CONCURSO DIA DE PORTUGAL
2º Sábado do mês de Junho de cada Ano das 00:00Z as 24:00Z

A REP - Rede dos Emissores Portugueses, organiza no 2º Sábado do mês de Junho de cada ano o Concurso "DIA de
PORTUGAL".
O Concurso é em FONIA (SSB), nas bandas dos 10, 15, 20, 40 e 80 metros e utiliza o plano de bandas recomendado pela
IARU para a Região 1.
Este Concurso faz parte do Calendário de Concursos Internacionais da IARU.
Categorias:
Intercâmbio:
Pontuação:

Multiplicadores:
Pontuação Final:
Prémios :

Logs:

Mono operador em todas as bandas e em SSB.
Estações de DX enviam RST e número sequencial a começar por 001.
Estações de PORTUGAL enviam RST e as letras identificativas do seu Distrito ou Região Autónoma.
Contactos de estações de DX com estações de outros paises do DXCC, exceptuando PORTUGAL valem
3 pontos.
Contactos de estações de DX com estações de PORTUGAL valem 6 pontos.
Contactos de estações de PORTUGAL, entre si ou com estações de ESPANHA (com excepção de EA6,
EA8 e EA9) valem 3 pontos, mas só são válidos os contactos efectuados em 40 e 80 metros.
Contactos de estações de PORTUGAL com estações de DX exceptuando ESPANHA valem 3 pontos.
Contactos com a mesma estação só são válidos em bandas diferentes.
Cada Distrito ou Região Autónoma e cada país do DXCC em cada banda contam como multiplicadores.
Contactos entre estações de DX do mesmo país do DXCC contam apenas para efeito de multiplicador.
Somatório dos pontos dos contactos efectuados nas várias bandas multipli-cados pelo somatório dos
vários multiplicadores.
Placa para a melhor pontuação a nivel mundial.
Placas para as melhores pontuações portuguesa e EA.
Diploma para a melhor pontuação em cada país do DXCC, se o total obtido for pelo menos 20% da
melhor pontuação geral.
Diploma de participação a todas as estações com 50 ou mais contactos registados (CT) ou 25 ou mais
contactos registados (DX).
Os prémios não são acumuláveis.
Os logs devem ser enviados com carimbo de correio anterior a 1 de Setembro do corrente ano em folhas
normais de concurso, incluindo folha resumo e de duplicados quando for caso disso ou sempre que o
número de contactos seja superior a 200, se possivel com descrição da estação e potência utilizada, para
o seguinte endereço:
REP AWARD/CONTEST MANAGER
APARTADO 2483
1112 LISBOA CODEX

Identificação de Distritos e Regiões Autónomas de Portugal
AVEIRO
BEJA
BRAGA
BRAGANÇA
CASTELO BRANCO
COIMBRA
EVORA
FARO
GUARDA
LEIRIA

AV
BJ
BR
BG
CB
CO
EV
FR
GD
LR

LISBOA
PORTALEGRE
PORTO
SANTAREM
SETUBAL
VIANA DO CASTELO
VILA REAL
VISEU
AÇORES
MADEIRA

LX
PG
PT
SR
ST
VC
VR
VS
AC
MD

PARTICIPA !! VAMOS MOSTRAR COM A NOSSA PRESENÇA A VITALIDADE DO
RADIOAMADORISMO EM PORTUGAL

