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1 PREGLED SPREMEMB 
 
Datum Verzija Podrobnosti 
01. 03. 02 1.0 Prvi uradni izvod tega dokumenta 
06. 03. 02 1.1 Dodatek klavzule v določbi 3.4, ki prepoveduje uporabo IOTA 

kontinentalnih oznak, kot oznak za območja 
01. 04. 02 1.2 SOTA pravila se izločijo iz Referenčnega priročnika združenja in se 

poimenujejo »Splošna pravila«. 
 

Razjasnitev besedila povezanega z minimalnim potrebnim številom 
opravljenih zvez, da se Odprava šteje za veljavno. 
 

Razjasnitev dovoljenih frekvenčnih obsegov na Odpravi. 
 

Odprava manjših slovničnih napak. 
23. 04. 02 1.3 Razjasnitev načina točkovanja za Aktivatorje in Lovce, dodani  

Sprejemni amaterji - SWL-i. 
04. 02. 03 1.4 Razjasnitev politike izdaje diplom – določilo 3.13. Vključitev SWL-ov. 
01. 03. 03 1.5 Spremenjena določba 3.17, ki Aktivatorjem omogočena uporaba tudi 

drugih klicnih znakov. 
 

V določbi 3.8 dodana točka 6, ki izrecno določa, da se točke za  zveze 
med Vrhovi upoštevajo pri seštevku tako Aktivatorja kot Lovca. 
 

Določba 3.13.1: Razjasnitev glede izdaje diplom.  
24. 06. 03 1.6 Dodana določba 3.17 – zaščitni znak in avtorske pravice. 
19. 08. 03 1.7 Razjasnitev zahtev glede potrebnih licenc za Aktivatorje, Lovce in 

SWL-e. 
01. 01. 04 1.8 Določba 3.7.1 za Aktivatorje pojasnjuje zahteve glede lokacije 

oddajanja. 
 

Določba 3.7.4 vsebuje dodatne zahteve glede varnosti. 
 

Določba 3.8 uvaja možnost le enega zahtevka za priznanje Odprave v 
24 urnem obdobju. 
 

Določba 3.11.2 posodobljena z več osnovnimi informacijami.  
02. 04. 05 1.9 Določba 3. 12 spremenjena. Pojasnjuje obveznosti združenja glede 

priprave dokumentov, zahteve usklajene z uveljavljeno prakso. 
 

Pojasnitev določbe glede vertikalne razdalje. 
19. 10. 05 1.10 Določbi 3.7.1 dodana točka 12, ki pojasnjuje določbe glede aktiviranja 

vrhov na meji dveh ali več združenj. 
 

Določba 3.13.1 spremenjena. Vključuje enotno diplomo in pojasnjuje 
izdajo priznanj pri doseženih več kot 1000 točkah. 

11. 02. 07 1.1 Določili 3.2.6 in 3.15 spremenjeni tako, da odražata uvedbo 
»SOTAwatch« sistema.  
 

Določba 3.2.3 dopolnjena tako, da ni v nasprotju s členom 3.14 glede 
odgovornosti za imenovanje Predsednika združenja. 
 

Določba 3.7.1, točka 8 dopolnjena v smislu razjasnitve potrebnega 
števila zvez za priznanje aktiviranja Vrha in zahtevka za točke. 
 

Določba 3.12.4 dopolnjena v smislu razjasnitve prioritete originalnega 
besedila v primeru prevoda Splošnih pravil v druge jezike. 
 

Določba 3.14 dopolnjena tako, da mora imeti Predsednik združenja 
stalno prebivališče v državi združenja. 
 

Določba 3.17.1 posodobljena in določa povezavo glede uporabe 
SOTA znaka na internetu. 

10. 01. 08 1.12 Sprememba dovoljene oblike mednarodnih referenčnih številk. 
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Datum Verzija Podrobnosti 
V definiciji relativne višinske razlike dodana minimalna vrednost 
150m. 
 

Iz določbe 3.5 umaknjena možnost uporabe manjših relativnih 
višinskih razlik od 150m.   
 

Določba 3.7.1, točka 9 dopolnjena v smislu pojasnitve veljavnosti zvez 
narejenih z udeleženci na istem vrhu, vendar izven aktivacijskega 
območja. 
 

Določba 3.7.1, točka 13 dopolnjena v smislu pojasnitve pravil 
povezanih z aktiviranjem vrhov, ki si jih deli več združenj. 
 

Določba 3.8, točka 3 dopolnjena v smislu pojasnitve veljavnosti točk 
za Lovce na Vrhove v primeru, ko UTC ni enak lokalnemu času. 
 

Iz določbe 3.11 umaknjene usmeritve povezane z delitvijo pasov. Nov 
predpis omogoča uporabo manj kot pet ocenjevalnih pasov, kjer je to 
potrebno. 
 

Določba 3.14 dopolnjena v smislu zagotavljanja stalnosti delovanja 
združenja v primeru, če se mesto Predsednika združenja sprazni. 

01. 04. 08 1.13 Dopolnjena določba 3.5, ki sedaj omogoča uporabo manjše Relativne 
višinske razlike od 150m, vendar ne manj kot 100m. Uporabo odobri 
Vodilna ekipa. 

01. 03. 09 1.14 Dopolnjena določba 3.1 zaradi uskladitve z določbo 3.5. 
 

Dopolnjena določba 3.5 v smislu pojasnitve obravnave ponovno 
pregledanih in brisanih vrhov. 
 

Določba 3.7.1, točka 3 – poenostavljena pravila glede končnega 
pristopa do vrha. 
 

Določba 3.7.1, točka 13 – poenostavljeno pravilo glede aktiviranja 
vrhov, ki si jih deli več združenj. 
 

Dopolnjena določba 3.9, ki pravila za SWL-e izenačuje s tistimi za 
licencirane lovce. 

