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DIVULGAÇÃO DO CONCURSO QRS10 – EDIÇÃO 2018 
 

É com satisfação que comunicamos o resultado do tradicional Concurso QRS10 promovido pela 
LABRE SP, ocorrido nos dias 21 e 22/7/18, que voltou novamente com toda a sua força nesta 
modalidade, cuja solenidade de premiação ocorrerá em data a ser divulgada oportunamente. 
 
O Concurso QRS10 tem se mostrado uma ferramenta importante de ingresso dos iniciantes em 
telegrafia no fascinante mundo dos contestes. A velocidade máxima é de 10 palavras por 
minuto (ppm) e assim, iniciantes e veteranos têm a oportunidade ímpar de confraternização 
em uma competição que prioriza a integração e a motivação desses iniciantes nas competições 
em código morse. 
 
O Concurso QRS10 é um dos poucos nesta modalidade e temos somente conhecimento de 
concurso semelhante promovido pelo CW OM Group da Argentina. 
 
Participaram no Concurso, as Regiões 6, 3, 9, 8, 4, 1, 5, e 7, além de diversas estações de nossa 
região (2), sendo que a nossa Estação Oficial PY2AA, foi brilhantemente operada pela PY2TEY – 
Débora (Deby) que, mesmo com a propagação ruim nas 24 horas do Concurso, 
incansavelmente, atendeu a todos que contestaram a Estação Oficial. 
 
Foram monitorados aproximadamente 70 participantes sendo que foram recebidos 59 logs 
sendo que consideramos o critério de validação de QSO de LOG não enviado (VLNE) para não 
prejudicar os que enviaram seus respectivos LOGs. 
 
A Organização do Concurso, emitirá Certificado de Participação a todos operadores, 
independentemente do número de contatos.  
 
Um ponto de atenção nesta Edição do Concurso de 2018, é que houve pouquíssimos 
participantes da Classe C (PU) que em 2017, muitos participaram com bastante entusiasmo. A 
Comissão Organizadora está analisando este fato para que em 2019, tenha bastante novos 
participantes da Classe C (PU).   
 
O Campeão absoluto receberá um manipulador tipo morse (fabricado pelo PY2JOS) oferecido 
pelo Grupo 599 DX GROUP. O 599 DX GROUP é um grupo de radioamadores que são amantes 
do DX em todos os modos. Foi criado em 2004 na Cidade de Votorantim-SP na Serra de São 
Francisco (GG66GK) por abnegados radioamadores. Depois de muitos anos em stand-by, o 
grupo voltou às atividades com amigos entusiastas da modalidade QRP e QRO, tanto em CW 
quanto em SSB e outras modalidades. 
Abaixo listados, os vencedores por categoria, 2º e 3º lugares, que aproveitamos para 
parabenizar os campeões: 
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a) Categoria AB “Operador único – Classe A ou B: 

 
 
Obs.: PR7AB – Campeão absoluto que receberá um manipulador tipo morse (fabricado pelo 
PY2JOS) oferecido pelo Grupo 599 DX GROUP. O 599 DX GROUP é um grupo de 
radioamadores que são amantes do DX em todos os modos. Foi criado em 2004 na Cidade 
de Votorantim-SP na Serra de São Francisco (GG66GK) por abnegados radioamadores. 
Depois de muitos anos em stand-by, o grupo voltou às atividades com amigos entusiastas 
da modalidade QRP e QRO, tanto em CW quanto em SSB e outras modalidades.  
 
b) Categoria “Operador Único – Classe C” – C: 

 
 

c) Categoria “Grupos e Associações” – G 

 
 

d) Categoria “QRP” - Q 
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e) Categoria “YL” - YL 

 
 
 A Organização do Concurso, emitirá Certificado de Participação a todos operadores, 
independentemente do número de contatos.  
 
Em 2019, o concurso voltará na sua data habitual do 4º final de semana completo de Julho, dias 
27 e 28. 
 
Para tanto, agradecemos toda e qualquer colaboração para realização do Concurso em 2018 
em sugestões, criticas, sponsor, etc. enviando sua mensagem para                              
qrs10@labre-sp.org.br . 
 
Nossos agradecimentos a PY2PU – Rubens, PY2KG – Clóvis e PY2JOS – José Carlos pelo apoio 
dado ao Concurso e a brilhante Debby – PY2TEY. 
 
Lembrando a todos que CW não é dificuldade e sim OPORTUNIDADE, parabenizamos todos os 
participantes do Concurso. 
 
73 
 
Walter R. Cavicchioli – PY2IAY 
Coordenador do Concurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I – Classificação Geral 
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