1. Período:
Edição de Outono (Hemisfério Sul):
Desde as 00:00 UTC do Sábado 02 de Maio de 2015.
Até as 16:00 UTC do Domingo 03 de Maio de 2015.
Objetivo: Realizar o maior número de contatos e
trabalhar diferentes grids squares dentro do período
de competição. Apenas contatos ponto-a-ponto
serão válidos (excluído uso de links VoIP, EME, satélites). Para estações fora
da América do Sul e Central, os QSOs válidos necessariamente deverão ser
com estações localizadas na América do Sul ou Central.
2. Bandas: 6 metros (50 MHz) e 2 metros (144 MHz) observando os planos
das bandas e subfaixas no respectivo país de operação.
3. Modos: FM, SSB, CW.
4. Categorias:
4.1 Mono Operador, Multibanda;
4.2 Mono Operador, 50 MHz;
4.3 Mono Operador, 144 MHz;
4.4 Multi Operador.
5. QSO: Trocar sinal (RS ou RST) e grid square da estação (os 4 primeiros
dígitos do localizador mundial). Exemplo: “59 GG66” para SSB e “599 GG66”
para CW.
6. Multiplicadores: O número de diferentes grid squares trabalhados por
banda, independente do modo.
7. Pontos:
8.1. Um ponto por diferente estação trabalhada em 6m, independente do modo;
8.2. Dois pontos por diferente estação trabalhada em 2m, independente do
modo;
8.3. A pontuação final é calculada pela a soma de diferentes grids squares
trabalhados em cada banda, vezes a soma das pontuações por banda;
8. Prêmios:
9.1. iplomas para as 3 estações com maior pontuação em cada categoria de
cada país DXCC;
9.2. Placas para o primeiro lugar de cada categoria Brasil;
9.3. Placa para a maior pontuação da América do Sul (exceto Brasil);
9.4. Placas especiais: A expedição brasileira com maior pontuação e ao
radioamador classe C com maior pontuação e outras categorias criadas.
9.5. Para ser elegível a placas o log deverá ter um mínimo de 20 qso´s válidos.
9. Logs: Padrão CQWW VHF Contest disponível em softwares para
concursos (N1MM, DX4WIN, etc). Não serão aceitos relatórios escritos (papel).
Envio por email no formato Cabrillo em até 72 horas após o término do
concurso, exceto expedições que terão até 10 dias de prazo para envio.

Relatórios recebidos após o prazo serão validados mas como check-logs, sem
direito a premiação. E-mail: log@avhfc.com
10. Miscelâneas:
a. Apenas um indicativo deve ser proferido como da sua respectiva estação
competidora durante o concurso;
b. É permitido o uso do DX Cluster, exceto self-sportting;
c. Respeite as limitações legais de sua licença e as regulamentações sobre
radioamadorismo de seu país;
d. Contatos feitos com estações que não enviarem relatório padrão, mas que
constem em pelo menos 3 relatórios recebidos pela organização, terão os
contatos validados após a checagem e cruzamento de informações;
e. Optimize sua estação para o melhor rendimento DXista;
f. Para expedições recomendamos que seja observado em primeiro lugar o
fator SEGURANÇA dos participantes;
g. Os resultados serão divulgados até 90 dias depois da data-limite para envio
dos logs;
h. A entrega dos troféus será no Encontro anual do Grupo Araucária de DX;
i. Os diplomas estarão disponíveis na download e impressão na internet.
j. Será declarado campeão brasileiro do VHF o radioamador ou grupo referente
a estação que fizer a maior pontuação.
k. Inconsistências no log e não cumprimento das regras levará à
desclassificação da estação.
l. Site do AVHFC: http://www.avhfc.com

