Evento em comemoração aos 450
anos da cidade do Rio de Janeiro

PQ450RIO
A cidade do Rio de Janeiro completa neste mês de Março de 2015, 450 anos de
existência. Muitos eventos serão realizados durante o mês e durante todo o ano. Os
radioamadores da cidade do Rio e de todo o Estado não podem ficar de fora destas
comemorações.
The city of Rio de Janeiro this month complete March 2015, 450 years of existence. Many
events will be held during the month and throughout the year. The Ham radio of the city of
Rio de Janeiro and across the State cannot stand outside of these celebrations.

A LABRE-RJ está autorizada a utilizar o logotipo oficial do evento alusivo ao
aniversário do Rio, pela parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro nesta
atividade. A autorização esta liberada pelo órgão gestor do evento.
The LABRE-RJ have authorised to use the official logo of the event the anniversary
of Rio, for being a partner of the City of Rio de Janeiro, in this activity. This
authorization released by the event manager organ.
Durante todo o mês de Março de 2015 a estação comemorativa ao evento estará
no ar, utilizando um indicativo especial previamente solicitado e liberado pela
Anatel (PQ450RIO) para o evento. A estação oficial da LABRE-RJ (PY1AA) estará
no ar, como estação a ser trabalhada para o recebimento do CERTIFICADO.
During this month of March 2015 commemorative station to the event will be on theair,
using a special callsign previously requested by Anatel (PQ450RIO) for the event. The
official station of LABRE-RJ (PY1AA) will be in the air, as the work station for receiving
the certificate.
A Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – LABRE-RJ, desde já, convida
a todos os radioamadores a participarem de nossas atividades.
The Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão LABRE-RJ, since ever, invites
all amateur radio operators to participate for this activities.

Lembrando que: Remember:
1 - Uma das obrigações legal da LABRE-RJ é dispor e fomentar o Radioamadorismo
a todas as classes e a todo o Estado.
One of the legal jobs of LABRE-RJ (Ham Radio League) is promote amateur radio
events to ‘’all classes’’ in Rio State.
2 - Todas as estações que realizarem contatos com a estação oficial (PQ450RIO)
estarão recebendo os cartões QSLs via Bureau ou via direta pelo endereço da
caixa postal da LABRE. Conteúdo um envelope auto endereçado e selado para:
Caixa Postal: 58 Rio de Janeiro, RJ 20010-974
All stations that carry out contacts with the official station (PQ450RIO) will be receiving
the cards via Bureau QSLs, our direct by mail – P.O Box 58 Rio de Janeiro-RJ ZIP Code:
20010-974 sending our SASE (Self Address Stamped Envelop)
3 - Estaremos disponibilizando um exclusivo certificado para todos que assim
desejarem e cumprir o regulamento abaixo descrito para a conquista.
We will be offering a unique certificate for all who wishand comply with the regulations
described below forthe conquest.

Regulamento do certificado RIO 450 anos - PQ450RIO Rules
Deverá ser trabalhadas as seguintes estações, a partir da 00h00(pt2) de 01MAR2015 à
21h00(pt2) de 31MAR2015. Should be worked the following stations, from: 03:00 from
March 01, 2015 to 23h59 of March 31, 2015. (UTC)
01 – A estação oficial do evento é a PQ450RIO. A estação da LABRE-RJ PY1AA
será a estação bônus obrigatória para o certificado. – The official station of the event
is the PQ450RIO. The station PY1AA (LABRE-RJ) will be worked bonus station for
certificate.
02 – Deverá ser trabalhado:
PQ450RIO + PY1AA + 40 estações de radioamadores do Estado do Rio de Janeiro.
Should be worked out: the PQ450RIO + official station LABRE-RJ, PY1AA + 40 (forty)
amateur radio stations in the State of Rio de Janeiro.
Exemplo:

PQ450RIO + PY1AA + 40 estações do Estado do Rio de Janeiro = 42 estações
PQ450RIO + PY1AA + 40 ham stations of the State of Rio de Janeiro = 42 stations
03 – As estações do estado do Rio de Janeiro que confirmarem 450 contatos
diferentes nesse ‘’período’’ receberão 01 (um) Diploma de Honra ao Mérito. Serão
válidas estações brasileiras e estações DX.
04- As estações deverão lançar todos os contatos em log no formato cabrillo e
enviar após a data de encerramento para o e-mail: py1aa.rj@gmail.com - O prazo
máximo para o envio do log será dia: 15ABR2015.
The stations are expected to release all contacts in ‘’cabrillo formatted’’ log and send
after the closing date to the e-mail: py1aa.rj@gmail.com the time limit for sending the log
will day: April 15, 2015.
05 – Por favor, não envie o log em outros formatos. Os arquivos: DOC, DOCX, TXT,
PDF não serão aceitos. Todos os contatos das estações PQ450RIO e PY1AA no
mês de Março de 2015. Todos os contatos serão atualizados diariamente, no
Clublog ( https://secure.clublog.org/logsearch/PQ450RIO )
Please, do not send the log in other formats. The files: DOC, DOCX, TXT, PDF will not
be accepted. All contacts of the stations PQ450RIO and PY1AA in the month of MAR
2015 will be updated daily at Clublog (https://secure.clublog.org/logsearch/PQ450RIO )
06- Deverão ser trabalhadas para a conquista dos certificados, as estações do
Estado do Rio de Janeiro, utilizando os prefixos para cada classe do serviço
radioamador, como descrita pela legislação. Estações bases, móveis terrestres,
móveis marítimos e aéreos podem ser trabalhadas, utilizando prefixos padrões ou
especiais.
Should be worked for the certificates, the stations of the State of Rio de Janeiro, using
the prefixes for many class’s of the amateur radio service, as described by the law. Land
mobile stations, bases, sea and air. Can be worked using prefixes or special.
07- Os contatos via: REPETIDORAS, ECHOLINKS, não serão válidos para o
certificados. The contacts by: REPEATERS, ECHOLINKS, will not be valid for the
certificates.
08- Estaremos utilizando todas as bandas do serviço radioamador brasileiro em
HF+VHF de 80 á 6 metros.
We will be using all the amateur radio service band
HF and 50 mhz. 80 to 6 meters
Nas seguintes modalidades: CW, SSB, MODOS DIGITAL (PSK, SSTV, RTTY, JT65)

Realização:

Apoio:

Cartão QSL Oficial

