
BSB VHF Contest 2022 
Contest de Âmbito Nacional 

 
1. Objetivo: Contest de âmbito nacional, destinado a realização de contatos com diferentes “grids squares com 6 digitos” 

dentro do período de competição, onde apenas contatos ponto-a-ponto serão válidos; 
 

2. Data: 
2.1. Início: 12:00 UTC de 23/07/2022; 
2.2  Fim: 18:00 UTC de 24/07/2022; 

 
3. Bandas: 
3.1. 2 metros (144 MHz); 
3.2. 6 metros (50 MHz); 

 
4. Modos: FM, SSB, CW; 

 
5. Categorias: 
5.1. SO50CW: Operador Único, 50 MHz, modo CW; 
5.2. SO50SSB: Operador Único, 50 MHz, modo SSB; 
5.3. SO50FM: Operador Único, 50 MHz, modo FM; 
5.4.  SO50AM: Operador Único, 50 MHz, todos os modos (CW + SSB+FM); 
5.5. SO144CW: Operador Único, 144 MHz, modo CW; 
5.6. SO144SSB: Operador Único, 144 Mhz, modo SSB; 
5.7. SO144FM: Operador Único, 144 Mhz, modo FM; 
5.8. SO144AM: Operador Único, 144 MHz todos os modos (CW + SSB+FM); 
5.9.SOABAM:  Operador Único 144 e 50MHz, todos os modos (CW + SSB+FM); 
5.10.MOABAM: Múltiplos Operadores 144 e 50MHz, todos os modos (CW + SSB+FM); 

 
6. QSO: Troca de sinal (RS ou RST) e grid square da estação (os 6 primeiros dígitos do localizador mundial). Exemplo: “59 

GG46LA” para SSB e FM e “599 GG46LA” para CW; 
 
7. Multiplicadores: Os diferentes 4 primeiros dígitos do “grid squares” trabalhados por banda, independentemente do 

modo; 
 

8. Pontos: 
8.1. Dois (2) ponto por diferente estação trabalhada em 2m, por modo; 
8.2. Um (um) ponto por diferente estação trabalhada em 6m, por modo; 
8.3. Um ponto por Km por diferente estação trabalhada; 
8.4. A pontuação final é calculada pela a soma dos diferentes “grids squares” trabalhados, multiplicado pela soma das 

pontuações, mais o somatório das distâncias trabalhadas: sendo: 
PF = [ ( Σ PTS X Σ GRIDS) + Σ DST]; 
PF = Pontuação Final; 
Σ PTS = Somatório de pontos; 
Σ GRIDS = Somatório de grid squares; 
Σ DST = Somatório de Km; 

 
        9. Premiação: 
        9.1. Certificado via download para todas as estações, exceto Checklog; 
        9.2. Certificado Especial para o Radioamador da Classe C com a maior pontuação; 
        9.3. Certificado de Homenagem ou Agradecimento conforme decisão da organização; 
        9.4. Para receber certificado a estação deverá possuir no mínimo 5 QSO válidos; 
                  
        10. Logs: 



        10.1. Somente serão aceitos logs no formato CABRILLO, enviados até 7 dias após o término do concurso, via  
         https://contestbr.org/enviar-logs/ 
  
         11. Instruções gerais: 
         11.1.  Relatórios pendentes de revisão após comunicação da organização somente serão aceitos até 24hs após o prazo 
                    de envio de logs; 
         11.2. Os competidores poderão realizar contatos em todas as categorias e escolher apenas uma para concorrer, desde 
                   que envie o log completo e indique sua preferência na segunda página do logcheck e no quadro SOAPBOX; 
         11.3 CHECKLOG: Log enviado apenas para auxílio na verificação dos registros e não são elegíveis; 
         11.4 É permitido o uso do DX Cluster, porém Self-spotting é proibido e poderá acarretar na pena de desclassificação da 
                   Estação; 
         11.5. Deverão ser respeitadas as limitações legais de sua licença e as Regulamentações do radioamadorismo nacional; 
         11.6. A quebra da Ética operacional e atitudes antidesportivas, poderá levar a desclassificação da estação após decisão                    
                   da organização dependendo da gravidade e provas apresentadas tais como vídeos e gravações de áudio; 
         11.7´Recomendamos o uso do programa N1MM e seus arquivos de configuração, disponíveis para download em 
https://contestbr.org/bsbvhf/2022/BSBVHF.zip 
         11.8. O resultado provisório será divulgado em até 20 dias e o oficial em até 30 dias, após término do contest em 
https://contestbr.org/bsbvhf/ 
         11.9.  Recomendamos o acompanhamento da situação do seu log  em 
https://contestbr.org/bsbvhf/2022/logsrecebidos.php 
         11.10. Denúncias e recursos somente serão aceitos a qualquer momento e até 72 horas após a publicação do resultado 
provisório, através do  
                     e-mail bsbvhf@gmail.com 
 

Boa sorte 
Comissão Organizadora do BSB VHF 
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