MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL
SOCIEDADE ACADÊMICA PHOENIX NAVAL
GRÊMIO DE COMUNICAÇÕES
CONCURSO BATALHA NAVAL DO RIACHUELO – 2013
FINALIDADE
Este concurso é realizado anualmente no mês de Junho pelo Grêmio de
Comunicações da Escola Naval, tendo como objetivo a confraternização e o
adestramento de comunicações dos Aspirantes do Grêmio entre os Radioamadores e
homenageando-se o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.
HISTÓRICO
Aos 11 de Junho de 1865, no Rio Paraná, próximo a confluência do Arroio Riachuelo,
foi travada a mais importante batalha naval da campanha contra o Paraguai.
As chatas paraguaias adequavam-se à guerra fluvial por serem menores e mais
rápidas que os navios de nossa esquadra. O Almirante Barroso a bordo da Fragata
Amazonas, comandava a esquadra brasileira e, percebendo as suas desvantagens,
ordenou que seu navio investisse a proa sobre, as canhoneiras inimigas, obtendo
assim a vitória, com a qual deteve o domínio fluvial em todo o decorrer da campanha,
garantido o apoio tático e logístico às operações terrestres e impedindo que os
inimigos fornecessem tal apoio fluvial às suas tropas.
A Esquadra Imperial perdeu a Corveta Jequitinhonha e 104 homens, dentre os quais
Marcílio Dias e Greenhalgh, todos com elevado senso de dever e amor a Pátria.
"O BRASIL ESPERA QUE CADA UM CUMPRA SEU DEVER" - Foi o sinal
disseminado por Barroso aos seus comandos e que ainda, hoje permanece vivo na
lembrança de todos os marinheiros. É com este espírito que a Marinha do Brasil
cumpre o seu dever de participar na garantia de soberania de nossa Pátria.

DATA E HORÁRIO

-CW: 18h00 PT2 de 28/JUN/2013 ás 17h59 PT2 de 29/06/2013
-FONIA: 18h00 PT2 de 29/JUN/2013 ás 17h59 PT2 de 30/06/2013

FAIXAS
Serão realizadas nas faixas de 10, 20, 40 e 80 metros.
>> Não serão aceitos contatos simultâneos em faixas diferentes <<
CATEGORIAS
-Operador Único – Classes: A, B, C.
-Radioamadoras (YL)
-Clubes, Associações e Estações Multi-operadores
-QRP
-Estações Militares.
CHAMADA
-CW: CQ CBR
-FONIA: CQ RIACHUELO
MENSAGENS
-Operador Único – Classes A, B, C. RS (T) + UF
-Radioamadoras (YL) RS (T) + YL
-Clubes, Associações e Estações Multi-Operadores RS (T) + UF
-QRP – RST + QRP
-Estações Militares RS (T) + MIL.
PONTUAÇÃO
Contato com a estação coordenadora PY1BJN: 10 Pontos
Contato com estações militares: 05 Pontos
Contato com estações QRP: 03 Pontos
Demais estações: 02 Pontos
A pontuação final é obtida pela soma dos pontos de todas as bandas X Ufs de todas
as bandas.
MULTIPLICADORES
Os diferentes estados (UF) Brasileiros comunicados por banda.
Estado

UF

Estado

UF

Acre

AC

Alagoas

AL

Amapá

AP

Amazonas

AM

Bahia

BA

Ceará

CE

Brasília

DF

Espírito Santo

ES

Goiás

GO

Maranhão

MA

Mato Grosso

MT

Mato Grosso do Sul

MS

Minas Gerais

MG

Pará

PA

Paraíba

PB

Paraná

PR

Pernambuco

PE

Piauí

PI

Rio de Janeiro

RJ

Rio Grande do Norte

RN

Rio Grande do Sul

RS

Rondônia

RO

Roraima

RR

Santa Catarina

SC

São Paulo

SP

Sergipe

SE

Tocantins

TO

Ilhas Oceânicas

IO

PRÊMIOS
-CW: ao 1º, 2º e 3º colocado por categoria
-FONIA: ao 1º, 2º e 3º colocado por categoria.
Os demais participantes, receberão o diploma de participação oferecido pelo Grêmio
de Comunicações da Escola Naval.

LOGS e RESULTADOS
>>Só serão aceitos LOGS no formato Cabrillo, devendo ser utilizado “log type”
CVADXCW (para CW) e CVADXSSB (para SSB)
Os Logs somente serão recebidos através do e-mail, até o 30º dia após o término do
concurso. concurso@gcen.org.br
O Resultado será divulgado no site: http://www.gcen.org.br, após o término das
apurações.
No corpo do e-mail, com o log, deve constar o endereço completo de correspondência
da estação, para envio dos prêmios. Caso o agraciado não compareça no dia da
entrega, e não envie o endereço por e-mail, nos desobriga do envio dos prêmios.
Assim sendo, o prêmio deverá ser retirado na Escola Naval.
COQUETEL DE PREMIAÇÃO
>> A premiação será feita em março de 2014 nas instalações da Escola Naval durante
a semana das Comunicações Navais com data previamente divulgada no site:
http://www.gcen.org.br <<

Apoio.
LABRE-RJ - AMRASE - SAPN

