
A1 contest 2014 z Kysúc, alebo ako sa človek môže zabaviť nielen na pásme. 
 

Tento pretek sme poňali úplne inak. Je to síce začiatok novej sezóny, ale u OM6W to bol 
koniec sezóny a priestor pre poďakovanie nášmu support tímu i operátorom za odvedenú 
prácu. Najvyšší šéf (aj vzrastom ☺) Rudo OM6BB, to celé naplánoval tak, aby sa operátori 
nenudili a tak sme už v piatok večer po príchode vyskúšali nielen výborný guláš a domácu 
slivovičku z kopaníc,  ale mali sme aj možnosť športovo-kultúrneho zážitku v podobe 
návštevy bowlingového centra v obci Korňa. Popri hádzaní gúľ a bošáckej, sme si stihli dať 
ešte výborné rebierka. Neskôr sme sa presunuli na chatu, kde sa pokračovalo do neskorých 
večerných resp. skorých ranných hodín. V sobotu nás tiež navštívil  supportný tím, tento krát 
už v plnej zostave. Doniesli výborné koláče i závin (môj obľúbený – plnený šunkou a syrom... 
☺) a tak sme opäť posedeli, podebatili, skoštovali a bolo nám fajn... ☺ 
 
V sobotu ráno bolo potrebné pripraviť vysielacie pracovisko, pozapájať techniku  a rozchodiť 
všetky mikroprocesorové súčasti. Tohto sa chopili dvaja technici, menovite Rudo OM6BB 
a Roman OK2UKG. Aj napriek drobným problémom sa im všetko podarilo veľmi rýchlo dať 
dohromady. Ja som už len nastavil Microkeyer a tak sme mali pred pretekom ešte čas na 
veľkú siestu, hneď po chutnom obede. Závod rozbiehal Jano OM2IB a ja som ho striedal až 
po viac ako štyroch hodinách. Vydržal som za rádiom až do cca ôsmej hodiny rannej. 
Dokonca aj Rudo sa nezvyčajne zapojil do preteku ☺, keď sme ho mohli vidieť v sobotu 
večer v „nevídanej polohe“ za počítačom s chatom ON4KST. Vydržal tam viac ako hodinu, 
akurát ho štvalo, že málo ľudí reagovalo na prosbu o sked.   
 
Podmienky u nás priemerné, tak ako aj výsledok. Naše QTH na Šľahorke je výborné 
z hľadiska logistiky a komfortu, ale určite nie na výsledok. Už druhý rok po sebe sa nám 
podaril skoro rovnaký výsledok a tak tých cca 73 tisíc bodov je zrejme strop pri priemerných 
podmienkach.  233 spojení je naozaj priemer. Spojení bolo síce málo ale kvalitnej slivovice 
veľa... ☺. Pri družných rozhovoroch sme načrtli opäť niečo na ďalšiu sezónu a tak uvidíme 
ako sa nám bude dariť.  
 
Moje poďakovanie patrí Rudovi OM6BB ako hlavnému organizátorovi, ktorý všetko do 
detailov naplánoval. Srdečná vďaka patrí aj všetkým zúčastneným a to nielen na tomto 
preteku, ale počas celej sezóny. Romanovi OK2UKG musím poďakovať za spojazdnenie 
pracoviska i za podporu, ktorú nám vyjadril svojou návštevou. 
 
Som veľmi rád, že sme sezónu ukončili, resp začali výbornou akciou, resp. „team-
buildingom“ ako sa tomu teraz hovorí. Nálada bola super, stretli sa správni ľudia „postihnutí“ 
tou istou diagnózou – naším rádioamatérskym koníčkom.  
 
Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným, i tým, ktorí nás zavolali. Samozrejme sa budeme 
tešiť dopočutia v ďalších pretekoch. 
 
Za OM6W contest crew – Peter OM6TY 


