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MARATONA QRS-10 CW
CW Não é Dificuldade e Sim Oportunidade

REGULAMENTO

1 - Maratona 2023:

A Maratona tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo do ano, sendo

consagrado como campeão o radioamador que mais pontuar no somatório das etapas em

sua categoria. Ela segue os seguintes parâmetros:

a) Concurso somente na modalidade CW em baixa velocidade (até 12WPM)

b) Cada etapa tem 4 horas de duração

c) O Horário da etapa tem início às 19:00 UTC e término às 23:00 UTC

d) A banda utilizada é somente os 40 metros (preferencialmente de 7000 kHz a 7047

kHz)

Etapa Mês Dia HORA UTC

1ª etapa janeiro 08/01

Início: 19:00
UTC

Término:
23:00
UTC

Brasil -3
Início: 16:00

UTC

Término: 20:00
UTC

2ª etapa fevereiro 05/02

3ª etapa março 12/03

4ª etapa abril 02/04

5ª etapa maio 07/05

6ª etapa junho 04/06

7ª etapa julho 09/07

8ª etapa agosto 06/08

9ª etapa setembro 03/09

10ª etapa outubro 01/10

11ª etapa novembro 05/11

12ª etapa dezembro 03/12
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2 - Categorias e estação

a) HI (Estações brasileiras, com operadores das classes A e B que operam com

potências acima de 100W e com máximo de 1500W dependendo da classe);

b) LOW (Estações brasileiras, que operem com potências de até 100W)

c) QRP (estações que operem com até 5W);

d) DX (estações de outros países que não estejam nas categorias QRP / YL / GA);

e) YL (estações operadas por mulheres, independente da potência);

f) GA (grupos ou associações, independente da potiência).

g) SWL (para radioescutas)

2.1 Operador/ Estação

A. Com exceção da categoria GA, em todas as categorias só é permitido o uso de um

único transceptor e um único operador.

B. A categoria GA é permitida apenas um único transceptor e múltiplos operadores

que devem sempre utilizar o indicativo do grupo ou associação.

C. Os grupos e associações devem utilizar a potência referente a classe do operador,

sendo 1.500 Watts para classe A, 1.000 Watts para classe B e 100 Watts

para classe C.

D. Estações DX devem utilizar a potência de acordo com a legislação do seu país.

2.2 Radioescuta

O radioescuta ( SWL ) deve enviar o informe de recepção comprovando no mínimo
3 QSOs ao longo do ano, para ter direito ao certificado. Baixe o informe de
recepção AQUI.

3- Exchange e Chamada:

O Exchange varia de acordo com a categoria escolhida para participar sendo que:

Categoria Exchange
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HI Estado brasileiro de acordo com o local da estação. Ver tabela dos
estados brasileiros

LOW Estado brasileiro de acordo com o local da estação. Ver tabela dos
estados brasileiros

DX DX

QRP QRP

YL YL

GA GA

3.1 – Chamada:

A chamada geral é feita com o CQ mais a indicação da Maratona QRS 10, veja o exemplo:

“CQ QRS . . . CQ QRS . . . DE (INDICATIVO) TEST”

4 – Pontuação:

Exchange Categoria

Contatos com estações HI e LOW 2 pontos

Contatos com estações DX 3 pontos

Contatos com estações QRP, YL, GA 5 pontos

● Indicativos presentes em apenas 01 (um) único Log serão denominados
UNIQUES e considerados como erros de registro de QSO.

● Caso alguma estação não envie o LOG, será computado se o indicativo dela
aparecer em pelo menos 3 logs válidos.
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4.2 – Multiplicadores:

Dois tipos de multiplicadores serão utilizados:

Por país: (M1) Por estado brasileiro: (M2)

Cada país trabalhado contará 1
multiplicador.

Cada estado trabalhado contará 1
multiplicador. (ver tabela de estados
brasileiros acima)

4.3 -  PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação final é obtida pela seguinte fórmula:

Soma dos pontos dos QSO X Soma dos multiplicadores

Atenção: Nos módulos dos programas N1MM e DXLog.net, as estações com os
exchange ”QRP, YL, GA” não estão sendo contabilizadas como multiplicadores UF,
mas no programa de apuração da MARATONA QRS-10, as mesmas serão
contabilizadas como multiplicadores normalmente.

