Naša účasť v CQ WW 160M 2104 CW časť s partiou OM6A

Tento víkend sa konal topbandový CQ WW, na ktorom sme sa zúčastnili s partiou OM6A
z kontestového QTH Ruda OM6BB na Šľahorke. Chalani sa na QTH stretli už v piatok ráno a začali
s prípravou antén. Pripravili invertované VEE a 2 kusy beverage na príjem na USA a JA.
Ja som sa pridal k závodnému tímu až v piatok večer. Časť chalanov ešte pripravovala pracovisko na
poschodí a dolu sa v spoločenských miestnostiach oslavovala Rudova „55-ka“... ☺ a prebiehali družné
debaty nielen o našom koníčku, resp. koňovi....
Závod rozbiehal Mišo OM6AZ a ja som si sadol za rádio medzi štvrtou a šiestou hodinou rannou
s cieľom spraviť pár US násobičov. Podmienky však boli podpriemerné a neprispelo k tomu ani
umiestnenie beverage v hustom ihličnatom lese. Proste som bol hluchý a prvú noc sme nespravili ani
jedno QSO do NA príp. SA. Druhú noc som bol za rádiom aj večer na Japoncov aj ráno na amíkov.
Večer sme spravili troch japoncov a nad ránom sa podarilo i s tým Inv, Vee urobiť cca 15 US, z toho
11 násobičov. Potom ma striedal Stanko OM8AQ a podarilo sa mu spraviť ZF2DX. Viac nejakých
zaujímavých špekov sme asi ani nerobili, resp. nemám k dispozícii zatiaľ log, aby som mohol spraviť
nejakú štatistiku.
V každom prípade sme strávili veľmi príjemný víkend i s kulinárskymi dobrotami a prvý krát sa
v kuchyni nerealizoval len Rudo OM6BB, ale aj Vierka OM8YL. Výborný guláš, kapustnica, alebo
pečené jelitá/hurky všetkým veľmi chutili. A keď sa k tomu pridá aj skvelá slivovica a „gambáč“ typu
10.... tak sa človek cíti „happy“... ☺
Opäť sa akcie zúčastnilo veľa operátorov. Skúsim menovite:
Rudo OM6BB, Jožko OM6AM, Fero OM6AR, Mišo OM6AZ, Stanko OM8AQ, Vierka OM8YL,
Nika OM8KW, Ondro OM4FM, Miro OM6TU, Milan OM1ATT+1(dcéra), Milan OM6SZ, Roman
OM4KW a ja. Dúfam že som na nikoho nezabudol.
Na chvíľku nás v sobotu prišiel pozrieť aj Rasťo OM6AA.
Od piatku večera začalo snežiť a v podstate bez prestania snežilo až do môjho odchodu v nedeľu na
obed. Pred odchodom dolu som už musel nahodiť na kolesá reťaze. Ale zbehol som to v pohode.
Trošku horšie skončil Milan OM1ATT, ktorého v sobotu cestou dole šmyklo a skončil časťou auta
mimo cesty. Kým sme zvolali akciu prítomných členov ARES-u, sa Milan svojpomocne dostal na
cestu a tak sme mu už len asistovali pri zjazde z kopca na hlavnú cestu. Chvalabohu dopadlo to dobre.
Celkový výsledok neviem, ale keď som odchádzal sme mali viac ako 800 QSO. Časť týmu ešte
v nedeľu dokončila pretek a v pondelok ráno zbalili antény.
Takže je za nami ďalšia super akcia. Opäť sa stretli ľudia ktorí majú spoločné záujmy a tak sa bolo
stále o čom rozprávať. Super sme si zavysielali i keď výsledok je určite len priemerný. Ale nevadí, bol
to veľmi príjemne strávený víkend.
Vďaka patrí všetkým zúčastneným, tým ktorí nám držali palce a aj tým ktorí nás zavolali.
Do počutia v ďalších pretekoch, priatelia.
73 de Peter

