
 

CQWS 2023 Reglement (V.1.0) 

 Bijgewerkt 13 03 2023 

De CQWS-HF - CQ World Scout Contest in HF is een activiteit die wordt gepromoot door het National 

Radioscouting Team van de Scouts van Brazilië, waarvan het belangrijkste doel is om de goede operationele 

praktijk van amateurradio te ontwikkelen onder de leden van de scouting en radioamateurs van over de hele 

wereld. 

1. Datum: 

1.1 Tweede volledig  weekend van april 

Start:  08/04/2023 18 h00  UTC  

Einde:  09/04/2023 21 h00  UTC 

2.Modes: 

2.1. CW, SSB, MIX 

3.Vermogen: 

 

3.1.  Hoog vermogen: Het totale uitgangsvermogen  mag op geen enkel moment hoger zijn dan 1500 W in een 

band. 

3.2. Laag vermogen: het totale uitgangsvermogen mag op geen enkel moment meer dan 100W in een band 

bedragen. 

3.3. QRP: het uitgangsvermogen mag niet meer dan 5 W bedragen. 

3.4. Het uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan het maximumvermogen dat is toegestaan door de in het 

land geldende wetgeving. 

4. Categorieën 

4.1.  (SOYL) Single Operator YL - Exclusief voor Amateur Radio.  Alle bewerkings- en registratietaken worden 

uitgevoerd door één persoon (de operator); 

OPMERKING: De deelnemer is niet verplicht om als YL deel te nemen, bij het kiezen van een andere categorie 

moet de verzonden uitwisseling relatief zijn ten opzichte van de gekozen categorie. 

4. 2. (SOSB)  – Single Operator – Single Band 10, 15, 20, 40, 80, 160m.   Alle bewerkings- en registratietaken 

worden uitgevoerd door één persoon (de operator).  

4.3. (SOAB QRP) – Single Operator – Alle QRP Bands, mixed mode (tot  5W): Alle bedienings- en registratietaken 

worden uitgevoerd door één persoon (de operator).  

4.4.  (SOAB) – Single Operator – Alle banden. Alle bewerkings- en registratietaken worden uitgevoerd door één 

persoon (de operator).  

4.5. (SODB) – Single Operator – Dual-Band: 10m en 80m – Alle bedienings- en registratietaken worden 

uitgevoerd door één persoon (de operator).  

4.6.  Concurrenten van de SOAB (punt 4.4) of SODB (punt 4.5) categorieen kunnen ervoor kiezen om deel te 

nemen in een enkele band en één modus,  op voorwaarde dat ze het volledige logboek verzenden en  de 

gewenste band en modus aangeven in  het cabrillo-logboek, selecterend op het moment van verzending van het 

logboek, op het logcheckplatform  . 

4.6.1. Log gepresenteerd als SOAB-categorie (item 4.4) of SODB (item 4.5) dat slechts één band bevat, wordt 

geherclassificeerd naar SOSB (item 4.2) en de respectievelijke band. 



4.6.2. Log gepresenteerd als SODB-categorie (punt 4.5) dat meer dan twee banden bevat, wordt 

geherclassificeerd naar SOAB (item 4.4). 

4.6.3. Log gepresenteerd als MIXED-modus die slechts één modus bevat, wordt opnieuw geclassificeerd naar de 

modus. 

4.6.4. Log gepresenteerd als SINGLE-modus met meer dan één modus wordt geherclassificeerd naar MIXED-

modus. 

4.7. (SOAB  - PT) – Single Operator, alle banden. Exclusief voor Braziliaanse radioamateurs. Alle bewerkings- en 

registratietaken worden uitgevoerd door één persoon (de operator).  De roepnaam heeft een licentie namens 

de operator.  

4.8.  (MULTI ONE) Multi-Operator – Single Transmitter, alle banden, meer dan één persoon kan bijdragen aan 

de eindscore tijdens de officiële periode van de wedstrijd. Er is slechts één verzonden signaal tegelijk toegestaan. 

