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Σημείωση 
 
"Summits on the Air", SOTA και το λογότυπο SOTA είναι εμπορικά σήματα του Προγράμματος. Το               
παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προγράμματος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα            
και τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν είναι αναγνωρισμένα. 

 
Στοιχεία ελληνικής μετάφρασης: 
 

Μετάφραση: Αντώνης Χαζάπης (SV9OAN) Ημερομηνία: 14/2/2017 

 

Σημείωση 
 
Η μετάφραση του αγγλικού κειμένου δεν υποκαθιστά το πρωτότυπο. Αν υπάρχει οποιαδήποτε            
διαφωνία μεταξύ του πρωτότυπου και της μετάφρασης, υπερισχύει πάντα το πρωτότυπο αγγλικό            
κείμενο (βλέπε 3.12.4). Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το Πρόγραμμα SOTA,            
επικοινωνήστε με τους αρμόδιους του Προγράμματος στη χώρα σας - τον τοπικό σας Region              
Manager ή τον Association Manager. Πληροφορίες επικοινωνίας θα βρείτε στη διεύθυνση του            
Προγράμματος SOTA, http://www.sota.org.uk, και στη διεύθυνση του Association για την Ελλάδα,           
http://sota.gr. 

  

 

http://www.sota.org.uk/
http://sota.gr/


 
 
Summits on the Air - General Rules 

 

Περιεχόμενα 

1. Λίστα Αλλαγών 3 

2. Ορισμοί 4 

3. Κανόνες του Προγράμματος 4 
3.1 Σκοπός 4 
3.2 Δομή Προγράμματος 4 

3.2.1 Αντικείμενο 4 
3.2.2 Management Team 4 
3.2.3 Associations 5 
3.2.4 Regions 5 
3.2.5 Συμμετέχοντες 5 
3.2.6 Λειτουργία του Προγράμματος 6 

3.3 Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος 6 
3.4 Το σύστημα αναφοράς 6 
3.5 Οδηγίες για τον ορισμό μιας κορυφής 6 
3.6 Προσθήκη και διαγραφή κορυφών 8 

3.6.1 Προτάσεις για πιθανές κορυφές 8 
3.6.2 Διαγραφή κορυφών 9 
3.6.3 Ενημέρωση Associations που δεν συμμορφώνονται με τον κανόνα P150m για τις κορυφές
9 
3.6.4 Περίοδος πριν την εφαρμογή της νέας Λίστας Κορυφών ενός Association 9 

3.7 Κανόνες για Activators 9 
3.7.1 Κριτήρια για μια έγκυρη εξόρμηση 10 
3.7.2 Βαθμολόγηση 11 
3.7.3 Κώδικας δεοντολογίας 12 
3.7.4 Ικανότητα για την ανάληψη εξόρμησης 13 

3.8 Κανόνες για Chasers 13 
3.9 Κανόνες για Ραδιοακροατές (SWL) 14 
3.10 Διαμορφώσεις και συχνότητες 14 
3.11 Σύστημα βαθμολόγησης 14 

3.11.1 Εποχικό bonus 15 
3.11.2 Προβάδισμα βαθμολογίας Activator 15 

3.12 Τεκμηρίωση 15 
3.12.1 General Rules και η διαχείριση του Προγράμματος Βράβευσης 15 
3.12.2 Association Reference Manual 16 
3.12.3 Άλλα έγγραφα 17 
3.12.4 Προτεραιότητα 17 

3.13 Βραβεία 18 
3.13.1 Βραβεία Προγράμματος 18 
3.13.2 Άλλα βραβεία SOTA 19 

3.14 Διοίκηση 19 
3.15 Διάδοση πληροφοριών 19 
3.16 Συχνότητες SOTA 19 
3.17 Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα 20 

3.17.1 Χρήση της ονομασίας και του λογοτύπου SOTA 20 

Σελίδα 2 από 20 



 
 
Summits on the Air - General Rules 

 

1. Λίστα Αλλαγών 
 

Ημερομηνία Έκδοση Λεπτομέρειες 

2/2/2017 1.20 Πρώτη ελληνική έκδοση. Μετάφραση της αντίστοιχης 1.20 από τα 
Αγγλικά. 
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2. Ορισμοί 
Ο ξεκάθαρος ορισμός του ανεξάρτητου υψομέτρου (ΣτΜ: ως "ανεξάρτητο υψόμετρο" αποδίδεται ο όρος             
"prominence", που ορίζεται ως η κάθετη απόσταση μιας κορυφής μέχρι τη χαμηλότερη ισοϋψή της που               
την περιέχει, αλλά όχι κάποια υψηλότερη κορυφή) δίνεται στους παρακάτω συνδέσμους: 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Topographic_prominence 
 
https://www.google.co.uk/search?q=topographic+prominence&safe=active 
&biw=832&bih=854&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X 
&ei=kukPVdbvMMiz7gaYzoGYDw&sqi=2&ved=0CFwQsAQ&dpr=1 

3. Κανόνες του Προγράμματος 

3.1 Σκοπός 
Ο σκοπός του SOTA (του Προγράμματος) είναι να ενθαρρύνει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα            
από τις κορυφές των λόφων και των βουνών όλων των χωρών του κόσμου και να παρέχει ένα σύστημα                  
βράβευσης για ραδιοερασιτέχνες σε όλες τις οντότητες DXCC (βλέπε http://www.sota.org.uk). Το           
Πρόγραμμα έχει ως στόχο να παροτρύνει τη δραστηριότητα από σαφώς ορισμένες κορυφές,            
συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων βουνών. Για να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία η συμμετοχή,              
περιέχονται επίσης και μικρότερες κορυφές. Ένα κλιμακούμενο σύστημα βαθμολόγησης αναγνωρίζει          
ανάλογα τις υψηλότερες κορυφές. Το Πρόγραμμα σκοπεύει στη φορητή λειτουργία (/P) και δεν δέχεται              
τη λειτουργία από μηχανοκίνητα οχήματα. 
 
Το Πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή Activators που κάνουν QSO από τις κορυφές, Chasers που              
κάνουν επαφές με τους Activators και Ραδιοακροατών (Short Wave Listeners). 
 
Εκτός από τη βράβευση των ραδιοερασιτεχνών, το Πρόγραμμα SOTA προωθεί τη ραδιοερασιτεχνική            
δραστηριότητα, την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στη χρήση του εξοπλισμού, ιδιαίτερα των              
κεραιών, και προτρέπει στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, για παράδειγμα, τη χρήση CW και ψηφιακών              
διαμορφώσεων (για όσους δεν τις διαθέτουν ήδη). 

3.2 Δομή Προγράμματος 

3.2.1 Αντικείμενο 
Το Πρόγραμμα είναι ένα σύστημα βράβευσης P150m (που ορίζεται ως ανεξάρτητο υψόμετρο            
τουλάχιστον 150 μέτρων), το οποίο είναι ανοικτό σε όλους τους ραδιοερασιτέχνες, σε όλο τον κόσμο.               
Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το ποιος μπορεί να ενεργοποιήσει κορυφές, αν και είναι πιθανό               
ότι οι περισσότεροι Activators θα ζουν στην ευρύτερη περιοχή της αντίστοιχης κορυφής. Οι Chasers και               
οι Ραδιοακροατές μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και αν δεν υπάρχει Association που να                
καλύπτει την περιοχή τους. 

3.2.2 Management Team 
Ένα μικρό Management Team έχει διοριστεί από τους ιδρυτές του Προγράμματος και έχει την ευθύνη               
για τη συνολική διαχείριση του Προγράμματος SOTA. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία             
και την τήρηση των General Rules και για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των προτάσεων των               
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Associations και την έγκριση αυτών (βλέπε παρακάτω). Το Management Team μπορεί να διορίζει             
άλλους συμμετέχοντες ή Συνεργάτες για να βοηθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

3.2.3 Associations 
Ξεχωριστές λογικά γεωγραφικές περιοχές αποτελούν οργανωτικές συνιστώσες του Προγράμματος         
SOTA, γνωστές και ως Associations, και αυτές ακολουθούν τα General Rules, με το που συμφωνούν να                
ενταχθούν στο Πρόγραμμα Βράβευσης. 
 
Υπάρχουν τρεις πιθανές παραλλαγές ενός Association: 
 
1. Κάθε οντότητα DXCC στον κόσμο μπορεί να συμμετέχει ξεχωριστά στο SOTA. Η οντότητα σχηματίζει               
ένα Association. 
 
2. Στην περίπτωση των μεγάλων οντοτήτων DXCC, όπως οι ΗΠΑ, μπορεί να υπάρχουν υποδιαιρέσεις,              
όπως π.χ. σε κρατίδια ή επαρχίες. Η περιοχή της υποδιαίρεσης σχηματίζει ένα Association. 
 
3. Στην περίπτωση των σχετικά μικρών οντοτήτων DXCC, ή ομάδες οντοτήτων που ομαδοποιούνται             
φυσικά, αρκετές οντότητες μπορεί να σχηματίζουν ένα ενιαίο Association. 
 
