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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO    
5577°°  TTRROOFFEEOO  AA..RR..II..  22002200  

VVHHFF  --  UUHHFF  &&  MMIICCRROOWWAAVVEE  
 

((AATTTTEENNZZIIOONNEE  ::  QQuueessttoo  rreeggoollaammeennttoo  ssoossttiittuuiissccee  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  pprreecceeddeennttee..))  
  

  
11..  OOBBIIEETTTTIIVVOO  ::  
 
LLoo  ssccooppoo  ddeeii  TTrrooffeeii  AARRII  èè  qquueelllloo  ddii  tteenneerree  aattttiivvee  dduurraannttee  ii  mmaaggggiioorrii  aappppuunnttaammeennttii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  llee  bbaannddee  VVHHFF  ee  ssuuppeerriioorrii  
cceerrccaannddoo  ddii  aavveerree  iill  mmaaggggiioorr  nnuummeerroo  ppoossssiibbiillee  ddii  ccoonnttaattttii  ee  qquuiinnddii  ssoopprraattttuuttttoo  ddiivveerrttiirrssii..  
UUlltteerriioorrii  oobbiieettttiivvii  ppoossssoonnoo  iinncclluuddeerree  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà  ooppeerraattiivvee,,  ddeellllee  pprroopprriiee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ee  
rreellaattiivvee  ccoonnffiigguurraazziioonnii  ee  iinnccrreemmeennttaarree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ffeennoommeennii  pprrooppaaggaattiivvii..    
PPoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aaii  TTrrooffeeii  AA..RR..II..  ttuuttttii  ii  rraaddiiooaammaattoorrii,,  cchhee  aallllaa  ddaattaa  ddeellllaa  ccoommppeettiizziioonnee,,  ssiiaannoo  rreeggoollaarrmmeennttee  iissccrriittttii  ee  ssooccii  
AA..RR..II..,,  mmuunniittii  ddii  rreeggoollaarree  lliicceennzzaa  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  oo  ddii  aassccoollttoo  SSWWLL..  II  ccoonnccoorrrreennttii  cchhee  nnoonn  rriissuullttaasssseerroo  iissccrriittttii  aallll''  AA..RR..II..  nnoonn  
ssaarraannnnoo  pprreemmiiaattii,,  mmaa  ffiigguurreerraannnnoo  uugguuaallmmeennttee  nneellllee  ccllaassssiiffiicchhee  ddeeii  CCoonntteesstt..  II  lloogg  ddeeii  ccoonnccoorrrreennttii  cchhee  aabbbbiiaannoo  iinn  ccoorrssoo  llaa  
ddoommaannddaa  ddii  iissccrriizziioonnee  aallll''  AARRII  ssaarraannnnoo  rriitteennuuttii  vvaalliiddii  ssoolloo  ssee  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ((aanncchhee  iinn  ffoottooccooppiiaa))  
ccoommpprroovvaannttee  llaa  ddoommaannddaa  iinn  aattttoo..  SSee  llaa  ddoommaannddaa  dd''iissccrriizziioonnee  ssaarràà  ssuucccceessssiivvaammeennttee  rreessppiinnttaa  ii  rriissuullttaattii  ccoonnsseegguuiittii  ssaarraannnnoo  
aannnnuullllaattii..  
  
11..11  DDeeffiinniizziioonnii  bbaassee::    

SSttaazziioonnee  ::  SSeett  ddii  aanntteennnnee,,  ttrraassmmeettttiittoorrii  ee  rriicceevviittoorrii,,  ccoommppuutteerr  ccoonn  rreellaattiivvii  aacccceessssoorrii  uuttiilliizzzzaattii  dduurraannttee  iill  ccoonntteesstt  ssuu  
ooggnnii  bbaannddaa  ((uunn  sseettuupp  mmuullttiibbaannddaa  ssaarràà  qquuiinnddii  ccoommppoossttoo  ddaa  ppiiùù  ssttaazziioonnii))..  
  
LLooccaalliittàà  ::  AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa  ccoonn  uunn  ddiiaammeettrroo  nnoonn  mmaaggggiioorree  ddii  550000  mmeettrrii  ddoovvee  llaa  ssttaazziioonnee  èè  ssiittuuaattaa  dduurraannttee  iill  ccoonntteesstt..  
  
NNoommiinnaattiivvoo  ::  IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  dduurraannttee  iill  ccoonntteesstt..  EE’’  ffaaccoollttàà  ddeellllee  ssttaazziioonnii  ppaarrtteecciippaannttii,,  qquuaalloorraa  ssii  ttrroovviinnoo  
aall  ddii  ffuuoorrii  ddeell  pprroopprriioo  QQTTHH  aabbiittuuaallee,,  uuttiilliizzzzaarree  iill  nnoommiinnaattiivvoo//ccaallll--aarreeaa  ((eess..  IIUU00XXYYZZ//11)),,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  cchhee  ssiiaannoo  
ddeennttrroo  oo  ffuuoorrii  ddeellllaa  ccaallll  aarreeaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  
SSii  rraammmmeennttaa  aaii  ppaarrtteecciippaannttii  cchhee  nnoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  iinn  nneessssuunn  ccaassoo  ccaammbbiiaarree  iill  pprroopprriioo  nnoommiinnaattiivvoo  dduurraannttee  llaa  ggaarraa..;;  
ooccccoorrrree  oovvvviiaammeennttee  uuttiilliizzzzaarree  lloo  sstteessssoo  nnoommiinnaattiivvoo  ddaall  pprriimmoo  qqssoo  eeffffeettttuuaattoo  ffiinnoo  aallllaa  ffiinnee  ddeell  ccoonntteesstt  sstteessssoo..  IInn  
ppaarrttiiccoollaarree  qquuaalloorraa  ssii  ssiiaa  sscceellttoo  ddii  uuttiilliizzzzaarree  iill  nnoommiinnaattiivvoo  sseegguuiittoo  ddaallllaa  ccaallll--aarreeaa  qquueessttaa  ffoorrmmuullaa  ddeevvee  eesssseerree  
mmaanntteennuuttaa  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ccoonntteesstt..  
NNoonn  ssoonnoo  vvaalliiddii,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeeii  TTrrooffeeii  AA..RR..II..,,  qqssoo  ccoonn  nnoommiinnaattiivvii  iittaalliiaannii  //PP  oo  //MM  cchhee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ccoonnttrroolllloo  
ssaarraannnnoo  ccoonnssiiddeerraattii  eerrrroorrii..  
  
OOppeerraattoorree  ::  EE’’  ccoolluuii  cchhee  ooppeerraa  llaa  ssttaazziioonnee  dduurraannttee  iill  ccoonntteesstt  uussaannddoo  iill  nnoommiinnaattiivvoo  ddii  ssttaazziioonnee..  LL’’ooppeerraattoorree  ppuuòò  
rriissiieeddeerree  nneellllaa  sstteessssaa  llooccaalliittàà  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  oo  eesssseerree  aall  ddii  ffuuoorrii  ddii  eessssaa  ((iinn  rreemmoottoo));;  IInn  ttaall  ccaassoo  iill  llooccaattoorr  ssaarràà  qquueellllaa  
ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  rreemmoottaa..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  uunn  ooppeerraattoorree  ppuuòò  ooppeerraarree  uunnaa  eedd  uunnaa  ssoollaa  ssttaazziioonnee  ssuu  uunnaa  ddaattaa  
bbaannddaa,,  rreemmoottiizzzzaattaa  oo  mmeennoo,,  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ggaarraa..  
  
QQSSOO::  UUnn  ccoolllleeggaammeennttoo  ((qqssoo))  èè  ccoonnssiiddeerraattoo  vvaalliiddoo  qquuaannddoo  vvii  èè  lloo  ssccaammbbiioo  bbiillaatteerraallee  ddeeii  ddaattii  mmiinniimmii  ddeeffiinniittii  ccoommee  ddaa  
ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  VVHHFF  MMaannaaggeerrss  HHaannddbbooookk  ddeellllaa  IIAARRUU  RReegg..  11,,  oovvvveerroo  nnoommiinnaattiivvoo  rraappppoorrttoo  pprrooggrreessssiivvoo  ee  llooccaattoorree  cchhee  
ddeevvoonnoo  eesssseerree  sseemmpprree  ssccaammbbiiaattii  ee  ccoonnffeerrmmaattii  rreecciipprrooccaammeennttee  ssuullllaa  bbaannddaa  ddoovvee  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  èè  iinniizziiaattoo..  

