
1. subregionálny pretek 2015 u OM6W 

 
Po zimnej prestávke sme sa opäť stretli na ďalšej rádioamatérskej akcii, ktorá sa nazýva 

Prvý subregionálny pretek a pravidelne sa koná prvý marcový víkend. V týždni pred týmto 

pretekom na Kysuciach dva dni snežilo a preto sa možnosť výjazdu na akýkoľvek kopec 

rozplynula a tak sme sa opäť rozhodli zúčastniť z komfortnej chaty na Šľahorke.  

V piatok sa zišla partia rádioamatérov a podporného tímu a tak sme v družnej debate 

vydržali až do polnoci. Vo vedľajšej chate sa konalo stretnutie bývalých spolužiakov a zároveň 

oslava 40 ročnice jedného z nich a tak o zábavu bolo postarané. V sobotu táto partia navarila 

v kotle pred chatou srnčí guláš, ktorý bol vynikajúci. K ďalším kulinárskym dobrotám počas 

víkendu sa pridali pečené bravčové kolená, pečená krkovička s dusenou kapustou a knedľou, 

prípadne pečené jelitá resp. hurky s čalamádou zo Svederníka. K tomu samozrejme treba 

spomenúť aj výbornú slivovičku, víno ocenené niekoľkými medailami a ďalšie osviežujúce 

nápoje. Hladní a smädní sme teda naozaj neboli... 

V piatok sa na chate stretli hamovia Rudo OM6BB, Michal OK2MJF a ja, a k tomu ešte 

podporný tím zložený z našich dvoch kamarátov Paľa a Mira. Svojou účasťou nás prišiel 

podporiť aj starosta obce Korňa p. Štefan Belko.  V sobotu sa do tímu pridali aj Fero OM6AR, 

Vlado OM6AVN s vnukom Dominikom, naším najmladším operátorom a pridal sa k nám ďalší 

guest operátor Jaro OM3TZZ aj so svojim štvornohým kamarátom. 

Čo sa týka výsledku, bol to úplný štandard a už tretí rok po sebe sme spravili skoro 

identický výsledok. 251 QSO a 72 tisíc bodov. Zrejme to je horná hranica výsledku, ktorý sa 

dá v tomto preteku z tejto nie najlepšej kóty na VKV a UKV spraviť.  Po prvej hodine preteku 

nám začalo vyhadzovať jeden z dvoch PA od OM poweru. Zistili sme, že zrejme odišlo do 

večných lovíšť relátko na južnom smere tvorenom štyrmi štvorprvkovými DK7ZB anténami. 

Takže sme ostatok preteku išli len s jedným otočným smerom 4 x 10 element DK7ZB 

a jedným PA. Za rádiom sme sa vystriedali všetci a príležitosť dostal aj junior Dominik, ktorý 

si už sám zapisoval spojenia do LOG-u a chatoval na KST chate... ☺. Bude z neho určite dobrý 

operátor. ODX bol klasicky I5PVA/6 z JN63 na 800 km. Lahôdkou bol LY3BF na telegrafe pred 

koncom preteku. Tento smer máme úplne zatvorený ale jeho signál na minútku prešiel a bez 

problémov sme skompletizovali spojenie.  

Takže na záver by som chcel poďakovať hostiteľovi Rudovi OM6BB za pohostinnosť, 

operátorom Ferovi OM6AR, Mišovi OK2MJF, Jarovi OM3TZZ, Vladovi OM6AVN a Dominikovi 

za prácu na pásme a všetkým ktorí nás prišli pozrieť, držali palce alebo zavolali v preteku.  

Dúfam že 2. subregionálny pretek už budeme mať možnosť prevetrať nielen náš rádiovoz 

T805, ale aj ďalšie pásma, z nejakého kopca a budeme konečne konkurencieschopný. 

Dopočutia v ďalších pretekoch. 

 

Za OM6W contest crew napísal Peter OM6TY. 