Κάθε Association πρέπει να έχει έναν Association Manager, ο οποίος είναι κατά προτίμηση κάτοικος της               
εν λόγω περιοχής. Ο Association Manager (AM), σε συνεννόηση με το SOTA Management Team (MT)               
διαχειρίζεται την έρευνα για τον εντοπισμό κατάλληλων κορυφών SOTA (ελάχιστο P150m) και            
υποβάλλει πρόταση με τη μορφή μιας Λίστας Κορυφών. Αυτός/αυτή καθορίζει επίσης τις κατάλληλες             
παραμέτρους για τις ανάγκες της περιοχής και δημιουργεί το Association Reference Manual, το οποίο              
υποβάλλεται επίσης στο SOTA MT για έγκριση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες του οι πτυχές είναι                
σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα του SOTA. Όταν η Λίστα Κορυφών και το Association Reference               
Manual έχουν γίνει αποδεκτά από το Management Team, το Association λέγεται ότι είναι             
Ενσωματωμένο. Περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων SOTA για τη βαθμολόγηση και τήρηση ιστορικού            
επαφών, καθώς και στην ιστοσελίδα SOTA στο SOTAwatch. Το SOTA Reflector διευκολύνει τους             
συμμετέχοντες να συζητήσουν όλες τις πτυχές του Προγράμματος Βράβευσης SOTA και εποπτεύεται            
για να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η κομψότητα και να αποφεύγεται η κακή γλώσσα και οι                
πονηρές/προσβλητικές/παράνομες/συκοφαντικές παρατηρήσεις. 

3.2.4 Regions 
Εντός της έκτασης ενός Association μπορεί να υπάρχουν ένα ή περισσότερα Regions. Αυτά μπορεί να               
βασίζονται σε γεωγραφικές ή πολιτικές υποδιαιρέσεις. 

3.2.5 Συμμετέχοντες 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων: Activators, Chasers και Ραδιοακροατές. Οι πόντοι          
απονέμονται σε κάθε κατηγορία και τα διαθέσιμα βραβεία αναγνωρίζουν συγκεκριμένα επίπεδα           
επίτευξης βαθμολογίας. 
 
Μπορούν να σχηματίζονται ομάδες για τη συμμετοχή στην κατηγορία των Activators, αλλά οι πόντοι που               
σημειώνονται συγκεντρώνονται μόνο από φυσικά πρόσωπα. Οι σύλλογοι δεν μπορούν να συμμετέχουν            
αυτόνομα ως Activators, Chasers ή Ραδιοακροατές, αλλά μεμονωμένα άτομα μπορούν να           
χρησιμοποιούν διακριτικά κλήσης συλλόγου εφόσον αυτά καταγράφονται στα άτομα. Η βάση δεδομένων            
προβλέπει αυτές τις περιπτώσεις. 
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3.2.6 Λειτουργία του Προγράμματος 
Η διαχείριση του Προγράμματος γίνεται μέσω Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ιστοσελίδες, ομάδες          
συζητήσεων και e-mail για να διατηρείται το κόστος στο ελάχιστο. Το πρόγραμμα είναι             
αυτοχρηματοδοτούμενο μέσω χρεώσεων για την έκδοση πιστοποιητικών και δωρεών στην ιστοσελίδα           
SOTA Shop (http://www.sota-shop.co.uk), κτλ. 
 
Η διεθνής ιστοσελίδα του SOTA είναι στο http://www.sota.org.uk. Μια ομάδα συζήτησης είναι διαθέσιμη             
για αναφορές εξορμήσεων και άλλα θέματα που σχετίζονται άμεσα με το Πρόγραμμα στο             
http://sotawatch.org/reflector.php. 

3.3 Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος 
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου 2002. Κάθε Association έχει τη δική του ημερομηνία έναρξης,               
που είναι η ημερομηνία κατά την οποία έγινε Ενσωματωμένο. Οι κορυφές μπορούν διεκδικηθούν ανά              
πάσα στιγμή μετά την ημερομηνία έναρξης του υπεύθυνου Association, αλλά όχι πριν. 

3.4 Το σύστημα αναφοράς 
Σε κάθε ορεινό Region εντός του Association εκχωρείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό δύο χαρακτήρων.             
Στις μεμονωμένες κορυφές εντός του Region εκχωρείται ένας αριθμός από 001-999 (δεν αναμένεται ότι              
κάποιο Region θα υπερβεί τις μερικές εκατοντάδες κορυφές - αν χρειαστεί, θα γίνει υποδιαίρεση). 
 
Μέσα σε ένα Association, αυτό δημιουργεί ένα μοναδικό Reference Number με τη μορφή, π.χ. LD-003.               
Τα αρχικά μηδενικά χρησιμοποιούνται, όπως φαίνεται, όπου ο αριθμός είναι μικρότερος από 100. To              
Reference Number χρησιμοποιείται καθολικά στο Πρόγραμμα για τον προσδιορισμό της κορυφής. 
 
Με σκοπό να υπάρχει μια μοναδική ταυτότητα σε όλο τον κόσμο, δημιουργείται ένα Διεθνές SOTA               
Reference Number με την προσθήκη του αναγνωριστικού του Association ως πρόθεμα πριν το             
Reference Number. Αυτό είναι είτε: 
 
* Το πρόθεμα που έχει εκχωρηθεί από την ITU, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει υποδιαίρεση, π.χ.                 
G/LD-003 
 
* Το πρόθεμα που έχει εκχωρηθεί από την ITU συν το αναγνωριστικό της υποδιαίρεσης, όπου έχει γίνει                 
υποδιαίρεση, π.χ. W2/WE-003, W5O, W7U 
 
Για να αποφευχθεί η σύγχυση με το πρόγραμμα Islands on the Air (IOTA), τα γράμματα του                
αναγνωριστικού μιας κορυφής δεν πρέπει να είναι μία από τις συντμήσεις ηπείρου, δηλαδή AF, AN, AS,                
EU, NA, OC ή SA, αφού υπάρχουν ήδη περιοχές με αυτούς τους διψήφιους κωδικούς. 
 
Αν μια κορυφή επανατοποθετηθεί, χάρη σε πιο ακριβείς μετρήσεις πεδίου, η κορυφή θα διατηρήσει το               
αρχικό της Reference Number, εάν το νέο υψηλότερο σημείο της είναι εντός του Activation Zone του                
παλιού υψηλότερου σημείου, διαφορετικά θα εκδοθεί νέο Reference Number και το παλιό θα διαγραφεί.              
Όταν μια κορυφή διαγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, το Reference Number δεν επανεκχωρείται. 

3.5 Οδηγίες για τον ορισμό μιας κορυφής 
Κάθε Association υποχρεούται να ορίσει μια λίστα κορυφών που να είναι συνεπής με τη φύση του                
εδάφους της. Ο ορισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες: 

Σελίδα 6 από 20 

http://www.sota-shop.co.uk/
http://www.sota.org.uk/
http://sotawatch.org/reflector.php


 
 
Summits on the Air - General Rules 

 

 
1. To Association πρέπει να έχει επαρκή τοπολογία ώστε να επιτρέπεται ο καθορισμός ουσιωδών              
κορυφών. Η ελάχιστη απαίτηση από το Management Team του SOTA για να καλύπτεται το παγκόσμιο               
πρότυπο SOTA είναι τα 150 μέτρα ανεξάρτητου υψομέτρου για τις κορυφές, αλλά επιτρέπουμε και              
παρεκκλίσεις βασιζόμενοι στην πυκνότητα των κορυφών. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες εξαιρετικές μόνο             
περιπτώσεις και για όλα εκείνα τα νέα Associations που αιτούνται μετά τον Δεκέμβριο του 2012,               
εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας για όσα δεν μπορούν να πληρούν την απαίτηση P150m, ώστε να               
μπορέσουν να λειτουργήσουν ως P100 Association. Αυτό είναι περισσότερο εξαίρεση παρά κανόνας. Η             
χαμηλότερη αποδεκτή τιμή ανεξάρτητου υψομέτρου, αξιολογείται από το SOTA Management Team           
αφού εξεταστεί ένα σύνολο αυστηρών και αντικειμενικών κανόνων που ορίζονται παρακάτω.           
Υποκειμενικά επιχειρήματα θα ακουστούν, αλλά κανονικά δεν θα επηρεάσουν την απόφαση υπέρ της             
διαφοροποίησης αυτού του κανόνα για τίποτα λιγότερο από P150m για αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα              
βράβευσης. Άλλα προγράμματα βραβείων επιτρέπουν P100 και άλλα κριτήρια - HuMPS, WOTA κτλ. 
 
Το ελάχιστο ανεξάρτητο υψόμετρο κορυφής που μπορεί να γίνει δεκτό στο πρόγραμμα είναι τα 100               
μέτρα, βλέπε παρακάτω (6.). Σε περίπτωση που η απαίτηση αυτή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η               
Οντότητα ή η Υποδιαίρεση δυστυχώς δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στο SOTA. Υποψήφια               
Associations που επιθυμούν να χρησιμοποιηθεί μια κορυφή με ανεξάρτητο υψόμετρο μικρότερο των 150             
μέτρων θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν βάσιμη δικαιολόγηση για ποιόν λόγο μπορούν να                
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις ως Association, με ανεξάρτητο υψόμετρο μικρότερο από το βασικό            
πρότυπο P150m και να είναι σε θέση να αποδείξουν πως η χρήση της χαμηλότερης τιμής θα προσθέσει                 
σημαντικά στη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού Association. Ως οδηγός, το Management Team δεν θα             
δεχθεί μια τιμή ανεξάρτητου υψομέτρου μικρότερη από 150 μέτρα ή 500 πόδια, αν οι κορυφές άνω των                 
150 μέτρων είναι πιο συχνές από ότι μία ανά 2.000 τετρ. χλμ. 
 
