
REGULAMENTO FLORIDA QSO PARTY: 

Thanks to Rui CT7AIX for the translation! 

 

Alterações 2019: 

- Adicionada Categoria Expedição 

- Baixa Potência é agora definida a 100W ou menos 

-Estabelecidas as faixas de frequências sugeridas  

OBJETIVO:  Para rádio amadores fora do Estado da Flórida contatarem com o maior número de estações da 
Flórida em tantos dos 67 Condados da Flórida quanto possível.  Os operadores da Flórida trabalham com 
qualquer operador fora e dentro da Flórida. 

PERÍODO DO CONCURSO:  Começa no último Sábado de Abril.  Em 2019, as datas são Abril 27-28. 
Dois períodos de operação de 10 horas separados com uma pausa de 10 horas.  Todos os operadores podem 
operar as 20 horas completas. 
Sábado   16:00:00 UTC (meio-dia EDT) - Domingo 01:59:59 UTC (9:59:59 PM EDT)  
Domingo  12:00:00 UTC (8 AM EDT) - 21:59:59 UTC (5:59:59 PM EDT) 
 
CATEGORIAS: 

1) Operador Único.  Uma pessoa executa todas as funções de operação e de registro.  Não é permitido o 
uso de redes de anúncio (arranjos por parte do operador envolvendo assistência, através de redes de 
alerta DX, PacketCluster, Rede de Beacon Reversa, etc.).  O uso de assistência é reclassificado como 
Operador Único assistido.  Apenas um sinal transmitido no ar a qualquer momento. 

2) Operador Único Assistido.  Uma pessoa executa todas as funções de operação e de registro. O uso de 
redes de anúncio é permitido.  Apenas um sinal transmitido no ar a qualquer momento. 

3) Multi-Único.  Mais de uma pessoa contribuindo para a pontuação, como operadores de auxílio ou de 
registro.  Apenas um sinal transmitido no ar a qualquer momento. 

4) Multi-Multi.  Mais de uma pessoa contribuindo para a pontuação, como operadores de auxílio ou de 
registro.  Apenas um sinal transmitido no ar por banda a qualquer momento.  Mais de um sinal 
transmitido pode estar no ar em bandas diferentes a qualquer momento.  

5) Móvel (apenas Flórida).  Uma estação (rádio, antena, fonte de energia) que seja autónoma e capaz de 
operar em movimento, embora o movimento seja opcional.  Os participantes em móvel são Operador 
Único (duas classes, conforme listado abaixo) ou Multi Operador (duas classes como acima).  Que faça 
QSOs em pelo menos dois Condados.  Pontuações para Móveis são baseadas em QSOs cumulativos e 
multiplicadores cumulativos. 

5.1)  Operador Único Móvel.  Uma pessoa realiza todas as funções operacionais, de registro e de condução.  
NOTA – Lembramos os operadores que a operação e a condução simultâneas podem ser perigosas.  Os 



operadores desta categoria são encorajados a fazê-lo com a máxima atenção para a segurança rodoviária.  

5.2)  Operador Único Móvel Com Motorista.  O participante executa todas as funções operacionais e de 
registro e possui um condutor separado que não precisa de ser um rádio amador licenciado.  O motorista 
não pode ajudar em nenhuma função de operação ou de registro.  Por favor, assinale o motorista aquando a 
entrega do seu registro. 

6)  Expedição (apenas Flórida).  Semelhante ao móvel, exceto que a estação não é autónoma.  Esta 
categoria é para os participantes que montem uma antena temporária.  Os participantes da Expedição 
podem ser Único ou Multi Operador.  A pontuação de uma Expedição é baseada em QSOs cumulativos e 
multiplicadores cumulativos. 

7)  Escola (Universidade, Faculdade, Ensino Secundário, etc.).  A operação ocorre a partir de uma estação 
no recinto da escola ‘’campus’’.  A operação desde a casa de um clube membro associado só é permitida se 
não houver uma estação no recinto da escola ‘’campus’’.  Os operadores podem ser estudantes, professores, 
funcionários ou ex-alunos da escola.  Para propósitos de premiação, não há distinção entre os níveis de 
Operador Único e Multi-Operador ou de Potência. 

8)  Iniciante / Técnico. O(s) operador(es) devem possuir uma licença de Iniciante ou Técnico. 

9)  SWL.   

10)  Checklog (Registro de verificação).  Entrada para ajudar na verificação dos registros.  A entrada não 
terá uma pontuação listada nos resultados. 

