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LABRE - RJ
Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão do Rio de Janeiro

Av Treze de Maio, 13 Sala 2013, 20º andar - CEP 20031-901 Centro, Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2215-3027 das 12:00 às 18:00 hrs. - E-mail: py1aa@labre-rj.org.br

Caixa Postal 58, CEP 20031-007, Rio de Janeiro - RJ (Uso franqueado ao associado)

CONCURSO RIO DE JANEIRO DE VHF ● CRJVHF 2011 ● REGULAMENTO

ORGANIZAÇÃO

• Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – Rio de Janeiro (LABRE RJ, PY1AA).

FINALIDADE E OBJETIVOS

• Realizar contatos bilaterais em fonia, sem intervenção de repetidores, links VOIP ou qualquer
tipo de reflexão em corpos celestes, entre estações fixas, móveis ou especias/eventuais,
domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro, trocando reportagens de sinal (RS) e localizadores
(grid square/locator com 6 dígitos);

• Estimular a observância dos conceitos de técnica e ética operacional, durante um contato
bilateral.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

• De 00:00 UTC de 23/04/2011(21:00 de sexta feira) às 18:00 UTC de 24/04/2011 (15:00 de
domingo).

PARTICIPANTES

• Radioamadores detentores de licença de estação tipo 1 ou 2 (fixas), tipo 6 (móvel) e/ou tipo 9
(especial/eventual);

• Radioamadores detentores de COER, sem estação licenciada, operando estação licenciada por
terceiros, em conformidade com os normativos vigentes.

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO

• Mono operador – Um único operador operando seu indicativo, tipo 1 ou 6

• Multi operador
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Associações, Grupos, Equipes – Será permitido a um radioamador usar seu indicativo tipo 1 ou
6 conforme o caso, formar uma Equipe, nominar essa Equipe e se inscrever no Concurso.  Os
participantes da Equipe operarão o indicativo que for usado para o envio do log.

• Young Lady   

BANDA, SEGMENTO DE FREQUÊNCIAS E MODO

• Banda de 2m, entre 144.400 e 144.600 MHz, exclusivamente em FM.

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO (LOG)

• Cada estação participante deve encaminhar aos organizadores do concurso um relatório de
participação, capeado por página contendo os seguintes dados: indicativo da estação
participante; modalidade de participação; localizador (grid square/locator) da estação
participante; endereço completo (logradouro, cidade, UF e CEP) da estação participante; nome
completo (sem abreviações ou apelidos) e endereço completo (logradouro, cidade, UF e CEP)
do titular da estação; nome completo (sem abreviações ou apelidos) e indicativo de chamada
(se houver) do(s) operador(es); além dos dados relativos as contatos realizados, constando,
obrigatoriamente e nesta ordem, horário UTC no formato “hh:mm”, indicativo da estação
trabalhada,  localizador da estação trabalhada e reportagens (RS) recebidas e enviadas, em
forma de tabela ou planilha, em folhas numeradas e identificadas com o indicativo da estação
participante.

• Recomenda-se fortemente, para facilitar a apuração, o uso do modelo disponibilizado no final
deste regulamento;

• Os relatórios devem ser enviados aos organizadores até 24/05/2011 e serão recebidos por via
postal ou por email, nos seguintes endereços:

LABRE-RJ

Caixa Postal 58

Rio de Janeiro, RJ

20010-974
ou
CRJVHF2011@labre-rj.org.br

PONTUAÇÃO E APURAÇÃO
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• A cada contato serão atribuídos tantos pontos quanto for a distância entre as duas estações
envolvidas, expressa em quilômetros, com 2 casas decimais;

• A cada contato será atribuído um bônus de 2,00 pontos, independentemente da distância
trabalhada;

• Contato com a Estação Diretora PY1AA/D – LABRE RJ,  valerá bônus de 10 pontos

• Contato com as Estações subdiretoras, PY1.../S,  Associações, Grupos, Grêmios, Equipes, valerá
05 pontos;

• Contatos com Estações Yong Lady, valerá bônus de 03 pontos;

• A pontuação total será calculada pela soma das pontuações obtidas com as distâncias
trabalhadas e os bônus;

• Os operadores da estação Diretora deverá transmitir: PY1AA/D;

• Os operadores das estações Clube, Associações, Grupos e Equipes deverão informar:

PY1.../S ou PU1../S;

CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

• O não envio de relatório ou o descumprimento de qualquer dos itens deste regulamento
implicará na desclassificação da estação participante e seus operadores;

• Aos operadores das 3 (três) estações que obtiverem maiores pontuações, em cada modalidade
de participação, serão oferecidos troféus;

• A todos os operadores das estações participantes que remeterem o relatório no prazo serão
outorgados “Diplomas de Participação”;

• Os troféus e diplomas serão entregues, preferencialmente, na sede da LABRE-RJ, ou remetidos
por via postal, desde que os outorgados arquem com as custas do envio.

APOIO

• Associação Fluminense de Radiomadorismo e Rádio do Cidadão (PY1AFR).

• Clube Militar da Lagoa (PY1CML)

• Grêmio de Radioamadores de Niterói (PY1GNA)

• Casa do Radioamador e PX Clube de Nilópolis (PY1CRA)

• Associação de Radioamadores de Petrópolis (PY1ARP)
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CONCURSO RIO DE JANEIRO DE VHF

RJ, 23 E 24 DE ABRIL DE 2011

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO

• INDICATIVO DA ESTAÇÃO PARTICIPANTE:

• MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO:  [   ] MONO OPERADOR     [   ] MULTI OPERADOR

• LOCALIZADOR DA ESTAÇÃO PARTICIPANTE GRID:

• NOME/ENDEREÇO DO TITULAR DA ESTAÇÃO PARTICIPANTE:

• CLUBE, ASSOCIAÇÃO, GRUPO ou EQUIPE A QUE PERTENCE:

NOME:

LOGRADOURO:

CEP/CIDADE/UF:

• NOME/INDICATIVO DOS OPERADORES DA ESTAÇÃO PARTICIPANTE:

NOME INDICATIVO
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CONCURSO RIO DE JANEIRO DE VHF – 23 E 24/04/2011 – RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO

ESTAÇÃO PARTICIPANTE: FOLHA Nº

UTC ESTAÇÃO LOCALIZADOR RS REC. RS ENV.
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