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Apoiado pela Comissão Cultural da Marinha e integrado nas comemorações do Dia da Marinha, vai o 
Núcleo de Radioamadores da Armada este ano, uma vez mais, levar a efeito o já trdicional Concurso de 
Radioamadorismo designado  “CONCURSO DIA DA MARINHA PORTUGUESA”.  
 
O concurso está aberto a todos os radioamadores nacionais e estrangeiros e realiza-se em 20 de Maio 
de 2006 nos seguintes moldes: 
 
Modalidades SSB e CW: Duração de 24 horas com início às 1500H UTC de 20 de Maio e fim às 1500H 
UTC de 21 de Maio de 2006, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros; 
 
Modalidade PSK: Duração de 6 horas com iníco às 1500H UTC de 20 de Maio  e fim às 2100H UTC de 
20 de Maio de 2006, nas bandas de 20, 15 e 10 metros.  
 
Toda a actividade deve ser mantida dentro dos segmentos e frequências recomendados pela IARU para 
concursos. 
 
Categorias: Monoperador (excepto CQ5MGP que será multioperador). 
 
Intercâmbio: RS(T) seguido de número sequencial a iniciar em 001 (utilizar uma única sequência 
numérica para todo o concurso). 
 
Pontuação: 

 
Multiplicadores: Cada prefixo trabalhado conta como multiplicador apenas uma vez por banda e modo. 
(Em conformidade com a tabela de pontuação acima). 
A mesma estação pode ser contactada na mesma banda e modo uma vez a cada intervalo de 60 
minutos. 
Para somar pontos, em todos os QSO’s pelo menos uma das estações intervenientes tem de ser 
portuguesa (continente, Açores ou Madeira) em território nacional. 
As Estações Chave dão pontos conforme tabela de pontuação do concurso, mas concorrem 
simultâneamente em pé de igualdade com as restantes estações. 
 
Pontuação final: Soma de pontos a multiplicar pela soma de multiplicadores. Para efeitos de 
apuramento de pontuação final apenas contam os contactos efectuados entre as estações que 
enviarem os respectivos LOG’s. Para pontuarem as estações participantes tem obrigatoriamente de 
efectuar um contacto com a estação especial CQ5MGP durante o período do concurso. 
 
Prémios: Serão atribuídos prémios para os três primeiros classificados de cada modalidade CW, SSB e 
PSK31. Os prémios não são acumuláveis. 
 
Os participantes que enviarem LOG receberão Diploma de participação se efectuarem pelo menos 80 
contactos em SSB/CW sendo um deles com CQ5MGP. (em PSK31 não existe mínimo estabelecido) 
 
As Estações Chave receberão Diploma de participação independentemente  do número de contactos 
efectuados, sendo um deles com CQ5MGP. 
 
Entrega de prémios: Terá lugar no dia 23 de Setembro de 2005 às 10:00 horas em lugar a determinar 
oportunamente. 
 

PARA 
Estação Especial 

CQ5MGP Estações Chave Estações Portuguesas Outras Estações 

BANDA BANDA BANDA BANDA  

M
ul

t. 

80 
40 

M
ul

t. 

20 
15 
10 M

ul
t. 

80 
40 

M
ul

t. 

20 
15 
10 M

ul
t. 

80 
40 

M
ul

t. 

20 
15 
10 M

ul
t. 

80 
40 

M
ul

t. 

20 
15 
10 

Estações 
portuguesas 6 8 5 10 4 6 3 7 2 4 1 5 1 5 2 4 

DE 
Outras estações 5 10 6 8 3 7 4 6 1 5 2 4 0 0 0 0 



 
CONCURSO DE RADIOAMADORISMO 

“DIA DA MARINHA PORTUGUESA - 2006” 

2-2 

LOG’s: Cada estação participante fará um registo dos contactos efectuados onde conste: Número 
sequencial enviado, Data, UTC, Indicativo, RS(T), Número recebido, Modo e Banda. 
 
Não serão aceites LOG’s manuscritos, estes devem ser enviados em formato digital conforme abaixo 
referido.  
 
Cada estação ao enviar o registo dos contactos efectuados deverá mencionar:  
Indicativo de chamada, Nome do operador e morada completa  e enviar via CTT até 20 de Junho de 
2006, para a seguinte morada:  
Núcleo de Radioamadores da Armada 
Concurso Dia da Marinha  
Apartado 226 - E. C. Alfeite 
2811-501 ALMADA - PORTUGAL 
 
Os LOG’s enviados por e-Mail devem ser dirigidos para o endereço contest2006@nra.pt até às 2300 UTC 
de 20 de Junho de 2006 com ficheiro anexo em formato ASCII (TXT), XLS (conforme documento do 
Excel disponibilizado na homepage www.nra.pt ) ou em formado ADIF sendo o nome do ficheiro 
correspondente ao indicativo da estação (i.e. cq5mgp.txt ou cq5mgp.adi). 
 
Não serão considerados os LOG’s recebidos por correio regular ou por correio electrónico, com carimbo 
ou data de envio posterior à data limite de envio. 
 
Estação especial: A estação especial CQ5MGP estará opertiva durante o periodo do Concurso.  
Estações chave:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penalizações/Desclassificações: Qualquer estação participante pode ser penalizada/desclassificada 
caso se verifique violação do Regulamento ou conduta anti-desportiva. 
Esclarecimentos: podem ser obtidos via e-Mail para nra@nra.pt ou na página oficial do Núcleo de 
Radioamadores da Armada em www.nra.pt ou ainda pelo telefone (+351) 96.6576499 
 
Disposições finais: Ao participar no Concurso, o radioamador aceita incondicionalmente o presente 
Regulamento em toda a sua plenitude, sendo os casos omissos ou susceptíveis  de ambiguidade, 
objecto de resolução directa pela Organização do Concurso, cujas decisões são soberanas e 
irrevogáveis. 
A Organização reserva-se o direito á não atribuição de prémios na(s) modalidade(s) em que o número 
de participantes seja inferior a cinco, sendo neste caso apenas atribuído Diploma ao 1º classificado de 
cada modalidade. 
Os Prémios ou Diplomas não entregues na cerimónia de entrega de prémios, serão posteriormente 
enviados por correio.  
 

Núcleo de Radioamadores da Armada 
 

Alfeite, 22 de Janeiro de 2006 
 

O Presidente 
 
 

Pedro Afonso 
CT1EKY 

 
 

Autorizado a divulgar por CT1CZT, Gamito 

CT1ACY CT1DRZ CT4GN CT1FGX CT2GOY CT2GPU 
CT1AKJ CT1DOV CT1EKY CT1FHZ CT1GXC CT2GSO 
CT1BXT CT1DYC CT1ELX CT1FKA CT1HVL CT2HAD 
CT1BYQ CT1DYV CT1ETK CT1FKX CT4CD  
CT1CLO CT1EGH CT1ESN CT1FOA CT1VV  
CT1CZT CT1EHK CT1EWL CT1FOG CT2ENW  
CT1DRB CU3DI CT1FAN CT4DZ CT2IAS  


