Por que IARU?
A sugestão veio de um colega radioamador, labreano. Ouvia ele, no nosso abençoado espectro, um radioamador,
pelo menos citava seu indicativo de Chamada e tinha características operacionais de uma estação radioamadora,
radioamador esse que dizia algo mais ou menos assim: o que eu tenho a ver com essa tal de IARU?
Não faço DX, não trafego cartões QSL.! Nosso colega labreano, então, lembrou aquela velha máxima: água mole
em pedra dura, tanto bate até que fura. Sugeriu ele que, periodicamente fizéssemos uma reciclagem de conceitos, ou
um reavivar de verdades, para não cair no esquecimento, entre outros fatos, o de que, se somos radioamadores aqui
no Brasil, a idéia nunca foi do poder público concedente, e que a manutenção da nossa condição de radioamadoras, é
duvida exclusivamente e sustentação propiciada por órgãos internacionais que, a julgar por casos que ultimamente
tomamos conhecimento, tem obrigado o poder público concedente brasileiro, a plagiando Zagallo, nos engolir.
E fomos exatamente no site da IARU, na Internet, a Internacional Amateur Radio Union, ou União Internacional de
Radioamadores, e lá, na home page encontramos a simples, mas suficientemente esclarecedora mensagem de que,
exatamente pelo fato de utilizarem um recurso natural - o espectro radioelétrico - os radioamadores devem
organizar-se nacional e internacionalmente para, organizarem o melhor uso comunitário do espectro radioelétrico
pelos radioamadores de todo o mundo; para o desenvolvimento do radioamadorismo mundial e interagir
positivamente com as agências responsáveis pela regulamentação e alocação de rádio freqüência.
A American Radio Relay League, a associação dos radioamadores dos Estados Unidos - diz a divulgação da IARU é um exemplo de organização, em escala nacional, com estas finalidades.
Em escala internacional, as associações nacionais de todo o mundo, trabalham juntas para o bem do
radioamadorismo internacional, apoiada por uma Entidade de representatividade democrática, a IARU.
Criada em Paris, na França, a International Amateur Radio Union, IARU, tem sido o cão de guarda - é verdade; o
texto diz bem assim: watchdog - e o interlocutor, representante, reivindicador da comunidade radioamadoristica
mundial, desde 1925.
O estatuto da IARU, reformulado pela última vez em 1989, organizou a Entidade em 3 regiões. Regiões estas que,
correspondem exatamente as 3 regiões administrativadas da International Telecomunications Union, ITU, a União
Internacional de Telecomunicações.
Complementamos esta clara exposição da IARU em seu site na Internet, estabelecendo uma analogia para tomar
mais elucidativo sobre quem é quem, dizendo que, a ANATEL, está para a ITU, assim como, a LABRE está para a
IARU. Vejam bem; se o Brasil é signatário das Convenções da ITU, que entre outros objetivos recomenda
operacionalmente as atividades de telecomunicações, se a IARU tem assento nas reuniões da ITU, é fundamental
que, os radioamadores brasileiros apóiem a IARU, para tê-la forte e com o poder da representatividade junto a ITU.
De que maneira devemos fazer isso? Aderindo maciçamente a LABRE, que afinal é a única Entidade reconhecida
oficialmente no Brasil, cujo reconhecimento lhe atribui e dá o direito de comunicar-se, integrar, agir na IARU.
Portanto, meus caros, mesmo o radioamador que só faz VHF via repetidoras, ou o colega que tem por hábito
participar exclusivamente de rodadas, saiba que, você só consegue fazer o que faz e gosta, porque há uma Entidade
lá em Genebra, a IARU, que influi internacionalmente para que o radioamadorismo continue a existir e o nosso
abençoado espectro - como dissemos no início - continue a nós destinado.
Autor PY3ABT
Fonte: http://www.qtcbrasil.com.br/

REGULAMENTO DO CONCURSO NACIONAL
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMÍSSÃO – LABRE/DF
CONCURSO BRASÍLIA ANO XLVI – REGULAMENTO
1

- FINALIDADE

Concurso radioamadorístico de âmbito nacional com o propósito de comemorar o 46º
aniversário da fundação de BRASÍLIA.
2 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO
FASE

INÍCIO

HORA
UTC

CW
FONI
A

15/04/05 21:00
21/04/05 00:00

FIM

16/04/05
21/04/05

HOR
A
UTC
20:59
23:59

FAIXAS

CHAMADA

20/40 m
20/40/80 m

CQ TEST BSB
CQ CONCURSO BRASÍLIA

1.

CA
TE
GO
RI
AS
Operador Único Monobanda, Operador Único Multibanda e Clubes/Associações. Com a
finalidade de estimular e prestigiar a participação das radioamadoras (YL), elas
concorrerão entre si em Categoria Especial. Os radioamadores e radioamadoras do
Distrito Federal concorrerão em certame local.
O radioamador não poderá operar, simultaneamente, sua estação e a de um clube ou
associação.
A PT2AAA participará "hors concours".
2.
ME
NS
AG
EM
Número seqüencial (iniciando em 001) do QSO / RS(T). Radioamadoras devem acrescentar
/YL e clubes/associações devem acrescentar /C ao RS(T)
Obs: Válidos contatos repetidos desde que em faixas diferentes.
3.