2. Οι κορυφές πρέπει να είναι διακριτές αιχμές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας κάθετος                
διαχωρισμός τουλάχιστον ίσος με το ανεξάρτητο υψόμετρο του Association μεταξύ των κορυφών και των              
συνδεδεμένων στηλών τους (επίσης γνωστές ως σέλες). Κορυφές που χωρίζονται από ένα ρηχό             
διάσελο θα πρέπει να θεωρούνται ως μια ενιαία κορυφή. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει ότι υπάρχει μια                
ξεχωριστή ανάβαση που να αντιστοιχεί σε κάθε κορυφή. 
 
3. Το Πρόγραμμα είναι ενταξιακό στη φύση του και, ως εκ τούτου, οι κορυφές δεν θα πρέπει να                  
περιορίζονται στα υψηλότερα σημεία ενός Association. Για να ενθαρρύνεται η συμμετοχή από όσο το              
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, κάθε κορυφή που πληροί τις απαιτήσεις της αρχής (1) πιο πάνω              
θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για ένταξη στο πρόγραμμα. Ένα Association Reference Manual που δεν               
περιλαμβάνει ένα αρκετά ευρύ φάσμα Κορυφών, εφόσον υφίστανται τέτοιες κορυφές εντός των            
συνόρων της, κινδυνεύει να απορριφθεί από το Management Team. 
 
4. Κορυφές που είναι προσβάσιμες από δρόμο μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, αν και              
δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση από το εσωτερικό οχημάτων ή γύρω από αυτά. 
 
5. Όταν μια κορυφή βρίσκεται πάνω στο όριο άνω του ενός Association, μπορεί να συμπεριληφθεί στον                
κατάλογο κορυφών μόνο ενός Association. Το Association με τη μεγαλύτερη έκταση του Activation Zone              
εντός των ορίων του θα είναι το Association στην οποία θα ανατεθεί η κορυφή - αν και ενεργοποίηση                  
μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο εντός του Activation Zone. Το χαρακτηριστικό κλήσης που              
χρησιμοποιείται θα αντικατοπτρίζει την οντότητα DXCC στην οποία γίνεται η ενεργοποίηση. 
 
6. Όταν ένα Association έχει μια μεγάλη περιοχή με σχετικά λίγες κορυφές, το Management Team               
μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του ανεξάρτητου υψομέτρου 100 μέτρων για μια υποπεριοχή του              
Association. Το κριτήριο για να επιτραπεί μια υποπεριοχή χαμηλότερου ανεξάρτητου υψομέτρου,           
βρίσκεται παίρνοντας τη συνολική έκταση της υποπεριοχής εντός του Association σε τετραγωνικά            
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χιλιόμετρα και διαιρώντας τη με τον συνολικό αριθμό των κορυφών με ανεξάρτητο υψόμετρο άνω των               
150 μέτρων. Εάν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 2.000, τότε μπορεί να επιτραπεί το                
ανεξάρτητο υψόμετρο των 100 μέτρων για την υποπεριοχή. Αυτό το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως              
"Πυκνότητα Κορυφών" (Summit Density - SD). 
 
* Η προτεινόμενη περιοχή P100 πρέπει να είναι το 45% της αρχικής περιοχής του Association. 
* Η προτεινόμενη περιοχή P100 πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
* Οι περιοχές P150 και P100 που προκύπτουν πρέπει να είναι συνεχόμενες και μόνο μία από την                 
καθεμία ανά Association. 
 
Αναγνωρίζεται ότι η λειτουργία από το ακριβές υψηλότερο σημείο της κορυφής μπορεί να είναι δύσκολη               
ή ακόμα και αδύνατη. Είναι επίσης σημαντικό ότι οι ενεργοποιήσεις SOTA δεν διαταράσσουν την              
απόλαυση των βουνών από τους άλλους. Κατά συνέπεια, κάθε Association καθορίζει την κάθετη             
απόσταση από την ακριβή κορυφή, εντός της οποίας θα θεωρείται έγκυρη μια ενεργοποίηση Κορυφής.              
Αυτή η κάθετη απόσταση ορίζει ένα περίγραμμα διαγράφοντας ένα Activation Zone εντός της οποίας              
θεωρείται έγκυρη μια ενεργοποίηση Κορυφής. Αυτή η κατακόρυφη απόσταση θα είναι συνήθως 25             
μέτρα. Για άλλη τιμή εκτός από 25 μ. ο AM θα πρέπει να δικαιολογεί την περίπτωση, αλλά και το MT                    
μπορεί να επανεξετάζει ανά πάσα στιγμή, με βάση την εμπειρία. 

3.6 Προσθήκη και διαγραφή κορυφών 
Η Λίστα Κορυφών ενός Association δεν είναι απαραίτητα εξαντλητική. Είναι αποδεκτό ότι θα εξελίσσεται              
με την πάροδο του χρόνου, καθώς το Πρόγραμμα αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Association. 
 
Κορυφές μπορούν να προστίθενται στο Πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι πληρούν τον ορισμό που              
συμφωνήθηκε για το Association. Μια Κορυφή που προστίθεται με αυτόν τον τρόπο θα ισχύει για               
ενεργοποίηση από την ημερομηνία που έχει εκδοθεί Reference Number. Ενεργοποιήσεις πριν από            
αυτήν την ημερομηνία έναρξης δεν θα ισχύουν για το SOTA. 
 
Το Management Team διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει επαρκείς πληροφορίες για να επιβεβαιώσει ότι              
οποιαδήποτε προτεινόμενη Κορυφή καλύπτει τα απαιτούμενα κριτήρια. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να            
περιλαμβάνουν αναφορές σε δημόσια διαθέσιμες ανεξάρτητες λίστες (π.χ. www.peaklist.org), επίσημες          
κυβερνητικές δημοσιεύσεις ή το αποτέλεσμα λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων χαρτογράφησης.          
Στην περίπτωση που οι πρόσθετες πληροφορίες δεν παρέχονται, η Κορυφή δεν θα προστεθεί στο              
πρόγραμμα. 
 
Ενημερώσεις από το Association θα γίνονται δεκτές μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό έτος. Οι              
Association Managers θα πρέπει να προτείνουν έναν μήνα κατά τον οποίο θα γίνονται οι μελλοντικές               
ενημερώσεις τους - οι μήνες ενημέρωσης μπορεί να αλλάξουν λίγο από το MT ώστε να απλωθούν μέσα                 
στον χρόνο για την αποφυγή υπερβολικού φόρτου εργασίας για τη διαχείριση των ενημερώσεων. Το              
Management Team απαιτεί μια προειδοποίηση δύο μηνών, ώστε να μπορούν οι ενημερώσεις να             
προχωρήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε. Όλοι οι χρόνοι ενημέρωσης           
εξαρτώνται από τη ζήτηση και τον φόρτο εργασίας του MT. 

3.6.1 Προτάσεις για πιθανές κορυφές 
Τις προτάσεις από τους συμμετέχοντες να προστεθούν ή να διαγραφούν κορυφές θα πρέπει να τις               
διαχειρίζεται σε πρώτη φάση ο τοπικός Association Manager, που θα συντονίσει τις αλλαγές στο SOTA               
MT. 
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Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να προτείνουν πιθανές νέες κορυφές θα πρέπει να παρέχουν τα              
δεδομένα στον αντίστοιχο Region Manager και Association Manager, που να αποδεικνύουν ότι            
πληρούνται τα κριτήρια. Στη συνέχεια θα εκδίδεται ένα Reference Number από τον Association Manager              
και θα συμφωνείται μια ημερομηνία έναρξης με το Management Team, μετά την οποία η νέα κορυφή θα                 
είναι διαθέσιμη για έγκυρες ενεργοποιήσεις, αλλά όχι πριν. 

3.6.2 Διαγραφή κορυφών 
Μια κορυφή θα διαγραφεί εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν μπορεί να καλύψει τα κριτήρια για                 
ένταξη (π.χ. λόγω του ότι είναι διαθέσιμη πιο ακριβής χαρτογράφηση). Η διαδικασία δίνεται παραπάνω.              
Υπάρχουσες πιστώσεις για ενεργοποιήσεις πριν από την ημερομηνία διαγραφής, δεν θα χαθούν. 

3.6.3 Ενημέρωση Associations που δεν συμμορφώνονται με τον κανόνα         
P150m για τις κορυφές 
Πολλά πρώιμα Associations ξεκίνησαν χωρίς το όφελος των εξελιγμένων ερευνητικών μεθόδων ή των             
λογισμικών ανάλυσης και έτσι μπορεί να έχουν εισαχθεί κατά λάθος σφάλματα στα δεδομένα για τις               
κορυφές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παράγοντες πρόκρισης με βάση το ανεξάρτητο υψόμετρο             
παρεξηγήθηκαν από αυτούς που έκαναν την αίτηση για να ενταχθούν στο SOTA και λόγω έλλειψης               
πόρων δεν αναγνωρίστηκαν από το SOTA MT κατά τη μη αυτόματη διαδικασία ανάλυσης. 
 
