
SP SOTA & POTA VHF CONTEST 2023 
 
 
Organizator:  Śląski Oddział Terenowy PZK OT-06 w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 
 
Cel:  Popularyzacja programów SOTA/POTA, turystyki oraz pracy na pasmach krótkofalarskich. 
 
Termin: 24 czerwca 2023 r. (sobota) 
Część VHF 2m FM wg band planu  11:30 – 12:30 UTC 
 
Kategorie: 
G- Stacje łowca (chaser) Maksymalna moc wyjściowa:  50W 
H- Stacje SOTA aktywator (activator) Maksymalna moc wyjściowa:  10W 
I- Stacje POTA aktywator (activator) Maksymalna moc wyjściowa:  50W 
 
Definicje: 
� Aktywator (Activator) - Osoba, która aktywuje szczyt SOTA lub park POTA 
� Łowca (Chaser) - Osoba, która uczestniczy w SOTA lub POTA dzięki pracy aktywatorów 
� Regulamin programu SOTA: https://www.sota.org.uk/Joining-In/General-Rules 
� Regulamin programu POTA: https://docs.pota.app/ 

 
Wywołanie: Przy wywołaniu w zawodach stację pracujące jako aktywator (activator) SOTA/POTA proszone   
są o podawanie oznaczenia referencyjnego   
 
Raporty:   
� 59 oraz kolejny numer łączności np. 59001 

 
Punktacja:   
� łowca (chaser) - łowca (chaser) 1 QSO – 1 punkt. 
� łowca (chaser) - aktywator (activator) 1 QSO – 2 punkty. 
� aktywator (activator) - aktywator (activator)  1 QSO –  1 punkty 

 
Uwagi: 

• Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logu jednej ze stacji korespondenta powoduje niezaliczenie 
punktów dla obu korespondentów. 

• Uczestnictwo w zawodach i przesłanie logu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych oraz publikację danych osobowych i publikację wyników. 

 
Zapis kategorii w logu:  w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię, 
np.  CATEGORY: G 
 
Zapis oznaczenia referencyjnego SOTA lub POTA w trakcie przesyłania logu poprzez stronę OT-06 oraz w 
linii SOAPBOX w logu. Brak tego zapisu spowoduję sklasyfikowanie stacji w kategorii G - Stacje łowca 
(chaser) 
 
 
Nie zalicza się łączności w przypadkach:    
� łączności nawiązanych przez przemienniki, remote, sat 
• nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów; 
� niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty; 



• posługiwania się przez Operatora więcej niż jednym znakiem (używanie większej ilości znaków np. 
znak contestowy, znak specjalny, klubowy jest niedopuszczalne). Stacja nie będzie podlegała 
kwalifikacji oraz nie będą przyznane punkty korespondentom; 

• braku logu korespondenta; 
• przeprowadzenia mniej niż 5 QSO (wykazanych w logach korespondentów). 

 
Dzienniki:  WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO, w terminie 7 dni od zakończenia Zawodów tj. do dnia  
1. lipca 2023 r. do godz. 23:59 LT. poprzez stronę OT-06 http://ot06.pzk.pl (log jako załącznik – format Ca-
brillo, nazwa załącznika:  „znakuczestnika.cbr”  np.  sp9pnb.cbr). 
 
Nagrody:  za udział w zawodach wszystkim uczestnikom wydany będzie dyplom w wersji elektronicznej do 
pobrania ze strony OT-06. W przypadku pozyskania sponsorów możliwe ufundowanie nagród. 
 
Wyniki:  ogłoszone zostaną w terminie 14 dni na stronie internetowej http://ot06.pzk.pl 
 
Regulamin opracowany przez SQ9NIS & SQ9IWS 
 
Komisja zawodów: 
Komisja Zawodów:  SQ9NFI, SQ9BDB    
Siemianowice Śląskie, 02 listopada 2022 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


