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Obvestilo
»Summits on the Air«, SOTA in SOTA emblem so zaš itni znaki SOTA programa. Avtorske
pravice za ta dokument ima SOTA program. Vsi ostali zaš itni znaki ali avtorske pravice,
navedene v tem dokumentu, so priznane nosilcem pravic.

SOTA – Usmeritve za aktivatorje
Za kaj gre pri vsej zadevi?
SOTA je mednarodni program radioamaterjev, ki vzpodbuja radioamatersko aktivnost z
vrhov hribov in gora. Aktivatorji so osebe ali skupine, ki oddajajo z vrhov. Lovci so operaterji,
ki iš ejo aktivatorje in z njimi vzpostavijo zveze. Sprejemni radioamaterji (SWL) v programu
sodelujejo tako, da sprejmejo in dokumentirajo zvezo med aktivatorjem in lovcem.
Aktivatorji so gonilo SOTA programa, ker brez njih nebi bilo možno vzpostaviti zvez! Namen
tega dokumenta je, da se jim poda osnovne napotke. Dokument je le vodilo, celotna pravila
SOTA programa pa najdete v publikaciji S0.1 – Splošna pravila.
Kot aktivator se boste vzpenjali na vrhove, ki se nahajajo na potrjenem seznamu SOTA
vrhov in z njih vzpostavljali radioamaterske zveze. Najprej morate vedeti, kateri vrhovi se
nahajajo na verificiranem seznamu. Za to potrebujete »Associatin Reference Manual« (ARM)
podro ja (Referen ni priro nik združenja), od koder želite biti aktivni. Priro nik vsebuje
potrebne lokalne informacije, to kovanje vrhov in seveda – listo kvalificiranih vrhov.
Priro nike lahko dobite na SOTA spletni strani.
Nekaj preprostih pravil
Da bo vaša odprava na gorski vrh veljavna, upoštevajte nekaj preprostih pravil:
• Uporabljati morate zakonite dostope in pridobiti dovoljenje lastnika zemljiš a, e je tako
zahtevano.
• Delo iz vozila ni dovoljeno. Zadnji del dostopa na vrh mora biti opravljen peš ali z
vozilom brez motornega pogona (npr. kolo).
• Uporabljati morate za asne vire napajanja (baterije, akumulatorji, son ne celice).
Agregati na fosilna goriva niso dovoljeni. Vso opremo morate znositi na vrh sami.
•
e želite prijaviti aktivacijske to ke, morate z vrha vzpostaviti vsaj štiri veljavne zveze.
Izmenjati morate vsaj klicne znake, raporte in SOTA referen no številko (glej ARM).
Zveze s soudeleženci na istem vrhu ne štejejo za to kovanje.
• Le lastnik klicnega znaka, ki se uporablja na posameznem vrhu, lahko zahteva priznanje
to k. Ob zahtevku za priznanje to k za aktivatorja mora biti posredovan tudi dnevnik.
• Aktivacijske to ke za posamezen vrh lahko v koledarskem letu zahtevate zgolj enkrat.
Usmeritve za delo na postaji
V SOTA programu je dovoljena uporaba vseh radioamaterskih frekvenc in na inov dela.
Uporabljate lahko kakršno koli opremo, vendar v skladu z vašim veljavnim radioamaterskim
dovoljenjem. To kovanje vrhov je narejeno na osnovi njihove višine in je prikazano v
Referen nem priro niku. Glede na letni as ima lahko posamezen vrh dodatne bonus to ke,
ki jih dobi aktivator. Podrobnosti so seveda navedene v Referen nem priro niku.
Kot aktivator, morate vedno biti uvideven. Izogibajte se poškodovanju narave, ograj, objektov
itd. Smeti odnesite domov. Prav tako bodite uvidevni do drugih obiskovalcev hribov in gora –
ne raztegnite anten preko poti, uporabljajte slušalke namesto zvo nika.
Bodite prepri ani, da ste usposobljeni za izvedbo napovedane odprave. Pri izbiri
najprimernejše opreme upoštevajte terenske razmere, vreme, vašo pripravljenost itd. Vrhove
aktivirate na lastno odgovornost, SOTA ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe
ali celo smrt.
Priznanja
Dosežke v SOTA programu se nagradi z diplomami in plaketami. Diplome se pridobi za
doseženih 100, 250 in 500 to k. Trofejo »Mountain Goat« lahko dobi aktivator, ki doseže
1000 to k. Za dosežke nad 1000 to k se ponovno dobijo diplome.
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