UBA DX Contest 2012
A UBA tem a honra de informar que este concurso acontecerá sob o patrocínio da Comissão
EC, responsável pela Comunicação, Informação e Cultura.
O 25º TROFÉU UNIÃO EUROPÉIA será concedido à estação membro Operador Único EU
com maior pontuação em ambas as competições CW e SSB.

1 - Objetivo
Contatar o maior número possível de estações Belgas e de outros países, oferecendo assim a
possibilidade de fazer juz aos Diplomas WABP e EC no “UBA Contest”.

2 - Períodos
SSB – 28 de janeiro – 29 de janeiro de 2012 (tem início todo ano no último sábado de janeiro).
CW - 25 de fevereiro – 26 de fevereiro de 2012 (tem início todo ano no último sábado de
fevereiro).
Das 13:00 UTC de sábado às 13:00 UTC de domingo.

3 - Categorias
Estações com QTH na Bélgica
AH – Operador Único 6 horas Alta Potência Todas as Bandas,
AL - Operador Único 6 horas Baixa Potência Todas as Bandas,
BH - Operador Único 12 horas Alta Potência Todas as Bandas,
BL - Operador Único 12 horas Baixa Potência Todas as Bandas,
CH - Operador Único 24 horas Alta Potência Todas as Bandas,
CL - Operador Único 24 horas Baixa Potência Todas as Bandas,
D - Multi Operador Todas as bandas,
E - Operador Único QRP Todas as Bandas (Máximo de 18 horas de operação),
BASE – Operador Único Licença Básica (Restrito às estações ON2/ON3 operadas por
possuidores de Licença Básica),
F - SWL (ONL) Todas as Bandas (Regras conforme item 12).
Estações com QTH fora da Bélgica
A10HP – Operador Único 10 metros Alta Potência (permitido 24 horas de operação),
A10LP - Operador Único 10 metros Baixa Potência (permitido 24 horas de operação),
A15HP - Operador Único 15 metros Alta Potência (permitido 24 horas de operação),
A15LP - Operador Único 15 metros Baixa Potência (permitido 24 horas de operação),
A20HP - Operador Único 20 metros Alta Potência (permitido 24 horas de operação),
A20LP - Operador Único 20 metros Baixa Potência (permitido 24 horas de operação),
A40HP - Operador Único 40 metros Alta Potência (permitido 24 horas de operação),
A40LP - Operador Único 40 metros Baixa Potência (permitido 24 horas de operação),

A80HP - Operador Único 80 metros Alta Potência (permitido 24 horas de operação),
A80LP - Operador Único 80 metros Baixa Potência (permitido 24 horas de operação),
CHP - Operador Único Alta Potência Todas as Bandas (permitido 24 horas de operação),
CLP - Operador Único Baixa Potência Todas as Bandas s (permitido 24 horas de operação),
D - Multi Operador Todas as Bandas,
E - Operador Único QRP Todas as Bandas (Maximo de18 horas de operação),
F - SWL Todas as Bandas (Regras conforme item 12).
Observações:
Estações na categoria D são limitadas pela regra dos "10 minutos". A estação participante
deve permanecer pelo menos 10 minutos em uma banda antes de mudar de banda. O
início do período será determinado pelo primeiro QSO feito em uma dada banda. É
permitido, no entanto, trabalhar estações multiplicadoras, mas apenas estações
multiplicadoras em banda diferente.
Alta Potência > 100 Watts de saída.
Baixa Potência < 100 Watts de saída.
QRP SSB máximo de 10 Watts de saída, CW máximo de 5 Watts de saída.
Aos belgas possuidores de Licença Básica é permitido concorrer em outra categoria
diferente de BASE, mas deve ser claramente informado no log.