  
22..  CCOONNTTEESSTT  VVAALLIIDDII    

  
MMAARRZZOO        VV//UU//SSHHFF  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ""  CCIITTTTAA’’  DDII  FFIIRREENNZZEE""      

ggeessttiittoo  ddaallllaa  SSeezz..  AARRII  ddii  FFiirreennzzee  
  

MMAAGGGGIIOO        VV//UU//SS//EEHHFF  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ""CCIINNIISSEELLLLOO  BBAALLSSAAMMOO""        
ggeessttiittoo  ddaallllaa  SSeezz..  AARRII  ddii  CCiinniisseelllloo  BBaallssaammoo    

  
GGIIUUGGNNOO        UUHHFF//SS//EEHHFF  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ""CCAANNAAVVEESSEE  ""          

ggeessttiittoo  ddaallllaa  SSeezz..  AARRII  ddii  RRiivvaarroolloo  CCaannaavveessee  
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LLUUGGLLIIOO        VV//UU//SS//EEHHFF  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ""AAPPUULLIIAA""            

ggeessttiittoo  ddaallllaa  SSeezz..  AARRII  ddii  MMoollffeettttaa  
    
SSEETTTTEEMMBBRREE        VVHHFF    IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  IIAARRUU  RREEGG..11  
  
  
OOTTTTOOBBRREE        UUHHFF  &&  UUpp  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  IIAARRUU  RREEGG..11  
  
                                                                
NNOOVVEEMMBBRREE          VVHHFF  ""MMAARRCCOONNII  MMEEMMOORRIIAALL  CCOONNTTEESSTT  CCWW""  
        ggeessttiittoo  ddaallllaa  SSeezz..  AARRII  ddii  BBoollooggnnaa  
  

  TTuuttttii  ii  ccoonntteesstt  ddeeii  TTrrooffeeii  aavvrraannnnoo  dduurraattaa  ddaallllee  oorree  1144::0000  UUTTCC  ddeell  ssaabbaattoo  aallllee  oorree  1133::5599  UUTTCC  ddeellllaa  ddoommeenniiccaa  ddeell  pprriimmoo  
ffiinnee  sseettttiimmaannaa  ccoommpplleettoo  ddeell  rreellaattiivvoo  mmeessee..    

  
33..  BBAANNDDEE  EE  TTIIPPII  DDII  EEMMIISSSSIIOONNEE  
  
II  ccoonnttaattttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattii  iinn  CCWW  ee  SSSSBB,,  iill  mmooddoo  FFMM  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  ssoolloo  ssuullllee  ffrreeqquueennzzee  oollttrree  ii  22,,33  GGHHzz,,  nnoonn  
ssoonnoo  vvaalliiddii  mmooddii  ddiiggiittaallii  ((JJTT66MM--FFTT88--FFSSKK444411--PPSSKK3311--RRTTTTYY--eettcc..))..  
QQSSOO  eeffffeettttuuaattii  ttrraammiittee  ppoonnttii  rriippeettiittoorrii,,  ttrraannssppoonnddeerr,,  ssaatteelllliittii  oo  EEMMEE  nnoonn  ssaarraannnnoo  rriitteennuuttii  vvaalliiddii  aaii  ffiinnii  ddeell  ppuunntteeggggiioo..  
PPeerr  qquuaalluunnqquuee  ccaatteeggoorriiaa  èè  ccoonnsseennttiittoo  uunn  ssoolloo  sseeggnnaallee  ppeerr  bbaannddaa  iinn  ooggnnii  iissttaannttee  ((nnoonn  èè  aammmmeessssaa  ttrraassmmiissssiioonnee  mmuullttiippllaa  ssuu  
uunnaa  bbaannddaa))..  
IInn  ttuuttttii  ii  ccoonntteesstt,,  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  rriissppeettttaarree  iill  BBaanndd  PPllaann  AARRII  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  ssiittoo  uuffffiicciiaallee  wwwwww..aarrii..iitt  ..  

  
44..  CCAATTEEGGOORRIIEE  

  
OOggnnii  ccaatteeggoorriiaa  ssaarràà  iiddeennttiiffiiccaattaa  ddaa  uunn  ccooddiiccee  ::  

  
BBaannddaa  CCoonnddiizziioonnee  CCaatteeggoorriiaa  BBaannddaa  CCoonnddiizziioonnee  CCaatteeggoorriiaa  
114444  MMHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  0011  443322  MMHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  0033  
114444  MMHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  LLPP  --  SSiinnggoolloo  SSiisstteemmaa  LLPP  443322  MMHHzz  MMuullttii  OOpp..  0044  
114444  MMHHzz  MMuullttii  OOpp..  ––  MMuullttii  SSiisstteemmaa  0022  443322  MMHHzz  SSiinngg..//MMuullttii  66  OOrree  6600  
114444  MMHHzz  MMuullttii  OOpp..  ––  SSiinnggoolloo  SSiisstteemmaa  MMSS  

  
114444  MMHHzz  SSiinngg..//MMuullttii  OOpp..  66  OOrree  5599  
11,,33  GGHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  0055  11,,33  GGHHzz  MMuullttii  OOpp..  0066  
22,,33  GGHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  0077  22,,33  GGHHzz  MMuullttii  OOpp..  0088  
55,,77  GGHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  1111  55,,77  GGHHzz  MMuullttii  OOpp..  1122  
1100  GGHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  1133  1100  GGHHzz  MMuullttii  OOpp..  1144  
2244  GGHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  1155  2244  GGHHzz  MMuullttii  OOpp..  1166  
4477  GGHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  1177  4477  GGHHzz  MMuullttii  OOpp..  1188  
7766  GGHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  1199  7766  GGHHzz  MMuullttii  OOpp..  2200  

SSWWLL  SSii  ddoovvrraannnnoo  ccoommppiillaarree  lloogg  ddiissttiinnttii  ppeerr  ffrreeqquueennzzaa  

 
QQuuaalluunnqquuee  ooppeerraattoorree  ffaacceennttee  ppaarrttee  ddii  uunn  tteeaamm  MMuullttii  OOppeerraattoorree  nnoonn  ppuuòò  ppaarrtteecciippaarree  aall  ccoonntteesstt  ccooll  pprroopprriioo  nnoommiinnaattiivvoo  ccoommee  
ssiinnggoolloo  ooppeerraattoorree..  

  

44..11..  SSttaazziioonnee  SSiinnggoolloo  oo  MMuullttii  OOppeerraattoorree::    VViieennee  ccoonnssiiddeerraattaa  SSiinnggoolloo  OOppeerraattoorree  uunnaa  ssttaazziioonnee  ooppeerraattaa  ddaa  uunn  uunniiccoo  
ooppeerraattoorree  cchhee  uuttiilliizzzzii  uunn  uunniiccoo  nnoommiinnaattiivvoo  ssuu  ttuuttttee  llee  bbaannddee,,  sseennzzaa  aallccuunnaa  aassssiisstteennzzaa  ooppeerraattiivvaa  dduurraannttee  iill  ccoonntteesstt..  
EE’’  ccoonnssiiddeerraattaa  MMuullttii  OOppeerraattoorree  uunnaa  ssttaazziioonnee  ooppeerraattaa  ddaa  ppiiùù  ddii  uunn  ooppeerraattoorree  cchhee  uuttiilliizzzzii  uunn  uunniiccoo  nnoommiinnaattiivvoo  ssuu  ttuuttttee  llee  
bbaannddee..  
  