Το SOTA Management Team απαιτεί να διορθωθούν αυτά τα λάθη και τα Associations που είναι επί του                 
παρόντος σε καθεστώς P100, αλλά θα έπρεπε να είναι P150m στο πλαίσιο των κριτηρίων αυτών των                
Γενικών Κανόνων, θα ενημερωθούν ανεξάρτητα από τη δημοτικότητά τους. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις             
σε αυτό, προκειμένου να επιτευχθούν "ίσοι όροι" σε όλο τον κόσμο για όλους και να μην παίρνουν                 
ευκολότερα πόντους όσοι είναι εσφαλμένα σε καθεστώς P100, όταν δεν θα πληρούσαν τις             
προϋποθέσεις αν υπέβαλαν την αίτησή τους εκ νέου σήμερα. Η τεχνική πρόοδος στον τομέα των               
εργαλείων έρευνας επιτρέπει κάτι τέτοιο. Οι πόντοι που έχουν ήδη συγκεντρωθεί δεν θα επηρεαστούν              
από αυτές τις ενημερώσεις. 
 
Υπάρχουν πλέον αρκετά Associations P100 που απαιτείται να ενημερωθούν σε καθεστώς P150m και             
βρίσκονται στη διαδικασία της αναθεώρησης των προσόντων των κορυφών τους. Αρκετές πέρασαν από             
αυτή τη διαδικασία κατά τη διάρκεια του 2015. 
 
Σημειώσετε παρακαλώ ότι τα νέα Associations που έχουν υποβάλει αίτηση για καθεστώς P100m και              
πέρασαν τα αντικειμενικά κριτήρια Πυκνότητας Κορυφών μετά τον Δεκέμβριο του 2012 δεν θα             
επηρεαστούν από αυτό. (Βλέπε 3.5 αρ. 6) 

3.6.4 Περίοδος πριν την εφαρμογή της νέας Λίστας Κορυφών ενός Association 
Όταν είναι να διαγραφούν κορυφές, μπορεί να επιτραπεί μια περίοδος "έως ενός έτους" πριν από την                
τελική διαγραφή, ώστε να δοθεί στους συμμετέχοντες χρόνο να ενεργοποιήσουν ή να κυνηγήσουν             
κορυφές και να ολοκληρώσουν τα βραβεία τους και για ευελιξία όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για               
την επεξεργασία των αλλαγών. Σε αμφότερες τις διαγραφές και τις προσθήκες κορυφών, ο τοπικός              
Association Manager μπορεί να ζητήσει μια προτιμώμενη ημερομηνία εφαρμογής, καθώς οι νέες            
κορυφές που εισάγονται στο Πρόγραμμα θα ωφελήσουν τους συμμετέχοντες, αν μπούνε νωρίς. 

3.7 Κανόνες για Activators 
Όλες οι Εξορμήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν νόμιμες οδούς πρόσβασης και να συμμορφώνονται με             
οποιουσδήποτε τοπικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση της γης. Ειδικότερα, οι Activators θα πρέπει να               
εξασφαλίσουν ότι έχουν κάθε αναγκαία άδεια λειτουργίας από την κορυφή που έχουν επιλέξει, ή ότι η                
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πρόσβαση είναι συνηθισμένη. Σημειώστε ιδιαίτερα ότι μπορεί να μην επιτρέπεται η διανυκτέρευση σε             
σκηνή σε οποιαδήποτε περιοχή του ορεινού εδάφους, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Ειδικότερα, οι              
Activators θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πρόσβαση στην κορυφή               
απαγορεύεται, καθώς οι συνθήκες πρόσβασης μπορεί να αλλάξουν. Έλεγχος των δικαιωμάτων           
πρόσβασης σημαίνει έλεγχος ιστοσελίδων, χαρτών, ανακοινώσεων στο κοντινότερο χωριό ή τουριστικό           
κέντρο καθώς και επιτόπου ανακοινώσεις στα μονοπάτια. Η ενεργοποίηση μιας κορυφής, για την οποία              
δεν έχει δοθεί η άδεια ή δεν υπονοείται ότι είναι "ανοικτής πρόσβασης" θα ακυρώνεται. 

3.7.1 Κριτήρια για μια έγκυρη εξόρμηση 
Για για να θεωρηθεί έγκυρη μια εξόρμηση, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. Ο Activator πρέπει να είναι κάτοχος κατάλληλης άδειας εκπομπής. Ο Activator πρέπει να έχει άδεια ή                 
αντιστοιχία/προσωρινή/CEPT άδεια για τη χώρα λειτουργίας. Επιβλεπόμενη λειτουργία δεν είναι          
αποδεκτή. Η χρήση άδειας συλλόγου επιτρέπεται εφόσον η λειτουργία πραγματοποιείται υπό τους ίδιους             
όρους που επιτρέπει η προσωπική άδεια του Activator, όπως η επιτρεπόμενη ισχύς και τα όρια               
συχνοτήτων. Παρακαλώ σημειώστε: στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι άδειες συλλόγου γενικά κατέχονται από            
κάποιον αδειούχο με Πλήρη Άδεια. Οι κάτοχοι Βασικής ή Μεσαίας Άδειας δεν μπορούν να              
λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας το διακριτικό του συλλόγου κάτω από αυτές τις συνθήκες, εκτός αν             
επιβλέπονται από κάποιον με Πλήρη Άδεια. 
 
2. Κάθε δραστηριότητα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ραδιοερασιτεχνικούς νόμους και κανονισμούς            
και πρέπει να χρησιμοποιεί τις επιτρεπόμενες ραδιοερασιτεχνικές μπάντες της χώρας στην οποία            
βρίσκεται το Association. 
 
3. Καμία δραστηριότητα δεν πρέπει να πραγματοποιείται μέσα ή κοντά σε όχημα με κινητήρα. Κανένα               
μέρος του σταθμού δεν μπορεί να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με όχημα με κινητήρα. Ωστόσο,               
επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτου (μη μηχανοκίνητου) ή ζώων για την είσοδο στο Activation Zone. 
(Βλέπε http://reflector.sota.org.uk/t/first-activation-in-a-long-while/5619) 
 
4. Η Θέση Λειτουργίας πρέπει να είναι εντός του Activation Zone. Η θέση λειτουργίας πρέπει να                
βρίσκεται μέσα στο κλειστό περίγραμμα της μέγιστης επιτρεπόμενης κάθετης απόστασης κάτω από την             
κορυφή. (Συνήθως το περίγραμμα είναι 25 μέτρα κάτω από το μέγιστο ύψος της κορυφής). Η Θέση                
Λειτουργίας θεωρείται ότι είναι η θέση του χειριστή. 
 
5. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφέρεται στο σημείο από την ομάδα ενεργοποίησης. 
 
6. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να τροφοδοτείται από φορητές πηγές ενέργειας (μπαταρίες,            
φωτοβολταϊκά, κτλ.). Απαγορεύεται ρητά η χρήση μόνιμα εγκατεστημένων πηγών ενέργειας ή           
γεννητριών ορυκτών καυσίμων κάθε είδους. 
 
7. Κάθε δραστηριότητα πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε περιορισμό σχετικά με χρήση εξοπλισμού             
εκπομπής που μπορεί να υπάρχει για την Κορυφή. 
 
8. Τουλάχιστον ένα QSO πρέπει να γίνει από την Κορυφή για να χαρακτηριστεί ως ενεργοποίηση. Για να                 
πληροί η ενεργοποίηση τις προϋποθέσεις για τους πόντους που αποδίδονται σε αυτήν την Κορυφή,              
πρέπει να γίνουν τουλάχιστον τέσσερα QSO, καθένα από τα οποία θα πρέπει να είναι με διαφορετικό                
σταθμό. Τα QSO πρέπει να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή διακριτικών και αναφορών σημάτων,            
συνιστάται έντονα να δίνεται και το αναγνωριστικό της κορυφής σε κάθε επαφή. Αν το αναγνωριστικό της                
κορυφής δεν δίνεται σε κάθε επαφή (για παράδειγμα σε αργά CW QSO) θα πρέπει να επαναλαμβάνεται                
συχνά ανά μερικά QSO. Σημείωση: Οι Κορυφές συχνά αναφέρονται λάθος από τους Chasers όταν τις               
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"σποτάρουν" στο SOTA Reflector. Ζητήστε από τον Activator το Reference Number της Κορυφής, αν              
δεν το έχετε ακούσει. 
 
9. Επαφές με τους άλλους μέσα στο ίδιο Activation Zone δεν μετράνε στο σύνολο των QSO. 
 
10. QSO μέσω επίγειων αναμεταδοτών δεν μετράνε στο σύνολο των QSO. Οι επαφές μέσω τεχνητών               
δορυφόρων ή αναμεταδοτών σε ελεύθερα μπαλόνια επιτρέπονται. 
 
11. Οι πόντοι Ενεργοποίησης συγκεντρώνονται στον χειριστή ανεξάρτητα από το διακριτικό που            
χρησιμοποιείται. Ο χειριστής πρέπει να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το διακριτικό. Μπορούν να              
διεκδικήσουν πόντους ενεργοποίησης πολλαπλοί χειριστές του ίδιου σταθμού. Κάθε επιμέρους χειριστής           
πρέπει να κάνει τον ελάχιστο αριθμό QSO που αναφέρεται παραπάνω, προκειμένου να διεκδικήσει             
πόντους Ενεργοποίησης. 
 
12. Οι Activators πρέπει να υποβάλουν το ημερολόγιο επαφών (log) της εξόρμησης προκειμένου να              
διεκδικήσουν πόντους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διεκδίκηση πόντων, οι Activators εξακολουθούν            
να καλούνται να υποβάλουν το ημερολόγιό τους, ώστε να μπορούν να τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί των               
Chasers. Τα ημερολόγια υποβάλλονται συμπληρώνοντας ένα έντυπο συμμετοχής στην ιστοσελίδα          
SOTA Database ή ως αρχείο. Οι πλήρεις λεπτομέρειες είναι στην ιστοσελίδα του SOTA. 
 