4 - Bandas
Bandas passíveis de serem usadas: 80, 40, 20, 15 e 10 metros. Devem ser observados o plano de
bandas da IARU bem como as frequências propostas pelo comitê UBA HF Contest. Atualmente,
as frequências indicadas são:
SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175 21.350 e 28.400 - 28.700 MHz.
CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 e 28.000 - 28.070 MHz.
Os segmentos de banda 3.500 - 3.510 e 3.775 - 3.800 não devem ser utilizados a não ser que
para contatos DX (significa que nenhum participante deve chamar "CQ Contest" nesses
segmentos).

5 – Chamado Conteste e reportagem
CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".
Reportagem:
Estações ON: RS(T) + número serial começando de 001 + províncias Belgas. A província é
parte da reportagem e deve constar do log.
Estações DX: RS(T) + número serial começando de 001.

6 - Escore
Estações com QTH na Bélgica
QSO com estação Belga vale 1 ponto,

QSO com estação em um dos países do DXCC da União Europeia conforme lista abaixo,
vale 2 pontos,
Todos os demais QSO's valem 3 pontos.
Estações com QTH fora da Bélgica
QSO com estação Belga vale 10 pontos,
QSO com estação em um dos países do DXCC da União Europeia conforme lista abaixo,
vale 3 pontos,
Todos os demais QSO's valem 1 ponto.
Um bônus adicional será concedido dependendo do percentual de QSO’s com estações Belgas
no total de QSO’s válidos. Exemplo: 50 QSO's com Belgas (500 pontos de QSO)em um total de
320 QSO's representa 15.6 % de QSO's com Belgas e dará (15,6 % de 500 pontos de QSO com
Belgas) um extra de 78 pontos no total de pontos com QSO.O cálculo dos pontos extra será
feito após o processamento do log.

7 - Multiplicadores
Estações com QTH na Bélgica
Todos os países DXCC o primeiro contato em cada banda.
Estações com QTH fora da Bélgica
O primeiro contato em cada banda.
Todas as províncias Belgas: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB e WV. A região de
Bruxelas: BR.
Todos os prefixos Belgas i.e. ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, etc...
Os seguintes países DXCC da União Europeia: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8,
EI, ES, F, FG, FM, FR , FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE,
OH, OH0, OJ0, OK , OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL e YO.
Observação: Um QSO com uma estação Belga pode lhe dar 2 multiplicadores (província e
prefixo). Multiplicadores são contados uma vez em cada banda.

8 – Escore Final
É o total de pontos com QSOs (em todas as bandas) multiplicado pelo número total de pontos de
multiplicadores (em todas as bandas).

9 – Condições Especiais
É permitido o uso de DX-Cluster. O auto-anúncio é terminantemente proibido.

10 - Logs
Número de logs: Será aceito apenas 1 log por estação.
Apenas serão aceitos logs no formato CABRILLO. Renomeie os arquivos para MYCALL.CBR
ou MYCALL.LOG onde "MYCALL" é o seu indicativo. (Exemplo ON7SS.LOG).
Tenha o cuidado de enviar no formato Cabrillo correto. Instruções sobre arquivos Cabrillo
podem ser encontradas no website da UBA.

SEU LOG:
Deve ser enviado como um anexo normal no email.
Envie na forma de um arquivo descompactado.
NÃO envie mais de um anexo no email.
No campo "assunto" do email, informe por favor seu indicativo utilizado no conteste.
Por favor, gaste um tempo para verificar o conteúdo de seu log com um editor de textos
antes de enviá-lo, para evitar maiores problemas.
Mais dicas de como editar seu log podem ser encontradas aqui.
Mais informações relativas ao conteste podem ser obtidas aqui.
Logs em papel: Logs em papel não são aceitos mais! Um aplicativo Cabrillo se encontra
disponível no website de WA7BNM.
O cabeçalho Cabrillo deve conter:
Seu indicativo.
Seu sobrenome, primeiro nome e endereço completo.
A categoria na qual você participou. Logs em que a categoria não esteja claramente
informada serão colocados para a categoria mais alta, que é OPERADOR
MÚLTIPLO. (Se necessário, edite seu log com um editor de textos. NÃO USE
MICROSOFT WORD).
Para as estações Multioperadores, a lista completa dos operadores.
Logs incompletos serão utilizados como "Check logs".
Uma seleção de fotos (.jpg ou .png) dos operadores em ação será publicada com os resultados,
logo, mande-nos sua foto por email separado daquele de envio do seu log para o manager do
conteste!
Observação: se enfrentar problemas com seu log, você pode contatar o (manager do conteste) e
tentaremos ajudá-lo.
Softwares de contestes que suportam o Conteste UBA.
N1MM Logger (freeware).
WinOnContest de ON4AVJ (freeware).
Super Duper de EI5DI.

