OFÍCIO-CONVITE
Blumenau-SC, 17 de outubro de 2022
À
LABRE NACIONAL e coirmãs LABREs Estaduais
12 e 13 de novembro de 2022. O Falcons DX Group Brasil congratula-se em apresentar
seu 2º Contest – único no mundo que oferece o inovador, exclusivo e mais rápido sistema
de apuração e, em nível nacional, resultados detalhados dos contatos, constando
eventuais erros, acertos e dados complementares.
Podemos, juntos, promover a participação estimulada, que desencadeiam aprimoramento
técnico e autoconstrução de habilidades operacionais.
Focando no radioamadorismo de amanhã, o Falcons DX Group Brasil busca a versatilidade
inserta nos princípios basilares do radioamadorismo; objetivamos banir a estagnação e
fatores que desincentivam o hobby e fomentar a unidade em prol das radiocomunicações,
buscando dinâmicas para acompanhar as mudanças inequívocas e transformações
constantes que se mostram no atual cenário radioamadorístico nacional e transnacional.
Valorando os princípios éticos que norteiam as radioperações, buscamos capacitação para
ampliar nossos objetivos, mantemos a cooperação como canal de coesão e a socialização
de conhecimentos e experiências e, com pioneirismo, temos buscado implementar
novidades: Já nessa vindoura 2ª Edição, é essencial a participação do maior número de
radioamadores do Brasil.
Considerando que a festejada LABRE é legítima Representante dos Radioamadores
brasileiros e diante da nossa perspectiva de - a cada edição do nosso evento protagonizarmos e implementarmos melhorias, diferenciais e inovações, temos a primazia
de convidar a LABRE NACIONAL e as não menos aguerridas coirmãs LABRES
Estaduais - concitando seus sóci@s para que participem do nosso 2º Contest Nacional –
próximos dias 12 e 13 de novembro de 2022.
Acreditamos na eficácia e na efetividade com que o rádio transforma a vida dos
radioaficionados. Rogamos que a LABRE NACIONAL, juntamente com as LABRES
Estaduais, seja-nos parceira no fortalecimento e unidade nesse evento, donde estaremos
cooperando para alcandorar o radioamadorismo brasileiro.
Com os melhores cumprimentos e respeitosamente,
Comissão Organizadora
Falcons DX Group Brasil

Regulamento, arquivo UDC e manuais N1MM MULTI-OP e MULTI-DIST disponíveis em:
https://falconsdx.com/index.php/contest/

