
REGULAMENTO CONCURSO FARROUPILHA HF 2017 

Autor: USRA – União Santamariense de Radioamadores. 

Colaboradores: PP5BZ, PS7DX, PY1ZV. 

Neste ano de 2017, a exemplo de 2016, a LABRE-RS delegou a organização à equipe da USRA – 

União Santamariense de Radioamadores que, conforme a proposta de 2016 procurou manter o 

mesmo regulamento a fim de consolidar o regulamento da competição visando a longevidade do 

formato a fim de que permaneça o mesmo por muitos anos, pelo menos. Portanto, teremos num 

único final de semana as modalidades de CW e SSB, onde o competidor pode optar por participar 

na modalidade somente CW, somente SSB ou misto. Assim, também, o concurso Farroupilha não 

irá conflitar com a mesma data nem do All Asian Phone, WAE SSB e CQWW RTTY, competições 

importantes no Calendário e que têm seu calendário perpétuo. 

Como ocorre nos últimos anos, a entrega da premiação ocorrerá junto às atividades do Rancho do 

Radioamador Gaúcho. Convidamos a todos os colegas a participarem, competirem e se divertir no 

Concurso Farroupilha 2017. 

Conforme foi em 2016, contamos com o MÓDULO DO FARROUPILHA PARA O N1MM+. Utilize-o. 

Para isso, faça o download da pasta compactada que se encontra na página da LABRE-RS e siga 

as instruções contidas nele. www.labre-rs.com.br 

 

1º: Leia TODO o regulamento. Reserve um tempo e faça isso! 

FINALIDADE 

Homenagem à Revolução Farroupilha. Congraçamento entre os radioamadores brasileiros. 

Desenvolvimento da ética, da técnica e da habilidade operacional. 

DATA : 

3º final de semana completo de Setembro (16 e 17 de Setembro de 2017)  

Início: Sábado às 21 horas UTC (18H PT2) 

TÉRMINO: Domingo às 20:59 UTC (17:59 PT2). Registre seus QSOs no padrão do software: UTC. 

Organização, Apuração, Divulgação: USRA – União Santamariense de Radioamadores. 

Divulgação e Premiação: LABRE/RS 

 1 - PARTICIPANTES: 

 Exclusivamente Radioamadores dentro do território Nacional. 

 

 

 

http://www.labre-rs.com.br/


2 – CATEGORIAS: 

MONO-OPERADOR 

Em quaisquer das categorias abaixo, o competidor pode entrar somente em CW, somente em SSB 

ou MISTO. 

Somente uma pessoa pode operar a estação durante todo o período da competição. 

É permitido o uso das informações provenientes de redes como Dx Cluster, porém é PROIBIDA a 

prática do AUTO-SPOT. (leia informações sobre DX CLUSTER ao final do regulamento). 

 TODAS AS BANDAS ALTA POTÊNCIA(CW, SSB ou MISTO). Os contatos podem ser 

realizados nas bandas de 10, 15, 20, 40 e 80m e a potência de saída no transmissor não 

deve exceder 1Kw. 

 

 TODAS AS BANDAS BAIXA POTÊNCIA(CW, SSB ou MISTO): Os contatos podem ser 

realizados nas bandas de 10, 15, 20, 40 e 80m e a potência de saída no transmissor não 

deve exceder 100W. 

 

 TODAS AS BANDAS QRP(CW, SSB ou MISTO): Os contatos podem ser realizados nas 

bandas de 10, 15, 20, 40 e 80m e a potência de saída no transmissor não deve exceder 

5w. 

 

 MONO-BANDA ALTA POTÊNCIA(CW, SSB ou MISTO): O competidor pode escolher UMA 

banda para participar da competição. Ou 10, ou 15, ou 20, ou 40 ou 80m e a potência de 

saída no transmissor não deve exceder  1Kw. 

 

 MONO-BANDA BAIXA POTÊNCIA(CW, SSB ou MISTO): O competidor pode escolher UMA 

banda para participar da competição. Ou 10, ou 15, ou 20, ou 40 ou 80m e a potência de 

saída no transmissor não deve exceder  100W. 

