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O que é o Jamboree-on-the-Air (JOTA)?
O JOTA é um evento anual em que os Escuteiros e Guias em todo o mundo falam
entre si por meio de contactos via rádio amador. Escotismo são trocadas experiências
e idéias são compartilhadas, via ondas de rádio.
Quando escuteiros querem conhecer jovens de outros países pensam geralmente de
participar de um Jamboree Mundial ou outra reunião internacional. Mas poucas
pessoas percebem que a cada ano cerca de meio milhão de Escuteiros e Guias "get
together" sobre as ondas radiofónicas para o anual Jamboree-on-the - Ar (JOTA). A
moderna tecnologia de comunicação oferece Escuteiros a excitante oportunidade de
fazer amigos em outros países sem sair de casa .....
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Desde 1958, quando o primeiro Jamboree-on-the-Air foi realizado, milhares de
Escuteiros e Guias ter "conhecido" entre si através deste evento. Não só é divertido
para falar com escoteiros de outras partes do mundo, mas que oferece também uma
oportunidade para descobrir mais sobre outros países e sobre escotismo em outros
lugares. Muitos contatos feitos durante o JOTA resultaram em penpals e as relações
entre tropas de escoteiros que se prolongaram por muitos anos.
Sem restrições de idade, o número que pode participar e em pouca ou nenhuma
despesa, o JOTA fornece uma oportunidade para escuteiros e guias para manter
contato entre si por rádio amador. As estações de rádio são operadas por
radioamadores licenciados. Muitos escoteiros e dirigentes titulares de licenças e têm
suas próprias estações, mas a maioria participa no JOTA através das estações
operadas por clubes locais de rádio e rádio-amadores individual. Hoje mesmo o uso
de alguns operadores de televisão ou do computador de comunicação ligados.
O tema do 53 JOTA: "O Direito de ser ouvido"
Este ano JOTA terá um tema diretamente relacionado com o artigo 12 da Convenção
dos Direitos da Criança: o direito de ser ouvido. O tema está ligado ao 20 º
aniversário da Convenção: http://www.unicef.org/rightsite/
Como é o artigo 12, o Direito de ser ouvido, ligado ao JOTA? Escuteiros em muitos,
mas não todos, os países têm a permissão para falar diretamente sobre rádio
amador. Isto melhora muito a sua experiência JOTA: uma livre troca de idéias e
direta entre escoteiros de todas as nações. Ela ajuda-los a obter um sentimento e
entendimento de outras culturas. O Direito de ser ouvido também é um Direito a ser
Ouvido. O International Amateur Radio Union (IARU) é de apoiar plenamente os
escoteiros para participar do JOTA. E ainda mais, estimula a IARU para educá-los em
técnicas de rádio, para que possam operar uma vez a sua própria estação. Na
verdade, a IARU Região 1 Conference 2008 em Cavtat, Croácia aprovou a seguinte
resolução CT08_C3_Rec 24: (CT08_C3_39 papel): O reconhecimento da importância
do JOTA (Jamboree-On-the-Air) para o recrutamento de rádio amador, é
recomendável que Sociedades Membro incentivar radioamadores escuteiros para
ajudar o menino ea menina Guias de participar no JOTA anual do terceiro fim de
semana cheio de Outubro de cada ano, organizado pela Organização Mundial do
Movimento Escutista (OMME), e usar esta oportunidade para apresentar as
possibilidades de recrutamento de rádio amador para os escoteiros / guias. O Direito
de ser ouvido .... No ar. Muitas associações de radioamadores oferecem cursos de
jovens a passar nos exames de rádio; divertido, educativo e de fazer mais um passo
para o Direito de ser ouvido. Peça a sua associação de rádio-amador nacional para
mais detalhes. Mais informações tema e sugestões estará disponível a partir deste
site em breve.
Data e duração do evento
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O mundo - larga Jamboree-On-The-Air é organizado para coincidir com o terceiro fim
de semana cheio de Outubro de cada ano. O evento começa às 00.00 horas, hora
local no sábado e termina 48 horas depois de 24,00 horas, hora local, no domingo.
Cada estação pode escolher seu próprio horário de funcionamento nesse período.
Sinais de chamada de estações de Scout
Cada estação de rádio amador licenciado tem um número de registro, um sinal de
chamada. O primeiro uma ou duas letras são específicas de um país. Aqui estão
alguns sinais de chamada de bem-conhecida estação de Scout, que muitas vezes
pode ser contactado:
HB9S Bureau Mundial do Escutismo, Genebra, Suíça
Escoteiros K2BSA da América, Escritório Nacional, Dallas, EUA
Escoteiros JA1YSS do Japão, Instituto Nacional de Tóquio, Japão
PA6JAM Escotismo Nederland, Emissora Nacional, Leusden, Países Baixos
5Z4KSA Escoteiros do Quênia, a estação Paxtu, Nyeri, no Quênia
VK1BP Scout Association of Austrália, Emissora Nacional, Canberra, Austrália
GB2GP Associação dos Escoteiros de Gilwell Park, em Londres, Reino Unido
Scout Frequências Mundial
Várias bandas de rádio amador, designam freqüências onde as estações Scout podem
cumprir. Naturalmente, toda a banda autorizada pode ser utilizada para contatos
Scout, entretanto, encontre facilmente estações Scout, ao escutar as freqüências
Scout seguintes:
banda de SSB (fonia) CW (morse)
80 m 3,690 e 3,940 MHz, 3,570 MHz
40 m 7,090 e 7,190 MHz, 7,030 MHz
20 m 14,290 MHz 14,060 MHz
17 m 18,140 MHz 18,080 MHz
15 m 21,360 MHz 21,140 MHz
12 m 24,960 MHz 24,910 MHz
10 m 28,390 MHz 28,180 MHz
6 m 50,160 MHz 50,160 MHz
WOSM voz está no ar
A estação de rádio amador do Bureau Mundial estará activo a partir de Genebra, em
todas as ondas curtas e faixas de VHF no fim de semana do JOTA completa com
HB9S da Mesa sinal de chamada. Além disso, HB9S usará a rede Echolink para se
conectar a estações de rádio distante.
