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2º fim de semana cheio de abril  

 

 

REGULAMENTO 
OBJETIVO  

 

O CQWS – CQ World Scout Contest é uma atividade anual, promovida pela Equipe 

Nacional de Radioescotismo dos Escoteiros do Brasil, que tem como objetivo principal 

desenvolver a boa prática operacional do Radioamadorismo entre os membros do 

Movimento Escoteiro e Radioamadores experientes de todo o mundo, como acontece 

com a maioria dos contestes internacionais.  

 

DATA E DURAÇÃO  

 

O CQWS será sempre realizado no 2º final de semana cheio do mês de abril, com 

duração de 24 horas, das 16h00 UTC do sábado, até 16h00 UTC do domingo. O Horário 

Legal Brasileiro (HLB) é o de Brasília e corresponde ao Horário UTC – 3h.  

 

MODOS, BANDAS e ASSISTÊNCIA  

 

Os contatos podem ser efetuados em Fonia (SSB) e Telegrafia (CW), nas bandas de 80, 

40, 20, 15 e 10 metros.  

 

É altamente recomendável o uso do Código de Conduta para DX e que sejam 

respeitados os segmentos usuais das bandas para cada modo de operação (Band Plan) 

e classe do operador.  

 

Embora seja permitido o uso de Clusters, NÃO É PERMITIDO o uso de Self-Spots.  

 
CATEGORIAS 
 

As estações podem participar em uma das seguintes categorias: 
 

● Operador Único, Banda Única (SO-SB): Um operador realiza todos os trabalhos de 

operação e registros em uma das bandas; 

● Operador Único, Todas as Bandas (SO-AB): Um operador realiza todos os trabalhos 

de operação e registros em mais de uma banda; 
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● Baixa Potência, (QRP): Estações com potência média de saída menor ou igual a 5W 

RMS; 

● Novato, (ROOKIE): Operadores licenciados há menos de 3 (três) anos da data do 

conteste e que nunca participaram do CQWS; 

● Multioperador, Todas as Bandas (MO-AB): Mais de um operador realiza os 

trabalhos de operação e registro, utilizando apenas um indicativo de chamada. É 

permitida a transmissão de sinais simultâneos em bandas diferentes, desde que os 

transmissores não estejam a mais de 100 metros de distância entre si. A operação é 

limitada às faixas de frequências e potência atribuídas à Classe do operador.  

 

TROCA DE MENSAGENS (EXCHANGE) 

 

Cada estação participante deverá transmitir e receber o RS(T) seguido de uma das 

seguintes siglas:  

● WS: Estações da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (HB9S, 9M4WSB, 

GB2GP, Brownsea Island e World JOTA-JOTI Team (WJJT);  

● CE: Estações Escoteiras em geral, de Grupos, Regiões, Distritos, Escoteiras, 

Associações Escoteiras da OMME; 

● CH: LABREs, Estações de Grêmios, Clubes ou Associações Nacionais ou Regionais de 

Radioamadores;  

● RE: Estações de Radioamadores Escoteiros; 

● RA: Estações de Radioamadores. 

 

REGISTRO DOS CONTATOS (LOG) 

 

Deverão ser registrados no LOG de cada estação as seguintes informações para cada 

contato:  

• INDICATIVO DE CHAMADA; 

• DATA;  

• Horário (UTC); 

• FREQUÊNCIA; 

• RS(T); e  

• SIGLA. 

 

O LOG de cada estação deverá ser enviados eletronicamente em até 7 dias após o 

término do conteste, em formato Cabrillo 3.0. 
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Para o envio do LOG, deverá ser preenchido através do site 

http://www.radioescotismo.com.br/cqws um pequeno relatório de participação. 

 

O sistema de recebimento do LOG executará uma verificação, podendo apontar erros 

e orientar para correção e reenvio. 

