
                            2. Subregionál 2016 

 

Tohtoročný 2. Subregionál sme odvysielali z nášho QTH Šlahorka. Na kopec sa 

nám nechcelo isť. Cez týždeň sme sa dohodli, že sa stretneme už v piatok na 

obed na QTH, lebo do večera bolo treba opraviť fixné antény na južný smer. 

Michal OK2MJF prišiel okolo obeda, ako sľúbil a hneď sa pustil do opravy 

antén. Ja som zatiaľ naškrabal zemiaky na bryndzové halušky, ktoré sme mali 

v pláne na večeru. Okolo17.00 hod dorazil Adam OK2IPW, a tak som mohol 

začať variť tie halušky. Aké boli, to sa treba opýtať ich dvoch . Po večeri Mišo 

ešte pokosil okolie, za čo mu ďakujem. Potom sme posedeli na terase 

a debatovali  o tom, kde pôjdeme na Poľný deň. V sobotu po raňajkách Mišo 

s Adamom odskúšali zariadenie a doladili malé drobnosti, ja som varil guláš 

a čakali sme na Jana OM3TC a Vila OM3CV . Janko dorazil okolo obeda a Vilo 

po obede. Čas do začiatku preteku sme strávili rozprávaním príhod zo života . 

Kontest začal Michal OK2MJF a my sme pozerali ako mu to dobre ide, okolo 

18:00 hod dorazil Dominik OM6ADN a Vlado OM6VN.  Domino sa chytil 

hneď roboty a vydržal až do 22hod, keď ho vystriedal Adam, ktorý na CW bol 

cez noc. Ráno sme mali 220 spojení, čo je slušný výsledok na naše QTH. Potom 

sa striedali operátori, ako sa komu chcelo až do konca závodu. My postarší sme 

si užívali krásny slnečný víkend a debatovali o rôznych problémoch starších 

pánov, ako sme my . Koniec kontestu  nás  zastihol zo skoré cez 100 000 

bodov a 306 spojení,  čo je náš nový rekord z QTH Šlahorka . Chalani sa 

pochlapili, takýto  výsledok sa dá urobiť, keď sa pije s „mírou“  . Po závode 

Michal rozposlal denník a cca 16.30 sme sa rozišli domov. Tešíme sa na PD, 

ktorý už pôjdeme z kopca, ak to počasie dovolí a aj viac pasiem by sme radi 

postavili . 

 

Za OM6W Rudo OM6BB 


