
CQ DX CONTEST MANCHESTER Mineira - Regulamin 2013 
 
 
CQ Manchester Mineira DX Contest (CQMM DX Contest) jest kontynuacją popularnych  i udanych 
zawodów  Mineira Manchester All America Contest CW, organizowanych przez grupę CWJF od 1993 
roku. Zawody były początkowo ograniczone do Brazylii (1993-1996), później rozszerzyły się na 
teren Ameryki Południowej (1997-2006) i wreszcie objęły obie Ameryki (2007-2010). 
 
Od 2011 stały się międzynarodowymi zawodami obejmującymi wszystkie kontynenty. 
 
Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão (LABRE) – organizacja brazylijskich krótkofalowców 
patronuje tym zawodom i wspiera je zgodnie i wspólnym wysiłkiem wszystkich radioamatorów, 
klubów i grup. 
 
1 – Cel zawodów: 
 
a) promowanie jedności i integracji wszystkich krótkofalowców na świecie; 
 
b) umożliwienie zdobycia nagród CWJF  i innych wyróżnień, które istnieją w Brazylii; 
 
c) promocja sztuki CW wśród amatorów, klubów i grup, które stosują ten rodzaj modulacji, na 
całym świecie. 
 
Miasto Juiz de Fora jako jedno z najbardziej uprzemysłowionych miast w Ameryce Łacińskiej jest 
nazywane  przez analogię do angielskiego pierwowzoru "Manchesterem Mineira" (The Manchester 
of the State of Minas Gerais). Niewielka grupa miłośników CW z tego miasta nadała organizowanym 
przez siebie  zawodom telegraficznym nazwę, która upamiętnia ten fakt. 
 
2 – Termin i czas trwania zawodów: 
 
2.1) Zawody odbywają się corocznie w 3 weekend kwietnia (20-21 kwietnia 2013) 
 
2,2) Początek: 1200 UTC, sobota; koniec: 2359 UTC, niedziela (36 godzin) 
 
3 – Rodzaje modulacji i pasma: 
 
3,1) Rodzaj modulacji: tylko CW (A1A); 
 
3.2) Pasma : 80, 40, 20, 15 i 10 metrów. 
 
 
 
4 - Kategorie: 
 
Wszystkie kategorie konkurują oddzielnie na kontynentach: SA, NA, EU, AF, AS i OC. 
 
4,1) SOAB - Single Op, All Band (HP, LP, QRP): 
 
Postanowienia ogólne: 
 
- Uczestnik osobiście i bez pomocy innych osób będzie wykonywał wszystkie czynności dotyczące 
nawiązywania, prowadzenia i rejestracji prowadzonych łączności przez cały czas trwania zawodów. 
Nie możesz używać żadnych pomocy pomagających uzyskać  QSO. 
 
- Uczestnik może zmieniać pasma bez ograniczeń. Tylko jeden sygnał może być nadawany w 
każdej chwili na każdym paśmie. 
 
- Nadajniki i odbiorniki muszą znajdować się w okręgu o promieniu 500 metrów. 
 
- Wszystkie anteny muszą być fizycznie połączone przewodami do nadajników i odbiorników 
używanych przez uczestnika. 
 
Kategorie mocy nadajnika: 
 



- SOAB HP - Single Operator, All Band, High Power: moc wyjściowa nie przekracza 1.500 watów lub 
ogranicza się do maksymalnej mocy dozwolonej przez licencję i / lub w kraju, z którego pracuje 
uczestnik. 
 
- SOAB LP - Single Operator, All Band, Low Power: moc wyjściowa nie przekracza 100 watów. 
 
4,2) SOSB - Single Op, Single Band: 
 
Postanowienia ogólne: 
 
- Uczestnik osobiście i bez pomocy innych osób będzie wykonywał wszystkie funkcje dotyczące 
nadawania i odbioru łączności  przez cały czas trwania zawodów. Nie możesz używać żadnych 
pomocy ułatwiających uzyskanie  QSO. 
 
