IOTA MARATHON
Aktivitás az IOTA fennálásának 50-ik évfordulója alkalmából
BEVEZETÉS
A 2014-es év jelenti a Geoff Watts, BRS-3129, angol SWL által útjára bocsátott Islands On The Air (IOTA) nevű
program 50-ik évfordulóját. Az RSGB IOTA Manager és a Bizottság egy az eseményt megünneplő, izgalmas aktivitást
hirdet meg, melyre meghívja a világ összes adóengedélyes rádióamatőrét.
A 2012-től 2013-ig tartó kétéves időtartamra az IOTA vadászokat arra ösztönözzük, hogy annyi különböző IOTA
csoporttal létesítsen összeköttetést, amennyivel csak lehetséges, az IOTA aktivátorokat pedig, hogy szerepüknek
megfelelően olyan sok IOTA csoportról dolgozzanak, ahányról csak lehetséges, különös hangsúlyt fektetve a
legkevésbé aktivált csoportokra. A pontrendszer a ritkább IOTA csoportok aktiválásáért az „ Aktivátorok”-at magasabb
pontszámmal jutalmazza. Az elért teljesítmény elismeréseként mindkét kategóriában, „Vadász” és „Aktivátor”,
oklevelek és diplomák lesznek kérvényezhetők.
A Verseny biztosítja a játékteret mindenkinek, legyen az akár teljesen kezdő az IOTA-ban, vagy akár az elegáns IOTA
1000 Islands TROPHY tulajdonosa, mert mindenki tiszta lappal indul 2012. január 1-én. Ráadásul a Verseny hosszú
időtartama azt jelenti, hogy ha egy résztvevő egy IOTA expedícióról netán lemarad, esélye van arra, hogy azt egy
későbbi időpontban teljesítse, ha az adott csoport az IOTA MARATHON ideje alatt újra aktiválva lesz, vagy ennek
hiányában az 1100 aktivált csoportból egy másikkal helyettesítse.
Mindkét kategóriában, a ’Vadász” és az „Aktivátor”-ban a legmagasabb pontszámot elért egyén díjat kap és ha a
körülmények azt megengedik, az IOTA 50-ik évfordulóját megünneplő 2014-es RSGB Konvención bemutatják őket. A
meghatározott fokozatot teljesítők oklevelet kapnak.

SZABÁLYOK
ÁLTALÁNOS
1. Az IOTA MARATHON 2012. január 1-én 00:00 UTC-kor kezdődik és 2013 december 31-én 23:59 UTC-ig tart.
2.

Célja az Évfordulóig tartó felvezető időszakban az IOTA Program elősegítése, a résztvevőknek élvezet és
szórakozás biztosítása, ösztönözve az aktivitást az IOTA sziget csoportokról, különösen a ritkán aktiváltakról.

3.

Két szekció létezik: „IOTA Vadász” és „IOTA Aktivátor”. A résztvevők mindkét szekcióban indulhatnak.

4.

A résztvevőknek adóengedélyes rádióamatőröknek kell lenniük és bizonyítaniuk kell, hogy a működési országra
vonatkozó adóengedély feltételeinek megfeleltek.

5.

A résztvevők bármely olyan sávot és üzemmódot használhatnak, amelyre az engedélyük vonatkozik.

6.

A résztvevőket arra ösztönözzük, hogy kövessék az amatőr hírcsatornákon publikált legjobb expedíciós
gyakorlatot. Helytelen viselkedés kizárást eredményezhet .

7.

Az összes résztvevőt, különösen az IOTA Aktivátorokat megkérjük, hogy logjaikat töltsék fel a Club Log-ra
(http://www.clublog.org ), amely egy szabad felhasználású, web alapú eszköz bajnoki táblázatok készítésére, log
search szolgáltatásra, stb. Vitás esetekben az IOTA Bizottság felhasználhatja a Club Log-ot a kérvényező logja
hitelességének megerősítésére, tehát a Club Log-ra feltöltés bizonyos körülmények között a vitatott kétséget
megszünteti és bebiztosítja az igényelt pontokat.

8.

Mivel az IOTA MARATHON a normál RSGB IOTA Programtól független esemény, a résztvevőknek
hagyományos módon továbbra is QSL lapokat kell beszerezniük (vagy a júliusi RSGB IOTA Verseny nyugtázását)
azért, hogy az IOTA MARATHON alatt létesített sziget összeköttetéseket a hagyományos IOTA pontszámokba
beszámítsák.

9.

Az RSGB IOTA Bizottság döntése végleges.