 

 MONO-BANDA QRP(CW, SSB ou MISTO): O competidor pode escolher UMA banda para 

participar da competição. Ou 10, ou 15, ou 20, ou 40 ou 80m e a potência de saída no 

transmissor não deve exceder  5W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MULTI-OPERADOR 

A estação pode ser operada por 2 ou mais Radioamadores seguindo as normas vigentes na 

legislação de telecomunicações para o serviço de Radioamador. 

Somente TODAS AS BANDAS MISTO 

Somente um sinal é permitido no AR a todo o momento. Estação caçadora poderá ser utilizada 

apenas para caçar contatos, multiplicadores ou não. A caçadora não poderá chamar CQ. Ou seja, 

nesta categoria podem ser utilizadas duas estações, porém, somente uma pode chamar CQ. 

Enquanto que a outra só pode caçar outras estações. 

 

 MULTI-OPERADOR ALTA POTÊNCIA: A potência de saída no transmissor não deve exceder 

1Kw. 

 

 MULTI-OPERADOR BAIXA POTÊNCIA: A potência de saída no transmissor não deve 

exceder 100W 

Incentivamos que participem nesta categoria: Clubes, associações, agremiações, grupos de DX...... 

de Radioamadores constituídas ou não, pois quaisquer grupos de Radioamadores podem reunir-

se e participar. Incentivamos, também, o uso de indicativo especial para este caso. Lembre-se, se 

for usar indicativo especial, peça JÁ junto a Anatel de seu Estado, pois costuma demorar em a 

Agência realizar o processo. 

YLs 

Em quaisquer das categorias abaixo, a competidora pode entrar somente em CW, somente em 

SSB ou MISTO. 

Somente uma pessoa pode operar a estação durante todo o período da competição. E ela deve 

ser uma YL. 

É permitido o uso das informações provenientes de redes como Dx Cluster, porém é PROIBIDA a 

prática do AUTO-SPOT. (leia informações sobre DX CLUSTER ao final do regulamento) 

 

 YL CLASSE A(CW, SSB ou MISTO): Compete nas bandas e potência em acordo com o 

permitido pelo seu COER e licença de estação. 

 

 YL CLASSE B(CW, SSB ou MISTO): Compete nas bandas e potência em acordo com o 

permitido pelo seu COER e licença de estação. 

 

 YL CLASSE C(CW, SSB ou MISTO): Compete nas bandas e potência em acordo com o 

permitido pelo seu COER e licença de estação. 

 

 

 



COMPETIÇÃO ENTRE LABREs 

Esta é um categoria única, sem subdivisões por banda, potência ou modo. Somente TODAS AS 

BANDAS MISTO 

Somente um sinal é permitido no AR a todo o momento. Estação caçadora poderá ser utilizada 

apenas para caçar contatos, multiplicadores ou não. A caçadora não poderá chamar CQ. Ou seja, 

nesta categoria podem ser utilizadas duas estações, porém, somente uma pode chamar CQ. 

Enquanto que a outra só pode caçar outras estações. 

As estações das LABREs, PY1AA, PY2AA, PY3AA, PY4AA,.............. estarão competindo entre si 

durante toda a competição. Nas bandas de 10, 15, 20, 40 e 80m e com potência de até 1Kw na 

saída do transmissor. O indicativo de chamada para as LABREs pode ser o seu principal, ou seja, 

PY1AA, PY2AA, PY3AA e assim por diante, bem como a entidade pode solicitar indicativo especial 

junto a Anatel. Não é obrigatório que a estação da LABRE seja a sua oficial, sua sede. É exigido 

apenas que ela esteja dentro dos limites territoriais de seu estado e desde que sua licença assim 

permita. 

Obs.: Como a LABRE-RS (PY3AA) não é a organizadora desta competição, optou-se por inclui-la na 

competição entre LABREs para que todas as 27 LABREs, sem exceção, participem 

competitivamente. 