01. 06. 09 1.15 Dopolnjena določba 3.6.1 glede uvajanja sprememb v bazi vrhov. 
Umaknjena možnost priznanja aktiviranja vrhov »za nazaj«. 
 

Preimenovana in preoblikovana določba 3.7.3. 
 

Dopolnjena določba 3.11.2, ki po novem določa pogoje za uveljavitev 
več kot enega bonus obdobja. 
 

Dopolnjena določba 3.12.2, ki določa obliko zapisa koordinat vrha in 
datum uveljavitve sprememb ARM-a. 
 

Vse navedbe »Vodilna ekipa Programa« se spremenijo v »Vodilna 
ekipa«. 

01.08.10 1.16 Dopolnjena določba 3.2.6, ki sedaj navaja povezavo na SOTAwatch 
reflektor in ne več na Yahoo skupino. 
 

Dopolnjena določba 3.6, ki omogoča zahtevanje ustrezne 
dokumentacije, ki je osnova za določitev novega vrha. 
 

Dopolnjena 3. točke določbe 3.7.1, ki poudarja neveljavnost aktivacije 
iz vozila. 
 

Dodana 14. točka v določbi 3.7.1, ki vsebuje »SOTA duh« kot enega 
od faktorjev za veljavnost aktivacije. 
 

Ukinjena določba 3.11.1 (Alternativno točkovanje), kar privede do 
preštevilčenja. 
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Datum Verzija Podrobnosti 
Določba 3.13.2 je preimenovana v »Druga SOTA priznanja«. Besedilo 
je preoblikovano in sedaj omogoča pravila za priznanja, ki niso 
omejena zgolj na ozemlje enega združenja. 
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2 DEFINICIJE 
 
Spodaj napisani izrazi so predpisani. Pomen je naveden v tabeli. Predpisani izrazi so 
napisani z veliko začetnico, npr. »Aktivator«. Izrazi, ki se sami uporabljajo znotraj opisa 
pomena, so napisani v poševni pisavi. 
 
Vrstni red v tem prevodu je trenutno naveden po abecedi originalnih (Angleških) izrazov. 
 
Izraz Pomen 
Aktivator Posameznik ali skupina, ki aktivira Vrh za potrebe SOTA. 
ASL Nadmorska višina, povezana z višino Vrha. 
Združenje DXCC država, Del DXCC države ali skupina DXCC držav. 
Referenčni priročnih 
združenja 

Dokument, ki ga izdela vsako Združenje. Vsebuje parametre 
Združenja, seznam kvalificiranih Vrhov ter druge informacije, za 
katere vodilni Združenja menijo, da vanj sodijo. 

Lovec na vrhove Posameznik, ki sodeluje v SOTA tako, da vzpostavlja zveze z 
Aktivatorji in posreduje zahtevke za priznanje točk. 

Razred Način, kako udeleženec Programa lahko sodeluje – Aktivator ali 
Lovec. 

Sedlo Najnižja točka med dvema Vrhovoma, lahko tudi prelaz. 
DXCC država Seznam DXCC držav, ki štejejo za DXCC diplome. Za več 

informacij glej: 
http://www.remote.arrl.org/awards/dxcc/rules.html  

Odprava Obisk Aktivatorja kot posameznika ali skupine na Vrhu, s katerega 
se vzpostavi vsaj minimalno število zvez določenih v Programu. 

Splošna pravila Pravila SOTA programa, ki jih morajo spoštovati vsa Združenja in 
vsi Sodelujoči. 

Registriran Združenje je Registrirano, ko je Referenčni priročnik združenja 
sprejet s strani Vodilne ekipe programa. 

Mednarodna 
referenčna številka 

Oznaka v obliki G/DL-003 ali W2/WE-003, ki edinstveno označuje 
Vrhove v okviru Programa. 

IOTA »Islands on the Air« je program, ki ga upravlja RSGB, v okviru 
katerega se vzpostavljajo zveze z otoki in otoškimi skupinami. 

Točka oddajanja  Natančna lokacija oddajnika, ki jo je Aktivator uporabil ob 
aktiviranju Vrha. 

Udeleženec  Vsak posameznik, ki sodeluje v Programu in sicer: Aktivator, Lovec  
na Vrhove ali SWL. 

Program Vrhovi na radijskih frekvencah – SOTA. 
Vodilna ekipa Ekipa zadolžena za vodenje Programa v svetovnem merilu. 
Referenčna številka Oznaka v obliki LD-033, ki edinstveno označuje vrhove znotraj 

posameznega Združenja. 
Območje Primerna razdelitev Združenja na manjše dele. 
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Izraz Pomen 
Relativna višina Višina Vrha glede na višino okolice. Ni povezana z nadmorsko 

višino (ASL), razen če okolica Vrha zajema tudi obalno področje. 
Relativna višina Vrha (zasledili boste izraz »Prominence«) ne sme 
biti nikoli manjša od 150m. 

Pravila Vsa pravila Združenja povezana s Programom. Vključujejo 
Splošna pravila in Referenčni priročnik združenja. 

SWL Posameznik, ki sodeluje v SOTA tako, da sprejema in zapisuje 
zveze Aktivatorjev in posreduje zahtevke za točkovanje. 

SOTA Vrhovi na radijskih frekvencah – Program. 
Razdelitev Postopek, kjer se ena velika država razdeli na več manjših 

področij, katere vsak del ima status DXCC države. 
Vrh Gorski vrh, ki zadošča pogojem Združenja za dodelitev Referenčne 

številke. 
Vertikalna razdalja Največja dovoljena višinska razlika v katerikoli točki ravne 

povezave med Vrhom in Točko oddajanja. 
 



