
2.subregionálny pretek u OM6W 

 

Počas uplynulého víkendu sa partia rádioamatérov okolo Ruda OM6BB, zúčastnila Druhého 

subregionálneho preteku. I keď sa Rudo preteku osobne nezúčastnil pre seknuté kríže a vysokú 

horúčku, všetko pripravil a tak bolo možné otestovať novo vyhliadnutú kótu v lokátore JN99IJ, pri 

rozhľadni na Zákopčí Petránkach.   

Výjazd na kótu sme naplánovali na sobotu ráno, pretože sme sa neplánovali zúčastniť na 2M, ale len 

vyskúšať nový setup na 70 cm a oprášiť setup na 23 a 13 cm. Rozhodnutie vziať 33 el M2 a nie 8 x 9 

el. F9FT bolo zrejme nie najlepšie. Anténa to je síce skvelá ale zároveň veľmi ostrá.  

Na dvojmetri sa z tejto kóty preteku zúčastnil OM6TX. 

Po príjazde na kótu nás privítala veľká hmla. Pustili sme sa do stavania stožiarov. Práce šli od ruky 

a tak sme mali stožiare s anténami celkom rýchlo pripravené. Nasledovalo občerstvenie a pochutnali 

sme si na výborných rezňoch, ktoré pripravila Jarka OM3WTE. Potom sme začali zapájať  pracoviská. 

Bez majiteľa a autora setapu to bolo trochu zdĺhavejšie, ale keďže všetky návody boli po ruke 

a prehľadne spracované, nebol problém to pozapájať. Potom sme ešte trochu laborovali s internetom 

v radio-room-e Tatry 805. To sa podarilo celkom rýchlo vyriešiť Michalovi OK2MJF, ktorý sa stáva 

neoddeliteľnou súčasťou tímu OM6W. Na 23cm a 13cm závod rozbiehal Pišta OM1TF, a ja som si na 

chvíľku na začiatok sadol k 70 cm zariadeniu. Po prvých dvoch spojeniach som začal volať výzvu. Keď 

ma po desiatich minútach nik nevolal, začal som laborovať a rozmýšľať čím to bude. Po vypnutí LNA 

som zrazu počul veľa staníc. Keďže nám v setupe chýbal sekvencer, LNA to vydržal len pár minút. 

Potom sme sa postupne všetci traja striedali za pracoviskami. Prišiel nás pozrieť aj Milan OM6SZ, 

ktorý nás večer opustil a prišiel až pred koncom preteku. Milan vďaka za zapožičanie notebooku.  

V noci nebolo čo robiť a tak sme zaliezli do áut a stanov a snažili sa trochu pospať. Teplota klesla pod 

0 stupňov Celzia a nebola to žiadna sranda. Asi sa budeme rozmrazovať ešte ďalších pár dní... ☺ 

Okrem odpáleného LNA na 70 cm sa vyskytli aj ďalšie drobné problémy. PA na 23 cm klesal výkon, 

a 70 cm pracovisko liezlo do 23 cm. Tieto problémy budeme musieť, presnejšie Rudo bude riešiť 

v krátkom čase, aby sme sa mohli zúčastniť mikrovlnného preteku o mesiac. A dúfajme z lepšej kóty. 

Počas celého pobytu sme mali rozložený oheň pri ktorom sme sa ohrievali a samozrejme v nedeľu 

prišlo aj na opekanie špekáčiek. Čiže zálesácky víkend sa nám celkom páčil, i keď naše výsledky sú 

podpriemerné.   Táto kóta nie je moc vhodná na MW, využiteľnosť je maximálne na 2M i keď tam to 

tiež nie je úplne najlepšie.  

Nakoniec by som chcel poďakovať predovšetkým Rudovi OM6BB za prípravu komplet techniky, naším 

kamarátom pomocníkom Paľovi a Mirovi a samozrejme operátorom Michalovi OK2MJF a Pištovi 

OM1TF, ktorý na kontest prišiel až z Ríma. A na kopec kde majú problémy aj SUVéčka a offroady, 

vyšiel Štefan so svojím Peugeotom skoro bez pomoci... ☺ 

Vďaka aj všetkým ktorí nás zavolali alebo držali palce.   

 

Dopočutia v Mikrovlnných pretekoch. 

 

Za OM6W Peter OM6TY. 

  