44..22..  CCaatteeggoorriiaa  66  oorree  ::  PPeerr  llee  bbaannddee  ddeeii  114444  ee  443322  MMHHzz  èè  iissttiittuuiittaa  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ““66  OORREE””..  LLoo  ssppiirriittoo  cchhee  hhaa  ssppiinnttoo  iill  
mmaannaaggeerriiaattoo  aa  ccrreeaarree  qquueessttaa  ccaatteeggoorriiaa  èè  qquueelllloo  ddii  ddaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  aa  ooppeerraattoorrii  cchhee  nnoonn  ddiissppoonnggoonnoo  ddii  2244  oorree  ddaa  ddeeddiiccaarree  aall  
ccoonntteesstt,,  ddii  ppootteerr  sscceegglliieerree  uunnaa  ffiinneessttrraa  tteemmppoorraallee  ddii  nnoonn  oollttrree  sseeii  oorree  ccoonnsseeccuuttiivvee  nneellll’’aarrccoo  ddeellllee  2244  ddaa  ddeeddiiccaarree  aall  ccoonntteesstt  ee  
ppootteerr  ppaarrtteecciippaarree  ccoonn  ssooddddiissffaazziioonnee  aaii  TTrrooffeeii  AA..RR..II..    
LLaa  sscceellttaa  ddeellll’’oorraarriioo  èè  aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’ooppeerraattoorree  ee  iill  ccoommppuuttoo  ddeellllee  sseeii  oorree  ppaarrttee  ddaall  pprriimmoo  qqssoo  mmeessssoo  aa  lloogg;;  iill  sseeggmmeennttoo  ddii  
66  oorree  ppuuòò  eesssseerree  ssuuddddiivviissoo  aall  mmaassssiimmoo  iinn  dduuee  ppeerriiooddii::  ll’’oorraarriioo  ddeell  pprriimmoo  QQSSOO  iimmppoossttaa  ll''oorraa  ddii  iinniizziioo  ddeell  pprriimmoo  ppeerriiooddoo,,  llaa  
ppaauussaa  ttrraa  ii  dduuee  ppeerriiooddii  ddeevvee  eesssseerree  ddii  aallmmeennoo  22  oorree;;  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  tteemmppoo  ddii  22  oorree  oo  ppiiùù  ttrraa  dduuee  QQSSOO  ccoonnsseeccuuttiivvii  sseeggnnaa  iill  
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sseeggmmeennttoo  ddii  ppaauussaa,,  qquuiinnddii  ssoolloo  ii  QQSSOO  cchhee  rriieennttrreerraannnnoo  nneell  sseeggmmeennttoo  ddii  tteemmppoo  ccoommbbiinnaattoo  ddii  66  oorree  ssaarraannnnoo  ccoonntteeggggiiaattii  ppeerr  iill  
ppuunntteeggggiioo  ffiinnaallee..  
CChhii  sscceegglliiee  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  ccaatteeggoorriiaa  ““66  OORREE””  nnoonn  ppuuòò  ppaarrtteecciippaarree  aadd  aallttrraa  ccaatteeggoorriiaa  nneellllaa  sstteessssaa  bbaannddaa,,  èè  ccoommuunnqquuee  
ppoossssiibbiillee  ccoonnttiinnuuaarree  iill  ccoonntteesstt  aanncchhee  ddooppoo  iill  ppeerriiooddoo  ddii  66  oorree;;  èè  iimmppoorrttaannttee  iinn  ttaall  ccaassoo  iinnvviiaarree  iill  lloogg  ccoommpplleettoo  ppuurrcchhèè  ssii  iinnddiicchhii  
cchhiiaarraammeennttee  llaa  ccaatteeggoorriiaa  66  OORREE  ((ppeerr  ii  114444  MMHHzz  PPsseecctt==5599  oo  ppeerr  ii  443322  MMHHzz  PPsseecctt==6600))..  
  
44..33..  CCaatteeggoorriiaa  114444  MMHHzz  --  MMuullttii  OOpp..  ––  SSiinnggoolloo  SSiisstteemmaa  ::  TTaallee  ccaatteeggoorriiaa  ssaarràà  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  ssttaazziioonnii  MMuullttii  OOppeerraattoorree  cchhee  
uuttiilliizzzziinnoo  uunn  ssiinnggoolloo  ssiisstteemmaa  ddii  aanntteennnnaa  ssiiaa  ppeerr  ttrraassmmeetttteerree  cchhee  ppeerr  rriicceevveerree..  
SSii  ddeeffiinniissccee  ccoommee  ssiinnggoolloo  ssiisstteemmaa  ddii  aanntteennnnaa  ,,uunnaa  ssiinnggoollaa  aanntteennnnaa  oommnniiddiirreezziioonnaallee  oo  ddiirreettttiivvaa  oo  uunn  ggrruuppppoo  ((aarrrraayy))  ddii  ssiinnggoollee  
aanntteennnnee  ddiirreettttiivvee  aaccccooppppiiaattee  ffrraa  lloorroo  ppeerr  ootttteenneerree  iill  mmaassssiimmoo  gguuaaddaaggnnoo  iinn  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  ddiirreezziioonnee  ((ttuuttttee  llee  aanntteennnnee  ddeell  
ggrruuppppoo  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  oorriieennttaattee  nneellllaa  sstteessssaa  ddiirreezziioonnee));;  oovvvviiaammeennttee  iill  ssiisstteemmaa  ppuuòò  eesssseerree  ddoottaattoo  ddii  rroottoorree..  
TTaallee  ccaatteeggoorriiaa  vvuuoollee  ddaarree  uunn  iinncceennttiivvoo  aallllee  sseezziioonnii  AARRII  ddii  IIttaalliiaa  aa  ppaarrtteecciippaarree  ccoonn  ssttaazziioonnii  ppiiùù  sseemmpplliiccii  rriissppeettttoo  aallllee  ssttaazziioonnii  
mmuullttiiooppeerraattoorree  ccoonn  uunn  nnootteevvoollee  sseett--uupp  ee  ppiiùù  ssiisstteemmii  ddii  aanntteennnnaa..  
  
44..44..  CCaatteeggoorriiaa  114444  MMHHzz  SSiinnggoolloo  OOpp..  LLPP  --  SSiinnggoolloo  SSiisstteemmaa  ::  IInn  ttaallee  ccaatteeggoorriiaa  llee  ssttaazziioonnii  SSiinnggoolloo  OOppeerraattoorree  ddoovvrraannnnoo  
ooppeerraarree  ppeerr  ll’’iinntteerraa  dduurraattaa  ddeell  ccoonntteesstt  ccoonn  uunnaa  ppootteennzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  110000  WWaatttt  PPEEPP  uuttiilliizzzzaannddoo  uunn  ssiinnggoolloo  ssiisstteemmaa  ddii  aanntteennnnaa  
ccoommee  ddeeffiinniittoo  aall  ppuunnttoo  44..33  ..  
  
44..55..  LLaa  CCllaassssiiffiiccaa  OOvveerraallll  ::  EE’’  uunnaa  ssppeecciiaallee  ccaatteeggoorriiaa  ““ddii  mmeerriittoo””  ppeerr  ttuuttttee  qquueellllee  ssttaazziioonnii  cchhee  ooppeerreerraannnnoo  ssuu  dduuee  oo  ppiiùù  
bbaannddee  ddaaii  443322MMHHzz  aa  ssaalliirree..      
QQuueessttaa  ccaatteeggoorriiaa  iissttiittuuiittaa  ppeerr  iinncceennttiivvaarree  ll’’ooppeerraattiivviittàà  ddii    ssttaazziioonnii  ssuu  ppiiùù  bbaannddee,,  aavvrràà  uunn  ppuunntteeggggiioo  ccaallccoollaattoo  aasssseeggnnaannddoo  110000  
ppuunnttii  aall  vviinncciittoorree  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  bbaannddaa  eedd  aallllee  aallttrree  ssttaazziioonnii  aa  sseegguuiirree  uunn  ppuunntteeggggiioo  iinn  ppeerrcceennttuuaallee  ((aapppprroossssiimmaattoo  aallllaa  pprriimmaa  
cciiffrraa  ddeecciimmaallee))  rriissppeettttoo  aall  vviinncciittoorree  bbaassaannddoossii  ssuull  rraappppoorrttoo  ttrraa  ii  lloorroo  qqrrbb..      
IIll  ppuunntteeggggiioo  ttoottaallee  ffiinnaallee  ssaarràà  ddaattoo  ddaallllaa  ssoommmmaa  ddeeii  ppuunntteeggggii  ootttteennuuttii  nneellllee  ssiinnggoollee  bbaannddee;;  ssoonnoo  vvaalliiddii  aanncchhee  ii  ppuunnttii  
ccoonnsseegguuiittii  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  443322  MMHHzz  66  OOrree  ee  ssaarràà  aa  ccuurraa  ddeell  mmaannaaggeerr  ddiissccrriimmiinnaarree  ssee  ssii  èè  ooppeerraattii  ccoommee  SSiinnggoolloo  oo  MMuullttii  
OOppeerraattoorree  iinn  ttaallee  ccaatteeggoorriiaa  ssuullllaa  bbaassee  ddii  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  ffiillee  EEDDII..  
IIll  ccaallccoolloo  ddeell  ppuunntteeggggiioo  OOvveerraallll  ssaarràà  eesscclluussiivvaammeennttee  aa  ccuurraa  ddeell  mmaannaaggeerr..  
VVii  ssaarraannnnoo  dduuee  ccllaassssiiffiicchhee  OOvveerraallll  ppeerr  ssttaazziioonnii  SSiinnggoolloo  OOppeerraattoorree  ee  MMuullttii  OOppeerraattoorree..  

