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DÚVIDAS FREQUENTES 
 
 
1. – Período de Competição: Qual será o período de competição do 52º JOTA? 
 
 A partir desse ano não teremos mais horário exclusivo de competição. A abertura e o 
encerramento da atividade para o Brasil obedecerão aos seguintes horários e datas: 
 

 Horário 
(Brasília) 

Data Horário 
(Mundial) 

Data 

Início 21:00h 16/10 Sexta 00:00h 17/10 Sábado 

Encerramento 18:00h 18/10 Domingo 21:00h 18/10 Domingo 

 
Nesse período serão permitidos contatos confraternizantes e contatos valendo pontos.          

O regulamento da atividade prevê alguns horários determinados para contatos entre lobinhos, 
escoteiros, sêniors e pioneiros: 

 

 Data Horário 
(Brasília) 

Faixa Etária 

JOTA LOBO 17/10 Sábado das 13:30h às 16:00h 7 a 11 anos 

JOTA ESCOTEIRO 17/10 Sábado das 16:00h às 18:00h 12 a 15 anos 

JOTA SÊNIOR/PIONEIRO 18/10 Domingo das 00:00h às 02:00h 16 a 21 anos 

 
 Porém, poderão ser feitos contatos confraternizantes durante todo o evento, visando 

proporcionar ao jovem o uso efetivo do rádio e permitindo assim a confraternização entre 
escoteiros do mundo todo, tendo em vista que esse é o objetivo maior da atividade. Isso de forma 
alguma compromete o grande jogo entre as estações de radioamador e os grupos escoteiros, que 
terão tempo suficiente para pontuar paralelamente aos contatos confraternizantes. 
 
2. - Estação CE. Só o fato de operarmos da sede já nos coloca como CE?  Ou é necessário sermos 
um grupo de radioamadores? 
 

A estação CE é para estações de grêmios escoteiros de radioamadores ou grupos 
escoteiros. Um radioamador que opera de um grupo escoteiro deverá transmitir a sigla RE. Mas 
vamos entender como funciona a tabela de siglas: 

 
 

 



TABELA DE SIGLAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Passo: Cada estação vai escolher somente uma sigla da coluna esquerda da tabela de siglas, 
aquela que melhor se encaixar no seu perfil, com exceção das Organizadoras. Essa sigla define o 
TIPO da estação: 
 
Exemplos: 
- A estação PY2GMR – G. E. Marechal Rondon usará a sigla CE; 
 
- A estação PY2OMT – Chefe Marcelo, mesmo que operando dentro do seu grupo escoteiro, usará 
a sigla RE;  
 
- A estação PY2Ki – Organizador Regional de SP, também usará a sigla RE, mas por ser Organizador 
Regional também poderá usar a sigla OR juntamente com a sigla RE. 
 

PY2GMR PY2OMT PY2KI - Organização 

CE RE OR 
RE 

 
 
2º Passo: Agora cada estação vai olhar a segunda coluna da tabela e incluir na sua pontuação 
todas as siglas que se encaixarem no seu perfil. Vale lembrar que as siglas IR e PT não podem ser 
usadas com as estações Chave. AS siglas da coluna da direita, por serem BONIFICAÇÕES, podem 
ser acumuladas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vamos completar a pontuação das estações que estávamos analisando: 

 

Escolha uma única sigla 
 
que se encaixa melhor no  
 
seu perfil. 

Escolha quantas siglas se 
 

encaixarem no seu perfil. 
 

As siglas IR e PT não podem  
 

ser usadas por Estações Chave. 



- A estação PY2GMR – G. E. Marechal Rondon do tipo CE poderá acumular as seguintes siglas: 
 - Grupos Escoteiros e Distritos Bandeirantes presentes na estação (relacionar); 

- sigla DEMO – se estiver montadas em praça ou local público; 
 - sigla CAMPO – se estiver montada em Acampamentos. 
 