13. Μια κορυφή που πέφτει ακριβώς στα σύνορα μεταξύ δύο ή περισσότερων Associations μπορεί να               
περιέχεται μόνο σε ένα Association. Η κορυφή μπορεί να διεκδικηθεί μόνο από το Association που έχει                
τη μεγαλύτερη περιοχή του Activation Zone εντός των συνόρων του. Μια έγκυρη Ενεργοποίηση,             
ωστόσο, μπορεί να γίνει από οπουδήποτε στο Activation Zone συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του             
Activation Zone που δεν εμπίπτει στο Association το οποίο περιέχει την κορυφή. Εκτός αν ορίζεται               
διαφορετικά από τον κανονισμό αδειοδότησης, η θέση του Activator θεωρείται ότι είναι η θέση              
λειτουργίας. 
 
14. Όλες οι δραστηριότητες SOTA αναμένεται να διεξάγονται στο πνεύμα του Προγράμματος. Σε             
περίπτωση όπου διαπιστώνεται ότι η Ενεργοποίηση δεν έχει διεξαχθεί στο πνεύμα του Προγράμματος,             
οι πόντοι για την ενεργοποίηση θα αφαιρούνται και μπορεί να υπάρχουν και άλλες κυρώσεις. 
 
15 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δύο Associations μοιράζονται μια συνοριακή Κορυφή, ο Activator              
πρέπει να παραμείνει στο Activation Zone του Association/της χώρας που τον απασχολεί. Όπου είναι              
θεωρητικά δυνατό να μετακινηθεί μια μικρή απόσταση και να ενεργοποιήσει την ίδια Κορυφή με              
διαφορετικό Association Refence Number, θα πρέπει να αναφέρεται στους αντίστοιχους Association           
Managers που θα επιλύσουν, με συζήτηση, το ζήτημα του ποιος θα κάνει "δικό του" το Reference                
Number. Στην πράξη, αυτό σημαίνει παζάρεμα και φιλική συμφωνία. Αν οι Association Managers δεν              
μπορούν να συμφωνήσουν σε μια απόφαση, τότε το Management Team διατηρεί το δικαίωμα να              
καθορίσει ποιο Association θα διατηρήσει την Κορυφή. 

3.7.2 Βαθμολόγηση 
Ο Activator διεκδικεί τους πόντους της κάθε Κορυφής ανά εξόρμηση, ανεξάρτητα από τον συνολικό              
αριθμό των QSO που έκανε πάνω από την ελάχιστη προϋπόθεση. Μια κορυφή μπορεί να ενεργοποιηθεί               
όσο συχνά θέλει κανείς, αλλά κάθε Activator μπορεί να διεκδικήσει τους πόντους για τη λειτουργία από                
μια συγκεκριμένη Κορυφή μόνο μία φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος. Αν μια επόμενη ενεργοποίηση              
κατά το ίδιο έτος γίνει κατά τη διάρκεια που είναι διαθέσιμο το εποχικό bonus, η βάση δεδομένων θα                  
προσθέσει το εποχικό bonus στο σκορ του Activator. 
 
QSL κάρτες δεν απαιτούνται. 
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3.7.3 Κώδικας δεοντολογίας 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα SOTA είναι ανοικτή σε όλους, αν και η χρήση ορισμένων υπηρεσιών,               
συμπεριλαμβανομένων του SOTAwatch και της βάσης δεδομένων SOTA, απαιτεί εγγραφή. Ωστόσο, το            
Management Team διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών,                
καθώς και να διαγράψει δεδομένα που είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε              
συμμετέχων συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς του SOTA. Σε αυτές, ελπίζουμε             
σπάνιες, περιπτώσεις, η απόφαση του Management Team θα είναι οριστική. Παραδείγματα τέτοιων μη             
αποδεκτών συμπεριφορών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω: 
 
1. Συστηματική παραβίαση των Όρων Χρήσης του SOTAwatch 
2. Διεκδίκηση επαφών στη βάση δεδομένων που δεν είναι έγκυρες για το SOTA 
3. Απειλή ή κατάχρηση των μελών του Management Team ή άλλων συμμετεχόντων του SOTA 
4. Συστηματική παραβίαση των κανόνων του SOTA 
5. Κατάχρηση του λογισμικού του SOTA (περιλαμβάνει την παράκαμψη των ελέγχων ασφαλείας ή το να               
παριστάνει κανείς άλλον χρήστη) 
6. Συμπεριφορά που πιθανό να δημιουργήσει ανυποληψία στο SOTA  
 
Παραδείγματα συμπεριφοράς που ενδέχεται να δημιουργήσουν ανυποληψία στο SOTA περιλαμβάνουν          
τη μη εφαρμογή των ακόλουθων κανόνων κοινής λογικής: 
 
Οι Activators δεν πρέπει να προκαλούν καμία ζημιά στο περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει τις βλάβες, είτε               
εκούσια είτε που προκύπτουν από την έλλειψη φροντίδας, στο ίδιο το βουνό, τοίχους, φράχτες, κοπάδια,               
κτίρια, άγρια ζώα, δέντρα, φυτά, κτλ. Πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στο να μην αφήνονται               
σκουπίδια. Είναι άσχημο και δυνητικά επικίνδυνο για τα κοπάδια και τα άγρια ζώα. Όπου υπάρχει               
κίνδυνος πυρκαγιάς οι Activators θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να αποφευχθεί η πρόκληση               
φωτιάς. 
 
Οι Activators πρέπει να λειτουργούν με τη δέουσα προσοχή για τους άλλους ανθρώπους και την άγρια                
ζωή στα βουνά. Υπερβολικός θόρυβος, απερίσκεπτη τοποθέτηση του εξοπλισμού και των κεραιών, κτλ.             
δεν είναι αποδεκτή και ενδεχομένως προκαλέσει ανυποληψία στο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία            
δικαιολογία για καταπάτηση ιδιωτικής περιουσίας, και οι επιθυμίες του ιδιοκτήτη πρέπει να παραμένουν             
υψίστης σημασίας. Όταν σταθμεύετε το όχημά σας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια             
ενεργοποίηση, πρέπει να μεριμνάτε ώστε να μην παρεμποδίζονται δρόμοι, μονοπάτια και ανοίγματα.            
Εάν το όχημά σας έχει αυτοκόλλητο SOTA, δεν χρειάζεται καν να είστε παρόντες για να προκαλέσετε                
ανυποληψία στο SOTA! 
 
Και οι Activators και οι Chasers θα πρέπει πάντοτε να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της άδειάς                 
τους. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα SOTA κάνει την συμπεριφορά στον αέρα ιδιαίτερα ορατή στους              
άλλους χρήστες των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων, και αθέμιτες πρακτικές όπως η χρήση κακής            
γλώσσας ή η πρόκληση σκόπιμων παρεμβολών δεν θα γίνουν ανεκτές. 
 
Οι Chasers πρέπει να λειτουργούν με προσοχή για να βοηθήσουν τον Activator, ο οποίος μπορεί               
κάλλιστα να δραστηριοποιείται σε δύσκολες συνθήκες. Είναι απαραίτητη η ομαλή και διακριτική            
συμπεριφορά όταν καλείτε Activators. Αθέμιτες πρακτικές, όπως η κλήση πάνω από τους σταθμούς που              
επικοινωνεί ο Activator, οι συνεχείς κλήσεις στο τέλος άλλων κλήσεων ως προσπάθεια να είστε ο               
τελευταίος σταθμός που θα ακουστεί στο pile-up, και καλώντας όταν δεν μπορείτε να ακούσετε τον               
Activator, επιβραδύνουν τον ρυθμό επαφών του, που οδηγεί σε αδικαιολόγητα παρατεταμένη παραμονή            
στην κορυφή. Κρατώντας πολύ ώρα το μικρόφωνο, δίνοντας μια πλήρη ανάλυση του σταθμού σας και               
κάνοντας περιττές ερωτήσεις καθυστερείτε τον Activator και εξοργίζετε τους άλλους Chasers.           
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Συντονίζοντας επάνω στον Activator πριν από την κλήση είναι το χειρότερο από άποψη συμπεριφοράς.              
Το να προκαλούν Chasers διαρκή αναστάτωση χαλάει την απόλαυση του SOTA για όλους και έτσι               
μπορεί να εφαρμοστούν κυρώσεις στα αντίστοιχα άτομα. Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τον             
αποκλεισμό από τη βάση δεδομένων του SOTA και των διαδικτυακών υπηρεσιών για μια χρονική              
περίοδο, ενώ η επίμονη διαταραχή μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από το SOTA συνολικά. 
 
Ένας παρόμοιος κανόνας ισχύει και για τους χρήστες των online υπηρεσιών SOTAwatch όταν             
παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης, με την ανάρτηση προσβλητικών ή αδικαιολόγητων σχολίων. 
 
Οι πίνακες ανακοινώσεων SOTA spot και alert δεν είναι για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την                
παροχή δεδομένων συχνότητας, διαμόρφωσης, χρόνου και διακριτικού κλήσης. Επίμονοι καταχραστές          
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις. 
 
Ο χρυσός κανόνας είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο που να είναι                
σύμφωνος με το πνεύμα του Προγράμματος. 