A estação opera a partir do Centro Escutista de Genebra "Les Perouses" nos
arredores de Genebra no fim de semana do JOTA completo.
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QTH locator: JN36AE.
Coordenadas: 46 ° 12 '18 "38 N, 6 ° 2' 19" 17 E.
Para encontrar localizadores QTH, clique aqui.
A estação será executada por uma equipe internacional de operadores de rádio
Scout: Guenter DL9BCP, Klaus DC4NA bem como Yves, HB9AOF, gerente da estação
e Richard, PA3BAR, Mundo JOTA Organizador. Esperança para contatá-lo no ar
durante os JO 53
Outras sugestões de programa
Alguns exemplos das muitas sugestões programa disponível no fichas JOTA (na web
radio-escotismo ou em forma impressa):
A história continua .... Completar um conto imaginativo de dez linhas. Leia-a para a
estação com quem está em contato. Peça-lhes para adicionar a próxima parte dessa
história e passá-lo para a próxima estação de escuteiros que eles entrarão em
contato. Se você receber essa história pelo rádio de um outro grupo de escuteiros,
anotá-la em seu relatório de estação depois. Esta atividade também é muito bem
adaptado para contatos RTTY (telex) e rádio-pacote.
A situação global do tempo. Faça um grande mapa na parede de todo o mundo. Peça
aos escoteiros que você fala, para lhe dar a previsão do tempo local. Indique esta no
mapa para a área onde eles estão localizados. A previsão do tempo em um jornal
local irá mostrar-lhe como fazer isso em um mapa. No final da semana você tem a
visão global do tempo.
Determinar a distância de cada contato de rádio que você faz e adicioná-los todos
para cima. Você pode alcançar 100,000 km em um fim de semana do JOTA?
Faça um desenho simples. Dar instruções por rádio para os Escuteiros como desenhar
a mesma imagem, linha por linha, sem dizer qual é a imagem. Eles podem construir
o seu desenho e dizer-lhe o que é?
Cada patrulha scout fica a 20 metros de fio elétrico comum. Eles podem construir
uma "antena super", a sua imaginação, com o qual o operador de rádio pode fazer
um contato?
Saiba o que os nomes locais de "Scouts" e "guias" em pelo menos dez países
diferentes. Faça uma lista.
Aprenda a cantar os primeiros versos de uma canção estrangeira. Encontrar alguns
escoteiros no rádio do país onde a música vem. Cante sua canção e ver se eles
podem entrar no mesmo.
Além disso, o on-line, rádio-escotismo biblioteca apresenta-lhe, entre outras:
Idéia do livro para antenas puxado para o ar pelas asas
Várias receitas emocionantes Foxhunting
Puzzle jogos Rádio de diferentes países
Morse jogos código
Idéia definida para jogar com as diferenças do mundo, tempo
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Participação Cartões
Este ano, cartões de participação serão enviados separadamente ao Scout
Organizações Nacionais. A intenção é que cada estação participante recebe seu
cartão, como uma confirmação de sua participação e uma lembrança do evento.
Nacional do JOTA - Histórias JOTI
Com sua ajuda, o Bureau Mundial do Escutismo pode compilar um panorama mundial
do fim de semana e torná-lo disponível para todos os participantes. Naturalmente, a
informação tem que vir dos grupos de escoteiros que participam no seu país. Assim,
você pode se preparar para isso e enviar uma história curta de suas atividades para o
Nacional do JOTA-JOTI organizador ou após o evento.
Note-se que um número crescente de grupos escoteiros participantes, estão usando a
web log on-line para apresentar histórias e relatos de suas aventuras e JOTA JOTI. O
link para o log de web estará disponível aqui, logo que o blog é aberto.
Fotografias mostrando Escoteiros em ação no microfone ou teclado e de outras
actividades como a construção de kit eletrônico, caça à raposa, semáforos, a
plotagem de mapas e afins são muito bem-vindo. Naturalmente, nós não precisamos
todas as suas fotografias, de um conjunto seleccionado de, por exemplo os 5
melhores é muito apreciada. Portanto, são recortes de jornais locais que levam a
história do JOTA - JOTI em sua comunidade local.
Estamos ansiosos para receber a sua entrada antes da data de publicação de:
15 de dezembro de 2010.
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