REGRAS DA CATEGORIA CQWW EXPLORER -- 2022
A nova categoria EXPLORER foi estabelecida para permitir que radioamadores participem do
concurso CQWW enquanto experimentam criativamente com estações conectadas à Internet e
com outras novas tecnologias. O objetivo desta categoria é incentivar a inovação em estratégias
operacionais, projeto de estação e adaptação de tecnologia.
As regras básicas do Concurso CQWW DX aplicam-se ao período do concurso, trocas de
mensagens e pontuação. Além das regras atuais, a categoria EXPLORER inclui o seguinte:
1. Objetivo: A categoria EXPLORER tem como objetivo incentivar a inovação em
estratégias operacionais, projeto de estação e adaptação de tecnologia.
2. Categorias de inscrição (Apenas Alta Potência (High power) onde a potência total
não deve exceder 1500 Watts):
a) Operador único, no qual um radioamador licenciado atua como o operador de
controle, executando ou supervisionando todas as funções operacionais e de
registro.
b) Multi-operador, na qual vários operadores executam ou supervisionam todas as
funções operacionais e de registro. Os membros de uma equipe multi-operador
têm permissão para operar em diferentes locais.
3. Auxílio de alerta de QSO e solicitação de QSO: O uso de assistência de alerta QSO
usando sistema de radio-pacote (Packet radio), Internet, dispositivos locais ou remotos do
tipo Skimmer, salas de chat da Internet, streams ao vivo em mídia social, etc... é
permitido nas categorias de operador único e multi-operador. Não é permitido autoanúncio (self spot) ou pedir para ser anunciado. Todos os contatos devem ser realizados
no ar.
4. Locais: Todos os inscritos podem usar vários locais de transmissão e/ou recepção. Todos
os locais de transmissão devem estar em um único país e uma única zona CQ. Os locais
de recepção remota podem estar localizados em qualquer lugar.
5. Transmissões: Todos os QSOs feitos por uma inscrição do Explorer devem usar o
mesmo indicativo. Um sinal transmitido é permitido em uma determinada banda a
qualquer momento, independentemente do local. A largura de banda máxima do sinal não
deve exceder a largura de banda normal de um único sinal de voz SSB ou CW. Isso
proíbe sinais de portadora múltipla ou multiplexados no tempo que ocupam vários canais
em uma única banda. Também não é permitido ocupar duas frequências em uma única
banda, mesmo que intercaladas. Por exemplo, não é permitido “trabalhar” estações em
várias frequências na mesma banda intercalando seus CQs.
6. Operador(es) controlador(es): É responsabilidade do(s) operador(es) controladores
humanos garantir que as precauções normais sejam tomadas antes da transmissão, como
ouvir para determinar se uma frequência está livre antes de chamar CQ. Isso é crítico no
uso de estações automatizadas com “robôs”. Qualquer estação que esteja causando

interferência por não obedecer a esta regra estará sujeita à desqualificação e o operador
controlador pode ser desqualificado de se inscrever no CQWW DX Contest no próximo
ano. Todas as operações remotas trans-fronteiriças devem cumprir os regulamentos do
país onde o(s) local(is) do(s) transmissor(es) está(ão) localizado(s).
7. Envio dos Logs: Os Logs devem ser enviados via upload para cqww.com. Os Logs
devem estar no formato Cabrillo e incluir a linha: CATEGORY-STATION:
EXPLORER.
8. Premiação: As inscrições vencedoras nas categorias Operador Único e Multioperador
receberão uma placa cada uma. Além disso, as inscrições que demonstrarem uma
quantidade significativa de inovação podem receber placas especiais a critério do Comitê
do Concurso CQWW.
9. Pontuações de Clubes: As inscrições nesta categoria não são elegíveis para contribuir
com suas pontuações CQWW para um clube na Competição de Clubes.

Esta tradução é fornecida como uma cortesia à comunidade da competição. As regras oficiais são as em
língua inglesa.
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