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Regulamento:
1 – Do início do Concurso:
O evento terá início às 00h (UTC) do dia 12/05/2018 e terminará às 23h59min (UTC) do dia
20/05/2018. Abrangendo a faixa de frequência de 540 a 1700 kHz.
2 – Da participação e inscrição:
Os que desejarem participar devem enviar os logs até a data limite que é o dia 16 de junho
de 2018.
Todos os participantes receberão Certificado de participação por e-mail.
2.1 – Da premiação:
1º -> Medalha comemorativa e Assinatura anual do Clube;
2º -> Medalha comemorativa e Exemplar do Boletim “DX Sem Fronteiras”;
3º -> Medalha comemorativa e Adesivos do Clube.
3 – Do envio:
Os relatórios dos logs (escutas) deverão ser enviados para o e-mail:
concursodxcsf@hotmail.com colocando como título: “Semana OM/AM 2018”.
4 – Dos relatórios:
Os logs (escutas) deverão ser enviados em ordem crescente de horário, ou seja, do primeiro
indo até o último, na seqüência.
4.1 – Os relatórios deverão conter:
– Número seqüencial;
– Frequência;
– Data;
– Horário;
– Nome da emissora;
– Comentário (detalhes da escuta);
– SINPO.
5 – Dos logs (escutas) aceitos:
O intervalo entre cada escuta e o respectivo registro deverá ser mínimo de 05 minutos,
portanto, para intervalos menores não serão considerados.
5.1 – Da Pontuação:
Cada escuta ou Informe de Recepção (IR) irá receber uma pontuação máxima de 100
pontos.

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

Concurso DX Clube Sem Fronteiras 2018 – 6ª Semana de Escutas em
Onda Média (OM/AM) | 2

A escuta que indicar: Nome do Dexista, Endereço Completo, Data, Hora UTC e
Código SINPO:
– 10 Pontos (2 ponto por informação)
A escuta que indicar a sequência das freqüências das emissoras:
– 10 Pontos
A escuta que indicar detalhes da programação e ouvir a Identificação:
– 80 Pontos (sendo 50 pontos para os detalhe + 30 pontos para a identificação (ID) ouvida
da emissora);
6 – Do prazo de entrega:
O prazo de entrega (envio) dos relatórios das escutas será até as 23h59min do dia 16 de
junho de 2018.
7 – Do Resultado:
O resultado será conhecido dia 14 de julho de 2018.

Boas escutas a todos.
Antonio Avelino
Diretor
DX Clube Sem Fronteiras
Caixa Postal 77
CEP – 55002-970
Caruaru – Pernambuco – Brasil
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