CONCURSO TERESINA VHF 2014
REGULAMENTO
FINALIDADE
- Homenagem e congregação em comemoração ao mês do Radioamador;
- Apresentar e executar a prática de Contest (Concurso);
- Desenvolver a ética, técnica e habilidade operacional.
- Realizar o maior número de contatos e trabalhar diferentes participantes dentro do
período da competição.
1 - PARTICIPANTES
- Radioamadores e estações de radioamadorismo moveis e fixas, devidamente
habilitados e em situação regular junto à Anatel;
- Serão desclassificados participantes que não estejam no registro da Anatel, conferido
no site de endereço:
http://sistemas.anatel.gov.br/easp/Novo/ConsultaIndicativo/Tela.asp?SISQSmodulo=11265

2 - CLASSES DE OPERADORES, MODALIDADES, BANDAS, DATAS E PRAZOS
2.1 - Todas as Classes de Radioamadores (C, B e A) em situação regular na ANATEL;
2.2 - Modalidade Fonia e CW em VHF, bandas de 2m e 6m;
2.3 - Banda de 2m, preferencialmente entre 144.220 Mhz a 144.600 Mhz;
2.4 - Banda de 6m, preferencialmente entre 50.120 Mhz e 50.600Mhz, excetuando-se
50.110Mhz, considerada frequência de Chamada Geral;
2.5 - Início às 21h00min UTC (18h00min local) de sábado, 29/11/2014 e término às
21h00min UTC (18h00min local) de domingo, 30/11/2014;
2.6 - Não serão válidos contatos via Echolink e demais modos digitais que não seja
Fonia ou CW em operação VHF por rádios analógicos em modo simplex;
2.7 - Exclui-se dos contatos válidos, a utilização das frequências utilizadas pelas
repetidoras de VHF;
2.8 - São válidas as operações em estações fixas e móveis;

3 - CHAMADA PARA O CONCURSO (Concurso)
Exemplos de operação
Operação em Fonia em 2m: CQ Concurso Teresina VHF
Operaçao em CW: CQ Contest 59XX
Operação em Fonia em 6m: CQ Concurso Teresina VHF Indicativo + Sinal + GRID

4 - CATEGORIAS
4.1 - RA-PI - Radioamadores com indicativos no Estado do Piauí;
4.2 - YL-PI - Radioamadoras com indicativos no Estado do Piauí;

4.3 - RA-EXT - Radioamadores ou Radioamadoras de indicativo fora do Estado do
Piaui.

5 - INSCRIÇÕES E ANOTAÇÕES DA OPERAÇÃO
A inscrição é gratuita e o Radioamador(a) deverá atender ao regulamento que trata o
item 1, que define o Participante. A inscrição será realiza com o envio do log de
operação.
5.1 – O termo "log" é um documento eletrônico, disponível no site da realizadora do
evento, no endereço eletrônico http://www.teresinadxgroup.org, composto de 02 (dois)
grupos de dados a serem preenchidos:
5.1.1 - Cabeçalho, que deverá ser preenchida informações sobre sua estação
com os dados abaixo:
- Seu indicativo pessoal de chamada *
- Indicativo especial, caso deseje utilizar
- Classe (C, B ou A) *
- Sua categoria, conforme definida no item 4 *
- Dados de contato:
Nome Completo*
Endereço (rua, avenida, logradouro, etc)*
Numero da rua ou avenida*
Complemento do endereço (preenchimento somente se necessário)
Bairro*
CEP*
Cidade*
UF* - Unidade da Federação
E-Mail* - endereço eletrônico, o mesmo que será enviado o log.
Telefone* - DDD + Número
* campo obrigatório e desclassificável em seu não preenchimento.
5.1.2 - Lista de Contatos: a cada contato realizado, as estações registrarão no log:
- Indicativo do outro(a) Radioamador(a) que realizou o contato*
- Frequência que opera no contato em modo simplex*
- Banda – de 2m ou 6m*
- Modo de Operação – Fonia ou CW*
- Grid Locator com 04 (quatro) dígitos, exemplo para Teresina GI84*
- Data*
- Hora*
* campo obrigatório e desclassificável seu não preenchimento.
5.2 - O log de contatos poderá ser enviado em formato Cabrillo, gerado por Software de
Contest, como exemplo o Software N1MM que é um software gratuito adquirido por
download no site http://n1mm.hamdocs.com/ ou em planilha eletrônica, conforme
modelo anexo, copiado do site do TeresinaDxGroup (http://www.teresinadxgroup.org),
na área do Concurso, em opção: Baixar planilha de LOG do Concurso;
5.3 - Os contatos deverão ser feitos dentro da frequência válida para operação de
radioamadores, em banda de 02 metros - VHF, operado em modo simplex e em banda
de 06 metros;