 

3 - CHAMADA 

Para FONIA SSB: CQ FARROUPILHA (seu indicativo) 

Exemplo: CQ FARROUPILHA PY3ZZ 

Para CW: CQ FRP (seu indicativo) TEST 

 

4- REPORTAGEM 

PARA TODAS AS ESTAÇÕES exceto a PT3FRP 

Sinal RS(T) mais sigla de seu estado 

Ex.: 

FONIA: 59 RS; 59 SP; 59 AC 

CW: 599 RS; 599 SP; 599 AC 

A PT3FRP irá passar a reportagem FRP 

 

 

 



5- PONTUAÇÃO E MULTIPLICADORES 

QSOs em CW valem 4 pontos. QSOs em SSB valem 2 pontos. 

QSO com a estação oficial do evento – PT3FRP, em CW ou SSB, vale 10 pontos. 

Cada estado conta como um multiplicador POR BANDA INDEPENDENTE DO MODO, ou seja, cada 

estado pode valer até 5 multiplicadores no caso de você trabalhar aquele mesmo estado nas 5 

bandas, independentemente do modo, CW ou SSB. 

A estação oficial PT3FRP não irá competir em nenhuma categoria. 

 

6- PREMIAÇÃO 

Será fornecido o Troféu Campeão Nacional para o participante que obtiver o maior Score de sua 

categoria e sem custo. 

Todos os participantes terão a sua disposição para download no site da LABRE-RS o seu diploma 

contendo sua colocação. 

Novo: Todos os competidores terão, impresso em seu diploma, sua colocação Nacional e 

estadual. Ou seja, se o campeão Nacional de sua categoria não for um Radioamador de seu 

estado, você ainda pode ser o Campeão de seu Estado. 

Somente será elegível para o troféu de Campeão Nacional se a categoria escolhida tiver, pelo 

menos, outros 5 participantes. 

Qualquer  participante poderá solicitar seu troféu mediante patrocínio. Ex.: se você ficou em 5º 

lugar Nacional, mas é o campeão de seu estado, talvez você queira ter um troféu do Farroupilha 

2017 em sua estante. Este é apenas um exemplo, pois, qualquer um poderá solicitar seu troféu e, 

nele, independente de qualquer resultado, constará sua colocação em Nível Nacional e Estadual.  

Entre em contato pelo e-mail frp@labre-rs.com.br 

Para todas as estações: 

Todas as antenas devem estar localizadas dentro de um raio de 500 metros e conectadas 

fisicamente aos transmissores e receptores por cabos ou fios. NÃO É PERMITIDO o uso de 

receptores remotos via internet ou outros meios de acesso sem fio, como por exemplo, a rede 

SDR disponível na internet. 

A rede DX Cluster deve ser utilizada com ética e respeito por você, Radioamador licenciado pelo 

seu País. Pois a rede DX Cluster é acessível para todos os Radioamadores do Planeta Terra e a 

prática do AUTO-SPOT(quando você spota a si mesmo) é uma prática ANTI-ÉTICA e 

ABOMINADA por Radioamadores do mundo todo. Da mesma forma, ficar spotando 

insistentemente uma mesma estação a todo o momento. 

Use CORRETAMENTE o Dx cluster: Spot SOMENTE estações que você OUVIU chamando CQ e 

OBSERVE se ela JÁ NÃO FOI SPOTADA há alguns minutos, onde, nesse caso, NÃO SPOT 

novamente. JAMAIS spot a si mesmo. 

 

mailto:frp@labre-rs.com.br


7 – ENVIO DO LOG DE PARTICIPAÇÃO. 

A estação PT3FRP não competirá. Apenas irá distribuir pontuação. 

Os logs deverão ser no formato Cabrillo. Utilize software N1MM+ (gratuito) no módulo do 

FARROUPILHA conforme instruções contidas no site da LABRE RS www.labre-rs.com.br , ao 

final, salve-o em Cabrillo. 

Para fazer o dowload DO SOFTWARE N1MM+ acesse http://n1mm.hamdocs.com/ 

Então se você ainda não tem o N1MM+ instalado em seu pc ou notebook, você precisa fazer 

DUAS coisas: 

1. Baixar e instalar o software N1MM+.  http://n1mm.hamdocs.com  

2. Baixar os arquivos do Farroupilha no site da LABRE-RS e seguir as instruções contidas nele. 

www.labre-rs.com.br  

Logs preenchidos à mão ou fora de formato Cabrillo não serão aceitos. 

