
 
 

 

 
 
 

 
Campeonato de Portugal 

VHF – UHF 
 

REGULAMENTO 
 
 

1- A REP-Rede dos Emissores Portugueses, cria o Campeonato de Portugal VHF – UHF, em 
conjunto com as Associações e Clubes de Radioamadores abaixo designados, e que será 
disputado durante cada ano civil, com âmbito internacional. 
- RCL – Radioamador Clube de Loulé 
- Clube de Pessoal EDP 

 
2- Serão consideradas concorrentes, todas as estações participantes nos concursos que 

fazem parte do calendário estabelecido anualmente no primeiro mês de cada ano, ou seja 
Janeiro. 
A participação a partir de outros países não será acumulada para efeitos de atribuição de 
prémios deste Campeonato de Portugal VHF – UHF. 
 

3- Fazem parte do Campeonato de Portugal VHF-UHF, os seguintes concursos: 
- RCL - Carnaval de Loulé (14h00 UTC de 21 às 14h00 UTC de 22 de Fevereiro de 2009) 
- ARAM – 5º Concurso VHF-UHF (25 de Abril de 2009) 
- Clube Pessoal EDP (30 de Maio de 2009 das 14h00 UTC às 23h00 UTC) 
- REP - Dia de Portugal (13 de Junho de 2009 das 12h00 UTC às 20h00 UTC) 
- IARU VHF (1º fim de semana de Setembro de cada ano) 
- IARU UHF (1º fim de semana de Outubro de cada ano) 
 

4- Categorias: 
- Estação Fixa 
- Estação Portátil MonoOperador 
- Estação Portátil MultiOperador 
As estações móveis serão incluídas na categoria Portátil. 
As classificações serão estabelecidas por banda e categoria. 
 

5- Pontuação: 
Em cada concurso individual, será atribuída uma pontuação estabelecida de acordo com os 
quilómetros correspondentes à distâncias calculadas ente QTH Locators, que serão 
participados por cada Clube ou Associação à REP, e esta por sua vêz elaborará a 
classificação do Campeonato de Portugal, que corresponderá ao acumulado das 
pontuações de cada concurso individual.  
 
 



 
 
 

6- Listas ou LOG,s: 
As listas ou folhas de LOG, serão enviadas somente para os organizadores de cada 
concurso individual e que por sua vez darão a conhecer à REP, as classificações depois de 
publicadas. 
Não se torna necessário o envio de listas separadas para o Campeonato. 
 

7- Prémios: 
Será atribuído um Troféu ou Prémio ao Campeão de cada Categoria. 
Serão atribuídos Diplomas até ao 10º classificado de cada categoria. 
 

8- Reclamações: 
Fica estabelecido como período para reclamações, os 10 dias seguintes (dias seguidos de 
calendário), à data da publicação dos resultados na página WEB da REP 
(http://www.rep.pt), e findo este prazo as classificações serão consideradas definitivas. 
 

9- Nota Final: 
A participação no Campeonato de Portugal de VHF-UHF, supõe a total aceitação do 
presente Regulamento. 
Todas as decisões finais da Organização, serão inapeláveis depois de transcurrido o prazo 
estabelecido para as reclamações. 
 
Propomos que todos os Concursos que integrem o “Campeonato de Portugal VHF-UHF” 
passem a incluir no seu próprio regulamento a menção de: “Concurso Integrado no 
Campeonato de Portugal VHF-UHF”. 
 
 
 
@  REP – Março 2009 

 
 


