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Introdução 

O GPCW tem como objectivos a promoção, o desenvolvimento e a prática da 

utilização do CW. 

Considerando que não existe, no momento, qualquer concurso nacional de CW, 

resolveu o Grupo Português de CW (GPCW) tomar a iniciativa de promover um 

concurso nacional de CW, denominado Concurso Lusitano de CW, nos moldes do 

presente regulamento. 

Assim, o GPCW tem o prazer de convidar todos os radioamadores de CT, CT3 e CU 

a participarem no Concurso Lusitano de CW de 2018. 

1. Objectivos 

Os principais objectivos deste concurso são: 

1.1. – Fomentar a utilização de CW no espaço nacional, entre os radioamadores, 

clubes e associações. 

1.2. – Promover a integração de mais radioamadores nacionais no âmbito dos 

concursos CW. 

 

2. Datas e horas  

 

2.1. – O concurso é repartido por vários mini-concursos, com a duração de 1 hora. 

2.2. Os mini-concursos ocorrem entre as 21h00 e as 21h59 UTC quando têm lugar à 

quarta-feira ou dias de semana; 

2.3. Os mini-concursos ocorrem entre as 09h00 e as 09h59 UTC quando têm lugar ao 

Domingo ou ao fim de semana; 

2.4. Em 2018, os mini-concursos, ocorrem nas seguintes datas:  

2.4.1. – Quarta-feira - 17JAN2018; 

2.4.2. – Domingo – 04MAR2018; 

2.4.3. – Quarta-feira - 21MAR2018; 

2.4.4. – Domingo - 29ABR2018; 

2.4.5. – Quarta-feira - 16MAI2018; 

2.4.6. – Domingo - 17JUN2018; 

2.4.7. – Quarta-feira - 19SET2018; 

2.4.8. – Domingo - 21OUT2018;  

2.4.9. – Quarta-feira - 21NOV2018. 

3. Bandas  

3.1. – Serão utilizadas as bandas dos 2, 10, 15, 20, 40 e 80 metros, exclusivamente 

em CW (A1A), nos segmentos destinados a este, conforme os planos de banda 

da IARU, Região 1; 

3.2. – Na banda dos 2m não são considerados contactos através de repetidores 

terrestres;  

3.3. – A recepção do CW será unicamente auditiva e sem recurso a outros meios, 

nomeadamente informáticos; 
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3.4. – Os operadores podem mudar de banda, sendo que apenas um sinal poderá ser 

transmitido, em cada momento, em qualquer banda.  

3.5. Recomendações 

3.5.1. – Face aos objectivos deste Concurso, recomenda-se a não utilização de 

meios informáticos para transmissão de CW. 

4. Categorias 

4.1. As estações concorrem, em cada mini-concurso, numa das categorias a seguir 

indicadas: 

• Categoria A – Estações QRPp (PWR  1W) 

• Categoria B – Estações QRP (1 W < PWR  5W) 

• Categoria C – Estações QRO (PWR > 5W)  

4.2. Cada estação pode participar em diferentes categorias em diferentes mini-

concursos, mas em cada mini-concurso, cada estação participa apenas numa e 

uma única categoria. 

 

5. Chamada e intercâmbio 

5.1. – A chamada será feita utilizando a expressão “CQ CT TEST DE [indicativo da 

estação]”; 

5.2. – Os dados a enviar à estação correspondente são os seguintes: 

5.2.1.Estações de membros do GPCW 

5.2.1.1. - Indicativos, RST, categoria e número de membro 

 RST + A ou B ou C + #GPCW 

 Exemplo: 559 A 7 (RST 559, categoria A, membro GPCW #007) 

5.2.2. – Restantes estações: 

5.2.2.1.- Indicativos, RST e o nº de QSO 

 RST + A ou B ou C + #QSO 

 Exemplo: 579 B 051 (RST 579, categoria B, 51º QSO) 

5.2.2.2.– O número de QSO é um número sequencial, começado em 001 na 

aquando do primeiro QSO, em cada mini-concurso. 
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6. Pontuação 

A pontuação do concurso é a obtida através da aplicação das regras seguintes: 

6.1. – Pontuação em cada mini-concurso 

6.1.1.– Por cada QSO será contabilizado 1 ponto. 

