Regulamento do ranking de contestes Rio DX Group – 2017/18
1) OBJETIVOS
Estimular a prática do Radioamadorismo de competição entre os membros do RIO DX
GROUP, divulgar a prática de concursos no âmbito do radioamadorismo nacional e
incentivar a evolução do radioamador na sua essência em experimentos práticas e técnicas.
2) PARTICIPANTES
Todo ou qualquer radioamador, brasileiro, desde que na participação em concursos tenha
tido o mínimo de 20 contatos, constando como CLUBE AFILIADO o RIO DX GROUP e
atendendo o item 5 desse regulamento.
3) CONCURSOS VÁLIDOS
Serão computados os scores dos concursos listados na página do RIO DX GROUP no
link http://www.riodxgroup.com/ranking para a conversão em pontos para o RANKING RIO
DX GROUP.
4) PONTUAÇÃO
4.1) Participação
Participação de Nacionais e Internacionais HF .................................................... 100 pontos
Participação de Concurso Nacionais e Internacionais VHF/UHF ........................... 200 pontos
4.2) Bônus Técnico
50 a 99 qso’s (somente para VHF/UHF) ................................................................ 5 pontos
100 qso’s ............................................................................................................ 10 pontos
101 a 250 qso’s................................................................................................... 20 pontos
250 a 500 qso’s................................................................................................... 30 pontos
501 a 750 qso’s................................................................................................... 40 pontos
751 a 1000 qso’s................................................................................................. 50 pontos
1000 a ∞ qso’s.................................................................................................... 70 pontos
5) VALIDAÇÃO DOS LOG’S
Serão validadas as pontuações acima ao participante mediante algumas validações:



Envio do Log formato Cabrillo, até 7 (sete) dias após o término do conteste para a
organização do concurso com copia para ranking@riodxgroup.com;



Envio da Confirmação do Recebimento do Log pela Organização do Concurso;



Constar no Resultado Oficial pela Organização do Concurso;



Informar a Classe conforme item abaixo



Estar em dia com as suas obrigações junto a ANATEL.

6) CATEGORIAS
Concorrerão os radioamadores nas Categorias:


Classe A



Classe B



Classe C

Os radioamadores que participarem na modalidade Multioperadores, será creditado o
ponto de Participação para cada um.
7) PREMIAÇÃO


Placa para os primeiros colocados de cada categoria.



Diplomas digitais para os radioamadores que participarem de 50% dos eventos com
logs constando como CLUBE AFILIADO o RIO DX GROUP.



Sorteio de 1 (um) brinde especial entre os participantes.

8) RESULTADO
O Resultado final será apresentado 1 (um) mês antes da EXPORADIO.
9) DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica a cargo da comissão organizadora dirimir qualquer dúvida ou omissão neste
regulamento.
O RIO DX GROUP fará a apuração da pontuação ao final do prazo estipulado e a cada
conteste.