  
55..  SSTTAAZZIIOONNEE  DD''AASSCCOOLLTTOO  SS..WW..LL..  
  
PPoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aaii  vvaarrii  ccoonntteesstt  ddeeii  TTrrooffeeii  aanncchhee  llee  ssttaazziioonnii  ccoonn  lliicceennzzaa  ddii  aassccoollttoo  SSWWLL  ((eess  II55--112233//FFII))  iinn  uunnaa  aappppoossiittaa  
ccaatteeggoorriiaa..    

  NNoonn  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittii  ppiiùù  ddii  ttrree  aassccoollttii  ddii  uunnaa  mmeeddeessiimmaa  ssttaazziioonnee  ee  ddoovvrraannnnoo  rriippoorrttaarree  cchhiiaarraammeennttee  nnoommiinnaattiivvoo  ee  
rraappppoorrttii  ppaassssaattii  aallllaa  ssttaazziioonnee  ccoorrrriissppoonnddeennttee  oollttrree  aa  ddaattaa,,  oorraarriioo,,  bbaannddaa  ee  mmooddoo..  

 IIll  lloogg  iinn  ffoorrmmaattoo  ffoogglliioo  eelleettttrroonniiccoo    EExxcceell  ddeevvee  eesssseerree  iinnvviiaattoo  ttrraammiittee  mmaaiill  aa  trofei_vuhf@ari.it 
  EE’’  pprreevviissttoo  uunn  ddiipplloommaa  aall  pprriimmoo  SSWWLL  ppeerr  bbaannddaa..  

    
66..  SSCCAAMMBBIIOO  DDII  DDAATTII  
  
II  ddaattii  ddaa  ssccaammbbiiaarree  dduurraannttee  iill  QQSSOO  ccoonnssiissttoonnoo  nneell  rraappppoorrttoo  RRSS  oo  RRSSTT  sseegguuiittoo  ddaa  uunn  nnuummeerroo  pprrooggrreessssiivvoo  aa  ppaarrttiirree  ddaa  000011  ee  ddaall  
WWWW  LLooccaattoorr    eess..::  ((5599  000011  JJNN6666IIEE  ppeerr  ll’’  SSSSBB  ooppppuurree  559999  000011  JJNN6666IIEE  ppeerr  iill  CCWW))..    
PPeerr  ccoommooddiittàà  ddeell  ccoorrrriissppoonnddeennttee  nneellll’’  iinnsseerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  ddeell  qqssoo  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  ttrraassmmeetttteerree  sseemmpprree  iinn  qquueessttoo  oorrddiinnee::  
rraappppoorrttoo  ––  pprrooggrreessssiivvoo  ––  llooccaattoorree..  
NNeeii  qqssoo  ccrroossss--mmooddee  SSSSBB--CCWW  oo  CCWW--SSSSBB  ffaarree  sseemmpprree  aatttteennzziioonnee  aaii  rraappppoorrttii  ssccaammbbiiaattii  ((eess  iinn  SSSSBB--CCWW  ssii  ddoovvrràà  ttrraassmmeetttteerree  
rraappppoorrttoo  RRSS  ee  rriicceevveerree  rraappppoorrttoo  RRSSTT,,  iinn  CCWW--SSSSBB  ssii  ddoovvrràà  ttrraassmmeetttteerree  rraappppoorrttoo  RRSSTT  ee  rriicceevveerree  rraappppoorrttoo  RRSS))..  

  

77..  LLOOCCAATTOORR  
  
SSii  rraammmmeennttaa  cchhee  iinn  ccoonntteesstt  ooccccoorrrree  uuttiilliizzzzaarree  iill  ccoorrrreettttoo  llooccaattoorree  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ee  ssii  rriiccoorrddaa  cchhee  ::  
  

11..  IIll  mmaannaaggeerriiaattoo  AARRII  ee  llaa  SSeezziioonnee  AARRII  oorrggaanniizzzzaattrriiccee  ddeell  ccoonntteesstt  nnoonn  ssoonnoo  tteennuuttee  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeell  llooccaattoorree  ppooiicchhéé  
rriimmaannee  ssoottttooiinntteessoo  cchhee  cchhii  ccoommppiillaa  iill  lloogg  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  cciiòò  cchhee  ddiicchhiiaarraa..  

22..  LLaa  ssttaazziioonnee  ppaarrtteecciippaannttee  aall  ccoonntteesstt  cchhee  rriissccoonnttrraa  uunn  eerrrroorree  nneellll''iinnvviioo  ddeell  llooccaattoorree  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunn’’  aallttrraa  ssttaazziioonnee  ddeevvee  
ddeennuunncciiaarree  ddeettttaa  ssttaazziioonnee  aallllaa  sseezziioonnee  oorrggaanniizzzzaattrriiccee  ccoonn  pprroovvee  ((ggrraaffiicchhee  oo  aallttrroo))  cchhee  ccoommpprroovveerraannnnoo  llaa  ssqquuaalliiffiiccaa..  

33..  LLaa  ssttaazziioonnee  ddeennuunncciiaannttee  èè  ll’’uunniiccaa  rreessppoonnssaabbiillee  iinn  ccaassoo  ddii  rriiccoorrssoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ddeennuunncciiaattaa..  
44..  LLaa  sseezziioonnee  oorrggaanniizzzzaattrriiccee  ddeell  ccoonntteesstt  ee  iill  mmaannaaggeerriiaattoo  AARRII  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppooii  cchhiiaammaattii  iinn  ccaauussaa  ppeerr  nneessssuunnaa  

rraaggiioonnee..  
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88..  FFRREEQQUUEENNZZAA  DDII  AAPPPPOOGGGGIIOO  
  
SSeeccoonnddoo  BBaanndd--PPllaann  IIAARRUU  RReegg..  11  llaa  ffrreeqquueennzzaa  ddii  aappppooggggiioo  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  qqssoo  iinn  MMiiccrroooonnddee  èè  443322..335500  MMHHzz  ((MMWW  TTaallkk--BBaacckk  
CCeennttrree  ooff  AAccttiivviittyy))..  
LL’’uuttiilliizzzzoo  ddii  ffrreeqquueennzzee  aalltteerrnnaattiivvee  rriimmaannee  aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’ooppeerraattoorree  mmiiccrroooonnddee,,  cchhee  ppeerròò  ddeevvee  ccoommpprreennddeerree  cchhee  eevveennttuuaallii  
ddiissttuurrbbii  ddaa  ssttaazziioonnii  iinn  ccoonntteesstt  ssuu  ttaallee  ffrreeqquueennzzaa  rriissuullttaannoo  aammmmiissssiibbiillii,,  ppooiicchhéé  ttaallii  ssttaazziioonnii  ooppeerraannoo  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  iill  
rreeggoollaammeennttoo  ee  BBaanndd--PPllaann  IIAARRUU..  
  
99..  UUTTIILLIIZZZZOO  CCHHAATT  EE  CCLLUUSSTTEERR  

  
NNeessssuunn  tteennttaattiivvoo  ddeevvee  eesssseerree  ffaattttoo  dduurraannttee  uunn  QQSSOO  ppeerr  ootttteenneerree  qquuaallssiiaassii  ppaarrttee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriicchhiieessttee  ppeerr  iill  qqssoo  ccoonn  
aallttrrii  mmeettooddii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoommee  ll’’uussoo  ddii  cchhaatt  IInntteerrnneett,,  DDXX  CClluusstteerr,,  ttaallkk--bbaacckk  ssuu  uunn''aallttrraa  bbaannddaa  aammaattoorriiaallee,,  tteelleeffoonnoo,,  eecccc  ....    
LL’’uussoo  ddii  ttaallii  mmeettooddii  sseeccoonnddaarrii  iinnvvaalliiddaannoo  iill  QQSSOO..    
IIll  SSeellff--SSppoottttiinngg  èè  ppeerrmmeessssoo  ssuu  qquuaallssiiaassii  mmeezzzzoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  aadd  eecccceezziioonnee  ddeell  DDXX  CClluusstteerr,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo  ll’’uussoo  eecccceessssiivvoo  ddii  
ttaallee  mmeettooddoo  ssuu  cchhaatt--rroooomm  ((ccoommee  aadd  eess..  OONN44KKSSTT))  nnoonn  èè  rraaccccoommaannddaabbiillee..  
PPeerr  mmaaggggiioorree  cchhiiaarreezzzzaa  ssuullll’’uussoo  ddeellllaa  cchhaatt  ssii  rriippoorrttaannoo  vvaarriiee  ttiippoollooggiiee  ddii  mmeessssaaggggii  aammmmeessssii  oo  mmeennoo  ::  
 