SOTA – Splošna pravila  
 

 Stran 8 od 17 Prevod dokumenta S0.1 
 

3 PRAVILA PROGRAMA 
 
3.1 Namen 
 
Namen SOTA (Programa) je vzpodbuditi radioamatersko dejavnost z vrhov hribov in gora v 
državah širom sveta ter priskrbeti sistem nagrajevanja dosežkov v posameznih DXCC 
državah. 
 

Program je namenjen vzpodbujanju aktivnosti z jasno določenih vrhov, vključno z najvišjimi 
gorami. V želji, da se omogoči sodelovanje čim širšemu krogu udeležencev, se lahko v 
Program vključijo tudi nižji vrhovi. Sistem točkovanja višjim vrhovom dodeljuje več točk kot 
nižjim. Delo iz motornih vozil ni dovoljeno. 
 

Program omogoča sodelovanje Aktivatorjem vrhov, ki vzpostavljajo zveze z Vrhov, Lovcem 
na vrhove, ki lahko delajo zgolj Aktivatorje, prav tako pa tudi sprejemnim radioamaterjem 
(SWL). 
 
3.2 Organizacija 
 
3.2.1 Okviri 
 
Program je namenjen radioamaterjev po celem svetu. Ni omejitev, kdo lahko aktivira Vrh in s 
tem postane Aktivator. Kljub temu je velika verjetnost, da bo večina Aktivatorjev izhajala iz 
območij blizu posameznega Vrha. Lovci in SWL-i so lahko iz katerekoli države – tudi v 
primeru, ko v njej ni ustanovljeno SOTA Združenje. 
 
3.2.2 Vodilna ekipa 
 
Za vodenje in upravljanje SOTA Programa je zadolžena majhna skupina posameznikov, ki 
se imenuje Vodilna ekipa. Izrecno je zadolžena za izdelavo in posodabljanje Splošnih pravil 
ter odločanje glede predlogov, ki jih posredujejo posamezna Združenja (glej spodaj). 
 
3.2.3 Združenja 
 
Lokalno določena geografska področja, ki sprejmejo Splošna pravila, se imenujejo Združenja 
in predstavljajo organizacijski gradnik SOTA Programa. Združenja se lahko pojavijo v treh 
oblikah: 
 

1. Vsaka DXCC država lahko samostojno sodeluje v SOTA Programu. DXCC Država 
predstavlja samostojno Združenje. 

 

2. V primeru velikih DXCC držav, kot so npr. ZDA, se celotne država lahko deli na zvezne 
države ali province. Vsako tako področje lahko ustanovi svoje Združenje. 

 

3. V primeru relativno majhnih DXCC držav ali skupin sosednjih držav, jih lahko več  
ustanovi eno skupno Združenje. 

 

Vsako Združenje mora imeti Predsednika združenja. Ta določi parametre Združenja, ki so 
prilagojeni lokalnim razmeram. Na osnovi teh izdela Referenčni priročnik združenja in ga 
posreduje Vodilni ekipi programa. Ko je Referenčni priročnik usklajen in potrjen s strani 
Vodilne ekipe programa pravimo, da je Združenje Registrirano. 
 
3.2.4 Območja 
 
Področje Združenja je lahko enotno ali pa razdeljeno na več Območij, ki morajo biti jasno 
geografsko ali geološko razmejena. 
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3.2.5 Udeleženci 
 
Poznamo tri vrste udeležencev: Aktivator Vrhov, Lovec na Vrhove in SWL-i. Kot Aktivatorji se 
lahko pojavijo tudi skupine večih udeležencev. Točke se podeljujejo vsakemu Razredu 
udeležencev ločeno, priznanja se podeljujejo glede na uspešnost v posameznem Razredu. 
 
3.2.6 Delovanje Programa 
 
S Programom se upravlja preko spletnih strani na internetu, internetnih forumov ali e-mailov 
tako, da so stroški delovanja minimalni. Program se samo financira skozi zaračunavanje 
stroškov diplom in podobnih prihodkov. Svetovna SOTA spletna stran se nahaja na naslovu 
http://www.sota.org.uk. Na naslovu http://www.sotawatch.org/reflector.php boste našli forum 
(skupino) s temami povezanimi z delovanjem Programa in podajanju informacij povezanih z 
Odpravami. 
 
3.3 Začetek Programa 
 
Program je pričel delovati 2. marca 2002. Vsako Združenje ima svoj datum začetka 
sodelovanja v Programu in sicer z datumom Registracije Združenja. Zahtevki za priznanje 
Vrhov se lahko pošiljajo kadarkoli po datumu začetka Programa. 
 
3.4 Sistem označevanja 
 
Vsakemu Območju znotraj Združenja se dodeli unikatna oznaka sestavljena iz dveh črk. 
Posameznemu Vrhu znotraj Območja se dodeli številka med 001 in 999. Ni predvideno, da bi 
v posameznem Območju število vrhov preseglo nekaj sto. Če do tega slučajno pride, bo 
potrebno narediti dodatno Območje. 
 

Na ta način dobimo referenčne številke posameznega Združenja – npr. LD-003. V primeru, 
da je številka manjša od 100, je potrebno dodati vodilne ničle. Referenčna številka določa 
vsak Vrh v okviru Programa. 
 

Osnovo za poenoten, svetovno veljaven način označevanja, imenovan Mednarodna 
referenčna številka, predstavlja Referenčna številka z dodatnim prefiksom. Prefiks je lahko: 
 

• S strani ITU dodeljen prefiks v primeru, ko ni prišlo do Razdelitve DXCC države, npr: 
G/LD-003. 

 

• V primeru, da je do Razdelitve prišlo, pa s strani ITU dodeljen prefiks z dodatno oznako 
dela DXCC države, npr: W2/WE-003. 

 

Z željo, da ne pride do konfliktov med IOTA in SOTA oznakami, se za dvo črkovne oznake 
Območij ne sme uporabljati oznak kontinentov: AF, AN, AS, EU, NA, OC ali SA. 
  