As estações da Flórida situadas numa fronteira de Condados podem ser reivindicadas como um QSO e 
multiplicador separado para cada Condado.  As linhas do Condado são definidas pelas diretrizes do County 
Hunter http://countyhunter.com/awardmain.htm 

Por favor, indique no seu Soapbox se algum destes se aplica: Iniciante / Técnico, SWL, Rookie (licenciado há 
menos de 3 anos), YL.  

POTÊNCIA: 

QRP – 5W de saída ou menos 

Baixa Potência – 100W de saída ou menos 

Alta Potência – Mais de 100W de saída 

Os registros que não especifiquem a potência de saída serão classificados como Alta Potência. 

MODOS:   

Fonia, CW, Misto (Fonia e CW) 

Se você quiser entrar em um modo único e fazer alguns QSOs em outro modo, isto é perfeitamente aceitável e 
nós tratamos os QSOs dos "outros" modos somente como um registro de verificação. 

Não há QSOs em modo digital. 



INTERCÂMBIO: 

Reportagem de sinal (RS ou RST) e localização (conforme especificado abaixo). 

Os operadores da Flórida enviam o Condado. Uma lista de abreviações está aqui 
https://floridaqsoparty.org/counties/counties-list/ 

Os operadores dos EUA (incluindo KH6 / KL7) enviam o Estado. Abreviaturas estão aqui 
https://floridaqsoparty.org/wp-content/uploads/State-and-Province-Abbreviations.pdf 

Os operadores Canadenses enviam a província. Abreviaturas estão aqui https://floridaqsoparty.org/wp-
content/uploads/State-and-Province-Abbreviations.pdf 

Os operadores DX (incluindo KP4, etc.) enviam o prefixo DXCC. Operadores móveis marítimos enviam a Região da 
ITU (1, 2 ou 3). 

PONTUAÇÃO: 

1) PONTOS POR QSO:  Cada contato completo não duplicado em Fonia vale 1 ponto por banda.  Cada 
contato completo não duplicado em CW vale 2 pontos por banda.  Não é dado nenhum crédito para um 
contato parcial ou duplicado.  Uma penalidade de um QSO adicional é avaliada por um indicativo ou QTH 
incorretamente registrado, ou se você não estiver no registro da outra estação.  Se esse foi o único QSO 
com aquele QTH, então o multiplicador também é perdido (no entanto sem penalização de 
multiplicadores). 

Móveis e Expedições da Flórida que se mudem para um novo Condado são considerados uma nova estação e 
podem ser contatados novamente para crédito de pontos de QSO. 

2) MULTIPLICADORES:  Um multiplicador é contado uma vez por modo, independentemente do número de 
bandas em que é trabalhado. 

Para os participantes da Flórida: 50 estados (incluindo a Flórida); Distrito de Columbia (DC); 13 Províncias 
Canadenses NS (VE1), NB (VE1, VE9), NL (VO1, VO2), PE (VY2), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB 
(VE), BC (VE7), NT (VE8), NU (VY0), YT (VY1); Países DXCC (fora dos EUA e Canadá); Marítimo Móvel (Regiões 
ITU R1, R2, R3) Não há multiplicador de Condado no estado. 

Para os participantes fora do Estado da Flórida: 67 Condados da Flórida https://floridaqsoparty.org/wp-
content/uploads/florida_counties90.jpg Os Móveis e Expedições da Flórida que mudam de Condado são 
considerados uma nova estação e podem ser contatados novamente para crédito de multiplicador. 

3) MULTIPLICADOR DE POTÊNCIA: 

Se todos os QSOs forem feitos usando 5 watts de saída ou menos, use um Multiplicador de Potência de 3. 

Se todos os QSOs forem feitos usando menos de 100 watts de saída, use um Multiplicador de Potência de 2. 

4) PONTUAÇÃO FINAL:  Pontos por QSO X Multiplicadores X Multiplicador de Potência 

Exceções: Pontuações de Móveis e de Expedição são baseadas em QSOs cumulativos e os multiplicadores são 
contados uma vez no geral.  Estações especiais 1x1 não têm multiplicador para encorajá-las a estar no ar. 



FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO SUGERIDAS: 

Estes intervalos abrangem as Janelas de frequência para os Móveis, que são áreas para as estações fixas evitarem 
estar no ar. Contatos fora dessas faixas de frequência ainda assim são válidos. 

