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CONCURSO QRS-10  -  9 DE JULHO  

 
Edição 2020 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO 

Objetivo  
O concurso ,de âmbito nacional, tem por objetivo promover a prática da comunicação 
em telegrafia em baixa velocidade de até (10 PPM) e incentivar a participação dos 
RADIOAMADORES que não têm a prática na modalidade de CW, principal- mente os 
de classe C.  
 
Data e Duração  
Será realizado anualmente no 3º fim de semana completo do mês de julho, com início 
às 21:00 UTC (18:00 PT2) de sábado até às 21:00hUTC (18:00 PT2) de domingo.  
Em 2020, ocorrerá nos dias 18 e 19 de julho.  
 
Faixa  
Exclusivamente na faixa dos 40 metros (de 7.010 kHz a 7.035 kHz).  
 
Categorias  
a. Operador único classe A ou B  

b. Operador único classe C  

c. Grupos e Associações (Permitidos múltiplos operadores)  

d. QRP (Operador único até 5 Watts)  
 
Obs.: Devido à pandemia, solicitamos que os clubes e agremiações respeitem as 
normas sanitárias em vigor no período do conteste.  
 
Chamada  
“...CQ QRS CQ QRS de ...”  
 
Troca de Mensagens  
RST seguido da Categoria:  
a. 599 operadores individuais (classes: A, B e C), onde a categoria fica subentendida;  

b. 599G operadores de grupos e associações; e  

c. 599Q operadores QRP.  
 
Pontos  

a. Radioamador classes A e B: 2 pontos  

b. Radioamador classe C :10 pontos  

c. Grupos e Associações: 5 pontos  

d. QRP: 10 pontos  

e. LABRE-SP – PY2AA: 20 pontos  
 
Multiplicadores  

Cada prefixo trabalhado e todas as estações PU. Ex.: PY1, PU1, PY2, PU2, PT2, PQ2, 
Indicativos especiais etc.  
 
Dados do LOG  

Será utilizado o N1MM em sua verão DX. O prazo de envio é de no máximo 8 dias após 
o encerramento do concurso. O LOG deverá ser enviado para o e-mail qrs10@labre-
sp.org.br.  
 
Premiação  
Diplomas para todos os participantes.  
Placas para os primeiros colocados de cada categoria.  
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Menção Honrosa  
Será outorgada uma menção honrosa a todas as radioamadoras (YL) participantes, 
bem como a todos os menores de 18 anos. A julgamento da comissão organizadora, 
poderão ser outorgadas outras menções, como por exemplo veteranos, par- ticipantes 
de assíduos no QRS, etc.  
Obs.: PY2AA - Estação Oficial da LABRE-SP participará como CHECK-LOG e 
coordenará o contest, mas não concorrerá aos prêmios, bem como os membros da 
comissão organizadora.  
 
Resultados e entrega dos diplomas e placas  

a. O resultado do concurso será publicado no site www.labre-sp.org.br até 45 dias após 
o término do concurso e os vence- dores serão notificados via e-mail.  

b. Os prêmios serão entregues na SEDE da LABRE-SP em data a ser marcada.  

c. O prêmio poderá ser enviado pelo correio mediante solicitação por escrito, caso o 
vencedor esteja impossibilitado de recebê-lo na ocasião da entrega.  
 
Desclassificação e penalidades  
1) Será desclassificado o radioamador que:  

a. Violar as normas legais relativas ao RADIOAMADORISMO (Legislação vigente - 
Serviço de Radioamador);  

b. Violar qualquer uma das regras deste regulamento, inclusive no que diz respeito à 
data de envio; ou  

c. Utilizar-se de outros meios de comunicação como telefone, EchoLink etc.  

2) O radioamador que se utilizar de auto spot perderá 50 pontos por auto spot 
comprovado.  

3) Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora.  
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