3.5 Usmeritve za določitev vrhov 
 
Od vsakega Združenja se zahteva, da določi strategijo za natančno določitev seznama 
Vrhov. Ta mora upoštevati značilnosti terena celotnega Združenja. Pri določanju naj se 
upoštevajo sledeča navodila: 
 

1. Združenje mora imeti dovolj ozemlja, ki bo omogočalo določitev glavnih Vrhov. Vodilna 
ekipa SOTA programa predlaga, da je minimalna višinska razlika Vrha (Prominence) nad 
okolico 150m. Minimalna, še sprejemljiva, višinska razlika, ki jo predlaga Združenje, pa 
ne sme biti manjša od 100m. V primeru, da se to ne da doseči, DXCC država ali njen del 
ne more sodelovati v SOTA Programu. Bodoča Združenja, ki želijo uporabljati višinsko 
razliko manjšo od 150m, morajo biti sposobna podati jasno razlago, čemu predlagajo 
manjšo vrednost. Prav tako morajo dokazati, da bo odločitev za manjšo višinsko razliko 
znatno prispevala k sposobnosti delovanja Združenja. 
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2. Vrh mora biti izrazit. To pomeni, da je minimalna Višinska razlika med Vrhom in 
najbližjimi sedli enaka ali večja od minimalne Višinske razlike, ki jo določi Združenje. 
Posamezni vrhovi, medsebojno razdeljeni z manj globokimi sedli, se štejejo kot en Vrh. 
To načelo zagotavlja, da je potreben izrazit vzpon na vsak Vrh. 

 

3. Namen Programa je, da se aktivnosti odvijajo v naravi. Zaradi tega naj Vrhovi ne bodo 
omejeni zgolj na najvišje točke Združenja. Da vzpodbudite sodelovanje čim širšega kroga 
udeležencev, je vsak vrh, ki zadošča pogoju v točki (1) primeren, da se vključi v seznam. 
Referenčni priročnik združenja, ki ne vsebuje primernega razpona vrhov kljub temu, da 
vrhovi obstajajo, bo s strani Vodilne ekipe zavrnjen. 

 

4. Vrhovi, na katere se da pripeljati po cesti, so lahko vključeni na seznam. Delo iz vozil na 
takih vrhovih ni dovoljeno. 

 

Včasih je delo z najvišje točke Vrha lahko oteženo ali celo nemogoče. Prav tako je 
pomembno, da SOTA aktivnost ne vznemirja drugih obiskovalcev gora. Zaradi tega mora 
vsako Združenje določiti Vertikalno razdaljo od Vrha, znotraj katere se mora nahajati Točka 
oddajanja. 
 
3.6 Dodajanje ali brisanje vrhov 
 
Seznam vrhov posameznega Združenja ni nujno dokončen. Sprejemljivo je, da se seznam s 
časom dopolnjuje tako, kot se razvija Program Združenja. 
 

Vrhove se lahko doda na seznam v primeru, da zadostujejo pogojem, ki jih je sprejelo 
Združenje. Vrh, ki se na ta način doda, bo veljal z dnem določitve Referenčne številke. 
 

Vodilna ekipa si pridržuje pravico, da zahteva dokazila, na osnovi katerih je možno ugotoviti, 
če predlagan vrh zadostuje zahtevanim kriterijem. Posredovana informacija lahko vsebuje 
navedbe iz splošno dostopnih seznamov (kot je npr. www.peaklist.org), uradnih državnih 
dokumentov ali rezultatov natančnih analiz kartografskih podatkov. V primeru, da se 
zahtevane dodatne informacije ne posredujejo, se vrh ne bo vključil v Program. 
 
3.6.1 Delo s potencialnih vrhov 
 
Kdor želi delati z Vrha, ki se ne nahaja na seznamu, mora pred začetkom Odprave 
Območnemu vodji in Predsedniku združenja posredovati gradivo iz katerega je razvidno, da 
potencialni Vrh zadostuje vsem kriterijem, navedenim v Referenčnem priročniku Združenja. 
Ko se ugotovi, da je pogojem zadoščeno, bo Predsednik združenja določil Referenčno 
številko Vrha in z Vodilno ekipo uskladil datum pričetka veljavnosti Vrha.  
 
3.6.2 Izbris Vrha 
 
Vrh se izbriše v primeru, ko se naknadno ugotovi, da na zadostuje postavljenim pogojem 
(npr. nastanek novih, natančnejših zemljevidov). Dosežene točke za delo z Vrha pred 
njegovim izbrisom, ostanejo v veljavi. 
 
3.7 Pravila za Aktivatorje Vrhov 
 
Vse Odprave morajo uporabiti uradne dostopne poti do Vrha in upoštevati vsa lokalna 
določila glede uporabe zemljišč. Aktivatorji morajo poskrbeti, da imajo vsa potrebna 
dovoljenja za delo z Vrha – če je to seveda potrebno. Opozarjamo, da nočno kampiranje v 
hribovskem in gorskem svetu običajno ni dovoljeno brez privolitve lastnika zemljišča. 
 
3.7.1 Veljavnost Odprave 
 
Odprava je veljavna, če zadostiti sledečim pogojem: 
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1. Aktivator mora imeti veljavno radijsko dovoljenje. 
 

2. Delati se mora v skladu z določili radijskega dovoljenja in na frekvencah, ki so dovoljene 
v državi, kjer je sedež Združenja, katerega vrhove se aktivira. 

 

3. Zadnji del vzpona na Vrh mora biti opravljen brez uporabe kakršnih koli motornih 
prevoznih sredstev. Delo iz vozila ali njegove neposredne bližine ni dovoljeno. Noben del 
postaje ne sme biti na kakršen koli način pritrjen na vozilo. 

