
3.subregionálny pretek, alebo poľný deň 2013 u OM6W 

Pravidelným návštevníkom webu OM6BB zrejme nemusíme opisovať možnosti stáleho QTH OM6W, ktoré je 

utopené medzi kopcami, ale v tohoročnom poľnom dni sme si trochu i tak vylepšili skóre. Nespornou výhodou 

nášho QTH je, že po náročnej šichte či už za rádiom alebo na stožiari je možnosť si dať sprchu... ☺ 

Na Šľahorku som prišiel už vo štvrtok večer a čakal, koľko operátorov tam už bude. Bol tam však len vedúci 

zájazdu a technický inštruktor v jednej osobe – Rudo OM6BB. Ráno už o trištvrte na sedem dorazila na kótu 

plošina, pretože bola naplánovaná zmena setupu na 144 MHz. Hneď od rána sa začal variť guláš, ktorý bol na 

obed o 9,30 ( ☺ ) už hotový. V priebehu doobedia dorazili : Štefan OM1TF, Rado OM6KW a následne prišiel 

Janko OM3DQ spolu s Vilom OM3CV. V ďalšom monoposte, ktorý zaparkoval do boxu na Šľahorke, boli Jano 

OM3TC a Jožko OM3JH. Dorazil aj Vlado OM6AVN s pozitívnou správou, že zrejme budeme konkurovať aj 

v poľnom dni mládeže, nakoľko v sobotu by mal prísť aj jeho vnuk Dominik (12), ktorý sa vracia z rodinnej 

dovolenky v I.  

Po privítaní „účastníkov zájazdu“ obligatórnou kopaničiarskou slivovicou a gulášom z dielne majstra gulášového 

umenia sme pokračovali v rozrobenej práci na dvojmetrovej lajne. Prekáblovanie, odstránenie pevného smeru 

na západ, výmenu ovládacích skriniek a predzosilňovača a podobné spartakiádne nácviky, ktorými sme sa 

zabávali celý piatok, sme úspešne zvládli. Samozrejme ešte aj v sobotu bolo treba nacvičovať lezenie na stožiar 

aby sme nevypadli z cviku. Našťastie sa všetko podarilo spraviť na čas a poriadne. 

V sobotu ráno prišiel Vlado OM6AVN aj s vnukom Dominikom a tak sme sa mohli zúčastniť poľného dňa 

mládeže. Išlo mu to výborne, veď spravil 38 QSO a cca 5500 bodov. Mimo OM/OK2 a OK1 spravil aj svoje prvé 

spojenie po anglicky s maďarskou stanicou. Počas závodu sme ho dotiahli aj na 70 cm, kde spravil jedno 

spojenie. Aj to sa počíta a dúfame, že z neho bude dobrý rádioamatér a pretekár.  

Začiatok preteku sme stihli presne na minútu, avšak nepodarilo sa nazdieľať LOG na druhý počítač. Od začiatku 

preteku bolo na pásme brutálne rušenie, ktoré však po určitej dobe zmizlo. Nie síce úplne ale na znesiteľnú 

úroveň. Preto sme v prvej hodine spravili len 41 QSO. Konkurencia nezaháľala a pripravila si všetky koncové 

stupne. Úroveň rušenia oproti 2.subregionálu bola obrovská. V podstate platí pravidlo, že kde iný začínajú my 

zvyčajne končíme... � 

I napriek tomu sa podaril celkom pekný výsledok, spravili sme 385 QSO a cca 117 tisíc bodov. Potešili hlavne 

LZ9X na 936 km a LZ7J na 909 km. Dokonca sa podarilo cez kopec spraviť štyroch LY. Potešili aj 18 x YO, čo bolo 

pre nás tiež nezvyčajné. A aj aktivita za našimi východnými hranicami stúpa..... ☺ 

Starší účastníci si rozložili zariadenie na 70 cm na terase a pri družných rozhovoroch spravili aj 50 QSO na tomto 

pásme viac-menej v propagačnom štýle.  

Prvýkrát sa počas tohto preteku ozvala značka OM6W aj na 23 cm. Štefan nám všetkým ukázal ako vyzerá 

ozajstná portejblová prevádzka. Rozložil sa na deku na kopci nad chatou a odtiaľ pracoval na 23 cm a aj 70 MHz. 

Skutočná pikniková poľná prevádzka, kto nevidel, neuverí... ☺ 

Nakoniec mi už len ostáva poďakovať všetkým zúčastneným, hlavne Rudovi OM6BB, za skvelé zázemie pre 

operátorov, a samozrejme aj nášmu členovi Jožkovi,  ktorý je služobne v S5 a  zavolal nás ako S5/OM2ZA/p. Ešte 

raz srdečná vďaka a dopočutia v ďalšom preteku.  

Za OM6W  Peter OM6TY   