- A estação PY2OMT – Chefe Marcelo, mesmo que operando dentro do seu grupo escoteiro, do 
tipo RE poderá acumular as seguintes siglas:  
 - Grupos Escoteiros e Distritos Bandeirantes presentes na estação (relacionar);  

- sigla PT (nº), se for detentor de numeral de patrulheiro; 
 - sigla IR, se for detentor da Insígnia de Radioescotismo  
 - sigla UEB/UF, se for Diretor Regional (informar a unidade federativa da Região Escoteira) 
 - sigla UEB, se for Diretor ou Conselheiro Nacional da UEB 
 - sigla EN, se for membro da Equipe Nacional de Radioescotismo 
 - sigla BP, se for comandante da Patrulha Baden Powell 
 - sigla AS, se for comandante da Patrulha Sempre Alerta 

- sigla DEMO – se estiver montadas em praça ou local público; 
 - sigla CAMPO – se estiver montada em Acampamentos. 
 

- A estação PY2Ki – Organizador Regional de SP, do tipo OR e RE poderá acumular as 
seguintes siglas: 
- Grupos Escoteiros e Distritos Bandeirantes presentes na estação (relacionar);  

- sigla PT (nº), se for detentor de numeral de patrulheiro; 
 - sigla IR, se for detentor da Insígnia de Radioescotismo  
 - sigla UEB/UF, se for Diretor Regional (informar a unidade federativa da Região Escoteira) 
 - sigla UEB, se for Diretor ou Conselheiro Nacional da UEB 
 - sigla EN, se for membro da Equipe Nacional de Radioescotismo 
 - sigla BP, se for comandante da Patrulha Baden Powell 
 - sigla AS, se for comandante da Patrulha Sempre Alerta 

- sigla DEMO – se estiver montadas em praça ou local público; 
 - sigla CAMPO – se estiver montada em Acampamentos. 

 
Se considerarmos que as estações PY2GMR, PY2OMT e PY2KI estão sendo operadas por 

radioamadores escoteiros, detentores de numeral de patrulheiro e da Insígnia de 
Radioescotismo, e que nessas estações temos os grupos 001/SP, 041/PR e 021/MG presentes (a 
bordo da estação) como ficariam as siglas dessas estações? (Considere também que a estação 
PY2GMR está acampada e a estação PY2KI está operando em uma praça pública.)  

 

PY2GMR PY2OMT PY2KI - Organização 

CE 
001/SP 
041/PR 
021/MG 
CAMPO 

RE 
IR 

PT nº 984 
001/SP 
041/PR 
021/MG 

OR 
RE 
IR 

PT nº 677 
001/SP 
041/PR 
021/MG 
DEMO 

Observe que no caso da estação PY2GMR, mesmo sendo operada por um radioamador 
escoteiro, não é possível usar a sigla RE, por ser estação Chave. As siglas CAMPO e DEMO podem 
ser usadas por todas as estações da coluna 1 (da esquerda).  



A intenção da tabela de siglas é permitir que os participantes do JOTA identifiquem quais 
são as estações de grupos escoteiros (CE) participantes, quem são os radioamadores escoteiros 
(RE), quem são membros da equipe nacional (EN) ou Organizador Regional (OR) ou Nacional (ON), 
quem é possuidor da Insígnia de Radioescotismo (IR), etc. 

 
 Passar mais ou menos pontos do que determinada estação não faz diferença alguma pra 

sua pontuação. Vai pontuar mais quem ficar mais tempo no ar e fizer contato com o maior 
número de estações, desde as que distribuem mais pontos até aquelas que distribuem menos 
pontos. Ninguém vale mais do que ninguém.  

 
Outra situação que vai ajudar a aumentar sua pontuação é trabalhar as estações mais 

distantes e que, portanto, terão um fator de multiplicação maior. Isso sim vai fazer a diferença no 
score final da sua estação. 
 
3. - Contatos internacionais. Existe bonificação especial para tais contatos? Se sim, devem ser 
contatos com estações escoteiras? 
 

A tabela de siglas e multiplicadores também vale para contatos internacionais. Por ex: 
  
Se você falar com uma estação escoteira em outro país e identificar que ela está sendo 

operada de um grupo escoteiro, esse contato valera 15 pontos (CE). Por ser um contato com o 
exterior a pontuação será multiplicada por 3, totalizando 45 pontos por esse contato.  

 
Cada país participante do JOTA possui um Organizador Nacional do JOTA. Aos contatos 

realizados com Organizadores Nacionais dos outros países será atribuída a sigla (NJAC) que valem 
150 pontos (150 X 3). Ainda temos a sigla da (OM) Organizador Mundial, que será atribuída à 
estação do Bureau Escoteiro Mundial - HB9S, que valerá 300 pontos (100 X 3). 
 