 

4. Točka oddajanja se mora nahajati znotraj dovoljene Vertikalne razdalje od Vrha tako, kot 
je definirano v določilu 3.5. Višina terena med dejanskim Vrhom in Točko oddajanja ne 
sme pasti za več, kot je dovoljeno z Vertikalno razdaljo. (Opomba: Nekatera združenja so 
uvedla tudi pojem Horizontalna razdalja – glej Referenčni priročnik - ARM!) 

 

5. Vso opremo mora na vrh znositi ekipa (oziroma posameznik), ki sestavlja Odpravo. 
 

6. Vsa oprema se lahko oskrbuje z energijo zgolj iz prenosnih napajalnih sistemov, kot so 
baterije, akumulatorji, sončne celice ali podobno. Izrecno je prepovedana uporaba stalno 
nameščenih napajalnih sistemov in generatorjev na kakršne koli vrste fosilnih goriv. 

 

7. Pri delu se mora upoštevati vse omejitve, ki bi lahko obstajale glede uporabe oddajnikov 
na Vrhu. 

 

8. Z Vrha je potrebno narediti vsaj eno zvezo. V primeru, da se želi zahtevati točke 
določene za Vrh, je potrebno z Vrha narediti vsaj štiri zveze - vsako z drugim 
sogovornikom. 

 

9. Zveze z drugimi postajami, ki se nahajajo na istem Vrhu, ne prispevajo k skupnemu 
seštevku zvez. 

 

10. Zveze preko aktivnih zemeljskih pretvornikov (repetitorjev) ne prispevajo k skupnemu 
seštevku zvez. 

 

11. Aktivatorju se upoštevajo točke ne glede na uporabljen klicni znak v primeru, da je  
upravičen do uporabe različnih klicnih znakov. Pri Odpravah z več člani lahko vsak od 
operaterjev na isti postaji zahteva priznanje točk pod pogojem, da vsak operater naredi 
minimalno število potrebnih zvez na način, kot je navedeno v prejšnjih točkah. 

 

12. Aktivatorji, ki želijo zahtevati priznanje točk za osvojitev Vrha, morajo poslati dnevnik 
Odprave. Tudi ko se priznanje točk ne zahteva prosimo, da se dnevnik vseeno pošlje in 
se s tem omogoči potrditev zahtevkov, ki jih pošiljajo Lovci na vrhove. Dnevnik se lahko 
vnese preko pripravljenega obrazca na SOTA spletni strani ali pa se ga pošlje kot 
datoteko. Podrobnosti najdete na SOTA strani. 

 

13. Kjer imajo Vrhovi dodeljene Referenčne številke dveh ali več Združenj, lahko Aktivator 
zahteva priznanje točk tistega Združenja, na ozemlju katerega se je v času aktivacije 
nahajal. Če ni z operatersko licenco določeno drugače se domneva, da je mesto 
oddajanja hkrati tudi Točka oddajanja. Za isti Vrh se točke upoštevajo le enkrat letno – 
velja za vsako Združenje posebej. 

 

14. Za vse SOTA aktivnosti se pričakuje, da se bodo odvijale v duhu SOTA Programa. 
 
3.7.2 Točkovanje 
 
Aktivator zahteva priznanje točk na osnovi opravljenih Odprav ne glede na to, koliko zvez 
nad predpisanim minimumom se naredi. Vrh se lahko aktivira kolikokrat se želi, vendar se 
vsakemu Aktivatorju priznajo točke za aktiviranje določenega Vrha le enkrat letno. 
 

QSL kartice niso potrebne. 
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3.7.3 Pravila sodelovanja 
 
Sodelovanje v SOTA aktivnostih je omogočeno vsem zainteresiranim. Kljub temu se je 
potrebno za uporabo nekaterih pripomočkov na spletnih straneh registrirati (npr: SOTAwatch, 
SOTA baza, itd). Vodilna ekipa si pridržuje pravico, da umakne možnost uporabe teh 
pripomočkov in da izbriše predhodno vnesene podatke. To se lahko zgodi v primeru, ko 
sodelujoči deluje v nasprotju s cilji SOTA programa. V takih primerih, za katere upamo, da 
bodo zelo redki, je odločitev Vodilne ekipe dokončna. Nekaj primerov, ki pa niso omejeni 
zgolj na navedeno, neprimernega obnašanja udeležencev: 
 

1. Vztrajno kršenje pravil za uporabo SOTAwatch. 
 

2. Vpisovanje podatkov v bazo, ki nimajo nobene zveze s SOTA aktivnostjo. 
 

3. Grožnje ali žalitve članov Vodilne ekipe ali drugih sodelujočih v SOTA programu. 
 

4. Vztrajno kršenje SOTA pravil. 
 

5. Zloraba SOTA programov (kršitve prijave, skrivanje za drugimi uporabniki). 
 

6. Obnašanje, ki bi SOTA program spravilo na slab glas. 
 

Primeri obnašanja, ki bi SOTA Program lahko prikazali v slabi luči, vključujejo tudi kršenje 
spodnjih, dokaj smiselnih, zahtev. 
 

Aktivator ne sme poškodovati okolja. Sem štejemo namerne posege, kot tudi poškodbe, ki bi 
bile posledica malomarnosti ali premajhne pazljivosti. Vključeni so posegi v samo naravo, 
zidove, ograje, zgradbe, vznemirjanje živali, itd. Prav tako je potrebno poskrbeti, da za sabo 
ne puščamo smeti, saj je to grdo, hkrati pa je lahko tudi nevarno za živali.   
 

