JOTA Challenge 2018: mission Radio Contact
Met de JOTA challenge “mission Radio Contact” wordt je bij Scouting Haagse
Beemden uitgedaagd om zoveel mogelijk punten te scoren door contacten te
maken via de amateur radio.
Het spel wordt gespeeld in teams van 4. De teams mogen samengesteld zijn uit
deelnemers van verschillende speltakken.
Het spel wordt gedurende het gehele JOTA weekend gespeeld.
Maak kans om eerste te worden met:
 Het maken van de meeste unieke verbindingen
 Het maken van de meeste verbindingen met andere scouting groepen
 Het maken van verbindingen met het grootst aantal verschillende landen
 Het maken van de meeste verbindingen tijdens de nacht-contest
 Het verzamelen van de meeste JID-codes
 Het verzamelen van de interessantste, grappigste of opmerkelijke
verhalen.
De nacht-contest is een evenement van Scouting Nederland en vindplaats in de
nacht van zaterdag op zondag op de 2 meter band en de 70cm band. De JID
codes worden wereldwijd verzameld, dus buitenlandse groepen zullen graag
met jouw verbinding willen maken om de code te bemachtigen. De JID code
voor onze groep wordt nog bekendgemaakt.
De verbindingen kunnen op verschillende amateur banden gemaakt worden.
Een tweede verbinding met hetzelfde station op dezelfde band geld niet, maar
een verbinding met hetzelfde station op een andere band wordt wel mee
geteld.
Met je team kun je dus eerste worden in bijvoorbeeld het maken van de
meeste verbindingen, terwijl een andere team het grootst aantal verschillende
landen werkt. Zo is er kans voor iedereen!
De kansen zijn ook groot, omdat je het hele weekend onder begeleiding van de
zendamateurs de apparatuur mag benutten. En dat is vooral fijn omdat het op
het ene moment van de dag makkelijker is om verbinding te maken dan het
andere. Het meeste succes kan ook alleen behaald worden met veel geduld.
Naast het scoren van punten gaat het ook om het maken van leuke gesprekken
met andere groepen wereldwijd. Maak aantekeningen in het logboek over
opmerkelijke dingen die via de radio aan jouw verteld worden.
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Spelregels; Zo gaat het in zijn werk:
 Vorm, voordat de JOTA begint, een team van 4 deelnemers.
 Geef je team een naam. Denk daarbij aan het thema van dit
jaar: “Expedition Cosmos, the Final Frontier”.
 Schrijf, voor vrijdagochtend 11:00, je team in bij de zendamateurs. Zij
maken voor jouw een account aan in het logboek waarin je de gemaakte
contacten kunt vastleggen.
 De challenge start vrijdag om 12:00, maar je kunt ook later beginnen. Op
vrijdagavond na de opening kun je onze groep aanmelden bij het
landelijk station PA6JAM/j en bij het station van het rajon.
 Er zijn twee radiostations. Als een radio station vrij is mag je daar plaats
nemen en mag je minstens 30 minuten zenden onder de call PA6SHB/j.
 Zijn de 30 minuten om dan mag de volgende team plaatsnemen.
 Staat de volgende team niet klaar om aan de beurt te komen, dan mag je
door.
 Je kunt ook blokken van 30 minuten reserveren bij de zendamateurs.
Zorg wel dat je dan aanwezig bent, anders mag een andere team dat blok
gebruiken. Je mag meerdere blokken reserveren, maar niet
aaneengesloten.
 Als geen radio station vrij is en je hebt niet gereserveerd, dan wachten
op je beurt .
 Je mag ook met twee personen gaan zenden, dan kunnen de andere
twee teamleden de volgende keer, zodoende los je elkaar af. En kun je
tussendoor naar huis of bij het kampvuur zitten …
 Zondag stopt de challenge om 12 uur en worden de punten geteld.

Veel succes en maak er een plezierige JOTA van!
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Intekenlijst voor vrijdagmiddag
VrijdagBand: 2m / 70cm
middag
12:00 – 12:30

Band: 80m / 40m / 20m / 10m

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 21:30
21:30 – 22:00
22:00 – 22:30 Openingsuitzending en inmelden
145.225MHz rayon K PE5ENJ/J

Openingsuitzending en inmelden
3663kHz PA6JAM/j

22:30 – 23:00
23:30 – 00:00
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Intekenlijst voor zaterdagochtend
ZaterdagBand: 2m / 70cm
ochtend
00:00 – 00:30

Band: 80m / 40m / 20m / 10m

00:30 – 01:00
01:00 – 01:30
01:30 – 02:00
02:00 – 02:30
02:30 – 03:00
03:00 – 03:30
03:30 – 04:00
04:00 – 04:30
04:30 – 05:00
05:00 – 05:30
05:30 – 06:00
06:00 – 06:30
06:30 – 07:00
07:00 – 07:30
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
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Intekenlijst voor zaterdagmiddag
ZaterdagBand: 2m / 70cm
middag
12:00 – 12:30

Band: 80m / 40m / 20m / 10m

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 21:30
21:30 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 23:00
23:30 – 00:00
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Intekenlijst voor zondagmiddag
ZondagBand: 2m / 70cm
ochtend
00:00 – 00:30

Band: 80m / 40m / 20m / 10m

00:30 – 01:00
01:00 – 01:30
01:30 – 02:00
02:00 – 02:30
02:30 – 03:00
03:00 – 03:30
03:30 – 04:00
04:00 – 04:30
04:30 – 05:00
05:00 – 05:30
05:30 – 06:00
06:00 – 06:30
06:30 – 07:00
07:00 – 07:30
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Landelijke JOTA ronde
3663kHz PA6JAM/j
Landelijke JOTA ronde
3663kHz PA6JAM/j

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
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