Esempi di messaggi permessi: 

 
““PPSSEE  SSKKEEDD  oonn  114444..226655””        rriicchhiieessttaa  SSKKEEDD  
  
““II  hhaavvee  QQRRMM,,  pplleeaassee  QQSSYY  oonn  114444..225500””    nnuuoovvaa  rriicchhiieessttaa  SSKKEEDD  
  
““LLeett’’ss  ttrryy  llaatteerr  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  iimmpprroovvee””      nnuuoovvaa  rriicchhiieessttaa  SSKKEEDD  
  
Esempi di messaggi NON permessi:  
  
““II  ddiidd  nnoott  ccooppyy  rreeppoorrtt””          IInnvviioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iimmppoorrttaannttii  ppeerr  ccoommpplleettaarree  iill  qqssoo  
  
““RRooggeerr  5599  003388””          IInnvviioo  ddeeii  ddaattii  ppeerr  iill  qqssoo  
  
““II  hheeaarrdd  yyoouu,,  ccaallll  aaggaaiinn””        IInnvviioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iimmppoorrttaannttii  ppeerr  ccoommpplleettaarree  iill  qqssoo  
    
““SSRRII  QQRRMM,,  rreeppeeaatt  LLooccaattoorr””      rriicchhiieessttaa  ddii  uunnaa  ppaarrttee  ddeeii  ddaattii  ppeerr  ccoommpplleettaarree  iill  qqssoo  
 
1100..  PPUUNNTTEEGGGGIIOO  CCOONNTTEESSTT  
  
SSuu  ttuuttttee  llee  bbaannddee  iill  ppuunntteeggggiioo  vveerrrràà  ccaallccoollaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn  ppuunnttoo  aa  cchhiilloommeettrroo,,  iill  ppuunntteeggggiioo  ttoottaallee  ((TToottaall  ssccoorree))  ,,  ssaarràà  
ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllaa  ssoommmmaa  ddeeii  ssiinnggoollii  QQRRBB  ,,  llee  ssttaazziioonnii  cchhee  ooppeerraannoo  ssuu  ppiiùù  bbaannddee  ddoovvrraannnnoo  iinnvviiaarree  uunn  lloogg  sseeppaarraattoo  ppeerr  
cciiaassccuunnaa  bbaannddaa..    
  

1111..  IINNVVIIOO  LLOOGG  
  
PPeerr  ttuuttttii  ii  ccoonntteesstt  ddeeii  TTrrooffeeoo  AARRII  ii  lloogg  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnvviiaattii  ttrraammiittee  iill  ssiittoo  wweebb  AARRII  wwwwww..aarrii..iitt    aattttrraavveerrssoo  llaa  ppaaggiinnaa  ddeeddiiccaattaa  
aallll’’uuppllooaadd  ddeeii  lloogg  nneellllaa  sseezziioonnee  VVUUSSHHFF;;  aall  rriicceevviimmeennttoo  ddeell  lloogg  iinn  ffoorrmmaattoo  ccoorrrreettttoo  vveerrrràà  ddaattaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  
rriicceezziioonnee  ccoonn  eemmaaiill  aauuttoommaattiiccaa  ddii  rriissccoonnttrroo..  
SSaarràà  iinnoollttrree  ppoossssiibbiillee  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ooppppoorrttuunnaa  ppaaggiinnaa  ssuulllloo  sstteessssoo  ssiittoo  ccoonnttrroollllaarree  lloo  ssttaattuuss  ddeeii  lloogg  rriicceevvuuttii  eedd  iinn  ccaassoo  ddii  
nneecceessssiittàà  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  iinnvviiaarree  nnuuoovvaammeennttee  iill  pprroopprriioo  lloogg  ppuurrcchhéé  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  uullttiimmoo  ddii  tteemmppoo..  
AAllllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  tteerrmmiinnee  uullttiimmoo  ddii  iinnvviioo  lloogg  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  vviissuuaalliizzzzaarree  ssuull  ssiittoo  AARRII  ii  ppuunntteeggggii  ddiicchhiiaarraattii  ppeerr  ttaallee  ccoonntteesstt..  
  
1111..11..  TTeerrmmiinnee  iinnvviioo  lloogg::    ttuuttttii  ii  lloogg  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  eennttrroo  88  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeell  CCoonntteesstt  ((sseeccoonnddoo  lluunneeddìì  ddooppoo  llaa  ggaarraa))..  
  
1111..22..  FFoorrmmaattoo  lloogg  ccoorrrreettttoo::  ii  lloogg  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinn  ffoorrmmaattoo  EEDDII  ((SSttaannddaarrdd  IIAARRUU  RReegg..  11))..  
SSii  ccoonnssiigglliiaa  ll’’uussoo  ddeeii  ssooffttwwaarree  QQAARRTTeesstt,,  CCoonntteessttLLooggHHQQBB  ee  CCoonntteesstt  AAssssiisstt  oo  ssiimmiillii  iinn  ggrraaddoo  ddii  ggeenneerraarree  uunn  ffoorrmmaattoo  EEDDII  
aapppprroopprriiaattoo,,  ee  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aaggggiioorrnnaattii  aallll’’uullttiimmaa  vveerrssiioonnee  ddiissppoonniibbiillee  cchhee  ppeerrmmeettttee  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  lloogg  ccoonnffoorrmmii..  
SSii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  rriinnoommiinnaarree  ii  lloogg  EEDDII  ccoonn  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ee  iill  nnoommiinnaattiivvoo  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ppaarrtteecciippaannttee  aall  ccoonntteesstt,,  ccoommee  ddaa  eesseemmppiioo  
sseegguueennttee::  6600--IIVV33KKKKWW..EEDDII  
  
RRiissuullttaa  oobbbblliiggaattoorriioo  iinnsseerriirree  nneeii  lloogg  EEDDII  ddeeii  TTrrooffeeii  AARRII  VVHHFF  &&  UUpp  ii  sseegguueennttii  ccaammppii  ::  
  
RRCCaallll==  NNoommiinnaattiivvoo  ddeellll’’oomm  rreessppoonnssaabbiillee  
RRHHBBBBSS==  IInnddiirriizzzzoo  EEmmaaiill  
SSAAnnttee==  AAnntteennnnee  uuttiilliizzzzaattee  
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SSPPoowwee==  PPootteennzzaa  uuttiilliizzzzaattaa  ((ddeevvee  eesssseerree  uunn  nnuummeerroo    ppuurroo  sseennzzaa  aallttrree  lleetttteerree,,  550000  WWaatttt  oo  550000WW  nnoonn  ssoonnoo  ccoorrrreettttii))  
  
ee  ssoollaammeennttee  nneell  ccaassoo  ddii  ssttaazziioonnii  mmuullttiiooppeerraattoorree  llaa  lliissttaa  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ppaarrtteecciippaannttii..  
  
1111..33..  CCoorrrreetttteezzzzaa  ddaattii::  IIll  lloogg  aall  ffiinnee  ddii  eesssseerree  aacccceettttaattoo  ddaall  wweebb  ccoonntteesstt  rroobboott  ddeevvee  aavveerree  cchhiiaarraammeennttee  iinnddiiccaattoo  llaa  ccaatteeggoorriiaa  
ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ((ccaammppoo  PPSSeecctt==))  ccoonn  iill  ccooddiiccee  ddeessccrriittttoo  aall  ppaarraaggrraaffoo  44  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
LLee  ddaattee  ddeeii  qqssoo  ee  llaa  ddaattaa  nneellll’’iinntteessttaazziioonnee  ddeell  ffiillee  EEDDII  ((ccaammppoo  TTDDaattee==))  ddeevvoonnoo  ccooiinncciiddeerree  ccoonn  llaa  ddaattaa  ddeell  ccoonntteesstt  ppeerr  ccuuii  ssii  ssttaa  
iinnvviiaannddoo  iill  lloogg..  
IInn  ooggnnii  ccaassoo  ssii  ssccoonnssiigglliiaa  vviivvaammeennttee  ddii  mmaanniippoollaarree  iill  lloogg  EEDDII  ee  llee  rriigghhee  ddeeii  qqssoo  ddiicchhiiaarraattii  oonnddee  eevviittaarree  ll’’iinnccoorrrreetttteezzzzaa  ddeell  
ffoorrmmaattoo  lloogg  sstteessssoo..  
  

