
 

Concurso Carnaval de Loulé – 2009 
Período: Dia 21 e 22 de Fevereiro durante o Carnaval de Loulé 2009 –  
(Sábado das14h UTC até às 14h UTC de Domingo). 

Categoria: Estação Fixa ou Portátil em FM, SSB, CW. 

Classificação: As estações serão classificadas por banda. 

Frequências: As recomendadas pela IARU em cada modalidade (144, 432 e 1.2Ghz). 

QSOs: Só se poderá contactar uma vez com cada estação, por cada banda. Só serão válidos os contactos 
realizados em directo. Não se pode mudar de locator durante o concurso. 

Intercambio: Cada operador passará o controle de sinal (RST), número começado por 001 e QTH Locator 
completo. No log deve ainda constar a hora e data correspondente ao contacto. 

Pontuação: 1 Ponto por cada km, entre as duas estações. Soma dos pontos obtidos para pontuação final. 

Logs: Devem conter os seguintes dados: Data; Hora, Estação, Controlo Enviado; Controlo Recebido, QTH 
Locator; Quilómetros e pontos realizados. Estes devem ser enviados para o R.C.L Radioamador clube de Loulé 
em listas electrónicas até ao dia 15 de Abril 2009, para "radioamador_clube_loule@hotmail.com" As listas 
enviadas fora de prazo não contarão para efeitos do concurso. Se um concorrente não enviar o respectivo log, os 
contactos realizados serão contabilizados, desde que a mesma estação figure em, pelo menos 2 logs diferentes.  

Os casos de dúvida ao presente regulamento serão resolvidos pelo júri, tendo em atenção o espírito do 
concurso. Os resultados serão publicados no R.C.L. As decisões do júri serão inapeláveis, sem possibilidade a 
recurso. 

Prémios: Um troféu a cada um dos vencedores por banda. Diplomas aos participantes que realizem ao menos 5 
contactos que serão entregues no Jantar de Aniversario do R.C.L em Dezembro, data a determinar. Cada 
Rioamador só terá direito a um prémio, pelo que se optará pela classificação em que estiver melhor 
posicionado e será repescado o radioamador imediatamente a seguir nas listas. 
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