
Mikrovlnný pretek 2015 z pohľadu OM6W. 

 

Partia pretekárov „F1...☺...alebo skôr veteran rallye“ z OM6W sa zúčastnila 
tento víkend Mikrovlnných pretekov z kóty Stratenec v lokátore JN99EH.  

Plán bol ísť dve MW pásma, a to 23 a 13 cm a keď ostane čas, tak sme si chceli 
postaviť na malý stožiarik s jednou anténou aj na 2M a propagačne sa zúčastniť 
i memoriálu OM3AU. Avšak nakoniec sme sa kvôli vysokej vonkajšej teplote, 
únave z prípravy pracoviska a ďalších netradičných vplyvov rozhodli 
dvojmetrové pásmo nestavať. Veď nás aj tak na kopci bolo málo. Boli sme len 3 
(slovom traja). Z toho dvaja operátori a jeden technický manažér.  Na takýto 
pretek to síce stačí, ale aj tak je lepšie, keď sa má kto vystriedať za rádiom, 
pretože mikrovlny sú síce fajn, ale po dvoch až troch hodinách strávených na 
týchto pásmach a nízkom počte spojení človek stráca ilúzie. Je to ozajstná 
ducharina. Avšak hneď po patričnej prestávke je operátor opäť nabudený 
a svrbia ho ruky, aby spravil opäť pár vydretých spojení.  

V sobotu ráno sme sa stretli u Ruda v Korni a nasledoval presun na kótu 
Stratenec v lokátore JN99EH. Cesta cez Makov bola celkom dlhá ale bez 
problémov. Po príchode na kopec sme začali vybaľovať veci a pripravovať 
stožiar s parabolou. Na kopci sa nachádza rozhľadňa, stôl s posedením a búdka 
so strechou, do ktorej sme si naukladali tekutý proviant (minerálky, radlery, 
kofoly aj pivo), aby boli v tieni a nestepleli. Začali sme stavať stožiar s anténou 
a pripravovať pracovisko. Všetko prebiehalo hladko, samozrejme za účasti 
desiatok turistov- pozorovateľov. Keď sme mali všetko viacmenej hotové 
a chceli sme sa osviežiť, zistili sme, že nám „smädní“ turisti kompletne vybielili 
búdku a zabudli aspoň povedať ďakujem. Nad takýmto počínaním mi naozaj 
ostáva rozum stáť. A tak sme museli vydržať s piatimi litrami vody z bandasky 
viac ako 24 hodín. Pri letných teplotách to naozaj nie je sranda.... Ja hovorím, že 
božie mlyny melú pomaly, ale isto a tak sa im to určite raz vráti. Stáva sa u nás  
pekným zvykom, že na každej kóte, z ktorej vysielame, vyzbierame po konci 
preteku odpadky z celého vrcholu. Toľko čo sme však nazbierali na Stratenci sa 
nám ešte nestalo. Dve velikánske plné vrecia odpadu. Ľudia sú schopní na kopci 
vyhodiť naozaj všetko. By ma zaujímalo, či to robia aj doma vo svojej záhrade. 
� 



Pretek sme rozbiehali načas a dokonca ostalo aj trochu času na pár 
predzávodných spojení. Použili sme zariadenie Icom IC 471 so vstavanými HM 
transvertormi od OK2UKG. Výkon na 23cm bol do 200 watt a ma 13 cm do 100 
watt, ale väčšinu preteku sme mali výkon stiahnutý a zvyšovali len pri 
dovolávaní sa na vzdialenejšie stanice. Na obe pásma sme používali tú istú 1,8 
metrovú parabolu s duálnym žiaričom.  

Ďalší pretek je za nami a nám neostáva nič iné ako bilancovať. Na 23 cm sa 
podarilo 92 platných spojení a viac ako 27k bodov. ODX sme robili v piatej 
hodine preteku, bez dohovoru na chate. Bol ním DF0MU z JO32 a dalo to 840 
bodov. Celkovo sme robili 5 spojení nad 700 km. Staníc z DL bolo 21 a len 
dvaja taliani.  Na 13 cm sme zalogovali 37 spojení s ODX DL3IAE z JN49 za 
732 bodov. Celkovo to dalo viac ako 10k bodov. Jedenásť DL staníc a len jeden 
talian. Na juh nám to akosi nešlo ani na jednom pásme.  

Veľkým prínosom pre náš tím je Michal OK2MJF, skvelý technik, ešte lepší 
programátor, výborný operátor a dobrý kamarát. Pripravil nám program na 
chatovanie ku KST chatu aj s pásmovými prehľadmi jednotlivých staníc. 
Program ešte treba trochu doladiť, ale inak to je veľmi dobrá pomôcka pre 
pretekárov. Poďakovanie patrí samozrejme aj Rudovi OM6BB za prípravu 
setupu a Tatry. Samozrejme už teraz začali prípravy na Poľný deň. Ak by sa 
chcel niekto pridať, kľudne ma kontaktujte. 

Ďakujeme všetkým za spojenie a budeme sa tešiť opäť do počutia. 

 

Peter OM6TY 

(peter.kristof(at)mzv.sk) 