- Uczestnik pracujący w kategorii jednego pasma może pracować  na wszystkich pięciu pasmach,  
ale jest zobowiązany do  określenia w dzienniku, które pasmo jest tym, na którym bierze udział w 
zawodach. 
 
- QSO wykonane na więcej niż jednym paśmie powinny być umieszczone w dzienniku  w celu 
ułatwienia procesu kontroli krzyżowej, ale końcowy wynik będzie obliczony wyłącznie z QSO na 
paśmie wybranym i zgłoszonym w przedłożonym dzienniku. Inne łączności będą użyte do kontroli 
(check-log). 
 
- Uczestnik może zmieniać pasma bez ograniczeń. Tylko jeden sygnał może być nadawany w 
danym czasie. 
 
- Nadajniki i odbiorniki muszą znajdować się w okręgu o promieniu 500 metrów. 
 
- Wszystkie anteny muszą być fizycznie połączone przewodami do nadajników i odbiorników 
używanych przez uczestnika. 
 
- W kategorii SOSB (jeden operator na jednym paśmie)  nie ma kategorii mocy. Całkowita moc 
wyjściowa nie może przekraczać 1.500 watów lub ograniczać  się do maksymalnej mocy 
dozwolonej przez licencję i / lub w kraju, z którego pracuje stacja. 
 
4,3) M / S - Operator Mult, Single Transmitter, All Band: 
 
Postanowienia ogólne: 
 
- Nie ma limitu na liczbę operatorów. Stacją nie musi być klub lub stowarzyszenie, tylko musi mieć 
więcej niż jednego operatora w czasie trwania zawodów. 
 
- Główna stacja może nadawać w dowolnym momencie CQ lub odpowiedzieć na wołanie. 
 
- Druga stacja, zwana "hunter" może szukać nowych mnożników w innym paśmie niż stacja 
główna. Dlatego sygnały w dwóch różnych pasmach są dopuszczalne tylko wtedy, gdy stacja 
„hunter” pracuje z nowym mnożnikiem. 
 
- Stacja "hunter" nie może wołać CQ. 
 
- Nadajniki i odbiorniki muszą znajdować się w okręgu o promieniu 500 metrów. 
 
- Wszystkie anteny muszą być fizycznie połączone przewodami do nadajników i odbiorników 
używanych przez uczestnika. 
 
- Kategoria operator Multi nie ma podziału mocy. Całkowita moc wyjściowa nadajnika nie może 
przekroczyć 1.500 watów lub ograniczać się do maksymalnej mocy dozwolonej  licencją  i / lub w 
kraju, z którego nadaje stacja. 
 
4,4) SOAB QRP - Single Op, All Band: 
 
- Obowiązują postanowienia ogólne wymienione w punkcie 4.1; 
- Moc wyjściowa nie przekracza 5 watów. 
  



5 – Powiadamianie w sieci 
 
Bierne wykorzystanie sieci powiadamiania (dla DXCluster np. Skimmer, itp.) jest dozwolone dla 
wszystkich kategorii. Uczestnicy mogą odbierać informacje na temat znaków wywoławczych i 
częstotliwości z sieci podczas zawodów, jednak zabrania się zabiegać, w jakikolwiek sposób, aby 
inni uczestnicy ogłaszali się podczas zawodów lub dokonywać  self-spotting (ogłaszanie własnego 
znaku) na dowolnym Alert Network, na przykład DXCluster, Twitter, MSN, Skype, itp. Naruszenie 
tej zasady będzie skutkowało karami, włącznie z dyskwalifikacją. 
 
6 - Ważne łączności: 
 
- Wszystkie QSO pomiędzy uczestnikami zawodów zostaną potwierdzone przez krzyżowe 
sprawdzenie otrzymanych dzienników. 
 
- W przypadku braku dziennika jednej strony uznaje się udział drugiej strony  za prawidłowy 
wtedy, gdy stacja która nie nadesłała dziennika została zgłoszona w dziennikach innych operatorów 
w tej samej konkurencji co najmniej 5 razy. 
 
- Ważna jest tylko jedna łączność na pasmo z każdą stacją. Wszystkie duplikaty (DUPE) QSO na 
tym samym paśmie mają wartość punktową zero. 
 