1111..44..  NNoottee  uulltteerriioorrii  ::  
  
aa))  LLaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  lloogg  iimmpplliiccaa  cchhee  iill  ppaarrtteecciippaannttee  aaii  TTrrooffeeii  AARRII  aacccceettttaa  qquueessttoo  rreeggoollaammeennttoo  ee  qquueelllloo  ddeeii  ccoonntteesstt  IIAARRUU  

RReegg..11  ppeerr  qquuaannttoo  qquuii  nnoonn  ssppeecciiffiiccaattoo,,  eedd  aaccccoonnsseennttee  aallllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ddiicchhiiaarraattii  nneeii  pprroopprrii  lloogg..    
bb))  LLee  ddeecciissiioonnii  ddeell  CCoonntteesstt  MMaannaaggeerr  ssoonnoo  iinnaappppeellllaabbiillii..    
cc))  DDooppoo  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellllee  ccllaassssiiffiicchhee  ffiinnaallii  ssuull  ssiittoo  wwwwww..aarrii..iitt  ,,  ffaa  ffeeddee  llaa  ddaattaa  iinnddiiccaattaa  aa  mmaarrggiinnee  ddeellllee  ccllaassssiiffiicchhee  

sstteessssee,,  ii  ppaarrtteecciippaannttii  hhaannnnoo  1155  ggiioorrnnii  ddii  tteemmppoo  ppeerr  eevveennttuuaallii  rriicchhiieessttee  ddii  rreettttiiffiicchhee  ((nnoonn  ssaarràà  vvaalliiddoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  
rreeggiissttrraazziioonnii  oo  ssiimmiillii)),,  ttrraassccoorrssoo  ttaallee  tteerrmmiinnee  llee  ccllaassssiiffiicchhee  rriissuulltteerraannnnoo  ddeeffiinniittiivvee  ee  llee  ddeecciissiioonnii  ddeeii  ""CCoonntteesstt  CCoommmmiitttteeee""  
ssaarraannnnoo  iinnaappppeellllaabbiillii..  
  

1122..  CCOONNTTRROOLL  ––  LLOOGG  ::  
  
SSaarraannnnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ccoommee  ccoonnttrrooll  ::  
  

aa))  LLoogg  iinnvviiaattii  iinn  rriittaarrddoo..  
bb))  LLoogg  eellaabboorraattii  ccoonn  pprrooggrraammmmii  cchhee  nnoonn  ssuuppppoorrttiinnoo  llaa  ggeenneerraazziioonnee  ddeell  ffiillee  sseeccoonnddoo  nnoorrmmee  IIAARRUU  RReegg..  11  ((ffoorrmmaattoo  ..EEDDII))  
cc))  TTuuttttee  llee  ssttaazziioonnii  cchhee  oommeettttoonnoo  ii  nnuummeerrii  pprrooggrreessssiivvii,,  oorraarrii,,  rraappppoorrttii  oo  llooccaattoorree..  OOggnnii  lloogg  ddeevvee  eesssseerree  ccoommppiillaattoo  iinn  

ttuuttttee  llee  ssuuee  ppaarrttii,,  llaa  nnoonn  ccoorrrreettttaa  ccoommppiillaazziioonnee,,  oo  llaa  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  aa  vveerriittàà  ddeeii  ddaattii  ddiicchhiiaarraattii  ccoommppoorrtteerràà  
ll’’aauuttoommaattiiccaa  eesscclluussiioonnee  ddaallllee  ccllaassssiiffiicchhee..  

dd))  SSii  ppoottrràà  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattii  ccoonnttrrooll  lloogg  ssuu  rriicchhiieessttaa..  
  

1133..  PPEENNAALLIITTAA''  
  

IInn  ccaassoo  uunn  qqssoo  rriissccoonnttrraassssee  uunnoo  ddeeii  sseegguueennttii  eerrrroorrii  iill  qqssoo  sstteessssoo  ssaarràà  iinnvvaalliiddaattoo  ee  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  aazzzzeerraattoo  iill  ssuuoo  
ppuunntteeggggiioo  ::  
  
EErrrroorree  ssuull  nnoommiinnaattiivvoo          ==  qqssoo  iinnvvaalliiddaattoo  
EErrrroorree  ssuull  llooccaattoorree          ==  qqssoo  iinnvvaalliiddaattoo    
EErrrroorree  ssuull  rraappppoorrttoo  oo  pprrooggrreessssiivvoo  rriicceevvuuttoo      ==  qqssoo  iinnvvaalliiddaattoo    
EErrrroorree  ssuullll’’oorraarriioo  mmaaggggiioorree  ddii  1100’’      ==  qqssoo  iinnvvaalliiddaattoo  
QQssoo  ddooppppii  nnoonn  sseeggnnaallaattii      ==  qqssoo  iinnvvaalliiddaattoo  

  
VViissttoo  iill  mmoollttiipplliiccaarrssii  ddeeii  ccoonnttaattttii  uunniiccii,,  iill  CCoonntteesstt  MMaannaaggeerr  hhaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  ccoonnttaattttaarree  uuffffiicciiaallmmeennttee  llee  ssttaazziioonnii  
ccoorrrriissppoonnddeennttii  aall  ffiinnee  ddii  ttrroovvaarree  rriissccoonnttrroo  aa  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  lloogg..  

  
1144..  SSQQUUAALLIIFFIICCHHEE  

  
aa))  SSaarraannnnoo  ssqquuaalliiffiiccaattee  ttuuttttee  llee  ssttaazziioonnii  cchhee  dduurraannttee  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ccoonntteesstt  iimmppeeddiirraannnnoo    aadd    aallttrrii  ccoonnccoorrrreennttii  llaa        
nnoorrmmaallee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  ccoonntteesstt,,  ccoonn  qquuaallssiiaassii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ssccoorrrreettttoo..    
bb))  NNeell  qquuaall  ccaassoo  ssii  ttrroovvaasssseerroo  qqssoo  ppaalleesseemmeennttee  iinnvveennttaattii..  
          
1155..  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  ee  PPUUNNTTEEGGGGII  
  

aa))  PPeerr  eesssseerree  aammmmeessssii  aallllee  ccllaassssiiffiicchhee  ffiinnaallii  ddeeii  TTrrooffeeii  AARRII  ooccccoorrrreerràà  ppaarrtteecciippaarree  aadd  aallmmeennoo  44  ccoonntteesstt  ssuu  55,,    sseemmpprree    
nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  ccaatteeggoorriiaa..  

bb))  IIll  ppuunntteeggggiioo  ddeellllaa  ccllaassssiiffiiccaa  TTrrooffeeii  AARRII  ssaarràà  ccaallccoollaattoo  ssoommmmaannddoo  iill  ppuunntteeggggiioo  ffiinnaallee  ((uuffffiicciiaallee))  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  ccoonntteesstt..  
cc))  SSee  uunnaa  ssttaazziioonnee  ssaarràà  ccoonnssiiddeerraattaa  CCoonnttrrooll--LLoogg  iinn  uunn  ccoonntteesstt  ffaacceennttee  ppaarrttee  ddeeii  TTrrooffeeii,,  ssaarràà  ccoommuunnqquuee  iinnsseerriittaa  nneellllaa  

ccllaassssiiffiiccaa  ffiinnaallee  ccoonn  ppuunntteeggggiioo  ppaarrii  aa  zzeerroo  ee  ssoommmmaattoo  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ppuunntteeggggii,,  mmeennttrree  nnoonn  ssaarràà  ccoonnssiiddeerraattaa  iinn  nneessssuunnaa  
ccllaassssiiffiiccaa  ssee  ssaarràà  ssqquuaalliiffiiccaattaa..  

dd))  LL’’uunniiccaa  ffoorrmmaa  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellllee  ccllaassssiiffiicchhee  ((oo  ppuunntteeggggii  ddiicchhiiaarraattii))  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ddeeii  ccoonntteesstt  ddeeii  TTrrooffeeii  AA..RR..II..  èè  ssuullllee  
ppaaggiinnee  ddii  RRaaddiioo  RRiivviissttaa,,  oorrggaannoo  uuffffiicciiaallee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  oo  ttrraammiittee  ii  ssiittii  wweebb  uuffffiicciiaallii  AARRII..  
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1166..  SSTTAAZZIIOONNII  QQRRPP  

  
NNeellllee  ccllaassssiiffiicchhee  ddii  ttuuttttee  llee  ggaarree  ddeeii  TTrrooffeeii  AARRII    ppeerr  llee  bbaannddee  ddeeii  114444  ee  443322  MMHHzz  ssaarraannnnoo  eevviiddeennzziiaattee  llee  ssttaazziioonnii  cchhee  hhaannnnoo  
ooppeerraattoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  QQRRPP  ((ppootteennzzaa  oouuttppuutt  iinnffeerriioorree  oo  ppaarrii  aa  55  WWaatttt))..  
AA  ddiissccrreezziioonnee  ddeeggllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii  ddeellllee  ssiinnggoollee  ggaarree  ppoottrràà  eesssseerree  rriillaasscciiaattoo  uunn  aatttteessttaattoo  aallllaa  pprriimmaa  ssttaazziioonnee  QQRRPP  ccllaassssiiffiiccaattaa..  SSii  
vvuuoollee  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  ddaarree  rriissaallttoo  aallllee  ssttaazziioonnii  cchhee  ppaarrtteecciippaannoo  ooppeerraannddoo  iinn  ttaallii  ccoonnddiizziioonnii,,  cceerrccaannddoo  mmaaggaarrii  ddii  ffaarr  nnaasscceerree  
uunnaa  ccoommppeettiizziioonnee  nneellllaa  ccoommppeettiizziioonnee  ppeerr  ggllii  aammaannttii  ddeell  QQRRPP..  
  