Orientação:
Se vocês deseja competir, lembre-se de participar com a mesma categoria em
todas as etapas

5 – Instruções para o Log (Registro de Contato):
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A. Registros de LOGs: Todos os logs devem ser enviados em formato

CABRILLO 3.0 (conforme modelo gerado pelos programas). Não serão

aceitos logs manuscritos e/ou outros formatos.

B. Cada estação deve declarar a sua participação em uma única categoria, os

QSO’s remanescentes serão utilizados como Check Log;

C. O nome do arquivo CABRILLO deve ser o indicativo da estação participante.

Ex: PY2JOS.log

D. Indicativos portáteis devem usar um hífen no lugar da barra. Ex:PW2P-PY0

para PW2P/PY0.

6 – Prazo:

Os LOG's devem ser enviados  até 7 dias após o término de cada etapa.

7 – Envio do Log:

Através do formulário de envio de log disponível no site:
https://www.599dxgroup.com.br/contact-8

Para enviar o LOG:

● Digite seu indicativo
● Selecione a categoria
● Selecione a etapa
● Anexe o arquivo cabrillo .log
● Digite o código
● Clique em enviar.

Se tudo estiver correto aparecerá uma
mensagem confirmando o envio abaixo
do botão.

Declaração:
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Ao enviar o Log, o participante aceita incondicionalmente que:

A) Leu e compreendeu o regulamento e concorda em obedecê-lo e seguir todas
as regras e regulamentos pertinentes ao radioamadorismo;

B) Aceita que a apuração e decisões da comissão organizadora da Maratona
QRS-10 do 599 DX GROUP sejam soberanas para deliberar sobre cada caso, e
suas decisões são oficiais e definitivas.

8 - Advertência / Desclassificação:

Será primeiramente advertido e se continuar será desclassificado o
radioamador que:

a) Transmitir em velocidade acima de 12 PPM.

b) 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 válido;

c) Utilizar-se de outros meios de comunicação não amador: tipo telefone, EchoLink,
Internet, telegram, whatsapp, mensagens instantâneas (sms), salas de chat, VoIP,
ou confirmar contatos durante a transmissão é antidesportivo e o participante está
sujeito a desclassificação;

d) Nenhum concorrente receberá pedido de correção do seu log, por erro ou
omissão. Logs recebidos em desacordo com o regulamento ou com erros que
impeçam sua correta apuração, serão automaticamente reclassificados como
Checklog;

e) Violar qualquer uma das regras deste regulamento;

Sobre o uso de ferramentas digitais na internet:
É responsabilidade de cada participante honrar o hobby e fazer o bom uso das
ferramentas disponíveis na internet, como redes sociais e sistemas de mensagens
instantâneas. Essas ferramentas não são e não devem ser usadas como uma
extensão do espectro de frequências destinadas ao radioamadorismo.
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Sobre o uso do Cluster:
- É permitido “spotar” uma estação trabalhada;
- É permitido “spotar” uma estação escutada, mesmo que você não tenha
conseguido trabalhar;
- É permitido “spotar” um QSO entre duas estações participantes;
- É proibido o auto-spot (você próprio “spotar” seu indicativo) em sistemas de
cluster, isso é antiético.

9 - Premiações:

a) Receberá uma premiação o primeiro colocado de cada categoria , e certificado
digital para todos os participantes.

b) A premiação dos clubes será feita com a soma das pontuações dos logs
enviados pelos seus membros.

Interessados em patrocinar as premiações deverão entrar em contato com os
organizadores através do email: mqrs10@gmail.com (o participante poderá
patrocinar a própria placa, independentemente da classificação)

10 - Resultados e entrega dos prêmios:

a) O resultado do concurso será publicado no site (www.599dxgroup.com.br) até
90 dias após o término da maratona, e os vencedores serão notificados via E-mail;

b) Os prêmios serão enviados pelo correio aos vencedores.

Informações de Contato:
Comitê do Concurso:mqrs10@gmail.com
Web site: www.599dxgroup.com.br

Apoio:
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