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1. O Concurso Farroupilha de VHF, de âmbito nacional, é realizado anualmente no último final de semana
completo do mês de setembro, patrocinado pela LABRE-RS, tendo como objetivo a confraternização entre os
radioamadores brasileiros.
2. Datas:
2.1 Início: – 18:00h (UTC) de 25 de setembro de 2021 – Sábado
2.2 Fim: – 18:00h (UTC) de 26 de setembro de 2021 – Domingo
3. Tarefa:
3.1 Realizar o maior número de QSOs e trabalhar diferentes Grids Square. Apenas contatos ponto-a-ponto e dentro
do território nacional, serão válidos.
4. Bandas:
4.1 2 metros (144 MHz observando o plano de faixas da banda).
4.2 6 metros (50 MHz, observando o plano de faixas da banda).
5. Modos: FM, SSB e CW.
6. Categorias:
6.1 SOSB: Operador único, banda única;
6.1.1

2m

6.1.1.1 CW
6.1.1.2 FM
6.1.1.3 SSB
6.1.2

6m

6.1.2.1 CW
6.1.2.2 SSB
6.2 SOAB: Operador único, todas as bandas;
6.2.1

Misto

6.3 MOAB: Multi-operador, todas as bandas;
6.3.1

Misto

7. O competidor poderá realizar contatos em todos os modos e escolher competir em apenas um deles, desde que
envie o log completo.
8. Chamada:

8.1 CW: CQ FRP
8.2 FONIA: CQ FARROUPILHA
9. QSO: Troca de sinal (RS ou RST) mais o Exchange (Grid Square) da estação (com 6 dígitos do localizador
mundial), exemplo: 59 GF49KX (SSB) ou 599 GF49KX (CW).
10. Multiplicadores:
10.1 O número de diferentes Grids Square trabalhados por banda, independentemente do modo.
11. Pontos:
11.1 Dois (2) pontos por diferente estação trabalhada, por modo.
11.2 Um (1) ponto por Km por diferente estação trabalhada
11.3 A pontuação final é calculada pela soma de diferentes Grid Square trabalhados, multiplicado pela soma das
pontuações mais o somatório das distancias trabalhadas, sendo:
PF = Pontuação Final Σ
PTS = Somatório de pontos
Σ GRIDS = Somatório de Grid Square
Σ DST = Somatório de Km
12 Premiação:
12.1 Medalha para o 1° colocado em cada categoria;
12.2 Medalhas para as duas estações com o QSO de maior distância em Km;
12.3 Medalha para o Clube com maior pontuação.
12.4 Para validar a pontuação para seu clube, o nome do clube deve estar escrito em MAIÚSCULO e “exatamente”
como consta na relação disponível em http://contestbr.org/clubes/
12.5 A pontuação do clube é obtida, somando-se a pontuação dos logs enviados por seus membros;
12.6 Certificado digital será disponibilizado na página da LABRE-RS para todas as estações participantes, exceto
Checklog.
13 Logs:
13.1 Somente serão aceitos os Logs recebidos até as 23h59min (UTC) do 7º dia após o concurso no formato
“Cabrillo”, via e-mail
LOG CW: frpvhfcw@gmail.com
LOG FM: frpvhffm@gmail.com
LOG SSB: frpvhfssb@gmail.com
LOG MIXED: frpvhfmisto@gmail.com. O nome do arquivo

deve ser “indicativo.log”;

13.2 Tutorial para a configuração e utilização do arquivos de configuração do conteste no N1MM em tempo hábil
para o concurso;
13.3 O resultado provisório será divulgado em até 30 dias após o concurso;
13.4 Caso sua operação seja com Multi-operadores, envie o indicativo e nome dos operadores para a emissão dos
Certificados individuais;
13.5 Todos os QSOs devem estar no horário UTC e o limite máximo de diferença no QTR de QSO entre logs, é
de 5 minutos. (Ajuste o relógio do seu computador, antes de iniciar o concurso).
14 Penalidades
14.1 Anotação incorreta do Indicativo: perda de QSO para quem anotou errado;

14.2 Anotação incorreta do Exchange: perda do QSO para quem anotou errado;
14.3 Duplicação de QSO: não há penalidade, mas apenas um QSO será validado;
14.4 Divergência de banda: perda do QSO para ambos;
14.5 Divergência de QTR, acima de 5 minutos: perda do QSO para ambos;
15 Além das penalidades acima, a violação das regras do concurso ou da legislação nacional sobre
radioamadorismo ou ainda conduta antidesportiva pode levar a uma ação de desclassificação ou reclassificação
para categoria Checklog;
16 Regras Gerais:
16.1 O uso do DX Cluster é permitido, porém o “auto spot” é proibido, seja oriundo da estação principal ou de
um dos seus operadores, assim como anunciar por qualquer meio ou artifício, mesmo de forma
dissimulada, subliminar, onde sua estação está sintonizada. Encontrá-la, faz parte do esforço de cada um e
este procedimento é considerado um comportamento antidesportivo, sujeito a desclassificação, em caso de
denúncia
comprovada.;
16.2 Toda operação da estação deve ocorrer em um único local ou dentro de um diâmetro máximo de 500 metros
e dentro de um único grid square;
16.3 A LABRE-RS tornará público todos os logs recebidos (exceto os Checklogs) com o objetivo de mostrar
transparência do concurso, permitindo que os participantes estudem os registros para obter estratégias e
técnicas melhores;
16.4 Os logs divulgados terão os e-mails removidos. Sempre que possível, tentamos encontrar endereços de email no SOAPBOX e os removemos, para proteger a privacidade dos participantes;
16.5 O recebimento do log é confirmado pela publicação na página no site da contestbr.org;
17 Recursos/Denúncias:
17.1 Recursos e Denúncias, serão aceitos (as) até 72hs após divulgação do resultado provisório, através do e-mail:
concursofarroupilha@gmail.com;
17.2 Não será aceito pedido de correção de log que possa alterar a classificação do concorrente ou do seu clube,
após a divulgação do resultado provisório, salvo se for comprovado que houve falha da Comissão de
Apuração.
18 Declaração: Ao enviar seu log de participação no Concurso Farroupilha de VHF o participante declara que:
18.1 Leu e entendeu as regras do concurso operando de acordo com as mesmas;
18.2 Operou de acordo com todas as regras e regulamentos do radioamadorismo Nacional;
18.3 Concorda que o seu log pode ser aberto ao público;
18.4 Concorda que todas as ações e decisões da Comissão Organizadora do Concurso Farroupilha são oficiais e
finais.
Não deixe de enviar o seu Log para não perder a possibilidade de receber o diploma do concurso mais antigo em
atividade no Brasil.
Acompanhe as últimas informações no site da LABRE-RS
Boa sorte
Comissão Organizadora do Concurso Farroupilha 2021

