CQ WW DX Contest 2014, alebo ako som si vyskúšal závodenie od Ruda OM6BB.

Tento contest som pôvodne ani nechcel ísť, pretože víkend po ňom nasleduje A1 kontest, cez ktorý
máme naplánovaný teambuilding resp. ako by povedali „KII-čkári“ odborný seminár za účelom
utuženia kolektívu. Plánoval som návštevu otca OM6TX a stavbu vertikálu na CW časť CQ WW.
Nakoniec ale prišiel s neodolateľnou ponukou Rudo OM6BB, aby som sa zúčastnil kontestu z jeho
domáceho QTH a vyskúšal jeho zariadenia v ostrej kontestovej prevádzke. Keďže som už dlho nešiel
žiadny veľký kontest v kategórii všetky pásma, chcel som si to vyskúšať. Samozrejme ako bonus bolo
Rudove super vybavenie. Veď mať od 40 M do 10 M smerovky a ešte k tomu 1KW je úplne super.
Keďže má Rudo všetko ovládané cez PC a Station master od Microhamu, s ovládaním z EDIlogu
a nechcelo sa mi to celé rozhasiť a nastavovať Win test, tak som nechal ovládanie na vedľajšom PC.
Len som sprevádzkoval svoj Notebook s DX Clusterom a hamshack bol pripravený. Rudov hamshack
je plne automatizovaný. Stačí prepnúť pásmo a všetko sa samo prepne a naladí. Na začiatku závodu
som sa len oboznamoval s FT DX 5000. Rádio je to super, ale človek si na neho musí zvyknúť. Ja som
zvyknutý na FT 1000 MP na ktoré nedám dopustiť. Považujem sa síce za univerzálneho operátora, ale
mojou srdcovkou je telegrafia. SSB čiže single side band (alebo ako hovoril Rišo OM2TW „sesibon“) je
podľa mňa podstatne viac vyčerpávajúci ako telegrafia. Nabudúce už určite budem používať voice
keyer.
Počas závodu mi robili spoločnosť okrem Ruda aj traja ďalší operátori. Kríženec rotweilera Aron,
čierny oriešok Benny a veľký biely kocúr. Bol som teda dobre strážený.... ☺.
Optibeam smerovky fungovali skvele, i keď je Rudove QTH medzi kopcami. Full automatic PA od
Acomu je úplne skvelý. Pri prechode z pásma na pásmo spravil len „huh“ a bol naladený..... ☺
A ako to celé dopadlo? Celkom dobre. 2200 QSO a cez 2 milióny bodov. Samozrejme ešte mám dosť
veľké rezervy, hlavne v násobičoch. Mohol som sa im venovať trošku viac. Ale inak spokojnosť.
Potešilo aj viacero staníc z oceánie a dokonca sa mi podarilo v nedeľu ráno vyprodukovať na 20m
taký malý mikro pileup kde som v priebehu 10 minút spravil na výzvu 10 QSO do VK/ZL, a medzi nimi
zavloali špeky ako WH2DX, FK8IK, VK9LH a následne E51AND z Južných Cookových ostrovov.
Aj 80m celkom chodilo a to som používal len invertované Vee. 61 zemí a 12 zón je celkom dobré.
Potešili VP5DX, JV5A, C37NL zopár staníc z NA a dokonca A73A prišiel na výzvu v druhej hodine.....

Tu sú nejaké štatistiky. Z prvej vyplýva kedy som spal a kedy som opúšťal QTH OM6BB. Čiže som aj
v tomto mal dosť veľké rezervy. V druhej je názorne vidieť, že by bolo vhodné sa zamerať na viac
bodovo ohodnotené spojenia.

Takže asi toľko ku kontestu. Vďaka tým, ktorí ma zavolali, alebo držali palce. Srdečná vďaka patrí aj
Rudovi OM6BB za túto možnosť, ako aj za celý support vrátane cateringu počas kontestu.

Samozrejme sa teším na ďalšie závody, či už na KV alebo VKV. Napríklad budúci víkend nás prosím
zavolajte v A1 konteste.... ☺
Posledný novembrový víkend sa budem tešiť do počutia v telegrafnej časti CQ WW.
73, de Peter OM6TY, člen OM6W contest crew a Bavarian contest club-u.

