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Grupo de VHF
dos Campos
Gerais participa

de competição
Nacional

I

Domingo,

o Grupo de VHF dos
Campos Gerais está participando nesse domingo de
uma competição de radioamador de extensão nacional. O Grupo de VHFestá
competindo com mais de
300 estações

espalhadas

pelo Brasil. A estação de
competição está montada
no morro da Onça, em Piraí
do Sul, a 1 300 metros de
altitude, o ponto mais alto
da região. O propósito é fixar e estabelecer contatos
via VHF com o maior número e maior distância possível de es~ações. A-6
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Grupo de VHF dos Campos Gerais
participa de competição Nacional.
Rodrigo Stroka
Especial para o 1M
O Grupo de VHF dos
Campos Gerais está participando nesse domingo de
uma competição de radioamador de extensão nacional. O Grupo de VHF está
competindo com mais de
300 estações espalhadas
pelo Brasil. A estação de
competição está montada
no morro da Onça, em Piraí
do Sul, a 1 300 metros de
altitude, o ponto mais alto
da região.
O propósito é fixar e
estabelecer contatos via
VHF (faixa de radioamador)
com o maior número e maior distância possível de estações.
No ano passado, a estação do Grupo de VHF
dos Campos Gerais manteve contato com Mato Grosso do SUL e Minas Gerais.
Isso para radioamadorismo
em VHF é uma distancia
considerável. já que essa
banda tem por características o contato próximo a
100 a 150 qu ilômetros. O

resultado levou o Grupo ao
primeiro lugar a nível estadual e uma boa colocação
no brasileiro.
O Grupo saiu de Ponta
Grossa nas primeiras horas
de ontem e rapidamente fixou acampamento, pois a
fase de competição entre
estações segue um calendário rígido de horários. A
fase competitiva {omeçou
às 21 h de sábado e segue
até as 12h deste domingo,
fazendo com que toda equipe se revezasse durante
toda a madrugada, buscando o contato com o Brasil
inteiro.
A equipe do Grupo Campos Gerais é formada pelos
radioamadores
PY5MZ Maurício, PY51L- Correa,
PY5AGCOrlando,
PY5MV- Maria, PY5 AKC Allan e PU50KA~ Rodrigo,
e estará competindo e buscando as primeiras colocações, como diz o 'pY5MZ:
"este ano queremos buscar
e escutar estações um pouco mais longe que ano passado, pois iremos usar
equipamentos muito bons".
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