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Unindo Escoteiros do
Brasil e do mundo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamento do CQWS Echolink
2º final de semana cheio de agosto – das 17h00 UTC às 05h00 UTC.

OBJETIVO:
1. O CQWS – CQ World Scout Conteste é uma atividade anual, promovida pelos Escoteiros do Brasil – UEB,
com o objetivo de promover a prática do Radioamadorismo no Movimento Escoteiro, com a ajuda de
Grêmios, Clubes e Associações de Radioamadores experimentados, divulgando o Escotismo e preparando
nossos jovens para o uso hábil de suas estações, no Escotismo e na comunidade. Apresenta-se em 2
versões: HF e Echolink, realizado em datas distintas e com regulamentações específicas.
DATA E DURAÇÃO:
2. O CQWS Echolink é realizado no 2º final de semana cheio de agosto das 14h00 Brasília (17h00 UTC) do
sábado, até as 02h00 Brasília (05h00 UTC) do domingo. Entenda-se por final de semana cheio o sábado e
o domingo no mesmo mês.
COMUNICADOS EM ECHOLINK:
3. Serão válidos os contatos diretos realizados entre estações através do Echolink, via rádio, via computador
ou ambos. As Conferências deverão ser apenas pontos de encontro e vedadas para contatos.
3.1. Os participantes devem colocar em “Name”, no setup da estação, “CQWS nome”. Ex: CQWS Sérgio.
CATEGORIAS:
4. As estações deverão definir uma categoria para participar, dentre as seguintes:
4.1. Operador Único:
Todo o trabalho de operação e registro deve ser executado por apenas um radioamador licenciado,
apenas um indicativo de chamada e apenas um sinal transmitido em qualquer momento.
4.2. Multi Operador:
Mais de uma pessoa pode operar a estação durante o Conteste, contribuindo para a pontuação final
de apenas um indicativo, ou seja, todos trabalham pelo mesmo indicativo de chamada.
QUALIFICADORES ESPECIAIS - SIGLAS:
5. Siglas qualificadoras do CQWS – CQ World Scout Conteste:
5.1. CQ - Comitê organizador do CQWS (50 pontos);
5.2. WS – Estações da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (50 pontos);
5.3. ON - Coordenadores nacionais do CQWS (20 pontos);
5.4. OR - Coordenadores regionais do CQWS (20 pontos);
5.5. CE - Estações de Grupos Escoteiros, Regiões ou Associações Escoteiras da WOSM (10 pontos);
5.6. CH - Estações de Grêmios, Clubes ou Associações de Radioamadores (10 pontos);
5.7. HQ - LABREs e Associações Nacionais de Radioamadores reconhecidas pela IARU (10 pontos);
5.8. RE - Radioamadores Escoteiros (5 pontos);
5.9. RA - Radioamadores não Escoteiros (5 pontos).
TROCA DE INFORMAÇÕES
6. No CQWS Echolink, a frequência padrão será 144000 khz, como explicado abaixo, e os participantes
também passarão os sinais RS (59), seguidos de uma SIGLA (qualificadora), de acordo com o item 5 acima;
6.1. Antes de marcar qualquer contato, digite 144000 na janela do indicativo e dê [Enter].
MULTIPLICADORES:
7. Serão utilizados os seguintes multiplicadores:
7.1. Contatos com estações de mesmo prefixo do indicativo de chamada = multiplicador 1;
7.2. Contatos com estações de prefixos diferentes do indicativo de chamada = multiplicador 2.
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VALORES DOS CONTATOS:
8. Serão considerados válidos apenas os contatos registrados nos LOGs de ambas as estações:
8.1. Os pontos para cada contato serão obtidos pela multiplicação do valor da sigla utilizada pelo
valor do multiplicador (SIGLA x MULTIPLICADOR);
8.2. Estações que não enviarem logs só serão computadas se forem registradas nos LOGs enviados
por pelo menos 3 (três) estações participantes distintas;
8.3. A pontuação final da estação será a soma dos pontos de todos os contatos válidos.
LOGS E RESULTADOS:
9. Os LOGs deverão ser enviados eletronicamente em até 7 dias após o conteste, no formato Cabrillo
3.0, através do site do, em http://www.radioescotismo.com.br/cqws;
10. Para validação do envio, deverá ser preenchido um pequeno relatório de participação;
10.1. O sistema para receber os LOGs irá analisar e apontar eventuais erros, orientando para a
correção e reenvio;
11. O Comitê Organizador preparou o módulo CQWS_ELK.udc para o N1MM+ e o CQWS.sec é o mesmo,
disponíveis em http://www.radioescotismo.com.br, no menu Atividades -> CQWS Contest;
11.1. A Organização não irá apurar LOGs em desacordo com este Regulamento;
11.2. Os LOGs enviados ou postados após o prazo final serão listados, mas não serão classificados.
12. Os resultados preliminares serão publicados em até 30 dias após o término do Conteste;
12.1. Os resultados finais serão publicados em até 3 dias após a publicação dos preliminares;
12.2. O período entre as duas publicações poderá ser usado para pedidos de revisão na classificação.
13. Os Escoteiros do Brasil, via Comitê Organizador do CQWS, outorgarão distinções não cumulativas:
13.1. Diploma de participação às estações que enviarem seus LOGs, encaminhado por e-Mail;
13.2. Diplomas especiais para os primeiros colocados em cada categoria;
13.3. Diplomas para os operadores de estações Multi Operadores, desde que listados no Relatório.
14. Os procedimentos para envio dos LOGs são:
14.1. Todos os LOGs deverão ser enviados até 23h59 do domingo após o concurso (7 dias);
14.2. Os LOGs deverão ser preenchidos no programa N1MM+, de acordo com o modelo CQWS-HF;
14.3. Os LOGs deverão ser enviados no formato Cabrillo 3.0, através do site do Radioescotismo;
PREMIAÇÕES DO CQWS:
15. A União dos Escoteiros do Brasil outorgará diplomas e distinções não cumulativas:
15.1. Diploma de Participação às estações que enviarem seus LOGs;
15.2. Placas ou Quadros aos primeiros colocados em cada categoria;
15.3. Prêmios, em cada categoria, só serão concedidos para uma participação superior a 10 estações.
DECLARAÇÃO:
16. Ao enviar seus LOGs de participação no CQWS, você concorda que:
16.1. Leu, entendeu e concordou com as regras do concurso;
16.2. Participou de acordo com essas regras e com a Legislação do Serviço Radioamador de seu país;
16.3. As informações constantes do LOG foram feitas de acordo com o regulamento;
16.4. Os seus LOGs, registros dos contatos da estação, podem ser publicados e tornados públicos;
16.5. Todas as ações e decisões da Organização do CQWS serão soberanas e deverão ser acatadas.
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