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 O JAMBOREE NO AR

Art. 1. O Jamboree-On-The-Air / JOTA - é a maior atividade escoteira mundial, de caráter anual:

1.1. O JOTA acontece sempre no terceiro final de semana cheio de outubro, das 00h00 UTC* de sábado 
até 24h00 UTC de domingo;
1.2. O objetivo do JOTA é colocar em contato os membros do Movimento Escoteiro e Bandeirante em 
todo o mundo, através de estações de radioamador;
1.3. O JOTA oferece oportunidade para que os jovens conheçam e utilizem a radiocomunicação, 
incrementando o Programa Educativo da UEB;
1.4. Como atividade de Radioescotismo, o JOTA concorre diretamente para a formação de novos 
radioamadores nas Unidades Escoteiras Locais;
1.5. O JOTA não é uma competição! É um grande jogo educativo, com a participação de Escoteiros e 
Radioamadores do Brasil e do mundo!

 ESTAÇÕES DE RADIOAMADOR

Art. 2. Os Radioamadores são nossos principais colaboradores, pois somente com sua participação podemos 
desenvolver essa maravilhosa atividade;

2.1. Podem participar os Radioamadores ou Grupos de Radioamadores licenciados, com a presença de 
um ou mais membros do Movimento Escoteiro ou Bandeirante;
2.2. Patrulheiros da Rodada Sempre Alerta ou da Patrulha BP poderão participar sem a presença de 
escoteiros, mas devem buscar essa presença;
2.3. Radioamadores podem partilhar estações, contanto que cada um, obrigatoriamente, confirme 
pessoalmente seus contatos;
2.4. As estações participantes do JOTA, para facilitarem a troca de QSLs, deverão estar cadastradas no 
site www.qrz.com;
2.5. As estações deverão chamar CQ Jamboree em fonia e CQ JAM em telegrafia ou modos digitais. Para 
Echolink, sugerimos colocar JOTA no setup - Location/Description.



 REGISTRO DOS CONTATOS

Art. 3. Cada estação transmitirá Indicativo, RS(T) e apenas uma SIGLA, escolhida dentre as CARACTERÍSTICAS 
apresentadas abaixo:

3.1. Durante o JOTA, não deverão ser trocadas pontuações das estações, apenas QSOs com oportunidades 
para que os jovens falem através do rádio/Echolink;
3.2. No Relatório da Estação deverão ser anotadas todas as características da estação e as pontuações 
complementares, para o trabalho de apuração do JOTA;

Art. 4. Poderão ser realizados em todas as faixas de radioamadores e em todos os modos disponíveis: Fonia, 
Telegrafia, Digital e Echolink;

4.1. Para VHF/UHF/Echolink, a frequência a ser anotada nos LOGs deverá ser 144.000 (144 Mhz - 2m);
4.2. Os contatos em Echolink devem ser realizados, preferivelmente, fora das Conferências, para evitar 
conturbação e atropelos, permitindo contatos mais longos;
4.3. Para registrar contatos com os visitantes nas outras estações, repete-se o indicativo, sinais, e coloca 
a SIGLA para do jovem ou adulto e seu NOME, a saber: L = Lobinho, E = Escoteiro, S = Sênior, P = Pioneiro, 
C = Escotista (chefe), D = Dirigente (membro de diretoria) e V = Visitante; NOME: Apenas um nome, sem 
espaços e sem nomes compostos. Ex: João Paulo transmitirá João ou Paulo, nunca os dois ou mais que 
um.

CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO Sigla Pontos

Estações de Radioamador RA 1

Radioamador Escoteiro ou Bandeirante RE ou RB 3

Patrulheiro Baden-Powell ou Sempre Alerta PT 2

Portador da Insígnia de Radioescotismo IR 5

Comandantes de Rodadas Escoteiras BP 10

Membros das Equipes Regionais de RE ER 10

Membros da Equipe Nacional de RE EN 15

Coordenador/Organizador Regional Escoteiro/Bandeirante CR / OR / OB 25

Coordenadores Nacionais do Radioescotismo CN 50

Organizador Nacional do JOTA ON 100

Estações da Organização Mundial do JOTA OM 100



CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES de GRÊMIOS/CLUBES Sigla Pontos

