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CONCURSO QRS-10 - 9 DE JULHO 
Edição 2019 

Regulamento  
Modo:  CW (A1A)  
Data: 19 a 21 de Julho de 2019 
Início:  Sexta-feira 21h00min UTC  
Término:  Domingo 21h00min UTC 
  
1 - Objetivo: Concurso de âmbito nacional com o objetivo de promover a prática da comunicação em                 
telegrafia em baixa velocidade de 10 PPM e incentivar a participação dos RADIOAMADORES que não               
tem prática na modalidade de CW, em comemoração a data magna do Estado de São Paulo.  
 
2 - Data: Dia 19 de julho de 2019, sexta-feira, com início às 21hs00min UTC (18hs00min PT2) e                  
término dia 21 de Julho de 2019, às 21hs00min UTC (18hs00min PT2) de domingo.  
 
3 – Duração: 48 horas  
 
4 - Bandas: 10 m. 28.015 a 28.045, 15 m. 21.015 21.045, 40 m. de 7.015 a 7.037 e 80 m. 3.515 a 3.545  
 
5 - Categorias:  
a. Operador único até  1.000  Watts classe  A  ou  B  – Categoria  AB ;  
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 ;  
e. Operadora Única (radioamadora) com potência até o limite da classe da operadora, classe A/B/C–               
Categoria  YL.  
 
Obs.: Não será permitido dois ou mais operador utilizarem o mesmo indicativo, com exceção aos clubes                
e agremiações com o indicativo próprio da entidade.  
 
6 - Chamada:  “ ...CQ QRS CQ QRS DE ... ”  
 
7 - Troca de Mensagens: RST  seguido da Categoria:  
a.  RST  operadores individuais (classes: A, B e C), onde a categoria fica subentendida;  
b.  RST /G operadores de grupos e associações;  
c.  RST /Q operadores QRP;  
d.  RST /YL operadoras YL.  
 
7.1 – Reportagem (Exchange): RST mais unidade da federação para as Categorias AB e C. (exemplo:                
RST SP); Para Grupos e Associações – Categoria G, RST + G (exemplo RST G); Para categoria QRP,                  
RST + Q (Exemplo RST Q); Para operadora única, Categoria YL, utilizar RST + YL (exemplo RST YL).                  
No Log Type do Programa  N1MM, utilizar a opção DX . 
8 - Pontuação:  
a. Radioamador classe A e B: 3 pontos;  
b. Radioamador classe C: 7 pontos;  
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c. Grupos e Associações: 5 pontos;  
d. QRP: 10 pontos;  
e. YL: 15 pontos;  
f. LABRE-SP – PY2AA: 30 pontos.  
A pontuação final é o resultado da somatória da pontuação obtida (item 8) multiplicado pelo 
multiplicadores por região (item 9)  
Pontuação = (soma dos contatos confirmados) x (soma de pontos por contato). 

 
PFinal = ∑P X ∑P = ∑total 

9 - Multiplicadores: QRS 10 – MULTIPLICADORES POR REGIÃO  
 

 SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE 
SUL 2 3 4 6 5 
SUDESTE 3 2 3 6 4 
CENTRO-OESTE 4 3 2 4 5 
NORTE 6 6 4 3 5 
NORDESTE 5 4 5 5 2 
 
10 – Instruções para os logs (registro de contato):  
 
10.1 - Registros de LOGs:  Todos os logs devem ser enviados em formato  CABRILLO e  No Log Type do 
Programa  N1MM, utilizar a opção DX .  
A Comissão do Concurso aceitará somente no formato Cabrillo. Não serão aceitos logs manuscritos e/ou               
outros.  
 
10.2 – Todos os horários devem ser em UTC. Todas as reportagens enviadas e recebidas devem estar                 
registradas.  
 
10.3 – Cada estação deve declarar a sua participação em uma única categoria, os QSO’s               
remanescentes serão utilizados como Check Log.  
 
10.4 –  O nome do arquivo  Cabrillo  deve ser o indicativo da estação participante. Ex:  PS2Y .log.  
 
10.5  – Indicativos Portáteis devem usar um hífen no lugar da barra. Ex: PW2P-PY0.log para PW2P/PY0.  
 
10.6 – DUPES são contatos feitos com a mesma estação na mesma banda e modo. Se o primeiro                  
contato entre as estações é válido, DUPE têm valor zero (0) pontos. Se o primeiro contato não é válido, o                    
segundo contato ( DUPE ) é aceito. Contatos DUPE não são penalizados e não precisa sinalizá-los no Log                
enviado. Além disso, é estritamente recomendado aos participantes deixar os DUPES no arquivo de log.               
Não apague os  DUPES . 
 
11 – Prazo: O prazo de envio será de no máximo 30 dias (corridos) após o término do concurso sem                    
exceção. Logs enviados após o prazo podem ser listados nos resultados, mas não serão elegíveis para                
qualquer premiação.  
 
12 – Envio do Log: 
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  Via E-mail: qrs10@labre-sp.org.br  
Anexar arquivos, não copiar dados para o corpo do E-mail e no assunto colocar o email do                 
participante.  
 
Por favor, não deixe de fazê-lo, lembre-se que ao não enviar seu log você está prejudicando todos                 
aqueles com quem registrou contato.  
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13 - Premiação:  
a. Placa especial e prêmio especial (a ser definido) para o Campeão absoluto e diplomas especiais e/ou                 
placas para os 3 primeiros colocados em cada categoria, desde que haja no mínimo 5 participantes. Na                 
hipótese de determinada categoria ser disputada por menos de 5 participantes, será outorgada apenas              
uma premiação ao primeiro participante.  
b. Certificados de participação serão expedidos a todas as estações que tenham feito pelo menos 10                
(dez) contatos.  
c.  PY2AA  - Estação Oficial da  LABRE-SP  participará como  CHECK-LOG , não concorrendo aos prêmios.  
 
14 - 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 em solenidade comemorativa agendada pela LABRE-SP;  
c. Os prêmios poderão ser enviados pelo correio mediante solicitação por escrito, caso o vencedor esteja                
impossibilitado de recebê-lo na ocasião da entrega.  
 
15 - Desclassificação:  Será desclassificado o radioamador que:  
 
a. Violar a legislação vigente que regulamenta o serviço de radioamadorismo, conduta anti-desportista,             
ter crédito excessivo de QSO’s não verificáveis ou de multiplicadores será motivo suficiente para a               
desclassificação. Contato incorretamente registrado será contado como contato não verificado;  
b. Violar qualquer uma das regras deste regulamento;  
c. Utilizar-se de outros meios de comunicação não amador: tipo telefone, EchoLink, Cluster, Internet,              
mensagens instantâneas (sms), salas de chat, VoIP, ou confirmar contatos durante a transmissão é              
anti-desportivo e o participante está sujeito a desclassificação;  
d. Transmitir em velocidade acima de 10 PPM.  
 
16 - Declaração:  
Ao participar do QRS10 você concorda que:  
a) você leu e entendeu as regras do concurso, e concorda em ficar vinculado a elas, assim como todas                   
as regras e regulamentos que dizem respeito ao seu registro de contatos (Log) pode ser aberto ao                 
público e  
b) todas as ações e decisões do Comitê Organizador são oficiais e finais.  
 
Observação:  
A comissão organizadora do concurso QRS-10 é soberana para deliberar sobre cada caso, e suas               
decisões na apuração dos pontos não serão passíveis de recurso.  
 
Informações de Contato:  
Comitê do Concurso: e-mail: qrs10@labre-sp.org.br  
Web site da LABRE-SP: www.labre-sp.org.br 
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