Os relatórios deverão ser enviados via e-mail, até o dia 30 de Setembro de 2017. Somente para 

o seguinte endereço: 

Frphf@labre-rs.com.br 

Não esqueça de preencher corretamente os dados da estação. 

Logs incompletos (falta de indicação da categoria, data incorreta) serão considerados como 

checklog. 

Se você não usar o módulo do FRP disponível para download no site da LABRE seu log ficará FORA 

DO FORMATO PADRÃO e será DESCONSIDERADO! 

Coloque no título(assunto) do e-mail seu indicativo e categoria. O restante, corpo do e-mail deixe 

TOTALMENTE em branco. 

Exemplos:  

PY3AAA 20M ALTA MISTO 

PU3ZZZ 80M BAIXA SSB 

PY3ABC TODAS ALTA CW 

PY3ZZZ 15M QRP MISTO 

 

 

 

 

 

http://www.labre-rs.com.br/
http://n1mm.hamdocs.com/
http://n1mm.hamdocs.com/
http://www.labre-rs.com.br/
mailto:Frphf@labre-rs.com.br


8 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. 

O resultado será divulgado até o início do mês de Novembro antes do Rancho do 

Radioamador Gaúcho. Será anunciada a data extada antecipadamente. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

QUAISQUER DÚVIDAS COM RELAÇÃO A ESTA NOVA(AINDA) FORMATAÇÃO DO CONCURSO 

FARROUPILHA ESCLAREÇA PELO NÚMERO (55)997 267 351 – PY3OZ (Whatsapp) E, TENHA 

PACIÊNCIA, SUA DÚVIDA SERÁ TIRADA. NÃO ENTRE NA COMPETIÇÃO COM DÚVIDAS. 

Solicitamos a todos que observem a ética e o bom senso ao realizarem seus contatos. 

Não é necessária a confirmação de QTR durante seus comunicados, pois o log eletrônico já faz 

automaticamente. 

Respeite a QRG ocupada por outra estação. Isso quer dizer que somente a estação que está a 

ocupar uma frequência chamando CQ poderá fazer contato com outras estações naquela QRG. 

Se você quiser fazer QSOs, ou cace estações que estejam chamando CQ ou CHAME CQ em uma 

frequência que esteja LIVRE. 

Observe os limites de banda e potência estabelecidos para a sua classe. 

O operador não pode, num mesmo contato, usar mais de um indicativo visando o acúmulo de 

pontos para dois ou mais participantes. 

Não serão considerados pontos de contatos duplicados em uma mesma banda, exceto se forem 

em modos diferentes (CW e SSB) 

Logs recebidos após o prazo final, não serão considerados. 

QSOs com estações que não enviaram LOG serão considerados válidos desde que o indicativo de 

chamada apareça em 5 logs ou mais. 

Conforme os logs forem chegando, serão divulgados no site da LABRE-RS apenas como “logs 

recebidos” 

Casos omissos neste regulamento, que nos chegarem por escrito (email somente) até 15 de 

outubro, serão decididos pela Comissão Apuradora. 

Ao enviar o log, o participante declara-se ciente das regras estabelecidas para o Concurso 

Farroupilha. 

 

 

 

 

 



PARTICIPE E DIVULGUE! 

Um pouco da história do Farroupilha 

O Concurso Farroupilha foi criado em 20 de setembro de 1955, sendo o concurso nacional mais 

antigo e até o momento em plena  atividade. Durante  todo este período, muitos colegas viram a 

transformação do concurso que incialmente era realizado  em fonia através do uso da amplitude 

modulada, hoje estamos a trabalhar em SSB e CW nas bandas de HF, acompanhando a evolução 

das atividades Radioamadorísticas. Muito se premiou antigamente incluindo bons prêmios no 

tempo onde a LABRE/RS tinha uma ótima receita e podia privilegiar seus participantes, mas os 

tempos são outros. 