Estação de Grêmio ou Clube de Radioamadores CH 10

Estação de Grêmio ou Clube Militar CM 15

Estação da LABRE Federal ou LABREs Estaduais CL 15

Estação Licenciada no CNPJ do Grupo Escoteiro CE 20

PONTUAÇÕES COMPLEMENTARES Sigla Pontos

Estações montadas em Acampamentos fora de sedes CO 15

Estações Sustentáveis, com energia renovável SU 15

Grupo Escoteiro visitante (do mesmo estado) número/UF 5

Núcleo Bandeirante visitante (do mesmo estado) NB nome/UF 5

Grupo Escoteiro visitante (de outro estado) número/UF 10

Núcleo Bandeirante visitante (de outro estado) NB nome/UF 10

 LOGs DAS ESTAÇÕES

Art. 5. As estações participantes deverão registrar seus contatos através do N1MM+, no modelo JOTA2018, 
segundo este regulamento:

5.1. Os LOGs e o Relatório de Estação deverão ser enviados digitalmente à Organização Nacional, através 
do site www.jotabrasil.qsl.br;
5.2. Estações que não enviarem LOGs ou que enviarem fora do padrão Cabrillo 3.0, serão desconsideradas 
na apuração e na classificação;

 MULTIPLICADORES PARA OS CONTATOS DOS RADIOAMADORES

Art. 6. Serão considerados dois multiplicadores para efeito de contagem de pontos no JOTA: Regiões Escoteiras 
do Brasil e países do mundo;

6.1. Contatos realizados em 80 e 10 metros terão sua pontuação em dobro, na apuração, como forma de 
estímulo à participação de Radioamadores da Classe C;
6.2. A soma dos pontos de todos os contatos deverá ser multiplicada pelo total de Regiões e Países 
contatados, dando a pontuação final da estação.



 RELATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE RADIOAMADOR

Art. 7. As estações participantes do JOTA deverão preencher e submeter o Relatório de Estação disponível no 
site do JOTA Brasil:

7.1. É necessário relacionar no Relatório todas as características da estação (tabela acima) no campo 
apropriado, pois essa pontuação será usada na apuração;
7.2. É necessário relacionar todos os Grupos Escoteiros/Núcleos Bandeirantes presentes à estação, 
identificando o numeral (com 3 dígitos) e a Região Escoteira;
7.3. Para cada Grupo Escoteiro/Núcleo Bandeirante presente na estação será atribuída uma bonificação 
de 1.000 pontos ao total de pontos da estação.

 APURAÇÃO

Art. 8. Será feita com base nos LOGs e nos RELATÓRIOS de ESTAÇÃO, desde que enviados até 23h59 do dia 30 
de outubro;

8.1. Os contatos com outras estações só serão validados se registrados nos LOGs enviados pelas estações 
contatadas, caso contrário serão desconsiderados;
8.2. Lembramos que o objetivo principal da apuração é qualificar o desempenho das estações e não a 
competição entre elas. Falando melhor, falamos mais!

 CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

Art. 09 Os Escoteiros do Brasil oferecerão diplomas de agradecimento e reconhecimento pela participação de 
todas as estações na atividade;

9.1. Os Diplomas serão enviados por e-Mail até o dia 30 de novembro, para o endereço registrado no 
Relatório de Estação;
9.2. Às estações que se destacarem com as melhores pontuações, serão concedidos Diplomas Especiais 
nas categorias abaixo:

9.2.1. Radioamadores das Classes A, B, C, operando em HF, classificados em 1º, 2º e 3º lugares 
nacionais;
9.2.2. Estações da Classe G, ou seja, estações de Grêmios, Clubes e Associações, classificadas em 1º, 
2º e 3º lugares nacionais;

9.2.2.1. Operadores de Estações da Classe G, desde que incluídos no Relatório da Estação, também 
receberão diplomas;

9.2.3. Estações de qualquer Classe ou tipo, que trabalharem através do Echolink, VHF e/ou UHF, 
classificadas em 1º, 2º e 3º lugares nacionais;



 PREMIAÇÃO REGIONAL

Art. 10. As Regiões Escoteiras são estimuladas a realizar a premiação regional, valorizando a participação de 
suas estações.

 ORIENTAÇÕES FINAIS

Art. 11. Desrespeito às normas deste Regulamento ou do Serviço de Radioamador implicarão em 
desclassificação.

Art. 12. Denúncias acompanhadas de provas e casos omissos serão julgados pela Organização Nacional do 
JOTA. Sua decisão será soberana.

Art. 13. Este regulamento é válido para o JOTA 2018, revogando-se todas as disposições anteriores e/ou 
contrárias.

Com a sua participação, este JOTA será... o melhor de todos!

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Escritório Nacional
Fone/Fax: (41) 3353.4732

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DO JOTA
Ronan Augusto Reginatto - PY2RAR
Fone: (19) 3524.9933 / 98226.2228 (Tim)