7 – Wywołanie w zawodach: 
 
Proponujemy przy użyciu komunikatu "Test CQMM <callsign>" , ale dozwolony jest tradycyjny 
format "CQ TEST <callsign>". 
 
8 - Wymiana raportów: 
 
Większość uczestników,  nie będących członkami CWJF lub QRP lub YL lub zespołu,  wysyła  tylko: 
RST + Kontynent (np. 599 EU, 599 SA, 599 AF). 
  
Pozostali:  
 
8,1) Członkowie CWJF: 
 
RST + Kontynent + M (np. 599 SAM, 599 EUM); 
 
8,2) Stacje QRP: 
 
RST + Kontynent + Q (np. 599 EUQ, 599 NAQ - nawet jeśli jesteś członkiem CWJF); 
 
8,3) Stacje YL: 
 
RST + Kontynent + Y (np. 599 OCY, 599 AFY - nawet jeśli jesteś członkiem CWJF); 
 
8,4) Operatorzy Multi, Kluby lub grupy: 
 
RST + Kontynent + G (np. 599 NAG, 599 SAG). 
 
9 - Punkty za QSO: 
 
9,1) każde QSO z tym samym DXCC jest warte 1 punkt na każdym paśmie; 
 
9,2) każde QSO z różnymi DXCC, ale z tego samego kontynentu warte jest 2 punkty na 10, 15 i 20 
metrach i 4 punkty na 40 i 80 metrów; 
 
9,3) każde QSO z innym kontynentem warte jest 3 punkty na 10, 15 i 20 metrów i 6 punktów na 
40 i 80 metrów; 
 
9,4) potwierdzone QSO z członkiem CWJF, stacją QRP i stacją YL jest warte 10 punktów na każdym 
paśmie, niezależnie od kraju lub kontynentu; 
 
9,5) potwierdzone QSO ze stacją na morzu (/ MM) jest warte 3 punkty niezależnie od pasma, kraju 
czy kontynentu, skąd  nawiązano kontakt. 



 
10 - Mnożniki: 
 
Zostaną zastosowane dwa rodzaje mnożników dla wszystkich państw i kontynentów: 
 
10,1) Każdy prefiks z Ameryki Południowej raz na każdym paśmie; 
 
10,2) Wszystkie pracujące DXCC raz na dowolnym paśmie (nie na każdym paśmie). 
 
Dodatkowe informacje: 
 
- Morska stacja mobilna (/ MM), stacja ruchoma (/ M) lub stacja z dodatkowym oznaczeniem 
wskazującym na szczególny warunek operacyjny / A / D), nie liczy się jako ważny mnożnik. Na 
przykład: PY4KL /A 
 
- Grupa CWJF zachęca do stosowania specjalnego prefiksu przez operatorów z Brazylii i innych 
krajów Ameryki Południowej, przede wszystkim dlatego, że są cenne mnożniki. 
 
- Zostanie dodane zero (Ø) po drugiej literze w prefiksach bez numeru, przykład: ZP/PY4KL, prefiks 
będzie traktowany jako ZP0 tylko dla sprawdzenia dziennika. Jest to propozycja, którą sprawdzimy. 
Uczestnik nie powinien modyfikować prefiksu w swoim dzienniku. 
 
11 - Wynik końcowy: 
 
Dla wszystkich stacji (niezależnie od kraju lub kontynentu), końcowy wynik jest wynikiem sumy 
punktów uzyskanych na każdym paśmie, pomnożony przez sumę mnożników  (prefiks SA + kraje 
DXCC): 
 
Wynik końcowy = punkty QSO x (prefiksy SA za pasmo + DXCC na jakimkolwiek paśmie) 
 
Przykład: 400 punktów za QSO x 50 mults (40 SA Prefix + 10 DXCC) = 20.000 punktów, jako  
końcowy wynik. 
 