5.4 - São declarados válidos os contatos realizados entre radioamadores e estações
apenas 01 (uma) vez por: banda trabalhada (2 e 6 metros) e modo de operação (Fonia
ou CW);
5.5 - É proibido a dois ou mais operadores explorarem o mesmo indicativo de chamada
em caso de uso de indicativo especial, o operador deverá enviar no log seu indicativo
pessoal;
5.6 - É permitida a participação e competição no Contest, os Membros da Comissão
Organizadora utilizando seus indicativos pessoais;
5.7 - Serão declarados não válidos, e desclassificados, o participante que não
preencheu no formulário de envio todos os campos obrigatórios marcados com *
(asterísco) nos ítens 5.1.1 e 5.1.2.
6 – ESTAÇÃO CORINGA
6.1 - O Contest terá uma estação especial, denominada ESTAÇÃO CORINGA, com
indicativo especial a ser divulgado ao inicio do evento, na qual fará chamadas em
horários diversos, com duração de 5min a 10min para que, em caso de contato com
outro participante do Contest, o participante terá em sua pontuação 05 (cinco) pontos
acrescidos pelo QSO realizado, conforme a regra de apenas 01 (um) contato por modo
de operação e/ou por banda.
6.2 - A chamada em indicativo especial, do tipo Coringa deverá ser operada por um dos
componentes da Comissão Organizadora, no qual fará operação em chamada
exclusiva conforme trata o ítem 6 e ao final da chamada, poderá retornar ao seu
indicativo pessoal caso esteja também como participante do Concurso.

7 - PONTUAÇÃO
- 01 (um) ponto para contato válido entre qualquer categoria, banda ou modo de
operação no mesmo GRID Locator;
- 03 (três) pontos para contato válido entre qualquer categoria, banda ou modo de
operação em GRID Locator diferente entre operadores;
- A pontuação só será declarada válida se recebida os 02 (dois) log´s dos contatos
entre os QSO´s com os dados compatíveis.

8 - RELATÓRIO FINAL (LOG)
8.1 - Logs preenchidos à mão ou fora de formato de arquivo definido no regulamento,
não serão aceitos. Durante a operação, por sugestão, o participante pode anotar seus
contatos como achar mais conveniente (de forma manual ou eletrônica), mas ao
término, as anotações deverão ser preenchidas e enviadas conforme item 5.2 do
regulamento.
8.2 - O LOG deverá ser enviado via email, 01 (um) minuto após o final do concurso
[21h01min UTC (18h01min local) de domingo, 30/11/2014] até 72 (setenta e duas
horas) após o término do Concurso [21h00min UTC (18h00min local) de quarta-feira,
03/12/2014], apenas para o endereço eletrônico: concurso@teresinadxgroup.org
8.3 - Não esquecer de preencher corretamente os dados da estação e da operação,
dados incompletos serão declarados desclassificados;

8.4 - Coloque no título (assunto), seu indicativo com o termo CONCURSO TERESINA
VHF 2014, por exemplo: SEU INDICATIVO - CONCURSO TERESINA VHF 2014.