Aktivatorji morajo pri delu upoštevati druge obiskovalce gora. Prekomeren hrup, 
nepremišljena postavitev delovnega mesta ali anten in podobno, ni sprejemljivo in lahko 
postavi celoten Program v slabo luč. Vdor na privatno zemljišče ni opravičljiv, zato je 
potrebno zahteve lastnika zemljišč vedno upoštevati. Pri parkiranju vozila je potrebno 
upoštevati, da vozilo ne zapira ceste, poti ali prehoda. Če imate na vozilu SOTA nalepko niti 
ni nujno, da se nahajate v vozilu, da bi na SOTA Program lahko vrgli slabo luč. 
 

Tako Aktivatorji kot Lovci morajo delati v skladu z možnostmi, ki jim jih določa radijsko 
dovoljenje. Obnašanje udeležencev SOTA Programa na radijskih frekvencah je vidno vsem 
drugim uporabnikom radijskih frekvenc. Zaradi tega se neprimerno govorjenje ali namerno 
motenje drugih ne bo toleriralo. 
 

Vsi sodelujoči morajo delati na način, ki je skladen z duhom Programa. 
 
3.7.4 Odgovornost za izvedbo odprave 
 
Aktivatorji morajo biti sposobni izpeljati Odpravo, ki so jo predlagali. S seboj naj vzamejo 
primerno opremo, upoštevajoč terenske in vremenske razmere itd. Aktivnost Aktivatorjev se 
izvaja na lastno odgovornost, Program ne bo sprejel nikakršne odgovornosti zaradi poškodb, 
smrti ali druge škode. 
 

Aktivatorje se opominja, da je hoja v gore že po naravi tvegano početje. Nesreče v gorah se 
lahko, in dejansko tudi se, dogajajo. SOTA Program tega tveganja niti ne povečuje, niti ne 
zmanjšuje. 
 
3.8 Pravila za Lovce na Vrhove 
 
1. Lovec mora imeti veljavno radijsko dovoljenje. 
 

2. Lovec mora vzpostavljati zveze z Odpravami na Vrhove. Zabeležiti mora vsaj klicni znak 
in obojestranski raport - RS(T). Kadarkoli je možno, se izmenja tudi SOTA Referenčna 
številka Vrha. 
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3. Od 1. 1. 2004 dalje je z istim Vrhom vsakodnevno (od 00:00 do 23:59 GMT) dovoljena le 
po ena zveza, ki šteje za točke. 

 

4. Zveze preko aktivnih pretvornikov (repetitorjev) ne štejejo za točke. 
 

5. Lovci, ki želijo sodelovati v Programu pridobivanja priznanj, morajo poslati dnevnike dela, 
v katerih so navedene zveze z vsemi Odpravami, za katere želijo pridobiti točke. 

 

6. QSL kartice niso potrebne. 
 

7. Aktivator lahko v času, ko je bil sam na Odpravi, zahteva točke tudi kot Lovec za 
vzpostavljene zveze z drugimi Vrhovi. 

 
3.8.1 Točkovanje 
 
Točke za posamezni Vrh se zahtevajo na osnovi ene zveze z Odpravo. Več zvez z isto 
Odpravo v istem dnevu ne prinaša dodatnih točk. 
 
3.9 Pravila za sprejemne radioamaterje (SWL) 
 
1. V kategoriji sprejemnih amaterjev (SWL) lahko sodeluje vsakdo ne glede na to, če ima ali 

nima izdano radijsko dovoljenje. 
 

2. SWL mora sprejeti zveze med Odpravo na Vrh in drugimi radioamaterji, v katerih se 
izmenjajo vsaj klicni znaki in raporti. Te podatke mora SWL zabeležiti. Če se je v zvezi 
izmenjala tudi SOTA Referenčna številka, je potrebno zabeležiti tudi njo. 

 

3. Od 1. 1. 2004 dalje je z istim Vrhom vsakodnevno (od 00:00 do 23:59 GMT) dovoljena le 
po ena zveza, ki šteje za točke. 

 

4. Zveze preko aktivnih pretvornikov (repetitorjev) ne štejejo za točke. 
 

5. SWL, ki želi sodelovati v Programu pridobivanja priznanj, mora poslati dnevnik dela, v 
katerem so navedene vse sprejete zveze z vsemi Odpravami, za katere želi pridobiti 
točke. 

 

6. QSL kartice niso potrebne. 
 
3.9.1 Točkovanje 
 
Točke za posamezni Vrh se zahtevajo na osnovi sprejete ene zveze z Odpravo. Več 
sprejetih zvez z isto Odpravo v istem dnevu ne prinaša dodatnih točk. 
 
3.10 Vrste dela in frekvenčna območja 
 
V Programu se lahko uporablja vse vrste dela in vsa radioamaterska frekvenčna področja. 
 
3.11 Sistem točkovanja 
 
Sistem točkovanja se določi glede na nadmorsko višino Vrha. Če to iz očitnih razlogov ni 
praktično (glej v nadaljevanju), se lahko postavi tudi drugačen, alternativni, sistem 
vrednotenja Vrhov. Vsak Vrh je gleda na svojo nadmorsko višino vreden določeno število 
točk. Definiranih je šest višinskih pasov na osnovi nadmorske višine izražene v metrih, kot 
dodatek pa lahko tudi v čevljih (feet). Višinske meje določi Predsednik vsakega Združenja in 
morajo biti navedene v Referenčnem priročniku Združenja.  
 

Točke se udeležencem dodeljujejo na sledeči način: 
 

Višinski pas 1 1 točka 
Višinski pas 2 2 točki 
Višinski pas 3 4 točke 
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Višinski pas 4 6 točk 
Višinski pas 5 8 točk 
Višinski pas 6 10 točk 

 

Za Združenje, ki ima na ozemlji relativno malo visokih vrhov (kot recimo Belgija ali otok Man) 
morda ne bo primerno ali pa celo nemogoče, da razdeli vrhove med vse višinske pasove. V 
takem primeru se lahko eden ali dva višinska pasova, namenjena višjim vrhovom, opustita 
(pas 5 in 6). 
 