1177..  CCLLAASSSSIIFFIICCAA  PPEERR  AARREEAA  

  
AAll  ffiinnee  ddii  iinncceennttiivvaarree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllee  ssttaazziioonnii  nneellllee  vvaarriiee  aarreeee  dd’’IIttaalliiaa  ccoonn  mmiinnoorr  pprreesseennzzaa  nneellllee  ccllaassssiiffiicchhee  ddeeii  ccoonntteesstt  
ddeeii  TTrrooffeeii  AARRII,,  ee  ppeerr  ddaarree  mmaaggggiioorr  rriissaallttoo  iinn  aammbbiittoo  ddeellllaa  lloorroo  ppoossiizziioonnee  ggeeooggrraaffiiccaa,,  vviieennee  iissttiittuuiittaa  uunnaa  ccllaassssiiffiiccaa  aavvuullssaa  
ssccoorrppoorraannddoo  ddaallllee  ccaatteeggoorriiee  uuffffiicciiaallii  ddeellllee  bbaannddee  114444  MMHHzz  ––  443322  MMHHzz  ––  11229966  MMHHzz  llee  ssttaazziioonnii  iinn  bbaassee  aallllaa  lloorroo  aarreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa  
ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  dduurraannttee  iill  ccoonntteesstt..  
LLaa  pprriimmaa  ssttaazziioonnee  ddii  ooggnnuunnaa  ddii  ttaallii  ssoottttoo--ccllaassssiiffiicchhee  rriicceevveerràà  uunn  ddiipplloommaa  qquuaalloorraa  nnoonn  rriissuullttii  ggiiàà  vviinncciittrriiccee  ddeellllaa  ccaatteeggoorriiaa  
uuffffiicciiaallee  nnaazziioonnaallee..  
  
LLee  aarreeee  ssoonnoo  ccoossìì  ssuuddddiivviissee::    
--  NNoorrdd        JJNN  3344--4444--5544--6644--3355--4455--5555--6655--3366--4466--5566--6666--5577--6677  
--  CCeennttrroo  JJNN  3333--4433--5533--6633--7733--4422--5522--6622--7722--4411--5511--6611--4400  
--  SSuudd            JJNN  7711--8811--5500--6600--7700--8800--9900--  ee  ttuuttttii  ggllii  ssqquuaarree  JJMM  
  

  
  
  

1188..  CCLLAASSSSIIFFIICCAA  PPEERR  SSEEZZIIOONNII  AARRII  
TTaallee  ccllaassssiiffiiccaa  ssppeecciiaallee  vveerrrràà  ssttiillaattaa  aa  ccuurraa  ddeell  CCoonntteesstt  MMaannaaggeerr..CC  
  

--  OOggnnii  ssttaazziioonnee  ppeerr  ffaarr  aaccccuummuullaarree  iill  pprroopprriioo  ppuunntteeggggiioo  nneellllaa  CCllaassssiiffiiccaa  ppeerr  SSeezziioonnii  AARRII  ddoovvrràà  eesspplliicciittaammeennttee  iinnddiiccaarree  
nneell  pprroopprriioo  lloogg  nneell  ccaammppoo  PPCClluubb==  iill  pprroopprriioo  ccooddiiccee  sseezziioonnee  ccoommppoossttoo  ddaa  44  cciiffrree  nnuummeerriicchhee  ((eess..  PPCClluubb==55880011))..  
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--  PPeerr  aaccccuummuullaarree  ppuunnttii  ppeerr  llaa  pprroopprriiaa  sseezziioonnee  vvii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aallmmeennoo  dduuee  ssttaazziioonnii  iinn  ttaallee  ttoorrnnaattaa  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  
sstteessssaa  sseezziioonnee  ((aadd  eecccceezziioonnee  ddeell  ccaallll  IIQQ))..  

--  EE’’  vviivvaammeennttee  ccoonnssiigglliiaattaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aanncchhee  ddeell  nnoommiinnaattiivvoo  ddii  sseezziioonnee  ((sseerriiee  IIQQ))..  
--  IIll  ppuunntteeggggiioo  mmeennssiillee  ppeerr  uunnaa  sseezziioonnee  ssii  ootttteerrrràà  ssoommmmaannddoo  ppeerr  ooggnnii  bbaannddaa  ii  ppuunnttii  ootttteennuuttii  ddaaii  pprroopprrii  ssooccii;;  aall  ffiinnee  ddii  

iinncceennttiivvaarree  ll’’uussoo  ddii  ppiiùù  llee  bbaannddee..  
--    iill  ppuunntteeggggiioo  ddeellllee  vvaarriiee  bbaannddee  ssaarràà  qquuiinnddii  ppeessaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  sseegguueennttii  ffaattttoorrii  mmoollttiipplliiccaattiivvii  ::  

 

144 MHz x1 

432 MHz x2 

1296 MHz x3 

 
AAdd  eesseemmppiioo  ::  
LLaa  sseezziioonnee  oottttiieennee  uunn  ppuunntteeggggiioo  mmeennssiillee  ccoossìì  ccaallccoollaattoo  ::  
 

Banda Punti dei soci Fattore moltiplicativo Finale di Banda 

144 MHz 50.000 x 1 50.000 

432 MHz 10.000 x 2 20.000 

1296 MHz 5.000 x 3 15.000 

 
PPeerr  uunn  ppuunntteeggggiioo  mmeennssiillee  ttoottaallee  ddii  8855..000000  ppuunnttii..  
  

--  TToottaallee  aannnnuuaallee  ssaarràà  ddaattoo  ddaallllaa  ssoommmmaa  ddeeii  ppuunntteeggggii  mmeennssiillii  mmoollttiipplliiccaattoo  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddii  ttoorrnnaattee  mmeennssiillii  aa  ccuuii  ssii  èè  
ppaarrtteecciippaattoo..  

  
LLee  sseezziioonnii  ssaarraannnnoo  ssuuddddiivviissee  iinn  ttrree  ddiissttiinnttee  aarreeee  sseeccoonnddoo  lloo  sscchheemmaa  sseegguueennttee  ::  
  
AArreeaa  AA::      II11  --  II22  --  II33  --  IIVV33  
AArreeaa  BB::      II44  --  II55  --  II66  ––  IISSØØ  
AArreeaa  CC::        IIØØ  --  II77  --  II88  --  IITT99  --  IIXX11  --  IINN33  
  
SSee  uunnaa  ssttaazziioonnee  ooppeerraa  ddaa  uunn’’aallttrraa  aarreeaa  ddiivveerrssaa  ddaall  qqtthh  aabbiittuuaallee  iill  ssuuoo  ppuunntteeggggiioo  ccoonnccoorrrree  ccoommuunnqquuee  ppeerr  llaa  ccllaassssiiffiiccaa  
sseezziioonnii..  
  
LLaa  pprriimmaa  sseezziioonnee  ddii  ooggnnii  aarreeaa  rriicceevveerràà  uunnaa  ttaarrggaa..  
  
1199..  PPRREEMMII  
  
SSaarraannnnoo  pprreemmiiaattii  ii  pprriimmii  ttrree  ccllaassssiiffiiccaattii  ppeerr  ccaatteeggoorriiaa;;  ii  pprreemmii  ssaarraannnnoo  mmeessssii  iinn  ppaalliioo  ddaallll’’  AA..RR..II..  
LLee  pprreemmiiaazziioonnii  ssaarraannnnoo  ccuurraattee  ddaa  ooggnnii  SSeezziioonnee  AARRII  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ggaarraa,,  mmeennttrree  ii  pprreemmii  ddeeii  TTrrooffeeii  ssoonnoo  aa  ccuurraa  
ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  RRaaddiiooaammaattoorrii  IIttaalliiaannii..  
  