4. Contatos de lobos, escoteiros, sêniors e pioneiros. Como devemos apontar no JOTA software?  

 
O JOTA Software está sendo revisado para a atividade e em breve estará disponível para 

download. Certamente teremos um atalho para facilitar a anotação entre contatos competitivos e 
confraternizantes. 
 
5. – Com relação a permanência dos jovens na estação. Eles devem apenas visitar e modular nos 
horários estipulados no item 5.2 ?  Um mesmo Jovem pode visitar duas Bases?  
 

O Jamboree No Ar é um evento Confraternizante Internacional, um verdadeiro encontro 
escoteiro pelas ondas do rádio, portanto é natural que o jovem tenha o maior tempo de contato 
com o rádio possível. Este ano, foram definidos alguns horários com a intenção de promover a 
confraternização dos jovens de acordo com a sua faixa etária. 

 
No entanto, os contatos entre jovens podem e devem ser estimulados durante TODA a 

atividade e não apenas nos horários pré-determinados. Através da competição também é possível 
ensinar muita coisa aos jovens, basta seguir as orientações das Organizações Mundial e Nacional e 
usar um pouco da sua criatividade, fazendo do JOTA uma atividade atraente, progressiva e 
variada, como deve ser qualquer atividade escoteira.  

 



O jovem pode visitar mais de uma estação, mas seria interessante que ele participasse das 
demais atividades promovidas pelas bases (jogos, palestras, etc), além claro dos contatos via 
rádio. 
 
6. Quanto à foto do visitante ao lado do radioamador, como devemos enviar?   
  
 As fotos deverão ser enviadas pelo Grupo Escoteiro do jovem que visitou uma estação de 
radioamador e não pelo operador. As fotos das estações visitadas por um mesmo grupo devem 
compor o seu relatório e deverão ser enviadas por email (juntamente com os arquivos gerados 
pelo JOTA Software) ou pelo correio.  Os radioamadores vão enviar os logs e o resumo da estação 
à Organização Nacional, gerados pelo JOTA Software. 
 

O importante é que todas as fotos façam parte do relatório do grupo, evitando mandar 
diversas correspondências à Organização Nacional. Esse procedimento facilita a apuração e 
garante que todos os pontos sejam atribuídos corretamente ao grupo participante.  
 
7. - A pontuação da estação de rádio não será computada para efeito de competição dos grupos 
escoteiros? Somente a pontuação de visitas (relatório de GE)? 

 

 Todas as estações visitadas deverão ser relacionadas no relatório do Grupo Escoteiro, 
juntamente com as fotos que comprovam a participação do jovem nessas estações, inclusive as 
estações que operarem do próprio Grupo Escoteiro. 
 
Ex: 
 O Grupo Escoteiro 086/RJ visitou as seguintes estações: 
  - PP5UEB 
  - PY5GBE 
  - PY3UEB 
  - PR7JP 
 Todas essas estações vão constar do relatório do 086/RJ MAIS a estação do próprio Grupo 
Escoteiro 086/RJ – PY1EDB. 
 
8. - A inscrição do grupo é pelo site. Existe inscrição das estações? Ou o próprio envio do log já 
caracteriza a inscrição? 
 

A única inscrição que existe é a do Grupo Escoteiro. Ele pode participar com 10 ou 100 
escoteiros que a inscrição será a mesma. A taxa de inscrição por grupo escoteiro é de R$ 20,00. Já 
os radioamadores não têm taxa de inscrição. Basta enviar os logs e o resumo da estação que serão 
gerados através do JOTA Software e encaminhar pelo protocolo do site do JOTA: 
www.jotabrasil.qsl.br. 

 
Os grupos e estações de radioamador participantes receberão um certificado de 

participação e troféus conforme definido no regulamento deste ano. Todo ano a UEB confecciona 
os distintivos da atividade, porém eles não estão incluídos no valor da inscrição dos grupos e 
devem ser adquiridos separadamente. 
  

Visite o site: www.jotabrasil.qsl.br 
ou fale com a Equipe Regional de Radioescotismo: 

radioescotismo.sp@escotismo.org.br 


