
Polskie stacje na liście osiągnięć IOTA 2022 

 
 Program IOTA czyli nawiązywanie połączeń z wyspami jest po DXCC 
drugim co do popularności ogólnoświatowym współzawodnictwem 
krótkofalowców. Wszystkie osiągnięcia są weryfikowane na podstawie 
przedłożonych kart QSL, łączności zaliczonych via Club Log lub zaliczonych 
łączności podczas zawodów IOTA.  

Opublikowano kolejną roczną listę osiągnięć IOTA, zawierająca 
uczestników programu, którzy uaktualnili swoje wyniki od lutego 2017 roku. Regulamin IOTA określa, 
że zamieszcza się wyniki osób, które weryfikowały swoje osiągnięcia co najmniej raz na 5 lat 
poprzedzających aktualną publikację. Niestety ograniczenia dotyczące podróżowania związane z Covid-
19 spowodowały, że w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się liczba ekspedycji DX-owych. Honor Roll i 
Annual Listing z łącznie 1558 wpisami wykazują spadek liczby uczestników list o 109 lub 6,5% w 
porównaniu z tymi samymi listami w 2021 r.  

W części A. THE HONOUR ROLL 2022 sklasyfikowano 771 stacji. Listę otwiera 9A2AA z wynikiem 
1132 grup wysp znajdujących się w aktualnym wykazie.  245 uczestników posiada wynik  ponad 1000, 
a 570 ponad 750 grup wysp, które to są liczbami wymaganymi do posiadania prestiżowych IOTA 1000 
Islands Trophy  lub IOTA 750 Islands Plaque of Excellence.  

W wykazie znajdujemy nadal 10 stacji polskich: 
 

Miejsce Znak Suma wysp 

70 SP9FKQ 1097 

85  SP6BOW 1086 

206 SP7GAQ  1017 

217 SP8HXN 1010 

264 SP5TZC  981 

292  SP6CIK 965 

560 SP5APW 755 

714 SP7BCA 620 

720 SP3CJS 614 

760 SP6MLX 578 

 
Lista „The Honour Roll 2022” zawiera znaki uczestników programu, którzy posiadają 

zweryfikowany wynik równy lub większy od 50% ogólnej liczby grup wysp IOTA, z wyłączeniem tych, 
które posiadają tymczasową numerację.  

 
W części B. THE ANNUAL LISTING 2022 sklasyfikowano uczestników od miejsca 772 do 1538, w tym 
5 pozostałych stacji polskich: 
 

Miejsce Znak Suma wysp 

945 SP6DVP 403 

1257 SP7XK 210 

1257 SQ8GBG 210 

1424 SP5NZZ 121 

1452 SP6FXY 110 

 

“The Annual Listing 2022” zawiera znaki stacji posiadających zweryfikowany wynik 100 lub więcej 
grup wysp IOTA, lecz mniej niż wymagany próg do klasyfikacji Honour Roll. 

 
Opracował na podstawie informacji zawartych na stronie IOTA: https://www.iota-world.org/ 
Leszek SP6CIK 
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