4.8.1.    Scoutgroepen en Scoutverenigingen nemen het tegen elkaar op.   

4.9.  (MULTI ONE HQ): Enkele zender.  LABRES en Associations erkend door IARU - HQ: Meer dan één persoon 

kan bijdragen aan de eindscore tijdens de officiële periode van de competitie. Er is slechts één verzonden signaal 

tegelijk toegestaan.  Wanneer de operatie niet op het hoofdkantoor van de vereniging plaatsvindt, moet het 

station een vergunning hebben voor draagbare werking. 

4.10.  OVERLAY: Subcategorie CW, SSB en MIX. 

4.10. 1.  ROOKIE (single operator): Vermeld de datum van de eerste licentie en verklaar dat u nooit hebt 

deelgenomen aan de  CQWS-wedstrijd, op de SOAPBOX-lijn. Omdeel te nemen aan deze categorie, moet de 

radioamateur  drie jaar of minder vanaf de datum van de wedstrijd een licentie hebben gehad en nooit hebben 

deelgenomen aan de CQWS.  Alle bewerkings- en registratietaken worden uitgevoerd door één persoon (de 

operator).  

4.10.2. TEEN (Single Operator - tot 17 jaar oud): Voer de geboortedatum in op de SOAPBOX.  Alle bewerkings- 

en registratietaken worden uitgevoerd door één persoon (de operator).  

4.10.3. FIELD DAY – (Demonstratie): om deel te nemen aan deze categorie, moet het station worden opgezet op 

een openbare plaats, onderwijsinstellingen of in kampen.  Meer dan één persoon kan bijdragen aan de eindscore 

tijdens de officiële periode van de wedstrijd. Het gepresenteerde logboek moet compatibel zijn met de klassen 

van radioamateurs. 

5. Klaveren 

5.1.  Om de score voor uw club te valideren, moet de clubnaam worden geselecteerd op het moment van het 
uploaden van het logboek (op de final van de tweede pagina van het logboek) dat alle clubs bevat die in 
https://contestbr.org/clubes/ worden vermeld. Is noodzakelijk, vraag de registratie of correctie van de naam 
van uw club zo snel mogelijk. 

5.2. Clubklassement: Som van de score vanalle leden. 

6. Bericht/Uitwisseling 

6.1. Masterstation: PY5UEB 
RST + WS (599 WS of 59 WS) 
 
6.2. LABRE-stations en radioamateurverenigingen erkend door IARU 
RST + HQ (599 HQ of 59 HQ) 
 
6.3. Single Scout Operator Stations (Brazilië) 
RST + RE (599 RE of 59 RE) Single Amateur Scout Radio Operator (RE) ouder dan 18 jaar – Geef de Scout Unit 
vertegenwoordigd, in de SOAPBOX 
 

https://contestbr.org/clubes/


6.4. Single Scout Operator Stations uit andere landen 
RST + BP (599 BP of 59 BP) Single Amateur Radio  Scout Operator  (BP – Baden-Powell) ouder dan 18 jaar – Geef 
de Scout Unit vertegenwoordigd, in de SOAPBOX 
 
6.5. Scouting   verenigingen en groepen  
RST + GE (599 GE of 59 GE) - Geef de scoutinggroep (GE) vertegenwoordigd aan, in de SOAPBOX 
 
 
6.6. Radioamateurverenigingen of niet-scoutsgroepen 
RST + CL (599 CL of 59 CL) 
 
6.7. Representatieve stations  van Bandeirante, Desbravadores (DB) en aanverwante districten 
RST + DB (599 DB of 59 DB) - Geef de vertegenwoordigde eenheid DB aan in de SOAPBOX 
 
6.8. Patrouillestations 
RST + PT (599 PT of 59 PT) – Geef  het N-cijfer van Ranger (PT) aan in de SOAPBOX 
 
6.9. Single Operator Stations (Radio Amateur – RA)  die niet behoren tot de Scout Movement (Brazilië) 
RST + RA (599 RA of 59 RA) 
 
6.10 - Single Operator Stations (Amateur Radio –  DX) die niet behoren tot de Scout Movement (DX) 
RST+DX (599 DX of 59 DX) 
 
6.11. QRP-stations 
RST + QRP (599 QRP of 59 QRP) 
 
6.12. YL-stations 
RST+YL (599 YL of 59 YL) 
 
6.13. TEEN-stations  
RST + TEEN (599 TEEN of 59 TEEN) 
 
6.14. ROOKIE-stations  
RST + ROOKIE (599 ROOKIE of 59 ROOKIE) 
 
6.15. Velddagstations (demo) 
RST+FD (599 FD of 59 FD) 
 
7. Algemene oproep: 
 
7.1. CW: CQ WS 

7.2. SSB: CQ WORLD SCOUT 

8. Score (acroniemen): 

Alle bevestigde QSO's zijn geldig, met een station dat eenmaal per band wordt gewerkt. 

