
Summits On The Air

 

Summits On The Air ( ) este un 
sistem de motivare pentru radioamatori, 
care încurajeazã operarea din portabil 
din zonele montane. Programul SOTA a 
fost atent proiectat pentru a face posibilã 
participarea tuturor.  Acesta nu este doar 
pentru alpiniºti! Existã premii pentru 
activatori (cei care urcã pe vârfuri), 
pentru Vânãtori (Chasers  - adicã pentru 
cei care rãmân în cãldura casei lor), dar ºi 
pentru Receptori.

SOTA

Activatorii vor avea nevoie de o staþie 
radio portabilã - operarea din maºini nu 
este permisã! Pot fi utilizate toate benzile 
ºi modurile de lucru. 

Toate informaþiile de care aveþi nevoie 
sunt pe site-ul SOTA. Normele conþin o 
listã a vârfurilor care se calificã, 
împreunã cu locaþiile lor. Pentru fiecare 
vârf, activatorii ºi vânãtorii, câºtigã un 

punctaj care are legãturã cu înãlþimea 
vârfului. Sunt disponibile Certificate 
pentru diferite scoruri. Cele mai râvnite 
fiind prestigiosul "  (Capra 
de Munte)", pentru activatori, ºi "Shack 
Sloth (shack-ul leneºului)", pentru 
vânãtori. 

Mountain Goat

Cum începem sã particip m?ã

Clasamente de Onoare pentru activatori 
ºi vânãtori sunt menþinute în baza de date 
SOTA ( ). 
Astfel accesul la Internet este esenþial 
pentru programul SOTA.

http://www.sotadata.org.uk

De ce echipament ai nevoie? 

Astãzi existã 
multe staþii 
radio uºoare, 
c a r e  s u n t  
ideale pentru 
folosirea pe 
munte.  

Vânãtorii pot utiliza staþia lor de acasã. 
Cea mai intensã activitate este pe benzile 
de unde scurte, în CW ºi în SSB, plus 
benzile de UUS, folosind FM sau SSB.

Alerte de activitate

O parte din distracþie este contactarea 
altor participanþi SOTA. Pentru a face 
acest lucru mai uºor, existã o facilitate 
pentru a avertiza pe alþii de activarea 
propusã de dvs., prin postarea pe adresa: 

   http://www.sotawatch.org

Este popular?

Programul SOTA a fost lansat în data de 
2 martie 2002 iar acum sunt 118 
Asociaþii în întreaga lume (ºi numãrul 
lor este în creºtere), peste 10000 de 
utilizatori înregistraþi, cu aproape 5000 
de activatori. Existã peste 100.000 de 
vârfuri calificate ºi aceastã listã creºte în 
fiecare an.

Pentru mai multe detalii, 
vizitaþi site-ul SOTA: 

http://www.sota.org.uk

 



Plimbãri montane + 
Radio = SOTA 

Summits On The Air este un sistem de 
motivare pentru radio amatori, prin 
combinarea miºcãrii în aer liber cu radio 
amatorismul. Acesta încurajeazã 
operarea în portabil de pe munþi ºi 
dealuri, din jurul lumii. Toate benzile ºi 
modurile de lucru pot fi utilizate, fiind un 
obiectiv ideal pentru noii radio amatori 
dar ºi pentru cei mai vechi. Etica 
a t r ibu i r i i  punc ta je lo r,  ce re  ca  
ascensiunea vârfului sã fie întotdeauna 
"alimentatã uman" - cel puþin ultima 
porþiune a ascensiunii sã fie fãcutã pe jos. 
Operarea din vehicole motorizate sau din 
apropierea lor nu este permisã pentru 
participarea ca activator SOTA.
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Un program interesant 
pentru radio amatori 
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Pentru mai multe detalii, 
vizitaþi site-ul SOTA: 

http://www.sota.org.uk
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