Kontestová akcia roka, alebo stretnutie troch spriatelených klubov na Martinských
holiach alias Deň UHF rekordov 2014.

Táto akcia nebola počtom spojení ani počtom bodov najlepšia, avšak počtom rádioamatérov
zo spriatelených klubov OM6A, OM3KFV a OM6W prekonala všetky očakávania.
Zúčastnených bolo naozaj veľa.
Pred závodom sme dostali pozvanie od OM6A na spoločné zápolenie na mikrovačkoch
(rozumej mikrovlnách – definícia wikipédie : „Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm
do 1 m, což odpovídá frekvenci 300 MHz (0.3 GHz) až 300 GHz, jsou to pásma Ultra high frequency (UHF)
Super high frequency (SHF) a Extremely high frequency (EHF)“) vyskúšať kótu s nadmorskou výškou

1476 metrov. Povedali sme si „prečo nie?“ Do majstrovstiev SR v práci na VKV by nám aj
tak veľa bodov nepribudlo. Mali sme síce v pláne vyskúšať novú náhradnú kótu pre OM6W
vo štvorci JN99IJ, ale povedzte sami, dá sa takéto pozvanie odmietnuť?
Partia sa na kopci, resp. pod kopcom stretla už v piatok ráno a prepravila všetko potrebné na
kótu. Potom začala s prípravami a stavaním stožiarov. Večer samozrejme nechýbala výrobná
porada, na ktorej som sa ja žiaľ (alebo chvalabohu...☺) nezúčastnil. Bol to vraj ťažký večer...
☺. Na kopec som aj s otcom dorazil až v sobotu ráno. Po wellcome drinku sme sa pustili do
dokončovania už pripravených vecí. Dvihli sme posledný stožiar s 8 x 7 element yagi made
by OM1ATT(zaujímavá konštrukcia Milane...). Keďže bolo dosť ľudí, stožiar bol za chvíľku
hore. Samozrejme sme po zapojení strojovne zistili problém s LNA na druhom anténnom
systéme 2 x 38 el. M2, takže musel ísť dole. Nakoniec sme celú krabicu s LNA odmontovali,
čo bol v konečnom dôsledku celkom veľký hendikep.
Aby toho nebolo málo,
v elektrónkovom konci niečo prsklo a zničilo v ňom poistky. Po ich výmene sa to opakovalo.
Takže sme mali funkčný jeden smer a to 8 x 7 el. by OM1ATT s tranzistorovým PA od Ruda
OM6BB made by OK2UKG s výkonom cca 400 watt. Ten fučal spoľahlivo celý pretek. Aby
sme boli konkurencie schopný, využili sme návštevu Mira (úspešne zložil skúšky a čaká na
koncesiu) a Petra OM6ABC z Čadce, ktorí nás prišli pozrieť a zbehli pod kopec po druhý PA
na 70 cm (vďaka Mirko). PA bol v pohode až na to, že sa každú polhodinu musel dolaďovať.
Ale podstatné je, že aj v tom smere sme mali aspoň tých cca 400 watt. Tento PA bol však
zapojený do lajny až cca po 3 hodinách po začiatku preteku, čo si vyžiadalo krátku prestávku.
Chalani mali zosieťované všetky pracoviská, za čo patrí pochvala IT skupinke OM6A. Vo
V3S-ke bolo pracovisko na 23 cm a 13 cm a v prívese boli pracoviská pre 70 cm a 3cm.
Pracoviská boli od seba vzdialené asi 50 metrov. 3 cm obsluhovali prevažne Milanovia
OM1ATT a OM6SZ. Na 13 cm pracovali Michal OM6AZ, Dano OM6DJ, Miro OM6TU
a v nedeľu Rasťo OM6AA. Pásmo 23 cm si skoro celé odsedeli za rádiom a chatom Jožko
OM6AM a Jano OM6AW. O 70 cm som sa staral ja s otcom OM6TX, Mirom OM6TU
a nesporne pomohol aj Paľo OM6AL. Na 13 cm sa tiež na začiatku preteku objavili nejaké
problémy, myslím zatečený konektor alebo niečo také. Ale nakoniec sa to samo umúdrilo
a tak anténa nemusela ísť dole, ale stálo nás to zopár spojení.
Podmienky na 70 cm by som zhodnotil ako priemerné. Spravili sme 21 spojení nad 700 km,
z toho 8 QSO bolo na 800. V poslednej hodine nás dokonca zavolal PA4VHF, ale spojenie
sme kvôli rušeniu a QSB nedokončili... . Robili sme aj spojenia do JO30, JO31. ODX bol
HB9AJ z JN37 na 857 km. Na vyšších pásmach to tiež nebola žiadna sláva. A ako som
pozeral ODX u IQ1KW, tak to tiež bolo dosť slabé. Dokonca nespravil ani jedno spojenie nad
1000 km. Chalani ho z Martiniek robia bežne....
Rušenie na 70 cm bolo, ale nič čo by vybočilo z kontestového priemeru. Akurát sa trochu viac
splašili kone u OL7M (QRB je viac ako 200 km), čo podľa mňa nie je u nich bežné. Chalani
mali vždy signál v poriadku... tak neviem. O ostatných pásmach nemám prehľad, ale

predpokladám, že Mišo a Jožko to zhodnotia na stránke OM3KHE. Nesmiem ešte zabudnúť
majstrov kuchárov: Miro OM6AWE a Jano OM3-0231 – chalani guláš bol perfektný...vďaka.
Rád by som samozrejme spomenul celý tím OM6A a hostí(OM3KFV a OM6W) :

Takže preteku sa zúčastnili :
OM6A : Jožo OM6AM, Jano OM6AW, Milan OM6SZ, Milan OM1ATT, Rasťo OM6AA,
Miro OM6TU, Dano OM6DJ, Michal OM6AZ, Miro OM3WMB, Ľubo OM6AAW, Paľo
OM6AL, Miro OM6AWE a Jano OM3-0231,
OM3KFV: Viktor OM6CV, Šaňo OM3SV, Juraj OM6JO, Dušan OM6KD
OM6W: Rudo OM6BB, Peter OM6TX, Peter OM6TY,
a prišiel pozrieť aj Miro (budúci OM6A??) a Peter OM6ABC
Dúfam že som na nikoho nezabudol. Bolo tam ľudí „jak na stretnutí v Tatrách“ ☺. Ak som na
niekoho zabudol, tak sa mu hlboko ospravedlňujem, nech mi dá vedieť aby som mohol článok
opraviť.
Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným. Jožkovi OM6AM za pozvanie na
takúto akciu, chalanom z OM6A a OM3KFV za prípravu setupu, Rudovi OM6BB za prípravu
setupu na 13 cm. Ešte raz vďaka všetkým ktorí priložili ruku k dielu a treba skonštatovať:
Príjemne strávený víkend v nadmorskej výške skoro 1500 metrov, s všetkými druhmi počasia
i destilátov, s kamarátmi pri našej najobľúbenejšej činnosti – rádioamatérstve, v spoločnosti
skvelých ľudí – kamarátov.
Ešte raz ďakujem a dúfam že si takúto akciu niekedy zopakujeme.
Dopočutia a dovidenia priatelia.
Za OM6A resp. OM6W Peter OM6TY