„IOTA Vadász” Marathon
1. Két nevezési kategória lesz: egykezelős és többkezelős/klub. Egykezelős kategóriában minden összeköttetést
személy szerint ugyanannak a pályázónak kell létesítenie, azt a hívójelet használva, melyet a távközlési hatóság
számára kiadott. Semelyik kategóriában nem megengedett a hívójelek kombinációja, de a mobil és a kitelepült
szuffixek pl. /M, /P, vagy a körzet kijelölők /1, /2, /3… használata elfogadott.

2.

Egy referencia számmal rendelkező IOTA csoportban levő minősített szigettel létesített kétoldalú összeköttetés 1
pontot ér. Minősített sziget az, amely az IOTA Directory hivatalos listájában szerepel. Ugyanazzal a referencia
csoporttal maximum három összeköttetés létesíthető, mindhárom más sávon, maximum 3 pontért.

3.

Minden igényelt összeköttetést ugyanabból a DXCC körzetből kell létesíteni.

4.

Hacsak itt nincs módosítva, a résztvevőknek a 2011-es IOTA Directory-ban alkalmazott standard és klub kategória
kérvény szabályait kell betartaniuk.

5.

QSL-ek nem kellenek, de egy vita, vagy kétséges QSO esetén az RSGB IOTA Bizottság bármilyen intézkedést
megtehet, amely alkalmas a kérdés megoldására, beleértve azt is, hogy megkéri a sziget operátorát a logjának
ellenőrzésére. Az egyedi, vagy egyedihez hasonló esteket speciális, alapos eljárás alá vetik.

6.

Azok az operátorok, akik akár egy egykezelős, vagy egy többkezelős DX expedíció operátoraként vesznek részt, 3
pontot igényelhetnek az ’IOTA Vadász” Marathon pontjaikhoz minden egyes általuk aktivált sziget csoportért,
feltéve, hogy az expedíció során legalább 100 QSO-t személyesen ők létesítettek. Azonban a fenti 1-es és 3-as pont
szabályainak megfelelően mint ’IOTA Vadász” csak akkor számolhat fel pontot egy olyan szigetért, amelyről, mint
„IOTA Aktivátor” működött, amikor az expedíció a saját DXCC országából történik a normál, személyes hívójelét
használja és az eset nem része egy többkezelős expedíciónak.

„IOTA Aktivátor” Marathon
1. Két nevezési kategória lesz: egykezelős és többkezelős/klub. Egykezelős kategóriában minden összeköttetést
személy szerint ugyanannak a pályázónak kell létesítenie, azt a hívójelet használva, melyet a távközlési hatóság
számára kiadott. Semelyik kategóriában nem megengedett a hívójelek kombinációja, de a mobil és a kitelepült
szuffixek pl. /M, /P, vagy a körzet kijelölők /1, /2, /3… használata elfogadott.
2.

Egy referencia számmal rendelkező csoportban levő minősített sziget aktiválásáért a következők szerinti
pontszámok szerezhetők:
Minden idők új IOTA-ja aktiválásáért
50 pont
Az IOTA résztvevők kevesebb, mint 15%-a által igényelt sziget aktiválásáért

25 pont

Az IOTA résztvevők 15-30 % -a által igényelt sziget aktiválásáért

20 pont

Az IOTA résztvevők 30-40 % -a által igényelt sziget aktiválásáért

10 pont

Az IOTA résztvevők 45-60 % -a által igényelt sziget aktiválásáért

5 pont

Az IOTA résztvevők 60-75 % -a által igényelt sziget aktiválásáért

2 pont

Az IOTA résztvevők több, mint 75%-a által igényelt sziget aktiválásáért

1 pont

A minden egyes sziget csoporthoz tartozó számot azoknak a 2011. december 1-én aktív IOTA résztvevőknek a
százaléka határozza meg, akik a csoportot már igényelték. Minden egyes IOTA csoport sziget listája, a velük létesített
összeköttetésekért szerezhető pontszámokkal az IOTA honlapon, http://www.rsgbiota.org 2011 decemberben lesz
publikálva. A minden sziget csoporthoz tartozó szám a teljes IOTA MARATHON ideje alatt ugyanaz marad, tekintet
nélkül arra, hogy a csoport 2011 december 1 után milyen gyakran lesz aktiválva.
3.

Az IOTA MARATHONNAK nem célja az Aktivátorokat arra ösztönözni, hogy néhány QSO-t eredményező egy,
vagy több nagyon rövid, mini expedícióból szerezzenek pontokat. Ezt megelőzendő az IOTA Bizottság úgy
határozott, hogy az aktiválásért kapott pontszámok beszámításához legalább 100 QSO-t kell létesíteni és az
aktiválás legalább 10 óráig tartson a legelső és legutolsó létesített QSO között.

4.