3.7.4 Ικανότητα για την ανάληψη εξόρμησης 
Οι Activators πρέπει να είναι ικανοί να αναλάβουν την προτεινόμενη εξόρμησή τους και πρέπει να               
φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη το έδαφος, τις καιρικές συνθήκες, κτλ. Οι Activators             
λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα εξ ολοκλήρου με δική τους ευθύνη και το Πρόγραμμα στο σύνολό του                
δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη για τραυματισμό, απώλεια ζωής ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια. 
 
Υπενθυμίζεται στους Activators ότι η ορεινή πεζοπορία και ορειβασία είναι μια εγγενώς επικίνδυνη             
δραστηριότητα. Ατυχήματα μπορούν και συμβαίνουν στα βουνά και ο κίνδυνος ούτε αυξάνεται ούτε             
μετριάζεται από το Πρόγραμμα SOTA. 

3.8 Κανόνες για Chasers 
1. Ο Chaser πρέπει να είναι κάτοχος κατάλληλης άδειας εκπομπής. 
 
2. Ο Chaser πρέπει να κάνει ένα QSO με την εξόρμηση στην Κορυφή, στο οποίο να ανταλλάσσονται                 
τουλάχιστον τα διακριτικά και οι αναφορές σημάτων. Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει επίσης να ληφθεί το                
SOTA Reference Number ως μέρος του QSO. 
 
3. Με ισχύ από 1/1/2004, μόνο ένα QSO με μια συγκεκριμένη Κορυφή για μια οποιαδήποτε ημέρα (που                 
ορίζεται ως 00:00 έως 23:59 UTC) μετράει για πόντους. 
 
4. QSO μέσω επίγειων αναμεταδοτών δεν μετράνε για πόντους. QSO μέσω δορυφόρων, χαρταετών και              
μπαλονιών μετράνε για πόντους. 
 
5. Οι Chasers που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο βραβείο θα πρέπει να υποβάλουν ένα               
ημερολόγιο επαφών που να αναφέρει τις λεπτομέρειες όλων των QSO με εξορμήσεις, για τα οποία               
επιθυμούν να διεκδικήσουν πόντους. 
 
6. QSL κάρτες δεν απαιτούνται, αφού η βάση δεδομένων SOTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την               
επαλήθευση των QSO σας. 
 
7. Ένας Activator μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς Chaser για QSO που έγιναν με Activators σε άλλες                
Κορυφές κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του. 
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8. Οι πόντοι Κορυφής διεκδικούνται για ένα QSO με την εξόρμηση. Πολλαπλά QSO με την ίδια                
εξόρμηση δεν σημαίνουν επιπλέον πόντους. 

3.9 Κανόνες για Ραδιοακροατές (SWL) 
1. Καθένας μπορεί να συμμετέχει ως Ραδιοακροατής, είτε κατέχει ερασιτεχνική άδεια ασυρμάτου είτε όχι. 
 
2. Ο Ραδιοακροατής πρέπει να λάβει ένα QSO μεταξύ της εξόρμησης στην Κορυφή και οποιονδήποτε               
άλλο ραδιοερασιτέχνη, κατά το οποίο να ανταλλάσσονται τουλάχιστον τα διακριτικά και οι αναφορές             
σημάτων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καταγράφονται από τον Ραδιοακροατή. Αν δοθεί SOTA             
Reference Number ως μέρος του QSO, θα πρέπει να καταγράφεται. 
 
3. Με ισχύ από 1/1/2004, μόνο ένα QSO με μια συγκεκριμένη Κορυφή για μια οποιαδήποτε ημέρα (που                 
ορίζεται ως 00:00 έως 23:59 UTC) μετράει για πόντους. 
 
4. QSO μέσω επίγειων αναμεταδοτών δεν μετράνε για πόντους. QSO μέσω δορυφόρων, χαρταετών και              
μπαλονιών μετράνε για πόντους. 
 
5. Οι Ραδιοακροατές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο βραβείο θα πρέπει να υποβάλουν ένα               
ημερολόγιο επαφών που να αναφέρει τις λεπτομέρειες όλων των QSO που άκουσαν από εξορμήσεις,              
για τα οποία επιθυμούν να διεκδικήσουν πόντους. 
 
6. QSL κάρτες δεν απαιτούνται. 
 
7. Οι πόντοι Κορυφής διεκδικούνται για την ακρόαση ενός QSO από την εξόρμηση. Πολλαπλές              
ακροάσεις QSO από την ίδια εξόρμηση δεν σημαίνουν επιπλέον πόντους. 

3.10 Διαμορφώσεις και συχνότητες 
Όλες οι διαμορφώσεις και ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες ισχύουν για το Πρόγραμμα. 

3.11 Σύστημα βαθμολόγησης 
Εφαρμόζεται ένα σύστημα βαθμολόγησης που σχετίζεται με το υψόμετρο της Κορυφής πάνω από το              
επίπεδο της θάλασσας, εκτός εάν αυτό είναι σαφώς και αποδεδειγμένα μη πρακτικό (βλέπε παρακάτω).              
Κάθε Κορυφή αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, ανάλογα με το υψόμετρό της. Ορίζονται              
έξι ζώνες ύψους, που εκφράζονται σε μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, και προαιρετικά σε                
πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, οι οποίες παίρνουν τιμές ανάλογα με το Association. Οι                
ζώνες ύψους για ένα Association καθορίζονται από τον Association Manager σε διαβούλευση με το              
Management Team και πρέπει να παρουσιάζονται στο Association Reference Manual. 
 
Οι πόντοι απονέμονται τόσο στους Activators όσο και στους Chasers ως εξής: 
 
Ζώνη 1 1 πόντος 
Ζώνη 2 2 πόντοι 
Ζώνη 3 4 πόντοι 
Ζώνη 4 6 πόντοι 
Ζώνη 5 8 πόντοι 
Ζώνη 6 10 πόντοι 
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Για Associations που περιέχουν σχετικά λίγες κορυφές, όπως το Βέλγιο (ON) ή η Νήσος του Μαν (GD),                 
μπορεί να είναι ανάρμοστο, ή ακόμα και αδύνατον, να υπάρχουν κορυφές σε κάθε ζώνη ύψους. Σε                
τέτοια περίπτωση, μια ή περισσότερες από τις ζώνες ύψους μεγαλύτερης αξίας μπορεί να             
παραλειφθούν. 
 
Σημείωση: Το SOTA MT διατηρεί το δικαίωμα να κατηγοριοποιήσει τις μη P150m κορυφές ως μηδενικής               
βαθμολογίας, εφόσον απαιτείται. Κανονικά, οι Κορυφές της Ζώνης 1 και οι μηδενικής βαθμολογίας δεν              
παίρνουν και bonus πόντους. 

3.11.1 Εποχικό bonus 
Το εποχικό bonus μπορεί να παρέχεται σε όλους τους Activators που αναλαμβάνουν εξορμήσεις εντός              
ενός Association, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Association Manager σε συνεννόηση με το             
Management Team. Το εποχικό bonus προορίζεται για να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι για να είναι               
ασφαλή τα ταξίδια στα βουνά κατά τη διάρκεια της περιόδου bonus, είναι απαραίτητος επιπλέον              
εξοπλισμός ασφαλείας καθώς και οι δεξιότητες για να χρησιμοποιηθεί. Το bonus μπορεί, για             
παράδειγμα, να εφαρμοστεί σε χειμερινές συνθήκες όπου υπάρχει σημαντική εποχιακή διακύμανση της            
θερμοκρασίας ή σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην εποχή των μουσώνων, στον θερινό καύσωνα κτλ. 
 
Πρέπει να υπάρχει μόνο ένα εποχικό bonus τον χρόνο, σε κάθε Region, με μέγιστη διάρκεια τεσσάρων                
μηνών. Ένα χειμερινό bonus εφαρμόζεται μόνο στις εξορμήσεις στις υψηλότερες κορυφές, ένα            
καλοκαιρινό bonus θα ισχύει για όλες τις κορυφές, και σε κάθε περίπτωση θα είναι τρεις πόντοι. Ο                 
Association Manager σε συνεννόηση με το Management Team καθορίζει την επιλεξιμότητα του            
Association του για το εποχικό bonus, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά θέματα ασφάλειας. Καθορίζει             
επίσης τις ημερομηνίες που αποτελούν την περίοδο bonus και το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος Κορυφής. 
 
Σε μεγάλα Associations, προβλέπεται να καθορίζονται διαφορετικά κριτήρια εποχικού bonus για τα            
διάφορα Regions, όπου αρμόζει λόγω σημαντικών κλιματικών διακυμάνσεων. Οι Association Managers           
θα πρέπει να υποβάλουν ένα σχετικό αίτημα, μαζί με αποδεικτικά στοιχεία, στο Management Team. 

3.11.2 Προβάδισμα βαθμολογίας Activator 
Σε περίπτωση που ένας Activator ενεργοποιήσει μια Κορυφή περισσότερο από μία φορά κατά τη              
διάρκεια του έτους, αυτός/αυτή μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς για οποιαδήποτε μία εξόρμηση. Εάν μία              
εξόρμηση ήταν κατά τη διάρκεια της περιόδου που εφαρμόζεται το εποχικό bonus, τότε αυτός/αυτή              
μπορεί να επιλέξει να βαθμολογηθεί η εξόρμηση που συνδυάζεται με την υψηλότερη βαθμολογία             
εποχικού bonus. 

