14.º CONTESTE NACIONAL
Ao festejar o seu 24.º Aniversário, e ao organizar o seu 14.º Conteste Nacional, este Clube, tem como intuito
prioritário, o intercâmbio, via éter, se possível, com todas as estações de CB de Portugal (Continente e Regiões
Autónomas). Dando oportunidade a todas as estações de nele participarem.
Agradecemos, desde já, a colaboração de todos os Macanudos que se nos queiram juntar, a fim de
podermos concretizar, em toda a sua plenitude, esta nossa ambição, procurando, dentro do possível, corresponder
à tarefa a que nos propusemos.
REGULAMENTO
FRASE SLOGAN OBRIGATÓRIA:

PORTIMÃO MARCA O SEU VERÃO

1. O conteste será realizado de 2, a 5 de Outubro de 2009, terá início às 22:00 H do dia 2 e terminará às
23:59H do dia 5.
2. Para este conteste serão utilizados todos os canais e modos autorizados por lei. Serão permitidas “Relés” e
2.º operador. Não são permitidos contactos por outrem.
3. Haverão Estações Chaves distribuídas por Associações e operarão em todo o País durante todo o conteste.
4. Todos os contactos serão registados em folhas LOG e, conjuntamente com uma QSL ou Postal Ilustrado da
Região, enviar para o POBox 889 − 8501-918 Portimão, até ao dia 20/10/09 data do Correio.
5. Pontuação: Chave Diamante = 10 pontos; Chave Rubi = 7 pontos; Chave Esmeralda =5 pontos; Chave
Numerada = 2 pontos; entre Estações = 1 ponto. Cada concorrente só poderá contactar uma só vez com
cada estação ou chave durante todo o Conteste.
6. Além de Diplomas para todos os participantes, haverão taças para as 10 estações melhor pontuadas e uma
taça para cada uma das Chaves melhor pontuada.
7. Os prémios e diplomas serão entregues durante o Almoço comemorativo do 24.º Aniversário do Clube, aos
vencedores que estiverem presentes, e enviados por correio aos ausentes, e a realizar em Portimão no
dia29 de Novembro de 2009.
8. Todas as dúvidas, protestos ou omissões serão resolvidas pela organização conjuntamente com a Direcção.
9. Para qualquer esclarecimento, sobre o conteste, agradece-se os contactos pelo telefone 282485027,
celulares 964065675 − 917356979 ou e-mail:marafados3@hotmail.com ou marafados@oninet.pt
A Direcção

Felicidades para todos, divirtam-se e...Boa Sorte!
Patrocínios