Az aktivitás ösztönzése: A többkezelős/több állomásos és hosszú időtartamú DX expedíciókat kifejezetten arra
ösztönözzük, hogy több „Vadásznak” adjanak lehetőséget összeköttetés létesítésére. Az IOTA „Aktivátorok”-at
ezért a létesített összeköttetések számát követő, alábbiak szerinti bónusz pontokkal jutalmazzuk:
1000 QSO-nál kevesebbet eredményező aktivitásért
0 bónusz pont
1001 és 2000 QSO-t eredményező aktivitásért

2 bónusz pont

2001 és 3000 QSO-t eredményező aktivitásért

4 bónusz pont

3001 és 4000 QSO-t eredményező aktivitásért

6 bónusz pont

4001 és 5000 QSO-t eredményező aktivitásért

8 bónusz pont

5000 QSO-nál többet eredményező aktivitásért

10 bónusz pont

Lásd 2.sz. megjegyzés lejjebb.
5.

Azokak a többkezelős IOTA DX expedícióknak az operátorai, akik személyenként legalább 100 összeköttetést
létesítettek, mind az IOTA csoport pontokat, mind a bónusz pontokat beszámíthatják a saját „IOTA Aktivátor”
pontszámaikba, ha a teljes expedíció időtartamában részt vettek. Egyébként pedig az igényelt pontszámokat az
expedícióban eltöltött időnek megfelelően. arányosan csökkenteni kell. Lásd 3.sz. megjegyzés lejjebb.

6.

Egy „IOTA Aktivátor” az IOTA MARATHON ideje alatt akárhányszor aktiválhat egy IOTA csoportot és
igényelhet aktiválási és bónusz pontokat minden egyes alkalom esetén, feltéve, ha a két expedíció között legalább
28 nap eltelt. Ez az időszak az első expedíció utolsó QSO-ja és a második expedíció első QSO-ja között eltelt idő.
Ha ugyanaz az IOTA Aktivátor ugyanazt az IOTA csoportot 28 napnál hamarabb újra aktiválja, az aktiválást csak
egyszer számolhatja el. Azonban bármilyen aktiválásból maximum 10 bónusz pont szerezhető. Azok az amatőrök,
akik egy szigeten teljes időben rezidensek (ott laknak), vagy több, mint 4 hónapig tartózkodnak ott, nem húzhatnak
hasznot ebből az ismételt aktiválásból. Az ő működésüket egyszeri aktiválásnak tekintjük, a bónusz pontokat
egyszer számítjuk.

Megjegyzések
1.

Sziget rezidensek a szigeten lakók, amelyek közé például az UK, Írország, Japán, Ausztrália és Új Zéland
országokban működő összes operátor tartozik. Őket arra ösztönözzük, hogy az IOTA MARATHON alatt mind
„Vadász”ként, mind „Aktivátor”ként vegyenek részt. A fentebb vázolt intézkedések minden tekintetben alkalmazva
lesznek. Tehát a Great Britain szárazföld területén lakó operátor „IOTA Aktivátor” szekcióban 11 pontot szerezhet,
ha az IOTA MARATHON ideje alatt több, mint 5000 QSO-t létesít (1 pont az EU-005 aktiválásáért plusz 10
bónusz pont). Hasonlóképpen a VK7, Tasmániában lakó, aki az IOTA MARATHON ideje alatt több, mint 3500
QSO-t létesít 8 pontot szerez (2 pont az aktiválásért plusz 6 bónusz pont).

2.

Egy egyszeri aktiválásért maximum 60 pont szerezhető: egy új IOTA aktiválásáért és 5000+ QSO létesítéséért.

3.

Többkezelős DX expedíciónak tekintjük azt, amikor ugyanazt a hívójelet több személy használja. Ha két operátor
ugyanarról az IOTA csoportról ugyanabban az időben, de különböző hívójelekkel dolgozik, akkor azt két
egykezelős expedíciónak tekintjük.

4.

Ismételt aktiválások. Lásd „IOTA Aktivátor” Szabályok 6. 1.példa: Ha egy IOTA Aktivátor egy 5 pontot érő
szigetet aktivál és 2500 QSO-t létesít, 4 bónusz ponttal összesen 9 pontot szerez. Ha 28 napnál korábban visszatér
ugyanarra az IOTA sziget csoportra és további 1500 QSO-t létesít, akkor 2 újabb bónusz pontot számolhat el,
összesen 11-et. 2. példa: Ha egy IOTA Aktivátor egy 5 pontot érő szigetet aktivál és 4500 QSO-t létesít, 8 bónusz
ponttal összesen 13 pontot szerez. Ha 28 napnál korábban visszatér ugyanarra az IOTA sziget csoportra és további
3500 QSO-t létesít, akkor már csak 2 újabb bónusz pontot számolhat el (mivel egy sziget aktiválásakor maximum
10 bónusz pont szerezhető), összesen 15-öt 3. példa: Ha egy IOTA Aktivátor egy 5 pontot érő szigetet aktivál és
4500 QSO-t létesít, 8 bónusz ponttal összesen 13 pontot szerez. Ha 28 napnál később tér vissza ugyanarra az IOTA
sziget csoportra és további 3500 QSO-t létesít, akkor a csoport aktiválásáért újra 5 pontot plusz 6 további bónusz
pontot számolhat el (mivel ezt egy külön expedíciónak tekintjük), összesen 24 pontot.