PO
NT
OS

Participant DF LABRE-DF LABRE
es
PT2AAA
PT2AA
DF
DEMAIS
UF
4.
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CLUBES RADIOAMAD
ORAS - YL

DEMAIS
UF

5

5

5

5
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2
MU
LTI
PLI
CA
DO

RE
S
Cada UF trabalhada, uma única vez, independentemente da banda.
5.

ES
CO
RE
FIN
AL
(EF
)

Soma dos pontos em cada banda multiplicada pela soma dos multiplicadores.
Obs.1: Handicap – compensação (propagação x assimetria geográfica). Operadores da
Região Sul deverão multiplicar o EF por 1.05 (5% de compensação);. Operadores das
Regiões Norte/Nordeste deverão multiplicar o EF por 1.10 (10% de compensação).
Obs.2: Somente serão computados os contatos confirmados em log. Os contatos feitos com
estações que não enviarem seus log para apuração serão desprezados.
8.

9.

PREMIAÇÃO
I)
TROFÉUS – Os colocados em primeiro lugar de cada categoria, que fizerem um
mínimo de 30 contatos em CW ou 50 contatos em Fonia, receberão certificados e
troféus.
II)
DIPLOMAS – Aos participantes que obtiverem no mínimo 200 (duzentos)
pontos de ESCORE FINAL, serão concedidos Diplomas de Participação.
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO – LOG

Pedimos remeter os relatórios conforme modelo oficial, preferencialmente via Internet, em
arquivo Excel
Deverão ser elaborados de acordo com o modelo anexo, um para cada fase (CW ou Fonia),
se for o caso. Na CATEGORIA MULTIBANDA, deverá ser utilizado o mesmo LOG,
assinalando apenas, 20, 40, ou 80 na COLUNA BANDA.
Deverão ser remetidos para o seguinte endereço até o dia 31/maio/2006, impreterivelmente,
valendo o carimbo do correio ou a data de emissão do e-mail, se enviado via Internet.
LABRE – DF
CONCURSO BRASÍLIA ANO XLVI
CAIXA POSTAL, 09-888
70001-970 BRASÍLIA-DF
Via e-mail: labre-df@abordo.com.br com cópia para pt2op@hotmail.com

10.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DE PRÊMIOS

Os resultados finais serão divulgados até 16/setembro/2006 e a premiação será no dia
07/outubro/2006, na operação fumaça, na sede da LABRE-DF.
Visite nosso site

www.abordo.com.br/labre-df

Preparem-se, pois, vem aí a Olimpíada do Radioamadorismo no Brasil! Foi anunciada a realização do próximo
WRTC pertinho de nós.
WRTC são notícias de World Radiosport Team Championship - Campeonato Mundial de Radioamadorismo de
Competição. Será em julho de 2006 em Florianópolis-SC,, no fim-de-semana do conteste IARU. Para vocês terem
uma idéia times formados por duplas de radioamadores, estarão competindo e defendendo as cores de seus países.
Esta é a modalidade mais próxima do esporte ou "Radio Sports", como é mundialmente conhecido.
Será a quinta edição, sendo que os quatros primeiros foram realizados em Seattle-USA, São Francisco-USA,
Eslovênia e Finlândia.
Os colegas destas cidades preparam vários schaks idênticos (cerca de 40) e as duplas são alojadas nas casas destes
radioamadores em igualdade de condições para competir. Junto a eles fica um juiz (também radioamador) que,
durante as 24 horas da competição (conteste) fiscaliza tudo o que fazem e dizem (é proibido falar outro idioma que
não seja o inglês).
Geralmente o Brasil compete com duas duplas (dois times) sendo que os operadores devem ser exímios operadores
de fonia e telegrafia, ambos os modos em alta velocidade.
Ganha a dupla que fizer o maior número de contatos na competição. Utilizam-se indicativos eventuais,
especialmente conseguidos na ANATEL de cada país para este evento.
No Brasil, será algo do tipo PP5P, PV5L, PQ5A, etc., as duplas não sabem qual será seu indicativo até o momento
em que o juiz abre o envelope e comunica a ambos, minutos antes do conteste iniciar. Mesmo assim, vários países
como a Rússia, a Itália e a Alemanha sempre descobrem qual o indicativo que suas duplas estão usando e os
radioamadores destes países só se comunicam com seus representantes.
Até hoje isso é um grande mistério e ninguém sabe como acontece...
Os packet-clusters ficam abarrotados e geralmente caem, devido ao grande número de acessos simultâneos que
recebem.
A PY3ARD estará presente, pois, se o Brasil confirmar sua solicitação de 4 duplas à organização mundial,
provavelmente integrarei um time de "brazukas". Caso isso não se confirme, então, devo ser convidado para ser um
dos juizes.