CQWS Master Station (PY5UEB) = 10 pt.  

FD-, TEEN- en ROOKIE-stations = 7 ptn. (ongeacht het land) 

Stations PT, BP, RE, GE of DB = 5 pts. (ongeacht het land) hebben hun eigen classificatie. 

Stations CL, YL, HQ, QRP, RA, DX = 3 pts. (ongeacht het land) 

9. QSO Validatie 

9.1. Station dat geen logboek verzendt, wordt gevalideerd als de roepnaam zich in 5 geldige logboeken bevindt; 

10. Multipliers: 



Er worden twee soorten vermenigvuldigers gebruikt: 

M1) Een multiplicator door verschillende Braziliaanse UF gewerkt op 2 banden. 

Voorbeeld PY1CJ ingelogd op 28.000 k Hz en 14.000 kHz tellen op tot twee multipliers 

M2) Eén gebruiker per ander land, slechts één keer. 

Voorbeeld K2MM ingelogd op 28.000 k Hz en 14.000 kHz voegt 1 (één) multiplier toe. 

10.1.  Let op: In het  N1MM-logvenster worden stations met berichten of Exchange, "RA, BP RE, PT, GE, CL, DB, 

DX, YL, TEEN, FD, WS, QRP, HQ, ROOKIE" niet geteld als UF-vermenigvuldigers, maar in het CQWS-

berekeningsprogramma worden ze normaal als vermenigvuldigers geteld. 

Federatieve eenheden: 

Acre AC Alagoas AL Amapá AP 

Amazonas AM Bahia BA Ceará EG 

Distrito Federal DF Espírito Santo ES Goiás GO 

Maranhão MA Mato Grosso MT Mato G do Sul MS 

Minas Gerais MG Pará PA Paraíba PB 

Paraná PR Pernambuco PE Piauí PI 

Rio de Janeiro RJ Rio G Sul RS Rondônia RO 

Rio G Norte RN Roraima RR Santa Catarina SC 

São Paulo SP Sergipe SE Tocantins TO 

 

11. Eindstand 

11.1. De eindscore wordt verkregen door de volgende formule: 

 Som van de punten van de QSO, vermenigvuldigd met de som van het totaal van de vermenigvuldigers. 

12. Onderscheidingen: 

12.1. SSB: 1e plaats nationaal en internationaal: Speciaal certificaat per categorie; 

12.2. CW: 1e plaats nationaal en internationaal: Speciaal certificaat per categorie; 

12.3. MIX: 1e plaats nationaal en internationaal: Speciaal certificaat per categorie; 

12.4. De categorie TEEN krijgt een speciale prijs voor de 1e, 2e en 3e plaats als een manier om jonge 

radioamateurs aan te moedigen. 

12.5.  Om de prijs te verzenden, wordt het adres in het Cabrillo-logboek  gebruikt. De verzending van de award 

en de follow-up ervan, zal worden bekendgemaakt op de pagina  van de https://contestbr.org het handhaven 

van de vertrouwelijkheid van het adres en het informeren van de trackingcode (indien van toepassing). De prijs 

die per post wordt geretourneerd, wordt alleen opnieuw verzonden na betaling van de post door de ontvanger. 