6.1.2. – As estações de membros do GPCW são multiplicadores. 

6.1.3.– A pontuação em cada mini-concurso é obtida pela soma dos pontos  

multiplicada pelo número de multiplicadores. 

 

(Pontuação no mini-concurso = Nº de pontos x Nº de multiplicadores) 

 

6.2. – Pontuação no Concurso 

6.2.1. No âmbito do Concurso, o cômputo dos pontos é feito para cada 

categoria em que a estação participou.  

 A estação CT1ZZZ concorreu no 1º mini-concurso em QRP (categoria B) 

onde obteve 123 pontos. 

▪ No concurso tem, nesta altura: 

Categoria B - 123 pontos 

 

 No 2º mini-concurso concorreu em QRO (categoria C), obtendo 417 pontos. 

 No concurso tem, nesta altura: 

▪ Categoria B - 123 pontos 

▪ Categoria C - 417 pontos 

 

 No 3º mini-concurso concorreu em QRP (categoria B), obtendo 78 pontos. 

 No concurso tem, nesta altura: 

 Categoria B - 201 pontos 

 Categoria C - 417 pontos 

6.2.2.– A pontuação final do concurso é o resultado da soma dos pontos obtidos em 

5 mini-concursos, onde cada participante obteve os melhores resultados. 

6.2.3. – Ganha, em cada categoria, quem obtiver o maior número de pontos nessa 

categoria.  

6.2.4. – Caso ocorra um empate, o desempate é feito, sequencialmente, pelos 

seguintes factores:  

6.2.4.1. – Maior número de QSOs; 

6.2.4.2. – Maior número de indicativos contactados; 

6.2.4.3. – Maior pontuação no ano anterior, a partir do segundo Concurso; 

6.2.4.4. – Menor idade do operador. 

7. Validação de QSOs 

7.1. – Os logs são cruzados para validação dos QSOs, considerando-se estes válidos 

quando constarem dos logs das estações participantes.  

7.2. – Os QSOs são válidos e os pontos serão atribuídos se: 

7.2.1. – A cada QSO registado no log de uma estação corresponder o respectivo 

registo no log da estação correspondente; 
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7.2.2. – A estação não tiver sido contactada nos 20 minutos anteriores, 

independentemente da banda. 

7.3. – Aos QSOs não validados serão atribuídos zero pontos.  

7.4. – Na ausência do log de uma das partes, serão consideradas estações 

participantes dos mini-concursos aquelas cujo indicativo apareça em, pelo 

menos, 3 logs recebidos. 

8. QSOs duplicados (dupes) 

8.1. – Os QSOs duplicados (DUPE) valem zero pontos e devem ser assinalados no 

respectivo log. 

8.2. – Considera-se um QSO duplicado quando este está em infração da regra 7.2.2 

(20 minutos de intervalo entre QSOs). 

9. Prémios e certificados 

9.1.  – Serão atribuídos prémios ou diplomas aos 3 primeiros classificados de cada 

categoria do Concurso (A, B e C). 

9.2. – Serão atribuídos certificados de participação às estações que tenham submetido 

logs de, pelo menos, 5 mini-concursos, excluindo-se os mencionados em 9.1. 

10. Logs 

10.1. – Os logs serão enviados, exclusivamente por via eletrónica, para 

gpcw.contest@gmail.com, até 15 dias após o final de cada mini-concurso, em 

formato ADIF ou CSV ou Cabrillo. 

11. Penalidades 

11.1. – Será desclassificado o concorrente que: 

11.1.1. – Faltar à verdade; 

11.1.2. – Não cumprir com as regras do concurso; 

11.1.3. – Não cumprir a legislação em vigor; 

11.1.4. – Tentar falsear resultados. 

11.2. – A desclassificação pode ser determinada para qualquer dos mini-concursos 

ou para o Concurso, na sua globalidade. 

11.3. – As decisões do júri são definitivas e não admitem recurso. 

12.  Notas finais 

12.1. – É permitida a consulta de clusters, não sendo admissível o auto anúncio (self 

spotting)  

12.2. – O envio de um log, por parte de um participante, implica que este aceita as 

regras do concurso. 

 

A Coordenação do GPCW agradece todas as opiniões que lhe sejam enviadas para 

melhoria das regras concursais! 

mailto:gpcw.contest@gmail.com