 

Através do link abaixo:  

https://www.radioescotismo.com.br/sistemas/concursos/cqws/CQWS-HF.rar 

podem ser obtidos para download e instalação os módulos CQWS_HF.UDC e 

CQWSHF.sec para uso no N1MM+. 

 

PONTUAÇÃO 

 

Os pontos atribuídos para cada estação trabalhada serão de acordo com a SIGLA 

recebida:  

 

● WS: 50 pontos;  

● CE: 25 pontos;  

● CH: 15 pontos;  

● RE: 10 pontos;  

● RA: 5 pontos. 

 

VALIDADE 

 

Serão considerados válidos apenas os contatos registrados nos LOGs de ambas as 

estações. 

 

Somente serão válidos contatos com uma estação na mesma banda se efetuados em 

modos diferentes. 

 

Somente serão considerados para pontuação os indicativos de chamada que forem 

registrados por pelo menos 3 estações participantes.  

 

  

http://www.radioescotismo.com.br/cqws
https://www.radioescotismo.com.br/sistemas/concursos/cqws/CQWS-HF.rar
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MULTIPLICADORES 

 

Serão considerados multiplicadores: 

● Todos os prefixos* diferentes trabalhados uma vez em cada banda e modo; e 
● Todos as diferentes entidades DXCC** trabalhados uma vez em cada banda e modo. 
 
A pontuação será dada pela soma dos CONTATOS multiplicada pela soma dos 

MULTIPLICADORES. 

 

*Prefixo é a combinação de letras e algarismos que formam a primeira parte do 

indicativo de chamada (PY2, 6W1, JA3, por exemplo). Qualquer diferença na sequência 

das letras ou números torna o prefixo diferente.  

 

**Entidades DXCC não são os países em si, mas territórios que são considerados 

independentes, por exemplo PY0FAA é uma entidade (Fernando de Noronha) e 

PY7ABC (apesar de ser no mesmo país e estado, Pernambuco) é outra entidade (Brasil). 

Atualmente são 340 Entidades DXCC. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados preliminares serão publicados em até 30 dias após o término do conteste 

através do site http://www.radioescotismo.com.br/cqws. 

 

Os resultados finais serão publicados em até 3 dias após a publicação dos resultados 

preliminares através do site http://www.radioescotismo.com.br/cqws. 

 

O período entre as duas publicações poderá ser usado para pedidos de revisão na 

pontuação e na classificação. 

 

Os Escoteiros do Brasil, por meio da Equipe Nacional de Radioescotismo, expedirão, 

por meio eletrônico, os seguintes diplomas, não cumulativos: 

● Diplomas especiais para os três primeiros colocados em cada categoria;  

● Diploma de participação a todas as estações que enviarem seu relatório; e 

● Diplomas de participação para todos os operadores listados no relatório das 

estações multioperador. 

 

http://www.radioescotismo.com.br/cqws
http://www.radioescotismo.com.br/cqws
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DECLARAÇÃO 

 

Ao enviar seu relatório de participação para o CQWS o operador concorda que: 

 

• Leu, entendeu e concordou com as regras do concurso;  

• Participou de acordo com essas regras e com a Legislação do Serviço Radioamador 

de seu país;  

• As informações contidas no LOG foram feitas de acordo com este Regulamento e 

utilizando o formato de LOG descrito neste regulamento. Só assim a Coordenação do 

CQWS poderá se responsabilizar pela apuração dos pontos e pela classificação da 

estação; 

• Os registros dos contatos efetuados e encaminhados no relatório podem ser 

publicados;  

• Havendo divergência entre publicações, redes sociais e este regulamento, deve-se 

observar o descrito neste regulamento; 

• Os casos omissos serão analisados e definidos pela Equipe Nacional de 

Radioescotismo dos Escoteiros do Brasil. 

 

 

Escoteiros do Brasil – Equipe Nacional de Radioescotismo 
unindo escoteiros do Brasil e do mundo 

Coordenação do CQWS - cqws@radioescotismo.com.br 

www.radioescotismo.com.br/cqws 
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