CW:  7.020-7.045, 14.025-14.055, 21.030-21.050, 28.030-28.050 MHz 

Fonia:  7.185-7.245, 14.240-14.295, 21.320-21.350, 28.450-28.480 MHz 

Não há atividade nos 160 ou 80 metros, WARC ou nas bandas VHF. 

Janelas para Móveis: 

CW:  7.025-7.035, 14.040-14.050, 21.040-21.050, 28.040-28.050 MHz 

Fonia:  7.230-7.240, 14.265-14.275 

Estações fixas (na FL e fora do Estado) não devem chamar CQ ou trabalhar estações nesses segmentos. 

DIVERSOS: 

1) Não é permitido contatos em modo cruzado. Contatos CW devem ser realizados na parte da banda de 
CW. 

2) É permitido o uso de um recetor / transmissor / antena remotos.  O local de entrada é a localização do 
recetor / transmissor / antena.  Os operadores podem usar vários locais remotos durante o FQP, mas 
não simultaneamente.  Nenhum local de receção separado do da transmissão é permitido. 

3) As estações podem ser contatadas uma vez por modo em cada banda por um total de 8 QSOs máximos. 
Móveis e Expedições podem ser contatados em cada Condado novo em que operem. 

4) Não há limites para mudanças de banda em qualquer categoria. 

5) Competição de clubes.  Inserido como CLUB: no cabeçalho do Cabrillo.  Os participantes da Flórida que 
são membros do clube patrocinador (FCG), são incentivados a entrar com seu clube local. 

6) Proibido o auto anúncio ou pedir para ser anunciado nas redes de alerta, exceto para as estações 
especiais 1x1. 

7) Por favor exiba um bom senso desportivo e distribua os seus contatos entre os vários móveis.  Não é 
recomendado “Cheerleading” que se define como contatar apenas um móvel enquanto ele muda de 
Condados.  Além disso, não distribua contatos extras usando o seu segundo indicativo de chamada.  
Tais contatos não vão receber crédito. 

SUBMISSÃO DO REGISTRO E RELATÓRIO: 

Não é necessária nenhuma inscrição antes do FQP, embora os participantes da Flórida sejam encorajados a 
anunciar a sua operação aqui https://floridaqsoparty.org/counties/saturday-route/ 
https://floridaqsoparty.org/counties/sunday-route/ 

Todos os participantes são encorajados a enviar os seus registros eletronicamente no formato Cabrillo.  Os 



registros devem indicar por cada QSO a banda, modo, data, hora UTC, indicativo enviado, reportagem de sinal 
enviado e Local enviado, indicativo recebido, reportagem de sinal recebido e Local recebido.  Detalhes 
específicos do formato Cabrillo podem ser encontrados aqui https://floridaqsoparty.org/wp-
content/uploads/Cabrillo-Specification-V3-FQP.pdf 

1)  Página de envio dos registros (método preferido) https://www.b4h.net/cabforms/flqp_cab.php 

2)  E-Mail para http://logs@floridaqsoparty.org 

3)  Página Web.  Os participantes que não usem o registro por computador durante o FQP são incentivados a 
usar o formulário da Web de entrada de registro <link> para inserir as informações do QSO dos seus registros em 
papel. 

4)  Correio Postal para:  FQP c/o Ron Harps K8NZ, 1997 Willow Glen Ln, Columbus, OH  43229-1550 

Os registros devem ser recebidos (ou selados por correio) o mais tardar no prazo máximo de 14 dias após o 
término do FQP. Para 2019, o prazo final é 12 de Maio.  

Registros válidos recebidos serão listados na página web do FQP https://floridaqsoparty.org/logs-received/ 

Resultados finais serão publicados na página web do FQP https://floridaqsoparty.org/results-page/ 

As pontuações recordes de todos os tempos serão publicadas na página web do FQP 
https://floridaqsoparty.org/records-page/ 

 

PRÉMIOS: 

1) Placas serão entregues pelas conquistas.  Lista atual de placas e patrocinadores disponíveis aqui: 
https://floridaqsoparty.org/plaque-sponsors/ 

2) Certificados para descarregar serão concedidos a muitos dos participantes do FQP.  

3) Certificados para descarregar também serão concedidos àqueles que contatem com todas as estações 
1x1.  O envio de registro é o preferido, mas não é obrigatório para os prêmios "sweeper" 1x1. 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

Cada participante concorda em se comprometer com as disposições e a intenção destas regras, os regulamentos 
da sua autoridade de licenciamento e das decisões do Comité do Concurso Florida QSO Party. 