9- DIVULGAÇÃO e PREMIAÇÃO
9.1 - Os resultados deverão ser divulgados até o dia 20 de dezembro de 2014
oficialmente
no
site
do
TeresinaDxGroup
no
endereço
eletrônico
http://www.teresinadxgroup.org ou em outro meio de divulgação
previamente comunicado, com previsão de solenidade ou evento para entrega das
premiações.
9.2 - Para as premiações de terceiro, segundo e primeiro colocados gerais será
concedido o troféu "Concurso Teresina VHF 2014";
9.3 - Para todos os demais participantes, que enviaram seu log de operação, serão
concedidos diplomas de participação;
9.4 - A Organizadora e Realizadora do evento está aberta para receber patrocínio de
Rádio Clubes ou individuais para ajudar nas custas do concurso. Estas doações
servirão para auxiliar na confecção dos troféus, confecção e envio pelos correios dos
certificados.
O
interessado
que
desejar
ajudar,
envie
e-mail
para concurso@teresinadxgroup.org .

10- CONSIDERAÇÕES GERAIS
10.1 – A Comissão Organizadora solicita a todos que apliquem a ética operacional, a
obediência à legislação e o bom senso ao realizarem seus contatos, respeitando a falta
de prática ao operador novato ou que não possua habilidade na operação em
Contest´s, no qual poderá ser aplicado como motivo de desclassificação e outras
penalidades ao operador que agir sem respeito aos demais participantes;
10.2 - Respeite a QRG ocupada por outra estação;
10.3 - Observe os limites de banda e potência estabelecidos na operação e para a sua
classe;
10.4 - O operador não pode, num mesmo contato, usar mais de um indicativo visando o
acúmulo de pontos para dois ou mais participantes;
10.5 - Logs recebidos após o prazo final, não serão considerados;
10.6 - É permitida para as estações a utilização de uma estação caçadora e outra
running, todavia, não será permitida a emissão simultânea de sinais, mesmo que em
frequências diferentes.
10.7 - É permitida a utilização livre de Scanners e DX-Cluster, nos modos passivo e
ativo, exceto auto-spot.
10.8 - Caso alguma estação não envie seu log, os pontos relativos a ela não serão
considerados para nenhuma outra, portanto envie seu log, mesmo que seja como
check-log.
10.9 - Caso haja empate em alguma categoria, um dos critérios de desempate será
acrescer de um ponto o log que primeiro chegar ao correio eletrônico da Realizadora;

10.10 - Envie suas fotos e comentários para acrescentarmos ao relatório final;
10.11 - Casos omissos neste regulamento, que nos chegarem por escrito (carta ou
email) até 05 dias após o concurso, serão decididos pela Comissão
Apuradora, composta dps 07 (sete) integrantes da Comissão Organizadora.
10.12 - As decisões da referida junta serão soberanas e todos os que enviarem seus
LOGs devem estar cientes deste regulamento;

Comissão Organizadora
PS8RV - Ronaldo Val
PS8DDR - Domingos Damasceno Rodrigues
PU8RRG - George Rio Lima
PU8PSF - Fernando Sousa
PS8ILR - Iara Leite Rodrigues
PS8AB - Anselmo Miranda
PS8PY - João Silva Neto
APOIO INSTITUCIONAL

Teresina Dx Group - teresinadxgroup.org

Teresina (PI), 22 de novembro de 2.014.

Modelo da Planilha a ser enviada ao final do Concurso
Concurso Teresina VHF 2014 - Informações do Radioamador
Indicativo Pessoal
Indicativo Especial
Classe
Categoria
Nome Completo
Endereço
Complemento
Bairro
CEP
Cidade - UF
E-Mail
Telefone

LOG de Contatos
INDICATIVO

FRQUENCIA

BANDA

MODO OPERACAO

GRID LOCATOR

DATA HORA

