
TROFEU GADX  MARATONA DE DX 

 

Com o objetivo de continuar incentivando a prática do Dx no Brasil, o GADX Grupo 

Araucária de Dx , esta instituindo o TROFEU MARATONA DE DX, destinado aos 

radioamadores Brasileiros que se distinguirem na caça ao Dx em cada ano a partir de 2009. 

 

Utilizaremos para o TROFEU MARATONA DE DX  as regras e condições estabelecidas 

pelo CQ DX MARATHON, patrocinado pela CQ MAGAZINE disponível na pagina do 

GADX  http://www.araucariadx.com  ou diretamente na página http://www.cq-amateur-

radio.com/DX%20Marathon%20Rules%20Dec08.pdf 

 

A competição estabelece que devem ser trabalhados o número máximo de entidades de Dx 

e zonas independente do modo ou banda desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano 

letivo. Prevalecem todos os modos e inclusive as bandas WARC. A lista de entidades é a 

constante  no link: 

http://dxmarathon.com/Submissioninfo2009/DX%20Marathon%20Scoresheet-V2009.1.xls 

 

Distribuiremos troféus aos 2 (dois) principais scores de Brasileiros constantes na lista a ser 

publicada anualmente pela revista CQ Magazine, e certificados especiais aos cinco 

primeiros  5 (cinco) Brasileiros colocados. 

 

Esperamos o máximo de participantes para que, cada vez mais, sejamos respeitados no 

contexto internacional. 

 

Boa sorte a todos 

 

Atilano de Oms PY5EG 

 



TROFEU GADX MARATONA DE DX   
  

INDIVIDUAL 

Com o objetivo de continuar incentivando a prática do Dx no Brasil, o GADX Grupo 
Araucária de Dx, esta instituindo o TROFEU MARATONA DE DX, destinado aos 
radioamadores Brasileiros que se distinguirem na caça ao Dx em cada ano a partir de 2009. 

Utilizaremos para o TROFEU MARATONA DE DX as regras e condições estabelecidas 
pelo CQ DX MARATHON, patrocinado pela CQ MAGAZINE disponível na pagina do GADX 
http://www.araucariadx.com ou diretamente na página 
 http://www.cq-amateurradio.com/DX%20Marathon%20Rules%20Dec08.pdf 

A competição estabelece que devem ser trabalhados o número máximo de entidades 
de Dx e zonas independente do modo ou banda desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano 
letivo. Prevalecem todos os modos e inclusive as bandas WARC. A lista de entidades é a 
constante no link: 
http://dxmarathon.com/Submissioninfo2009/DX%20Marathon%20Scoresheet-V2009.1.xls 

Distribuiremos os seguintes troféus: 

• Troféu de Campeão e Vice Campeão individual alta potencia: 

• Troféu de Campeão e Vice Campeão baixa potencia. 

• Certificados especiais aos cinco primeiros classificados em cada uma das 
categorias acima. 

• Certificados especiais aos maiores scores de cada modalidade, fonia, telegrafia 
e digital independente de potência 

• Certificados especiais aos dois primeiros colocados classe B e C misto, fonia, 
telegrafia e digital independentemente das premiações baixa potencia acima 
definidas. 

 

TIMES 

Com o objetivo de dinamizar a agregação dos operadores de DXs em grupos a 
MARATONA GADX esta instituindo uma categoria denominada TIMES. Os TIMES deverão ser 
formados a cada 1º de janeiro, devendo serem anunciados ate o dia 31 de janeiro na lista 
oficial do GADX ou a critério da coordenação, não podendo ser alterado os seus componentes 
anunciados durante o período da competição . Excepcionalmente no ano de 2011 o anuncio e 
a formação dos times poderá ser feita ate o dia 30 de Junho 2011. Não serão validos para 
premiação, os TIMES, anunciados fora deste período. 

 Os times deverão  ser formados por quatro operadores de DX, que preferencialmente 
pertençam a uma mesma unidade da Federação, devendo ser identificados por algum 
indicativo especial já ativado, ex PW7T (também aqui denominada de estação base). Poderão 
também, ser formados Times com  componentes que tenham operado pelo menos uma vez em 
qualquer atividade de competição na estação base, independente de sua UF de origem.  Para 
haver um critério justo de apuração do escore de cada time, estabelecemos que cada time 
deverá ter 4 operadores que realizem suas operações em suas próprias estações ou na própria 
estação base. Tendo em vista que algumas unidades da Federação podem ter dificuldades na 
constituição do seu time de 4 operadores, a coordenação da Maratona GADX, neste caso, 
permitirá a inclusão de operadores de outras Estados da Federação que tenham vinculo com a 
estação base 

Os componentes do time deveram estar ativos na listagem oficial do Maratona Dx no 

site: http://maratona.gadx.org/  apresentando os seus resultados ao menos mensalmente.  
Será declarado TIME CAMPEAO DA MARATONA DX BRASIL, o TIME com o maior 

numero de pontos, correspondente ao somatório dos scores de seus 4 operadores. Para efeito 
de premiação utilizaremos das regras e condições do CQ DX MARATHON patrocinado pela 
CQ MAGAZINE,  

A premiação a categoria de TIMES será a seguinte: 
 

• Troféu de Campeão e Vice Campeão  da categoria TIMES 

• Certificados especiais de Campeão e Vice Campeão  aos quatro membros de cada 
time premiado. 

 

PARTICIPANTES DE OUTROS PAISES 



Com o objetivo de promover uma maior integração dos Dxistas Brasileiros com a 
comunidade mundial de operadores de DX, e devidamente autorizados pela organização do 
CQ DX Marathon, estamos abrindo espaço as Dxistas de todo o mundo para que insiram os 
seus scores em nosso scoreboard, sendo que distribuiremos a todos os companheiros do 
exterior um certificado de participação com algum reconhecimento especial ao maior score. 

 
Esperamos o máximo de participantes para que, cada vez mais, sejamos respeitados 

no contexto internacional. 
 

Boa sorte a todos 
Atilano de Oms PY5EG 
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