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O objetivo desta apresentação



O Objetivo

Convidar e incentivá-los a fazer
uma expedição em um concurso*

* Não importa quão grande ou pequeno, se for muito
longe ou muito perto o se eles ganham ou não



Por que fazer uma Dxpedição?



Por que fazer uma Dxpedição?

1) Para a emoção de ser um DX

2) Alterando o tipo de pileup

3) Para testar minha estação em forma portátil (de
emergência muito útil)

4) Para ouvir “obrigado pelo multiplicador," e
“obrigado por o novo país” uma e outra vez



Que es um DX?

No DXCC Num concurso



Mas que concurso?



¿Você deseja “correr” um pileup de EUA?



¿Você quer “domar” um pileup europeu?



¿Ou você prefere “dançar” um pileup japonês?



¿Ou prefere uma competição global?



¿Ou prefere uma competição global?



Que compõem o grupo?



“A melhor parte deste hobby é a PESSOAS que se
encontram e as amizades muito tempo perto que
acontecer como resultado.” Tim Duffy K3LR

K3LR – ARRL Phone 2011
Primeiro do mundo M/M



HC8N - CQ WPX PHONE 2003
Primeiro do mundo, recorde mundial M/M

O elemento humano é o mais importante da DXpedição



Uma boa equipe aproveita os pontos fortes de seus membros



Proprietário do rancho:  Victor Mazutti



Organização e logística:  XE1ME & XE1YJY



Tech Guru:  XE1JG



Operadores:  XE1VIC, XE1KK & XE1MM



Conhecer e compreender o objetivo é essencial



Se você tiver a oportunidade de escolher...
procure o melhor dos melhores!

ZX5J (PP5JR)                   9K2HN                 A73A (K5GN)

Doha, Qatar 2010



O resultado é importante...
mas mais importante são os amigos

CE4CT – CQ WW PHONE 2010



DXpedição em concurso, onde?













Será possível fazer mais de 339 QSOs HP em 15 metros desde CP?





CQWW Phone 2009:   100 watts + wiresA31KK – CQWW Phone 2009







E onde eu operar?



Quem me diz onde a operar?

Radioamadores locais Anteriores DXpedições

Paul A35RK





www.dxholiday.com



E as licenças?



Licença CEPT



Licença IARP



www.IARU.org



www.qsl.net/oh2mcn/license.htm



www.qsl.net/oh2mcn/license.htm



Objetivo



Um radioamador com uma mente clara: Trey, N5KO/HC8N



SG & SSI



Expedition Goals

1. Blitz-style operation, with quick setup and dismantle
2. Work a lot of guys
3. Live to tell the story

1. Be prepared to leave the island on 4 hours notice
2. Eliminate anything that doesn’t contribute directly to survival and to

working lots of guys
1. Web sites
2. Web logs
3. Pilot stations
4. “Promises”

4. Achieve above with <1000 lbs of gear

SG & SSI
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SG & SSI
Objectivos claros, amizades duradouras!



Equipamento
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O objetivo é fazer o concurso, não instalar uma estação



Trabalho em equipe



XX9C CQWW Phone 2006



DXpedição a um parque: 5 estações foram instaladas



A maneira chinesa de fazer DXpedições



Divisão do trabalho perfeitamente coordenada



A liderança é essencial: BA7JA, VR2YDC e XX9BB



XX9C: exemplo de coordenação



Um jogador chave: VR2YDC



Todo mundo trabalhou duro... com exceção do mexicano!



Graças ao manual, todos sabiam que fazer



Minha foto favorita: Radioamadores feliz ganhar concursos



Resultados

“XX9C foi uma equipe de todos os chineses
que fizeram um grande esforço a partir
deste QTH raros. A lista operador fornece
indicativos mais XX que já vi”

Agosto 2007







Segurança:  “Live to tell the story”



# 88 – FP St. Pierre & Miquelon – 2004
FP/VE7SV  CQWW Phone 2004



Que exagero! Que pode acontecer!













HC8A - CQWW Phone 2008 – Primeiro do mondo M/S



Galápagos: Torre + Chuva + Névoa = Perigro



4C2X – June VHF QSO Party 2004 – Primeiro DX Multi Unlimited



Cuidado ao sol



Resumindo
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G3SWX
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