12 - Dyplomy, puchary i certyfikaty: 
 
Dyplomy, trofea i certyfikaty będą przyznawane pierwszym 3 stacjom w każdej z kategorii, 
oddzielnie dla kontynentów. Nagrody te są sponsorowane przez poszczególnych operatorów 
radiowych , amatorskie kluby radiowe, grupy i firmy. Jeżeli chcesz sponsorować nagrodę, prosimy 
o kontakt z Grupą CWJF. Bezwzględny zwycięzca (mistrz świata) w swojej kategorii, otrzyma 
nagrodę z takim zaznaczeniem (bez nagrody za kontynent i kraj). 
  
12,1) Dyplomy: 
 
a) stacje z najwyższym wynikiem końcowym w każdej kategorii będą rozpatrywane mistrz świata i 
otrzymają specjalny dyplom, niezależnie od kontynentu; 
 
b) stacje YL z najwyższym wynikiem końcowym otrzymają specjalny dyplom, niezależnie od 
kategorii (z wyjątkiem m / s) i kontynentu. 
 
12,2) Certyfikaty: 
 
a) trzy (3) stacje z najwyższym końcowym wynikiem w każdej kategorii (SOAB HP, SOAB LP, SOAB 
QRP, SOSB i M / S) na każdym kontynencie, otrzymają świadectwo potwierdzające wynik i 
klasyfikację, z wyjątkiem zwycięzców kategorii świat, którzy otrzymają dyplomy; 
 
b) stacja YL która uzyska najwyższy wynik końcowy na wszystkich kontynentach, niezależnie od 
kategorii (z wyjątkiem m / s), otrzyma specjalny certyfikat. 
 
12,3) CWJF - MANCHESTER Mineira TROPHY: 
 
Trofeum zostanie przekazane do klubu lub grupy, która osiągnęła na przestrzeni  2 kolejnych lat 
lub 3 dowolnych lat najwyższy wynik końcowy zawodów. Do końcowej klasyfikacji Klubu lub grupy 
zalicza się sumę pięciu (5) wyników najwyższych, zdefiniowanych  w sposób następujący: 
 



a) stacja z najwyższym wynikiem w M / S kategorii, plus 
 
b) cztery (4) stacje z najwyższymi wynikami wśród innych kategorii (z wyjątkiem M / S), 
niezależnie od kraju, w którym stacja pracowała. 
 
c) Jeśli Klub lub grupa nie ma w kategorii  M / S uczestnictwa, zostanie mu  uznanych  do wyniku 
pięć (5) najwyższych punktacji spośród członków klubu lub grupy, niezależnie od kategorii. 
 
d) Klub lub grupy nie mogą być organizacją państwową (np., ARRL, DARC, LABRE). 
 
Uwaga: Klub lub grupa, do której należy stacja musi być zadeklarowany w dzienniku. Wszystkie 
dyplomy, certyfikaty i trofea będą wysyłane bezpłatnie do zwycięzcy klubu lub grupy. 
 
13 - Dyskwalifikacja: 
 
13,1) Naruszenie prawa w zakresie służby amatorskiej radiowej w kraju, z którego jest uczestnik 
zawodów; 
 
13,2) Naruszenie części tych zasad; 
 
13,3) Self-plamienie lub organizowanie kontaktów między stacjami w jakikolwiek sposób (telefon, 
teleks, internet, Packet Radio itp.) w czasie zawodów; 
 
13,4) Podwyższanie punktów, włącznie z  logowaniem nadmiernych QSO i mnożników; 
 
13,5) Nie stosowanie zasad Fair Play podczas zawodów; 
 
Wszystkie wyżej przedstawione postępowania są podstawą do dyskwalifikacji, ponieważ naszym 
celem jest utrzymanie uczciwej konkurencji i uniknięcia operacji lub procedur niesportowych. 
Decyzje podjęte przez Komisję Zawodów są ostateczne. 
 
14 – Łączności powtórzone: 
 
14,1) Łączności powtórzone są wykonane z tą samą stacją w tym samym paśmie więcej niż jeden 
raz; 
 
14,2) Zaleca się, aby łączności powtórzone przechowywać w dzienniku. Nie należy usuwać 
zdublowanych łączności z dziennika. 
 