3.12 Τεκμηρίωση 
Η βιβλιοθήκη εγγράφων SOTA διατηρείται σε μορφή Microsoft Word και δημοσιεύεται σε Adobe PDF.              
Όλα τα έγγραφα SOTA πρέπει να διαμορφώνονται ώστε να ταιριάζουν με ακρίβεια με το βασικό στυλ                
του SOTA. Πρότυπα κείμενα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. 
 
Όλα τα έγγραφα έχουν έναν μοναδικό αριθμό, που εκδίδεται από το Management Team και υποδεικνύει               
ότι το έγγραφο έχει κυκλοφορήσει επίσημα. Τηρείται μητρώο στο οποίο αναγράφονται όλα τα επίσημα              
έγγραφα που έχουν κυκλοφορήσει. 

3.12.1 General Rules και η διαχείριση του Προγράμματος Βράβευσης 
1 Τα General Rules (το παρόν έγγραφο) παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το Πρόγραμμα.                
Τηρούνται από το Management Team. Είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, με όσο το δυνατόν              
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μεγαλύτερη σαφήνεια. Εκδόσεις σε διάφορες άλλες γλώσσες είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα            
του SOTA! 
 
2 Associations τα οποία είναι απρόθυμα να συμμορφωθούν με τα General Rules δεν θα είναι σε θέση να                  
παρέχουν λίστες κορυφών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα            
Βράβευσης SOTA. Αυτό δεν αποκλείει τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και ραδιοακροατές σε αυτές            
τις χώρες να συμμετέχουν στην Ενεργοποίηση και το Κυνήγι κορυφών που συμμετέχουν σε άλλα              
Associations - μέχρι στιγμής. 
 
3 Το Management Team, το οποίο διαχειρίζεται το σύστημα βράβευσης, καταβάλει κάθε προσπάθεια για              
να εξασφαλίσει ότι τα συμμετέχοντα Associations συμμορφώνονται με τα General Rules. Όπου            
επιτρέπει η εξέλιξη της τεχνολογίας θα επανεξετάζεται η ισχύς των λιστών κορυφών των Associations              
όπου απαιτείται - όλα τα Associations μπορεί να υπόκεινται σε αυτές τις περιοδικές αναθεωρήσεις. Η               
επανεξέταση μπορεί να διαπιστώσει ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι αποδεκτή, ότι κάποιες κορυφές δεν              
καλύπτουν πλέον τις προϋποθέσεις ή ότι κάποιες κορυφές που έχουν τα προσόντα μπορούν να              
συμπεριληφθούν κατά τη διάρκεια της ετήσιας αναθεώρησης του Association Reference Manual. Να            
αναφερθεί ότι η αναθεώρηση των σχετικών στοιχείων ελέγχου στο "Relative Peaks of Britain" έχει              
οδηγήσει στο να αφαιρεθούν 15 Κορυφές από τη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου και να προστεθούν 16. 
 
4 Κανένα Association δεν απαλλάσσεται από τους όρους που προβλέπονται στα General Rules. 
 
5 Σε περίπτωση που το Management Team, για οποιονδήποτε λόγο, έχει σφάλει, είτε από ένα αθώο                
λάθος ή κακή κρίση, θα προσπαθήσει να το διορθώσει, σε συνεργασία με το Association και να                
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα General Rules. Σε περίπτωση που η διόρθωση αυτή έχει επίδραση               
στις διαθέσιμες βαθμολογούμενες κορυφές του Association, τότε το MT θα αφήσει μια περίοδο χάριτος              
πριν την εφαρμογή της νέας Λίστας Κορυφών του Association (μέχρι ένα ημερολογιακό έτος) για να               
δώσει στους συμμετέχοντες χρόνο να ενεργοποιήσουν ή να κυνηγήσουν τις κορυφές που θα             
διαγραφούν από το Πρόγραμμα. 
 
6 Σε περίπτωση που έχουν εντοπιστεί σφάλματα στις λίστες των κορυφών, ή που υπάρχουν διπλές               
κορυφές μεταξύ Associations, το MT σε πλήρη συνεργασία με τον σχετικό Association Manager θα              
εξαλείψει αυτές τις ασυνέπειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Association είναι πλήρως συμβατό με τα               
General Rules. Η πλειοψηφία αυτών των Associations, που βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη, είναι ήδη,              
ή θα είναι σύντομα, πλήρως συμβατές. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Association Managers             
έχουν ξεπεραστεί με θετικό τρόπο και στο πνεύμα της συνεργασίας που όλοι συσχετίζουμε με το χόμπι                
του ραδιοερασιτεχνισμού. 
 
7 Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αυτό το θέμα. Το SOTA είναι ένα διεθνές πρόγραμμα βράβευσης το                 
οποίο διαχειρίζεται μια μικρή ομάδα εθελοντών. Το SOTA δεν είναι σύλλογος, οι συμμετέχοντες δεν είναι               
μέλη και η απόφαση για το αν θα πρέπει ή όχι να λάβει κανείς μέρος σε αυτό το πρόγραμμα βράβευσης                    
είναι προσωπική και μόνο επιλογή. Οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε            
επιβάρυνση στον χρήστη - το SOTAwatch, η βάση δεδομένων SOTA, το SOTA Cluster, οι ομάδες               
συζήτησης (reflector) - χρηματοδοτούνται από την πώληση βραβείων και εμπορευμάτων, αλλιώς δεν            
υπάρχει κόστος για έναν ραδιοερασιτέχνη να συμμετέχει, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η τελική               
απόφαση ως προς το τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα βράβευσης ανήκει στο SOTA Management             
Team. 

3.12.2 Association Reference Manual 
Κάθε Association Manager δημιουργεί ένα Association Reference Manual (ARM), το οποίο περιλαμβάνει            
τα ειδικά δεδομένα του Association που προσαρμόζουν το Πρόγραμμα στις ανάγκες της περιοχής του. 
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Τα ARM δημοσιεύονται στην Αγγλική γλώσσα και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη γλώσσα             
που αρμόζει στο Association. 
 
Το ARM περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
 

Κεφάλαιο 1 - Λίστα Αλλαγών 
 
Κεφάλαιο 2 - Δεδομένα Αναφοράς του Association. Εδώ πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον οι             
παράμετροι του Association, αλλά μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες,          
χρήσιμες για τους υποψήφιους συμμετέχοντες. 
 
Κεφάλαιο 3 - Δεδομένα Αναφοράς Κορυφών. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τις επιλέξιμες κορυφές             
σε μορφή πίνακα. Οι πίνακες μπορούν να χωριστούν σε Regions και μπορούν επίσης να              
περιλαμβάνονται ειδικές πληροφορίες για το Region, χρήσιμες για τους υποψήφιους          
συμμετέχοντες. Οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται στους πίνακες είναι: 

 
1. To SOTA Reference Number 
 
2. Το όνομα της Κορυφής. Κατά προτίμηση, αυτό πρέπει να είναι το όνομα που εμφανίζεται               
στους τοπικούς χάρτες. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο όνομα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τοπικό             
όνομα. Εάν δεν χρησιμοποιείται τοπικό όνομα τότε η κορυφή μπορεί να προσδιορίζεται από το              
υψόμετρό της. 
 
3. Η τοποθεσία, με ακρίβεια τουλάχιστον 250 μέτρων, με τη χρήση γεωγραφικού μήκους και              
πλάτους σε δεκαδική μορφή. Η τοποθεσία μπορεί επιπλέον να προσδιορίζεται σε άλλη μορφή,             
όπως με το σύστημα εντοπισμού Maidenhead ή κάποιο εθνικά αναγνωρισμένο ορθογώνιο           
σύστημα αναφοράς. 
 
4. Το υψόμετρο της Κορυφής σε μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
 
5. Το υψόμετρο της Κορυφής σε πόδια από την επιφάνεια της θάλασσας. 
 
6. Οι πόντοι που αντιστοιχούν στην Κορυφή. 

 
Είναι ευθύνη του Association Manager για την τήρηση του ARM, όταν προστίθενται νέες κορυφές ή               
καταστούν αναγκαίες άλλες αλλαγές. Ο Association Manager πρέπει να στείλει το επικαιροποιημένο            
εγχειρίδιο, και τα σχετικά αρχεία της βάσης δεδομένων, στο Management Team όποτε γίνονται αλλαγές.              
Η ημερομηνία κατά την οποία οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του                
Association Manager και του Management Team. 
 
Το ARM εγκρίνεται από το Management Team. Ένα Association αρχίζει να λειτουργεί μόνο όταν το ARM                
του έχει εγκριθεί δεόντως. 

3.12.3 Άλλα έγγραφα 
Άλλα έγγραφα μπορεί να παράγονται περιστασιακά. 

3.12.4 Προτεραιότητα 
Τα General Rules υπερισχύουν του Association Reference Manual σε περίπτωση διαφωνίας. Τα            
General Rules έχουν επίσης προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης τεκμηρίωσης του Προγράμματος,           
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επίσημης ή μη - π.χ. Κατευθυντήριες Γραμμές Activators, κτλ. Όταν τα General Rules έχουν μεταφραστεί               
σε άλλες γλώσσες, η Αγγλική έκδοση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες γλωσσικές εκδόσεις σε                
περίπτωση διαφωνίας. 

3.13 Βραβεία 
Το SOTA είναι το μόνο πρόγραμμα βράβευσης που προσφέρει τα επίσημα Βραβεία SOTA με το όνομα                
και το λογότυπό του SOTA. Μπορεί να διατίθενται και τοπικά βραβεία ενός Association, αλλά η χρήση                
του ονόματος ή του λογοτύπου του SOTA σε οποιοδήποτε από αυτά απαιτεί την έγκριση του MT. 

