WOSM - World Organization of the Scout Movement

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CQWS – CQ World Scouts

O CQWS – CQ World Scouts é uma atividade promovida pela União dos Escoteiros do Brasil e reconhecida pela
WOSM – Organização Mundial do Movimento Escoteiro, de caráter anual, para radioamadores, escoteiros e bandeirantes,
realizado no terceiro final de semana cheio de abril (sábado e domingo no mês de abril).

REGULAMENTO
DATA E DURAÇÃO:
Art. 1... O CQWS – CQ World Scouts é realizado no 3º final de semana cheio de abril, das 20h00 - Brasília de Sexta até 13h00 –
Brasília de Domingo, aberto à participação de todos os radioamadores licenciados, escoteiros ou não.
1.1... O objetivo da atividade é colocar “no ar” as estações escoteiras e divulgar nosso Movimento e o Radioescotismo.
1.2... A ABERTURA e o ENCERRAMENTO acontecerão em 7.090 Mhz, nos 40 metros e no Echolink - JOTA – P.

FAIXAS DE EMISSÃO:
Art. 2... Serão considerados válidos os contatos em FONIA em 80, 40, 20, 15 e 10 metros e no Echolink.
2.1... É vetada a operação simultânea de um mesmo indicativo em faixas diferentes.
2.2... É necessário que cada radioamador transmita pessoalmente seu indicativo e sigla;
2.3... Ao operador de estação de Grêmio ou Clube é permitido transmitir seu indicativo e sigla pessoal.
CHAMADAS:
Art. 3... Os radioamadores deverão chamar CQWS ou CQ World Scouts.
LOGS e PONTOS:
Art. 4... Os contatos deverão ser registrados no JOTA Software ou em formato Cabrillo, com os seguintes dados:
4.1... Faixa, Data, Hora, Indicativo, Sinais e Sigla da Estação, de acordo com a tabela abaixo:
Siglas em Português
Inglês
Letra
Pontos
Estações de Radioamadores
Amateur Radio
R
1
Estações de Escoteiros
Scouts
S
3
Estações de Bandeirantes
Guides
G
3
Estações de Grêmios ou Clubes
Ham Group Station
C
5
Estações da LABRE ou outras ligas
Leagues
L
5
Coordenadores de Radioescotismo
Jota Coordinators
J
10
Organização do CQWS
Management Team
W
20
4.2... Contatos com um mesmo indicativo poderão ser repetidos, desde que em faixas diferentes.
MULTIPLICADORES:
Art. 5... Será concedida de acordo com a sigla e levando em conta a localização da estação contatada.
5.1... Tabela de Multiplicadores:
Contatos entre estações
Multiplicador
Do mesmo estado
1
De estados diferentes
2
De países diferentes
3
PRAZOS:
Art.6... O CQWS apresenta os seguintes prazos aos participantes:
6.1... Envio eletrônico dos LOGs até 15 de maio, através do site www.radioescotismo.com.br/concursos.
6.2... A apuração será feita a partir de 30 de maio;
6.3... A divulgação dos resultados será feita até dia 15 de junho;
CLASSIFICAÇÃO:
Art. 7... Será feita de acordo com os LOGs dos participantes com o mínimo de 10 contatos, da seguinte forma:
7.1... Total de Pontos em cada uma das bandas de Operação (80, 40, 20, 15 e 10m) e Echolink
7.2... Total Geral de Pontos em HF, ou seja, nas bandas de operação.
PREMIAÇÃO:
Art. 8... A União dos Escoteiros do Brasil outorgará as seguintes distinções, não cumulativas:
8.1... Diploma de Participação às estações que enviarem seus logs dentro do prazo;
8.2... Placas ou Quadros aos colocados em primeiro lugar de cada faixa, echolink e na classificação geral;
8.3... QSLs especiais a todos que contatarem as estações da Organização do CQWS.
OBSERVAÇÕES:
Art. 9... A Organização do CQWS não se responsabilizará por apurar LOGs incorretos ou enviados fora do prazo:
9.1... Os casos omissos serão decididos pela organização da atividade e sua decisão será soberana.
Art.10.. O CQWS sugere o uso das estações em sedes ou acampamentos, para promover maior integração.
10.1.. Radioamadores iniciantes devem ser orientados a trabalhar dentro da ética e técnica de concursos.
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