11 – Prazos e Endereço
Todos os logs devem ser enviados até 15 dias após o conteste.
13 de fevereiro de 2012 23:59 UTC para SSB.
14 de março de 2012 23:59 UTC para CW.
Logs enviados fora do prazo não serão computados no conteste e serão tratados como checklog.
Envie seu log via Email como arquivo anexo para os seguintes endereços:
(ubassb@uba.be) para SSB mencionando no campo assunto "UBASSB - YOURCALL".
(ubacw@uba.be) para CW mencionando no campo assunto "UBACW - YOURCALL".

Envie seu log como arquivo anexado e não no corpo do e-mail. Não compacte seu arquivo.
Todos os logs devem satisfazer as especificações destacadas anteriormente. Certifique-se de que
todos seus dados estejam em seu log. Não coloque nenhuma informação extra no corpo do
email..
Você receberá um email de confirmação de recebimento de seu log. A confirmação pode
demorar mais de 24 horas pois não estamos utilizando um robot, portanto seja paciente e não
envie o log novamente antes de completar as 24 horas.
Para mais informações relativas ao conteste pode-se enviar email para o manager do conteste.

12 – Regras Especiais para estações SWL
Para fins de escore, apenas estações que estão participando do conteste devem ser inseridas no
log. Os logs devem conter as colunas: Hora (UTC), indicativo da "Estação Escutada",
reportagem completa enviada por essa estação, indicativo da estação sendo trabalhada e uma
reportagem RS(T) da "Estação Escutada" desde o QTH das SWLs. Se ambas as estações
envolvidas no contato do conteste forem escutadas elas deverão constar como estações
separadas e seus indicativos devem ser informados na coluna "Estação Escutada". Uma
estação deve constar apenas 1 vez por banda como estação escutada. Uma mesma estação não
pode constar mais de 10 vezes por banda na coluna "Estação Escutada".
Orientamos utilizar o programa freeware SWL_dqr_Log de SP7DQR. Tal programa pode ser
baixado desde http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 – Certificados do Conteste
Os vencedores Belgas receberão um troféu se fizerem um número relevante de QSOs.
AL: 150 QSOs, AH: 200 QSOs, BL: 300 QSOs, BH: 350 QSOs, CL: 600 QSOs, CH: 650 QSOs,
D: 650 QSOs, E: 200 QSOs, Base: 200 QSOs, F: 300 QSOs.
Os certificados poderão ser baixados desde o site da UBA.
Os Troféus da União Europeia irão para a União Europeia na classe Operador único (A, C ou
E) dependendo do participante que conseguir o maior número de pontos em ambos os contestes
CW e SSB.

14 – Penalidades e Desqualificação
Penalidades:
QSO’s com reportagens incompletas ou incorretas valerão zero pontos, mas não serão
aplicadas penalidades adicionais.
QSO's que não constarem do log da outra estação valerão zero pontos, mas não serão
aplicadas penalidades adicionais.
QSO's que violarem a regra dos 10 minutos valerão zero pontos, mas não serão aplicadas
penalidades adicionais.
Desqualificação:
Ocorrerão por ações fraudulentas, log de estações claramente inexistentes, violação
intencional e repetitiva das regras do conteste.
Por contínua e repetitiva violação ou total inobservância ao plano de bandas da IARU.
As decisões do comitê do conteste são finais.