DIPLOMÁK
„IOTA Vadász” Marathon
Minden „IOTA Vadász”, aki legalább 100 pontot elért elektronikus oklevelet kap. Az alábbi oklevelek lesznek:
IOTA MARATHON Vadász résztvevő fokozat

100 pont

IOTA MARATHON Vadász bronz fokozat

250 pont

IOTA MARATHON Vadász ezüst fokozat

500 pont

IOTA MARATHON Vadász arany fokozat

750 pont

IOTA MARATHON Vadász gyémánt fokozat

1000 pont

Azon kívül a legnagyobb pontszámot elért „IOTA Vadász” mind az egykezelős kategóriában, mind a többkezelős
kategóriában, minden egyes földrészen speciális díjat kap, ha legalább az „Ezüst” fokozatot teljesítette.
„IOTA Aktivátor” Marathon
Minden „IOTA Aktivátor”, aki legalább 15 pontot elért elektronikus oklevelet kap. Az alábbi oklevelek lesznek:
IOTA MARATHON Aktivátor résztvevő fokozat

15 pont

IOTA MARATHON Aktivátor bronz fokozat

25 pont

IOTA MARATHON Aktivátor ezüst fokozat

50 pont

IOTA MARATHON Aktivátor arany fokozat

75 pont

IOTA MARATHON Aktivátor gyémánt fokozat

100 pont

Azon kívül a legnagyobb pontszámot elért „IOTA Aktivátor” mind az egykezelős kategóriában, mind a
többkezelős kategóriában, minden egyes földrészen speciális díjat kap, ha legalább az „Ezüst” fokozatot teljesítette.
Kérvények
Minden logot elektronikusan kell benyújtani. Papír logot nem fogadunk el. Minden kérvényt az IOTA
MARATHON időtartama után kell benyújtani, azaz nem korábban, mint 2014. január 1. A benyújtási határidő
2014. február 28. A kérvényezés folyamatának teljes részletezése az RSGB IOTA honlapján lesz elérhető
http://www.rsgbiota.org a kérvényezés idejekor. Az IOTA MARATHON szabályokkal kapcsolatos bármilyen
kérdést a témának megfelelően az iota.chaser@gmail.com vagy az iota.activator@gmail.com címre kell küldeni.
QSL-ek
Az IOTA MARATHON résztvételhez a QSL lapok nem szükségesek. Azonban feltételezzük, hogy minden
résztvevő felkérés esetén QSL lappal nyugtázza összeköttetéseit, mivel a QSL lapok az IOTA Programban
kellenek. Egy elfogadható QSL lappal történő nyugtázás bizonyított elmaradása egy aktivátor oklevél, vagy
diploma igénylését érvénytelenítheti.
MIVEL SEGÍTHETSZ ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vegyél részt a Marathonban mint „Vadász”.
Építsd fel a saját IOTA működésedet, vagy működéseid sorozatát, mint „Aktivátor”.
Vedd rá a klubbodat egy klubeseményre, amely egy IOTA csoporton van.
Javasolj egy versenyt klubbon belül IOTA csoportokkal létesített összeköttetésekre.
Szervezz egy estét a klubbodban videókról illusztrálva a DX expedíciózás izgalmát.
Segíts támogatni IOTA expedíciókat vagy az IREF (Island Radio Expedition Foundation)-en keresztül
www.IslandRadio.org , vagy direktben.
Emlékezz arra, hogy minden IOTA összeköttetés megfelel egy DXCC összeköttetésnek és minden összeköttetés
egy sziget DXCC-vel megfelel egy IOTA-nak.
Reklámozd az eseményt bármilyen módon, melyet hasznosnak vélsz (tud a Nemzeti Szövetséged róla?)
HASZNOS CÍMEK

1.
2.
3.
4.

RSGB IOTA honlap a minősített szigetek listájához http://www.rsgbiota.org
Kérdések a „Vadász” szabályokról: iota.chaser@gmail.com
Kérdések az „Aktivátor” szabályokról: iota.activator@gmail.com
IOTA Bizottság (esemény szponzora): iota_hq@rsgb.org.uk vagy g3kma@dsl.pipex.com