CCoonn  iill  ssoolloo  ffiinnee  ddii  aavveerree  uunnaa  mmiigglliioorree  ggeessttiioonnee  ddeeii  ccoossttii  ssii  èè  ddeecciissoo  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ttaallee  mmeettooddoollooggiiaa  ooppeerraattiivvaa  ppeerr  llee  pprreemmiiaazziioonnii  ::  
  aa  ccllaassssiiffiicchhee  tteerrmmiinnaattee  ssaarràà  ccuurraa  ddeell  mmaannaaggeerriiaattoo  ccoonnttaattttaarree  ii  pprreemmiiaannddii  vviiaa  eemmaaiill  ppeerr  cchhiieeddeerree  ssee  ::  
  
aa))  VVeennggoonnoo  aa  rriittiirraarree  iill  pprreemmiioo  
bb))  DDeelleeggaannoo  ppeerrssoonnaa  aa  rriittiirroo  ddeell  pprreemmiioo  
cc))  AAtttteennddoonnoo  llaa  ssppeeddiizziioonnee  
dd))  NNoonn  ssoonnoo  iinntteerreessssaattii  aall  pprreemmiioo  
  
UUnnaa  mmaannccaattaa  rriissppoossttaa  eennttrroo  1155  gggg  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ssppeeddiizziioonnee  ddeellllaa  eemmaaiill  vveerrrràà  iinntteerrpprreettaattaa  ccoommee  ooppzziioonnee  dd))..  
  
II  pprreemmii  ddii  ccoolloorroo  cchhee  iinnddiicchheerraannnnoo  ll’’ooppzziioonnee  cc))  ssaarraannnnoo  iinnvviiaattii  aallllaa  sseezziioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  uuttiilliizzzzaannddoo  llee  ssppeeddiizziioonnii  ddeell  QQSSLL  
bbuurreeaauu  AARRII,,  iinn  ttaall  ccaassoo  vveerrrràà  iinnvviiaattaa  ssoollaammeennttee  llaa  ppllaaccccaa  iinn  aalllluummiinniioo  ee  nnoonn  llaa  ttaarrggaa  ccoommpplleettaa..  
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LLee  pprreemmiiaazziioonnii  aavvrraannnnoo  lluuooggoo  dduurraannttee  iill  CCoonnvveeggnnoo  AA..RR..II..  VVHHFF  &&  UUpp  22002211,,  lluuooggoo  ee  ddaattaa  ssaarraannnnoo  ccoommuunniiccaattii  aaii  vviinncciittoorrii  ppeerr  
tteemmppoo..  
  
  
  
2200..  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  
    
CCoonn  ll’’iinnvviioo  ddeell  lloogg  iill  ppaarrtteecciippaannttee  AACCCCEETTTTAA  ::  
  
cchhee  ll''oorrggaanniizzzzaattoorree  ddeell  ccoonnccoorrssoo  ppoossssaa  sseeggnnaarree,,  mmooddiiffiiccaarree,,  ppuubbbblliiccaarree,,  rriippuubbbblliiccaarree,,  ssttaammppaarree  ee  ddiissttrriibbuuiirree  iinn  aallttrroo  mmooddoo  
((ccoonn  qquuaallssiiaassii  mmeezzzzoo  ccoommpprreessoo  ccaarrttaacceeoo  oo  eelleettttrroonniiccoo))  iill  lloogg  nneell  ssuuoo  ffoorrmmaattoo  oorriiggiinnaallee,,  iinn  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  ffoorrmmaattoo  ccoonn  oo  sseennzzaa  
mmooddiiffiicchhee  oo  ccoommbbiinnaattoo  ccoonn  ii  lloogg  ddii  aallttrrii  ccoonnccoorrrreennttii  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ccoonntteesstt,,  aallttrrii  ccoonntteesstt  oo  ppeerr  aallttrrii  
mmoottiivvii  iinncclluussaa  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ssvviilluuppppoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  rraaddiiooaammaattoorree..  
  
2211..  NNOOTTEE  PPEERR  II  MMAANNAAGGEERR  

  
11..  GGllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii  ddeellllee  ggaarree  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  iinnvviiaarree  aall  MMaannaaggeerr  NNaazziioonnaallee  llaa  ccllaassssiiffiiccaa  ffiinnaallee  eennttrroo  4455  gggg  ddaallllaa  ddaattaa  

uullttiimmaa  ddii  rriicceezziioonnee  ddeeii  lloogg..  
22..  GGllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii  ddeellllee  ggaarree  ddoovvrraannnnoo  ootttteemmppeerraarree  aallllee  pprreemmiiaazziioonnii  ddeeii  pprroopprrii  ccoonntteesstt  ee  ddoovvrraannnnoo  ggaarraannttiirree  llaa  lloorroo  

pprreesseennzzaa  oo  ddii  uunn  lloorroo  ddeelleeggaattoo  aallll’’aannnnuuaallee  rriiuunniioonnee  uuffffiicciiaallee  ddeeii  mmaannaaggeerr  ccoonntteesstt  aall  CCoonnvveeggnnoo  RRoommaaggnnaa  22002200..  
33..  LLee  ccllaassssiiffiicchhee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ppuubbbblliiccaattee  ssuu  ooggnnii  ssuuppppoorrttoo  tteelleemmaattiiccoo  ((ssiittii  wweebb,,  bboolllleettttiinnii,,  ffoorruumm  eettcc..))  ssoolloo  ddooppoo  llaa  

ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  AARRII  www.ari.itt        
44..  GGllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aadd  iinnvviiaarree  aall  mmaannaaggeerriiaattoo  AARRII,,  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  aallllee  ccllaassssiiffiicchhee,,  aanncchhee  ttuuttttii  ii  lloogg  

rriicceevvuuttii  eedd  ii  ffiillee  eerrrroorrii  ddii  ooggnnii  ppaarrtteecciippaannttee  ggeenneerraattii  iinn  ffaassee  ddii  ccoonnttrroolllloo  ccooll  ssooffttwwaarree  AArrttiicc  ddii  IIKK22FFTTBB,,  ppeerr  llaa  
ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  wwwwww..aarrii..iitt  eeppuurraattii  ddii  ttuuttttii  ddaattii  sseennssiibbiillii  ccoommee  ddaa  iinnddiiccaazziioonnii  ddeelllloo  IIAARRUU  VVHHFF  HHaannddbbooookk..  

55..  PPeerr  aaccccoogglliieerree  llee  rriicchhiieessttee  cchhee  ggiiuunnggoonnoo  aall  mmaannaaggeerriiaattoo  cciirrccaa  llaa  ssppoonnssoorriizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ggaarraa  ddeell  TTrrooffeeoo  AARRII  ee  aall  
tteemmppoo  sstteessssoo  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  ccooiinnvvoollggeerree  aanncchhee  aallttrree  SSeezziioonnii  AARRII  ee  zzoonnee  dd’’IIttaalliiaa,,  ssii  aaddootttteerràà  uunnaa  rroottaazziioonnee  ddeellllee  
sseezziioonnii  oorrggaanniizzzzaattrriiccii,,  cchhee  ppoottrraannnnoo  ggeessttiirree  uunnaa  ggaarraa  ddeell  ttrrooffeeoo  ppeerr  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  55  aannnnii  ccoonnsseeccuuttiivvii  ee  ddaarree  ppooii  
ssppaazziioo  ppeerr  uunnaa  eevveennttuuaallee  nneeww  eennttrryy..  QQuuaalloorraa  aall  qquuiinnttoo  aannnnoo  nnoonn  vvii  ffoosssseerroo  rriicchhiieessttee  llaa  vveecccchhiiaa  ggeessttiioonnee  ppoottrràà  
ccoonnttiinnuuaarree  aannccoorraa  ppeerr  uunn  aannnnoo  ee  ccoossìì  aa  sseegguuiirree..  

  
2222..  CCOONNTTAATTTTII  
  
PPeerr  ooggnnii  eevveennttuuaallee  rriicchhiieessttaa  ssii  iinnvviittaa  aa  ssccrriivveerree  uunnaa  mmaaiill  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  trofei_vuhf@ari.it  

  
  

Coordinatore ARI VHF & Up 
AAlleessssaannddrroo  CCaarrlleettttii  IIVV33KKKKWW  

  
   
  