3.13.1 Βραβεία Προγράμματος 
Τα πιστοποιητικά και οι πλάκες απονέμονται σε αναγνώριση επιτευγμάτων σε ολόκληρο το Πρόγραμμα             
SOTA, περιλαμβάνοντας όλα τα Associations. 
 
Οι κατηγορίες βράβευσης περιλαμβάνουν: 
 
* Βραβείο συνολικών Κορυφών. Όλες οι Κορυφές μετράνε, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3.7, του                
άρθρου 3.8 ή του άρθρου 3.9, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
* Βραβείο μοναδικών Κορυφών. Κάθε Κορυφή μετράει μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των               
ενεργοποιήσεων που συμφωνούν με τις προϋποθέσεις. 
 
Πιστοποιητικά δίνονται για 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 πόντους, και ούτω καθεξής, στη σειρά, σε                
κάθε κατηγορία βράβευσης (ΣτΜ: στην κατηγορία μοναδικών Κορυφών μετράει ο αριθμός των κορυφών             
και όχι οι πόντοι). Τα πιστοποιητικά χορηγούνται χωριστά στους Activators, Chasers και            
Ραδιοακροατές. 
 
Στην κατηγορία βράβευσης συνολικών Κορυφών, απονέμονται τα ακόλουθα έπαθλα κατόπιν αιτήματος: 
 
* Το τρόπαιο "Mountain Goat" ("Κατσίκα του Βουνού") για Activators που φθάνουν τους 1000 πόντους 
 
* Το τρόπαιο "Shack Sloth" ("Βραδύπους του Σταθμού") για Chasers που φθάνουν τους 1000 πόντους 
 
* Το τρόπαιο "SWL" για Ραδιοακροατές που φθάνουν τους 1000 πόντους 
 
Όλα τα πιστοποιητικά και τα τρόπαια εκδίδονται κατόπιν αιτήματος, από τον Διαχειριστή Βραβείων του              
Management Team, βάσει των επαφών που καταχωρήθηκαν στην online βάση δεδομένων. Υπάρχει            
χρέωση για να καλυφθούν τα έξοδα. 
 
Εκδίδονται και άλλα βραβεία. Αυτά περιλαμβάνουν το "Summit to Summit Award" ("Βραβείο Κορυφής σε              
Κορυφή"), το "SOTA Complete" ("Πλήρες SOTA") για την Ενεργοποίηση και το Κυνήγι Κορυφών από              
κοινού, ένα βραβείο "Mountain Explorer" ("Εξερευνητή Βουνών") για Κορυφές σε ένα αριθμό            
διαφορετικών Associations, το αντίστοιχο "Mountain Hunter" ("Κυνηγού Βουνών") για το Κυνήγι           
Κορυφών σε έναν αριθμό διαφορετικών Associations, σε περισσότερες από μία ηπείρους και στις             
υψηλότερες κατηγορίες, τα βραβεία για τον εορτασμό της 10ης επετείου των Associations και ένα              
Βραβείο Microwave (μικροκυμάτων) το οποίο έχει σαφώς διαφορετικά κριτήρια για την διεκδίκησή του.             
Επιπλέον, υπάρχουν βραβεία Challenge (Πρόκλησης) για τα 12, 10 και 6 μέτρα. 
 
Λεπτομέρειες σχετικά με τα βραβεία αυτά μπορούν να βρεθούν στο Διαδίκτυο, στο SOTA Shop (βλέπε               
http: //www.sota- shop.co.uk). 
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Περιστασιακά θα υπάρχουν και SOTA Challenges (Προκλήσεις). Η πρώτη πρόκληση ήταν να ενισχυθεί             
και να ενθαρρυνθεί η δραστηριότητα στην μπάντα των 12 μέτρων, η οποία δεν χρησιμοποιούνταν              
επαρκώς. 

3.13.2 Άλλα βραβεία SOTA 
Εκτός από τα πιστοποιητικά και τα έπαθλα του Προγράμματος, Associations, μεμονωμένα άτομα ή             
ομάδες μπορούν να καθορίζουν το δικό τους σύστημα βράβευσης, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των             
Κορυφών SOTA (ή ένα υποσύνολό τους). Τέτοια βραβεία μπορεί να ορίζονται εντός των ορίων ενός               
Association, ή να περιλαμβάνουν παραπάνω Associations (π.χ. στις Άλπεις ή τις ΗΠΑ). Τα βραβεία              
αυτά μπορεί να ορίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα SOTA, μετά την έγκριση του Management Team. Αν               
απαιτείται, μπορεί να παρέχεται και βοήθεια για τη διαχείριση αυτών των βραβείων. 

3.14 Διοίκηση 
Το Management Team διοικεί το πρόγραμμα σε εθελοντική βάση και έχει τη συνολική ευθύνη για τη                
λειτουργία του προγράμματος σε όλα τα Associations. Οι αποφάσεις της είναι οριστικές. 
 
Το Management Team διορίζει έναν Association Manager για κάθε Association, συνήθως τοπικό            
κάτοικο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών σχετικά με τη λειτουργία του              
Προγράμματος στο εν λόγω Association. Ειδικότερα, ο Association Manager δημιουργεί και διατηρεί το             
Association Reference Manual για το Association του και συμφωνεί για το περιεχόμενό του με το               
Management Team. Αν ένα Ενσωματωμένο Association μείνει χωρίς Association Manager για           
οποιοδήποτε λόγο, η ευθύνη θα επανέλθει στο Management Team μέχρι να διοριστεί ένας νέος              
Association Manager. Εν τω μεταξύ, οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης του εν λόγω Association, όπως η              
ενημέρωσή της αναλαμβάνεται από το Management Team. 
 
Ο Association Manager διορίζει Region Managers κατά την κρίση του/της, όπως απαιτείται σε κάθε              
ορεινή περιοχή του Association, για τη παροχή τοπικών γνώσεων στον Association Manager και το              
Management Team. Ο Region Manager είναι επίσης διαθέσιμος για να παρέχει συμβουλές σε επίδοξους              
Activators που σχεδιάζουν να επισκεφθούν την περιοχή. 
 
Το Management Team μπορεί να διορίσει μέλη για να βοηθηθεί στις ευθύνες του. 

3.15 Διάδοση πληροφοριών 
Οι Activators Κορυφών ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τις σχεδιαζόμενες εξορμήσεις τους για να            
μεγιστοποιήσουν την ευκαιρία των Chasers να έρθουν σε επαφή. Στις υπηρεσίες του Διαδικτύου που              
έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό, μπορεί να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενος. 
 
Οι λίστες των Κορυφών στις οποίες έχουν χορηγηθεί Reference Numbers τηρούνται στο διαδίκτυο. Οι              
κανόνες του Προγράμματος για κάθε Association θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. 

3.16 Συχνότητες SOTA 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συχνότητες SOTA αλλά οι Activators ενθαρρύνονται να προτείνουν           
συχνότητες στις οποίες θα λειτουργούν σε συγκεκριμένες εξορμήσεις. Αν και οι εκπομπές είναι πιθανό              
να είναι QRP, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των διεθνώς αναγνωρισμένων συχνοτήτων QRP              
λόγω του QRM από QRO Chasers. Προτείνεται οι Activators να χρησιμοποιούν συχνότητες σε επαρκή              
απόσταση από τις συχνότητες QRP για να αποφευχθεί το QRM από τους Chasers. 

Σελίδα 19 από 20 



 
 
Summits on the Air - General Rules 

 

3.17 Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα 
Το "Summits on the Air", το SOTA και το λογότυπο SOTA είναι εμπορικά σήματα του Προγράμματος.                
Όλα τα έγγραφα που δημοσιεύονται από το επίσημο Πρόγραμμα SOTA αποτελούν πνευματική            
ιδιοκτησία του προγράμματος. Κανένα έγγραφο ή δεδομένο δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να             
χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς λόγους ή σε ιστοσελίδα χωρίς άδεια. 

3.17.1 Χρήση της ονομασίας και του λογοτύπου SOTA 
Το όνομα και το λογότυπο SOTA μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς              
που συνδέονται σαφώς με το Πρόγραμμα. Παραδείγματα μπορεί να είναι η χρήση του λογοτύπου σε μια                
κάρτα QSL, ή ως μέρος μιας προσωπικής ιστοσελίδας. 
 
Εμπορικοί οργανισμοί που επιθυμούν να κάνουν χρήση του ονόματος SOTA ή του λογοτύπου θα              
πρέπει πρώτα να συζητήσουν τα σχέδιά τους με και να λάβουν έγκριση από το Management Team. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις το λογότυπο SOTA, όπως εμφανίζεται, πρέπει να είναι αναλλοίωτο με              
οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, των χρωμάτων και της αναλογίας          
διαστάσεων. Το συνολικό μέγεθός του μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει με τη διάταξη του               
εγγράφου. 
 
Σε περίπτωση που το λογότυπο SOTA χρησιμοποιείται σε μια ιστοσελίδα, το γραφικό του λογοτύπου              
μπορεί προαιρετικά να περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο στην επίσημη ιστοσελίδα SOTA, http://sota.org.uk.           
Δεν είναι αποδεκτό να συνδέεται το γραφικό του λογοτύπου SOTA με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα. 
 
 
 
 
 
SOTA Management Team 
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