13. Sancties: 

13.1. Onjuiste call: verlies van QSO voor degenen die het verkeerd hebben geschreven; 

13.2. Onjuiste Exchange-annotatie: verlies van QSO voor degenen die het verkeerd hebben geschreven; 

13.3. QSO-duplicatie: er is geen straf, maar slechts één QSO wordt gevalideerd; 

13.4. Band verschil: verlies van QSO voor beide; 

13.5. Tijd verschil, boven de 5 minuten: verlies van QSO voor beide; 

13.6. Het verzenden van logboeken op papier of andere formaten dan Cabrillo 3.0, wordt niet geaccepteerd 

door het berekeningssysteem; 

https://contestbr.org/


13.7. Het gebruik van DX Cluster is toegestaan, maar de "auto spot" is verboden, ongeacht of deze afkomstig is 

van het hoofdstation of een van zijn radioamateurs, evenals reclame met een digitale middelen of andere 

kunstgreep, zelfs op een vermomde, subliminale manier, waar uw station is afgestemd. Het vinden ervan maakt 

deel uit van ieders inspanning en deze procedure wordt beschouwd als onsportief gedrag. Een van de manieren 

om een automatische spot of een soortgelijke procedure te bewijzen, is om te controleren of het IP-adres dat 

tijdens de wedstrijd wordt gebruikt, overeenkomt met het IP-adres dat door de deelnemer wordt gebruikt, met 

zijn eigen roepnaam, om een plek voor of na de wedstrijd te maken, onder voorbehoud van diskwalificatie, in 

geval van bewezen klacht; 

13.8. Alle zenders, ontvangers en antennes van het station moeten zich binnen een cirkel van 500 meter in 

diameter bevinden, hierna te noemen de "stationslocatie". Alle antennes moeten fysiek verbonden zijn met de 

zenders en ontvangers. Het gebruik van ontvangstapparatuur buiten de "stationslocatie" wordt als onsportief 

beschouwd en overtreding van deze regel onderwerpt de deelnemer aan diskwalificatie. 

13.9. Bediening op afstand is verboden. 

13.10. De handeling (om te scoren) door mensen zonder registratie is verboden: Diskwalificatie; 

13.11. Het is verboden om registratiehouders in te zetten(te scoren) die niet zijn geautoriseerd voor zijn klasse: 

Diskwalificatie. 

13.12. Overtreding van de regels van de wedstrijd of de wetgeving op amateurradio of zelfs onsportief gedrag 

kan leiden tot een actie diskwalificatie of herclassificatie naar Checklog categorie. 

14.  Beroepen en onregelmatigheden 

14.1. Beroepen en onregelmatigheden worden geaccepteerd tot 72 uur na bekendmaking van het voorlopige 

resultaat, via de e-mail radioescotismo@escoteiros.org.br 

14.2. Alle ontvangen onregelmatigheden zullen worden onderzocht en beantwoord door het organisatiecomité.  

15. Verklaring: 

1 5.1. Door uw CQWS-deelnamelogboek in te dienen  , gaat u ermee akkoord dat: 

15.1.1. Je hebt het wedstrijdreglement gelezen en begrepen en gaat ermee akkoord deze te volgen, 

15.1.2. U hebt geopereerd volgens alle regels en voorschriften met betrekking tot amateurradio van uw land, 

15.1.3. Uw logboek kan open zijn voor het publiek en, 

15. 1.4.  U aanvaardt onvoorwaardelijk dat de diskwalificatie(s) en andere definitieve beslissingen van de 
CQWS-organisatie officieel, soeverein en definitief zijn en dat er geen buitengerechtelijke of gerechtelijke 
beroep is.  

16. Logboeken en resultaten: 

16.1. De originele of gecorrigeerde logs worden alleen ontvangen via https://contestbr.org/enviar-logs/ tot 

23:59 uur op de zevende dag na CQWS. Het indienen van een log vóór of na deze datum is niet geldig. De 

bestandsnaam moet "callsign.log" zijn, bijvoorbeeld: PS7AA.log 

16.1.1. Alle logboeken die door het logcheckplatform worden ontvangen, worden  ontvangen door de robot, die 

automatisch reageert, met een e-mail en het ontvangen logboek als bijlage, die zal worden gebruikt in de 

berekening, als u die niet ontvangt, controleer dan uw SPAM-box.  Om een logboek te vervangen, verzendt u 

het eenvoudig via dezelfde pagina als het logboekcontrole. 

16.2 Logboeken die worden ontvangen in strijd met de regelgeving of met fouten die de juiste berekening 

verhinderen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer en worden automatisch opnieuw 

geclassificeerd als Checklog. 

