brasília) do sábado, até as 16h00 UTC (13h00 Brasília) do domingo. Em 2014, será realizado nos dias
12 e 13 de abril.
MODOS E BANDAS:
3. Serão validos contatos nos modos SSB, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros.
CATEGORÍAS:
4. As estações deverão definir uma categoria para participar, dentre as seguintes:
4.1. Operador Único:
Todo o trabalho de operação e registro deve ser executado por uma pessoa, o operador com
penas um sinal transmitido em qualquer momento.
4.1.1. Operador Único – Única Banda (Single Operator – Single Band)
A estação deverá escolher apenas uma banda válida para o concurso.
4.1.2. Operador Único – Todas as Bandas (Single Operator – All Bands)
A estação poderá trabalhar em todas as bandas válidas para o concurso.
4.2. Multi Operador:
Mais de uma pessoa pode operar a estação durante o Conteste, contribuindo para a pontuação
final. Apenas um sinal transmitido em qualquer momento, por apenas um transmissor;
4.2.1. Multi Operador – Todas as Bandas (Multi Operator – All Bands)
A estação poderá trabalhar em todas as bandas válidas para o concurso.
QUALIFICADORES ESPECIAIS - SIGLAS:
5. Siglas qualificadoras do CQWS:
5.1. ON - Estações da Organização do CQWS e da Equipe Mundial JOTA-JOTI (20 pontos);
5.2. OM - Estação Oficial da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (20 pontos);
5.3. CN - Coordenadores Nacionais de Radioescotismo ou JOTA (10 pontos);
5.4. CR - Coordenadores de equipes regionais de radioescotismo (10 pontos);
5.5. HQ – LABREs e Associações Nacionais de Radioamadores reconhecidas pela IARU (10 pontos);
5.6. CE - Estações de Grupos Escoteiros ou Regiões Escoteiras; Estações Nacionais de Associações
Escoteiras reconhecidas pela WOSM (10 pontos);
5.7. CH - Estações de grêmios, Clubes ou Associações de Radioamadores: (10 pontos);
5.8. RE – Radioamadores Escoteiros (5 pontos);
5.9. RA – Radioamadores Não Escoteiros (5 pontos);
MULTIPLICADORES:
6. Devem ser considerados os seguintes multiplicadores:
6.1. Contatos com estações da mesma região ou prefixo, o multiplicador será 1;
6.2. Contatos com estações de outras regiões ou prefixos, o multiplicador será 2;
6.3. Contatos com estações de outros países, o multiplicador será 3;

VALORES DOS CONTATOS:
7. O cálculo de pontos da estação será feito da seguinte forma:
7.1. Os pontos de cada contato será dado pela multiplicação dos pontos da SIGLA x Multiplicador;
7.2. A pontuação final da estação será a soma dos pontos de todos os contatos;
7.3. Somente serão validados os contatos confirmados nos LOGs de ambas as estações.
TROCA DE INFORMAÇÕES
8. Durante o concurso, os participantes passarão os sinais RS, seguidos de uma SIGLA, ou seja, dos
qualificadores especiais detalhados no item 5 deste Regulamento.
LOGS E RESULTADOS:
9. Os procedimento para envio dos LOGs são:
9.1. Todos os LOGs deverão ser enviados até o dia 30 de abril, imediatamente após o concurso;
9.2. Os LOGs deverão ser enviados no formato Cabrillo para cqws@radioescotismo.com.br;
9.3. Os LOGs enviados ou postados após 30/04 serão listados, mas não concorrerão à premiação.
10. A União dos Escoteiros do Brasil outorgará diplomas e distinções não cumulativas:
10.1. Diploma de Participação às estações que enviarem seus LOGs;
10.2. Placas ou Quadros aos primeiros colocados em cada categoria;
10.3. Prêmios em cada categoria só serão concedidos para uma participação mínima de 10 estações;
10.4. Estações Operador Único devem operar, no mínimo, 4 horas para disputarem a premiação;
10.5. Estações Multi-operador devem operar, no mínimo, 8 horas para disputarem a premiação.
PREMIAÇÃO ESPECIAL PARA ESCOTEIROS em 2014:
11. Será oferecida à estação escoteira que tiver a maior pontuação geral (independente de classe), uma
passagem aérea de Ida e volta para o Jamboree Nacional Escoteiro do Brasil em 2015;
11.1. A estação ganhadora deverá informar os dados pessoais do viajante até, no máximo, 15 dias
após a divulgação dos resultados, para que se possa emitir o bilhete aéreo.
11.2. O Indicado deverá estar devidamente registrado na UEB para o ano de 2014;
11.3. Os bilhetes aéreos estão limitados a 10.000 milhas por trecho, contadas a partir da cidade
mais próxima operada pela TAM no Brasil, com destino a Natal/RN, no período do Jamboree;
11.4. Os bilhetes não poderão transferidos após sua emissão;
11.5. Em caso de remarcação ou reembolso, os custos deverão ser pagos pelo indicado/responsável;
11.6. O agraciado deverá participar da atividade na Base de Radioescotismo no Jamboree Nacional;
11.7. Caberá à organização do CQWS definir as datas e horários dos voos;
DECLARAÇÃO:
12. Ao enviar seus LOGs de participação no CQWS, você concorda que:
12.1. Leu, entendeu e concordou com as regras do concurso;
12.2. Participou de acordo com essas regras e com a Legislação do Serviço Radioamador de seu país;
12.3. As informações constantes do LOG foram feitas de acordo com o regulamento;
12.4. Os seus LOGs, registros dos contatos da estação, podem ser publicados e tornados públicos;
12.5. Todas as ações e decisões da Organização do CQWS serão soberanas e deverão ser acatadas.
OBSERVAÇÕES:
13. A Organização não se responsabilizará por apurar LOGs em desacordo com este Regulamento;
14. É permitido aos participantes o uso de Clusters e Spots, desde que não se auto-spotem (self-spot);
15. Os Escoteiros do Brasil agradecem a participação e colaboração de todos nessa atividade mundial.
ORIENTAÇÕES:
16. O software recomendado para o registro dos LOGs é o N1MM, a partir da versão V.08.05.12;
17. O software N1MM poderá ser obtido em http://n1mm.hamdocs.com ;
18. Atualizações do N1MM estão em http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=15 ;
19. Os resultados do CQWS serão publicados no site do Radioescotismo do Brasil e divulgados em listas.
Escoteiros do Brasil – Equipe Nacional de Radioescotismo
Nei Tosatti – Coordenador do Concurso – PP1SB.