15 – Wymagania ogólne dotyczące dziennika zawodów: 
 
Komisja Zawodów CQMM DX Contest rekomenduje przesłanie dziennika  w formie elektronicznej. 
 
a) Proszę prześlij e-mailem  Twój log w formacie Cabrillo, który jest standardem dla dzienników 
zawodów i jest on dostępny we wszystkich głównych programach logujących; 
 
b) Nazwa pliku dziennika jest <callsign.log>,  na przykład, py4kl.log; 
 
c) W nagłówku Cabrillo  należy określić kategorię i pełny adres pocztowy. Informacje te są 
niezbędne dla celów archiwalnych i wysyłania z powrotem dyplomów, certyfikatów  i trofeów. 
Pisemne oświadczenia nie są wymagane; 
 
d) log bez wszystkich wymaganych informacji będzie uznany za checklog; 
 
e) w zawodach i dzienniku obowiązuje UTC; 
 
f) nie jest konieczne obliczanie wyniku końcowego. Cel ten zostanie zrealizowany podczas naszej 
weryfikacji oprogramowania; 
 
g) dziennik elektroniczny powinien być przesyłany na adres:  cwjf@cqmmdx.com 
i przed wysłaniem dziennika należy umieścić w e-mailu, w polu „Temat”  swój znak wywoławczy 
używany w zawodach. Serwer będzie sprawdzać informacje w dzienniku i potwierdzi otrzymanie 
logu przez wysłanie e-maila w ciągu 48 godzin; 
 



h) możesz również skorzystać z formularza internetowego, aby utworzyć dziennik Cabrillo w 
prawidłowym formacie (Cabrillo): 
 
http://www.b4h.net/cabforms/cqmm_cab.php  
 
i) dzienniki papierowe muszą być wykonane w kolejności chronologicznej. Każde QSO musi 
zawierać dane dot. łączności, tzn. czas, datę, pasmo i pełną wymianę raportów (wysłane i 
odebrane) 
 
j) logi papierowe muszą być oddzielne dla każdego pasma i wysłane do: CWJF GROUP, PO Box 410, 
36001-970 Juiz de Fora - MG, Brazylia. 
 
Więcej informacji o tym, jak wysłać dziennik, uzyskasz odwiedzając naszą stronę internetową:  
http://www.cqmmdx.com  
 
Zalecamy używanie do logowania programu N1MMLogger. Jeśli go używasz, wybierz moduł 
CQMMDX, który daje pełne wsparcie uczestnictwa w zawodach CQMM DX. Podobnie w logu SD 
autorstwa EI5DI. Korzystanie z tych programów jest szybkie i proste. 
 
16 – Termin składania dziennika: 
 
a) Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane do 30 dni po zawodach; 
 
b) Dzienniki wysłane po terminie będą sprawdzone, zostaną obliczone ich wyniki, ale nie będą 
kwalifikowane do jakiegokolwiek orzeczenia; 
 
17 - Oświadczenie: 
 
Przesyłając dziennik zawodów DX CQMM, zgadzasz się, że: 
 
a) Znałeś i stosowałeś się do regulaminu zawodów; 
 
b) Biorąc udział w zawodach, pracowałeś zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi  
krótkofalarstwa w swoim kraju; 
 
c) Twój dziennik może zostać użyty dla zainteresowanych stron przez Komitet Organizacyjny 
Zawodów; 
 
d) Wszystkie działania i decyzje Komitetu są oficjalne i ostateczne. 
 
18 – Ogłoszenie wyników: 
 
Zarząd CWJF jest zobowiązany do ogłoszenia wyniku zawodów DX CQMM w ciągu czterech (4) 
miesięcy po zawodach. 
 
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej CWJF grupy: 
 
http://www.cqmmdx.com  
 
19 - Podziękowania: 
 
Twój udział jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy otwarci na krytykę i sugestie. Dzięki za cenne 
wsparcie. Wszyscy mamy nadzieję, że usłyszymy się jako aktywnie uczestniczący w zawodach. 
 
        Tłumaczył: Stanisław SQ2EEQ 
 
 


