
 

10 lat SOTA SP 

 

1. Organizatorem dyplomu „10 lat SOTA SP” są przedstawiciele Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców 

SP9PKS pod honorowym patronatem Menagera Stowarzyszenia SOTA SP 

2. Celem dyplomu jest: 

a. przybliżenie uczestnikom programu dyplomowego: „Szczyty Górskie w Eterze — Summits 

on the Air” (dalej „SOTA”); 

b. zachęcanie radioamatorów do swojej działalności ze szczytów gór i z wzniesień, a także do 

nawiązywania QSO ze stacjami pracującymi ze szczytów i z wzniesień, w ramach programu 

SOTA; 

c. upamiętnienie 10-lecia istnienia Stowarzyszenia SOTA w Polsce. 

3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności, w kategoriach: 

a. Activator” — za aktywowanie przynajmniej jednego szczytu z co najmniej z 10 regionów 

Stowarzyszenia SOTA SP; 

b. „Chaser” — za przeprowadzenie 10 QSO z Aktywatorami nadającymi z terytorium SP z co 

najmniej 10 regionów Stowarzyszenia SOTA SP;  

c. „Chaser Uniques” — za przeprowadzenie QSO co najmniej z 10 różnymi Aktywatorami 

nadającymi z co najmniej 10 regionów Stowarzyszenia SOTA SP;  

d. „Summit to Summit (S2S)” — za przeprowadzenie w trakcie aktywacji 10 QSO z 

Aktywatorami nadającymi z terytorium SP z co najmniej 10 regionów Stowarzyszenia SOTA 

SP. 

4. Do dyplomu zalicza się: 

a. QSO przeprowadzone w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w dowolnym paśmie i z 

dowolną emisją; 

b. tylko jedno QSO w danym dniu w trakcie aktywacji danego szczytu; 

c. QSO — przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, Ham Spirit, SOTA General 

Rules (GR) i Association Reference Manual (ARM) danego Stowarzyszenia — umieszczone 

(zalogowane) w bazie danych SOTA (dostępnej pod adresem: www.sotadata.org.uk). 

5. Zgłoszenia lub QSO niezgodne z postanowieniami regulaminu nie będą zaliczane. 

6. Dyplom SOTA SP 5 MHz jest również dostępny dla nasłuchowców na warunkach jak dla nadawców. 

7. Dyplom jest wydawany bezpłatnie w wersji elektronicznej i jest przesyłany na adres e-mail 

zgłaszającego. 

8. Zgłoszenie do dyplomu należy wysłać drogą elektroniczną, do dnia 15 stycznia 2019 r., na adres e-

mail: sp9pksota@gmail.com Zgłoszenie winno zawierać dane: imię, znak, adres e-mail, kategorię 

dyplomu oraz dziennik łączności (zgodny z wymaganiami SOTA) w postaci elektronicznej w 

formacie: kategoria_znak.rtf, kategoria_znak.xls albo kategoria_znak.csv. Dopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w więcej niż jednej kategorii. 

9. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a ich decyzje 

są ostateczne. 



10 years of SOTA SP 

 

1. „10 years of SOTA SP” Award is founded by Ham Radio Club of Mikołów SP9PKS under patronage 

of SOTA SP Manager 

2. The Award aims to: 

a. Familiarize the participants with Summits On The Air program (further referred to as SOTA) 

b. Encourage radio amateurs to be operate from summits, and/or have QSO’s with other 

stations operating from summits under SOTA program 

c. Commemorate 10-years anniversary of SOTA in Poland 

3. The Award can be granted in the following categories: 

a. “Activator” – for activating minimum one summit in 10 Regions in SOTA-SP Association 

b. “Chaser” – for having QSO’s to activations from within minimum 10 different regions of 

SOTA-SP Association 

c. “Chaser Uniques” – for having QSO’s with minimum 10 different activators from minimum 10 

SOTA-SP Regions 

d. “Summit to Summit (S2S)” – for working at least 10 other activators in 10 different SOTA-SP 

Regions during own activation(s). 

4. The Award qualifies: 

a. QSO’s in the period from 1st January till 31st December 2018 on any band and with any 

emission; 

b. Only one QSO during one activation in one given day; 

c. QSO must meet all local legal requirements, ham spirit, SOTA General Rules (GR) and 

Association Reference Manual (ARM) – the latter posted on SOTA website 

(www.sotadata.org.uk) 

5. Any applications or QSO’s not meeting the requirements of the Award will not be considered without 

further notice. 

6. SOTA-SP 5MHz Award is also available for Short Wave Listeners with the remaining rules same as 

for regular ham-radio operators. 

7. The Award will be issued electronically without any fees and sent to the recipients by email. 

8. Applications shall be sent until 15th January 2019 to email address sp9pksota@gmail.com The 

applications shall contain the following data: name, callsign, email address, category of the Award 

being applied for, and logbook’s electronic extract meeting SOTA requirements in the following 

name/format: category_yourcall.rtf,  category_yourcall.xls, or category_yourcall.csv 

9. Any issues or concerns will be interpreted by the organizers of the Award and the decisions will be 

final. 

 

  