3.11.1 Dodatne točke glede na letni čas 
 
Predsednik združenja lahko določi dodatne točke (bonus), ki so vezane na letni čas 
aktiviranja Vrha. Te točke imajo namen, da v času bonus obdobja, opozorijo na dodatno 
previdnost v hribih in gorah. V bonus obdobju je potrebno uporabljati dodatno zaščitno 
opremo in imeti večje izkušnje pri gibanju v gorah. Bonus se lahko uporabi, na primer, za 
zimsko obdobje, nadalje kjer pričakujemo velika nihanja v temperaturi, v času deževnih 
obdobij, itd. 
 

V obdobju enega leta naj bo le eno bonus obdobje v maksimalni dolžini štiri mesece. Bonus 
naj se dodeli le Odpravam na najvišje vrhove in naj v vseh primerih prinaša tri točke. 
Predsednik združenja naj določi, katero obdobje na ozemlju Združenja je najprimernejše za 
podelitev bonus točk, pri tem naj ima v mislih varnost, pogojeno z lokalnimi dejavniki. Prav 
tako mora določiti datume, znotraj katerih bonus točke veljajo in minimalno višino vrhov, ki 
bonus točke lahko dobijo.  
 

V Združenjih, ki zajemajo veliko ozemlje, je dopustno, da se za različna Območja določi 
različne termine, ko velja bonus obdobje, saj se klimatske razmere lahko občutno razlikujejo 
od območja do območja. Predsednik združenja mora Vodilni ekipi posredovati zahtevek za 
določitev različnih bonus obdobij in priložiti dokaze, na osnovi katerih bo Vodilna ekipa 
sprejela odločitev glede različnih bonus obdobij. 
 
3.11.2 Možnost Aktivatorja glede izbire točk 
 
V primeru, da Aktivator v tekočem letu dela z istega Vrha več kot enkrat, lahko prijavi točke 
za katerokoli izmed aktivnosti. Če je ena od odprav v času, ko so bile v veljavi bonus točke, 
lahko prijavi odpravo, ki prinaša višje število točk. 
 
3.12 Dokumentacija 
 
SOTA zbirka dokumentov se vzdržuje v obliki Microsoft Word dokumentov, objavljena pa je v 
Adobe PDF formatu. Vsi SOTA dokumenti morajo biti oblikovani natančno v skladu s 
predpisano SOTA obliko. Predloge dokumentov so dostopne na zahtevo. 
 

Vsi dokumenti dobijo edinstveno številko, ki jo določi Vodilna ekipa. S tem pokaže, da je bil 
dokument uradno prejet. Register je vzdrževan seznam uradno prejetih dokumentov. 
 
3.12.1 Splošna pravila 
 
Splošna pravila (ta dokument) določajo okvire delovanja SOTA Programa. Ureja in 
posodablja jih Vodilna ekipa. 
 
3.12.2 Referenčni priročnik združenja 
 
Vsak predsednik Združenja mora narediti Referenčni priročnik združenja (Association 
Reference Manual - ARM), kateri opredeljuje vse specifične podatke, ki prilagajajo Program 
potrebam področja, na katerem Združenje deluje. 
 



SOTA – Splošna pravila  
 

 Stran 15 od 17 Prevod dokumenta S0.1 
 

ARM naj se objavi v Angleškem jeziku, lahko pa tudi v vsakem drugem jeziku, ki se zdi 
Združenju primeren. 
 

ARM naj vključuje sledeča poglavja: 
 

• Poglavje 1 - Pregled sprememb 
 

• Poglavje 2 - Referenčne podatke združenja. Tu naj bodo navedeni vsaj parametri 
Združenja, lahko pa tudi drugi podatki, ki bi jih sodelujoči lahko potrebovali. 

 

• Poglavje 3 - Referenčni podatki Vrhov. Tu so navedeni kvalificirani vrhovi v tabelarični 
obliki. Tabele se lahko razdelijo na Območja in lahko vsebujejo specifične podatke 
vezane na posamezno Območje, ki bi sodelujočim koristile. V tabelah mora biti 
navedeno vsaj: 

 

1. SOTA Referenčna številka. 
 

2. Ime Vrha. Po možnosti naj bo to ime, ki je zapisano na lokalnih zemljevidih. Če 
takega zapisa ni, se lahko uporablja tudi lokalno ime, ki ga uporabljajo okoliški 
prebivalci. 

 

3. Lokacija z natančnostjo boljšo od 250m, pri čemer naj se uporablja latituda in 
longituda v decimalni obliki. Dodatno je lokacija lahko prikazana tudi v drugi obliki, 
kot je npr. Univerzalni lokator ali nacionalni koordinatni sistem. 

  

4. Nadmorska višina Vrha v metrih (ASL). 
 

5. Nadmorska višina Vrha v čevljih (feet – ASL). 
 

6. Točke Vrha. 
 

Predsednik združenja je odgovoren, da v ARM dodaja nove Vrhove oziroma vnaša druge 
spremembe, ko je to potrebno. Vsakič, ko se opravijo spremembe, mora Predsednik 
združenja le te posredovati Vodilni ekipi programa – velja tako za ARM, kot pripadajočo bazo 
vrhov. Pričetek veljavnosti sprememb se uskladi z Vodilno ekipo. 
 

ARM odobri Vodilna ekipa. Združenje lahko prične z delovanjem šele, ko je njegov ARM 
odobren.  
 
3.12.3 Drugi dokumenti 
 
Program lahko od časa do časa pripravi tudi druge dokumente. 
 
3.12.4 Prioriteta 
 
Določila v Splošni pravilih so v primeru konflikta nadrejena navedbam v Referenčnem 
priročniku Združenja. Prav tako so nadrejena nad vso ostalo dokumentacijo Programa, 
uradno in tudi drugo, kot so npr. Usmeritve za Aktivatorje. Kjer so bodo Splošna pravila 
prevedla v druge jezike je originalna, Angleška, verzija nadrejena prevodom v primeru 
kakršnih koli nasprotujočih si navedb. 
 