16.3  Het hele  proces van het voeden van het berekeningssysteem is handmatig, dus het is verplicht om het 

proces van het inloggen https://contestbr.org/logs-recebidos te volgen tot het einde van de ontvangstdeadline. 
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Uw logboek komt alleen in de rangschikking als het "OK" is door het systeem. Als uw logboek fouten bevat en 

niet door u wordt gecorrigeerd binnen de deadline voor het ontvangen van logboeken, kan het worden 

teruggezet naar Checklog en zal het niet deelnemen aan het wedstrijdklassement. 

16.4.  In de lijn – Operators –  van het Cabrillo-bestand wordt alleen de roepnaam van de operator opgenomen, 

wanneer er meer dan één, gescheiden door een letter, wordt opgenomen. 

16.5 Na de bekendmaking van het voorlopige resultaat wordt een verzoek tot correctie van een logboek dat de 

classificatie van de deelnemer of zijn club kan wijzigen, niet geaccepteerd, tenzij wordt bewezen dat de 

berekeningscommissie heeft gefaald. 

16.6 De voorlopige uitslag wordt bekendgemaakt op de 20e dag na de wedstrijd  en de officiële uitslag, op de 

30e dag na de wedstrijd op de website van contestbr.org.  

16.7 De aanbevolen software voor logboekregistratie is N1MM, https://n1mm.hamdocs.com 

16.8 De CQWS-certificaten van deelname zullen beschikbaar worden gesteld om te downloaden op het moment 

van de publicatie van het officiële resultaat en zullen de totale score en  dealgemene beoordeling weergeven. 

16.9  Checklogs worden niet bekendgemaakt. Deze gegevens worden verzonden om de wedstrijdcommissie bij 

te staan en zullen de score niet in de resultaten publiceren. 

16.10 In de vrijgegeven logboeken worden de velden  "Adres"  en  "E-mail" verwijderd. Waar mogelijk zullen we 

e-mailadressen in SOAPBOX verwijderen om de privacy van deelnemers te beschermen. 

16.11 Alleen  de logboeken  die openbaar zijn gemaakt, zijn de logboeken  die zijn gebruikt in het CQWS-

verificatieproces. 

16.12  Alle gepubliceerde logboeken zijn in Cabrillo 3.0-indeling.  U kunt ze lezen met behulp van elke teksteditor 

of viewer. 

16.13. Informatie over de configuratie en het gebruik van het UDC-archief van de wedstrijd in N1MM ga naar de  

site: https://www.contestbr.org in het tabblad CQWS en zoek naar het cqws-bestand.zip 

17. Organiserend Comité: 

17.1. De CQWS-wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen en beoordelen van de inzendingen 
(logboeken) van de wedstrijd. Van deelnemers wordt verwacht dat ze de regels en best practices van 
amateurradio volgen.  

17.2. Tijdens de gehele berekeningsfase zal de deelnemer alert moeten zijn op zijn e-mail  als de organisatie 
aanvullende informatie nodig heeft, omdat de  deelnemer maximaal 5 (vijf) kalenderdagen heeft op de datum 
van uitgifte van de e-maildeadline om dergelijke informatie te verzenden. De non-respons wordt beschouwd als 
verzuim en is onderworpen aan de beslissingen van het organiserende comité. 

 

GOEDE WEDSTRIJD! 

Campagne: "Een amateurradio in elke Scoutsgroep", werk samen! 
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CQWS WEDSTRIJD 2023 
 

NATIONALE COÖRDINATIE VAN RADIOSCOUTING 

Officieel station:  

Unie van Scouts van Brazilië - PY5UEB 

 

Nationaal Radioscouting Team - CQWS 

Fabio Guedes - PP5FZ 

Nelson de Almeida - PS8NF 

 

 

CQWS 2023 Coördinator 

Mark Akira Matsuyama PY2MAM 

 

 

 CQWS-bijdragers 

Cassiano Merlijn PY5RKR 

Everson Fernandes PY2NU 

Flávio Ribeiro da Cunha PU5XNL 

Ignacio Castanon PY4WQN 

Marco Antonio de Oliveira PU5MVO 

Mark Clayton PU7MCV 

 

 

Steunen 

https:// contestbr.org 

https://contestbr.org/
https://contestbr.org/


 


