Summits on the Air
altitude do cume. Estão disponíveis diplomas
para vários desempenhos, levando aos
prestigiados troféus “Cabra Montesa”
("Mountain Goat") e “Preguiça do Shack”
("Shack Sloth").
Um Quadro de Honra para ativadores e
caçadores é operacionalizado na base de
dados SOTA (http://www.sotadata.org.uk).
O acesso à internet é um requisito essencial
para o SOTA.
Summits on the Air O SOTA é um
esquema de troféus/diplomas para
radioamadores e radio-escutas que incentiva
o uso de estações portáteis nas áreas
montanhosas. O SOTA foi cuidadosamente
desenhado de forma a permitir a participação
de todos – e não só a montanheiros! Existem
troféus para ativadores (os que sobem aos
cumes) e para caçadores (aqueles que ﬁcam
no quente remanso das suas estações!)

Como participar

Toda a informação que necessita está no
website SOTA. Lá podem encontrar-se a
lista de cumes qualiﬁcados e as respetivas
localizações. Cada cume dá pontos aos
ativadores e aos caçadores, em função da

Que equipamento é necessário?
Os ativadores necessitam de uma estação
portátil – Não é permitido operar a partir de
veículos!
Todas as bandas e modos podem ser
utilizados e agora existem alguns
equipamentos
muito leves que
são ideais para
utilização nos
cumes
montanhosos. Os
caçadores utilizam
a sua estação de
amador, em casa. Atualmente, a maior parte
da atividade decorre nas bandas de HF
(onda curta), em CW e SSB, e nas bandas
de VHF, utilizando FM ou SSB.

Alertas de ativação
Parte da diversão é entrar em contato
com outros participantes em SOTA.
Para facilitar tais contatos é tem um
sistema de avisos onde colocar um
alerta de um cima vai ativar e publicálos anecdotss de sua ativação.
http://www.sotawatch.org

E é conhecido?
O SOTA iniciou-se em 2 de Março de
2002. Existem já mais de 118 Grupos em
todo o mundo (e em crescimento), mais
de 10000 utilizadores registados, mais
de 5000 ativadores e mais de 100000
cumes qualiﬁcados para o Programa.

Para mais detalhes,
visite o sítio:
http://www.sota.org.uk

Summits
on the
Air
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Pedestrianismo /
caminhadas + radio
= SOTA
O SOTA é um esquema de
troféus/diplomas para
radioamadores. Ele encoraja o
uso de estações portáteis nas
áreas montanhosas em todo o
mundo. Todas as bandas e
modos podem ser usados,
tornado o programa num
objetivo ideal para novos e
antigos. radioamadores.
O ethos do programa é que as
atividades devem ser feitas com
“energia humana”. Operar a
partir de ou na vizinhança de
veículos não é permitido nas
atividades SOTA

Um excitante sistema
de troféus/diplomas
para os
radioamadores.

Para mais detalhes, visite
o sítio:
http://www.sota.org.uk
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