
Concurso VHF/ UHF   ARRLx  Memorial CT4UH 

1 - GENERALIDADES 

1.1 – A ARRLX levará a cabo o seu 1º concurso de VHF/UHF com âmbito essencialmente 

Nacional 

1.2 – Este ano de 2021 terá como tema “LISBOA CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO” o 

concurso irá ser feito nas bandas de 2m, 70cm e 23cm, no dia 31 de Julho de 2021 (sábado) 

1.3 – Participantes: Podem participar todos os radioamadores devidamente licenciados. 

1.4 – Categorias: Operador único e Multi-operador  

1.4.1 Multi-operador: dá assim a possibilidade às camadas mais novas de radioamadores de se 

introduzirem nestas modalidades, Neste caso é obrigatório o uso de indicativo especial para o 

efeito, ou indicativo de uso comum. Este deve ser providenciado pelas equipas participantes 

junto da entidade reguladora ANACOM. 

Os operadores da estação multi-operador não podem participar individualmente. 

As estações multi-operador devem comunicar com antecedência (até a véspera do dia 28 de 

julho de 2021 via e-mail) quais são as composições das respectivas equipas, para a organização 

de concurso. Deve mencionar todos os indicativos participantes. 

1.5 – Envio de Log´s: será até 15 de agosto de 2021, para a Direcção da associação 

contest@arrlx.pt ou por outra forma que será comunicada posteriormente. (site de introdução 

de dados de concurso) 

1.6 – Chamada:  “Contest  ARRLX MEMORIAL  CT4UH”. 

 

2 - BANDAS DE VHF/UHF MODO FM 

2.1 – Objectivos: Promover a actividade nas faixas VHF e UHF do Serviço de Amador, 

 Em 2m, 70 cm e 23 cm. Incentivar a iniciação aos concursos, aos Amadores principiantes, 

despertando o interesse competitivo e a respectiva evolução técnica de todos sem excepção. 

2.2 – Período: 31 de Julho de 2021 (Sábado) entre as 10h00 e as 23h00 UTC. 

2.3 – Âmbito: Nacional, contudo será aceite qualquer contacto desde confirmado por log se o 

mesmo for internacional 

2.4 – Categorias: Categoria única para estações fixas, móveis ou portáteis, (todos a concorrer 

com  todos). 

2.5 – Bandas: 2m, 70cm e 23cm nos segmentos recomendados pela IARU Região I. Serão 

válidos para o concurso os seguintes segmentos de frequências: 

2m: 145,225 Mhz  ~ 145,575 MHz 
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70cm: 433,400 ~ 433,575 MHz  

23cm: 1297,500 ~ 1298,000 MHz  

2.6 – Modo de emissão: Telefonia em FM (F3E).  

2.7 – Contactos: A mesma estação só pode ser contactada uma vez por banda. Só pode ser 

utilizado um QTH Locator em todas as bandas, durante todo o concurso. Os contactos 

efectuados de outra forma que não a de ponto a ponto (Exemplos: Repetidores, Satélites, 

Echolinks, redes digitais, etc.), não são válidos: 

2.7.1 – É expressamente proibido, solicitar ao colega de contacto (aquele que chamou contest) 

que ele mude de banda para efectuar outro contacto consigo, não deixando assim outos 

colegas a possibilidade de realizar contactos nessa mesma frequência, criando caos e confusão 

nas bandas. (será penalizado se for ouvido pelos elementos de Júri)  

Não invalida que o concorrente que efectua a chamada (aquele que chama contest)  não possa 

informar que a partir da hora x irá estar em outra banda. 

2.7.2 – Seja cordial quando efectua contactos, seja respeitador mesmo quando exista Pile Up, 

não atropele o contacto de outro colega, seja moderado, haverá tempo para todos. 

2.8 – Intercâmbio de dados: Serão trocados um número sequencial, começando por 001 e o 

localizador (QTH Locator completo – exemplo: IN68ba), de ambas as estações. 

Não será necessário fornecer durante o contacto a hora do mesmo, nem o RS (sinal) mas é 

necessário registá-la no respectivo “LOG” (em UTC – Tempo Universal Coordenado). 

2.9 – Pontuação: Será contabilizado 1 ponto por contacto por cada banda. 

A Classificação por banda será a soma do total de pontos nessa banda. 

A pontuação final será calculada utilizando-se a seguinte fórmula: 

Pontuação final = total de pontos da Banda de 2m + (2 x Banda de 70cm e 23 cm). 

O valor total será multiplicado pelo número de quadrículas do QTH locator conquistadas nos 

contactos. Por exemplo Portugal continental tem 11 quadrículas, se contactar todas as zonas 

multiplica por 11 o total de pontos. 

 

2.10 – Listas: Será elaborado um “Log” (lista de registo de actividade) por banda. 

Os “Log´s” devem ser entregues em formato ADIF:   

Data, Hora UTC, Controlo RS, Indicativo,  QTH Locator,  

 



2.11 – Verificação de listas: Se um concorrente não enviar o respectivo “Log”, os contactos 

realizados serão anulados. Somente serão classificados os concorrentes que remetam 

dentro do prazo os respectivos “Log´s”. 

 

2.12 – Classificações: Serão estabelecidas classificações, por banda e classificação geral. 

Classificação por Banda. 

2m – Troféus 1º classificados. (maior pontuação simples da banda) 

70cm – Troféus 1º classificados. (maior pontuação simples da banda) 

23cm – Troféu ao 1º classificado. (maior pontuação simples da banda) 

Classificação geral – Troféus aos 3 primeiros classificados que obtenham o maior número 

de pontos conseguidos no conjunto das bandas participadas. 

 

3 – DESCLASSIFICAÇÕES 

Serão desclassificados todos os operadores que: 

– Proporcionem dados falsos ou erróneos aos restantes concorrentes e à organização. 

– Favorecimento de pontos a determinados concorrentes em prejuízo dos demais. 

– Não cumpram os normativos legais do Serviço de Amador. 

– Transgridam qualquer dos pontos do presente regulamento. 

– Efectuem chamadas nos segmentos definidos pela IARU Região I, que não seja o uso de F3E 

 

4 - Resultados 

Serão publicados os resultados provisórios na página oficial na Internet da Arrlx, a fim de 

poderem ser feitas eventuais reclamações no prazo de até 5 dias úteis a contar da respectiva 

publicação. Transcorrido esse prazo, os registos serão considerados definitivos. 

A atribuição dos prémios serão posteriormente afixados a data e local da entrega. 

 

5 – NOTAS FINAIS 



1 – A participação no concurso supõe a total aceitação do seu regulamento. Os casos omissos 

ou de dúvida ao presente regulamento, serão resolvidos pelo júri concurso da ARRLX, tendo 

em atenção o espírito do concurso. As decisões finais da organização serão inapeláveis. 

 

 

Departamento de Concursos da ARRLx 