3.13 Priznanja 
 
3.13.1 Priznanja Programa 
 
Kot priznanje za dosežke v celotnem SOTA Programu, ki vključuje vsa Združenja, se izdajajo 
diplome in plakete. 
 

Poznamo dve kategoriji priznanj: 
 

• Priznanje za vse Vrhove. Štejejo vsi vrhovi, ki se na osnovi določil 3.7, 3.8 in 3.9 lahko 
kvalificirajo kot primerni. 
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• Priznanje za posamezne Vrhove. Vsak vrh šteje zgolj enkrat ne glede na število veljavnih 
aktiviranj vrha. 

 

Diplome, za vsako kategorijo, se bodo podeljevale za doseženih 100, 250, 500, 1000, 2500, 
5000 točk in naprej v enakem zaporedju. Ločene diplome se izdajajo za Aktivatorje, Lovce in 
SWL-e. 
 

V kategoriji »Priznanje za vse vrhove« se na zahtevo podeljujejo sledeče trofeje: 
 

• »Mountain Goat« za Aktivatorje, ki dosežejo 1000 točk. 
 

• »Shack Sloth« za Lovce, ki dosežejo 1000 točk. 
 

• »SWL« za Sprejemne amaterje, ki dosežejo 1000 točk.  
 

Vse diplome in plakete izdaja Vodilna ekipa na zahtevo prosilca. Zahtevek temelji na vnosu 
dnevnikov dela v skupno bazo, dostopno na internetu. Za kritje stroškov se prosilcu zaračuna 
določen strošek. 
 
3.13.2 Druga SOTA priznanja 
 
Poleg diplom in plaket SOTA Programa se lahko posamezna Združenja, posamezniki ali 
skupine odločijo za lasten sistem nagrajevanja dosežkov, ki imajo osnovo v veljavnih 
podatkih SOTA vrhov (ali delu njih). Priznanja so lahko omejena na ozemlje posameznega 
Združenja, lahko pa zajemajo tudi ozemlje večih Združenj (npr. Alpe ali ozemlje ZDA, itd.). 
Priznanja so lahko predstavljena na uradni SOTA strani, objavo odobri Vodilna ekipa. 
 
3.14 Upravljanje 
 
Upravljanje Programa na prostovoljni osnovi opravlja Vodilna ekipa, ki ima odgovornost nad 
celotnim izvajanjem Programa in delovanjem Združenj. Njihove odločitve so dokončne. 
 

Vodilna ekipa imenuje Predsednika vsakega Združenja, običajno stalno nastanjenega v 
državi Združenja, ki je sposoben sprejeti obveznosti Programa v Združenju. Predsednik 
Združenja je zadolžen za izdelavo in vzdrževanje Referenčnega priročnika Združenja in za 
njegovo uskladitev z zahtevami Vodilne ekipe programa. Če Registrirano Združenje, zaradi 
kakršnih koli vzrokov, ostane brez Predsednika, se odgovornost prenese na Vodilno ekipo 
vse dotlej, dokler ni imenovan nov Predsednik Združenja. 
 

Predsednik Združenja, po lastni presoji, v vsakem Območju imenuje Območnega vodjo. 
Tako zagotovi, da imata Predsednik in Vodilna ekipa Združenja dostop do informacij na 
lokalni ravni. Območni vodja je tudi kontaktna oseba za posredovanje nasvetov morebitnim 
načrtovalcem bodočih Odprav na njegovem Območju.  
 
3.15 Informiranje 
 
Aktivatorji se pozivajo, da predvidene Odprave predhodno najavijo in s tem povečajo 
možnost Lovcem, da z njimi vzpostavijo zvezo. Na internetu so za te namene vsem dostopni 
pripomočki, na katere se lahko vsak zainteresiran prijavi. 
 

Seznam vrhov z določenimi Referenčnimi številkami se nahaja na internetu, prav tako kot 
pravila Programa vsakega Združenja. 
 
3.16 SOTA frekvence 
 
Posebne frekvence za SOTA aktivnost niso določene. Aktivatorjem se svetuje, da predlagajo 
frekvence, kjer bodo delali med posamezno Odpravo. Ker se bo najverjetneje delalo QRP, 
naj se premisli o uporabi mednarodno predvidenih QRP frekvenc. 
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3.17 Zaščitni znak in avtorske pravice 
 
»Summits on the Air«, SOTA in SOTA zaščitni znak so zaščitni znaki Programa. Za vse 
dokumente, ki jih Program objavi, je nosilec avtorskih pravic Program. 
 
 

3.17.1 Uporaba SOTA imena in znaka 
 
Ime in SOTA zaščitni znak se lahko prosto uporablja v nekomercialne namene, ki so 
povezani z delovanjem Programa. Primeri so lahko uporaba SOTA znaka na QSL karticah ali 
kot del osebnih spletnih strani. 
 

Komercialne organizacije, ki bi želele uporabljati ime SOTA ali SOTA zaščitni znak, se 
morajo o načrtih predhodno posvetovati z Vodilno ekipo programa in od njih pridobiti 
soglasje. 
 

V vseh primerih se SOTA znak, kot je prikazan, ne sme kakorkoli spreminjati – tako po 
vsebini, barvah in razmerjih. Celotna velikost znaka se lahko prilagodi potrebam dokumenta. 
 

Kjer se SOTA znak uporablja na spletnih straneh, lahko vsebuje tudi povezavo na uradno 
spletno SOTA stran, ki se nahaja na naslovu http://sota.org.uk. Ni sprejemljivo, da bi 
povezava s SOTA znaka vodila na katero koli drugo spletno stran.  
 


