
2. subregionálne preteky 2013 na OM6W (alebo ako sme si spravili nový rekord) 

 

Priaznivci, ktorí pravidelne čítajú naše články zo závodov určite vedia, že naše QTH Šľahorka 

vo štvorci JN99GK, nie je konkurencie schopné, pretože sa nachádza medzi kopcami. A preto 

sa snažíme zlepšovať sa od preteku ku preteku. Inak tomu nebolo ani teraz. Ale pekne po 

poriadku. 

(V názve spomínaný rekord nie je porovnávaný s výsledkami ktoré sme dosiahli z iných 

kopcov (napr. DR VHF 2012 ),ale len z výsledkami zo Šľahorky.) 

 

Na chatu sme s Jožkom OM2ZA dorazili v piatok večer okolo 21,00, kde nás už čakal vedúci 

zájazdu, nehrajúci kapitán a veliteľ technicko-tylového zabezpečenia Rudo OM6BB. Po 

obligátnej večeri, segedínskom guláši a skvelej domácej kopaničiarskej slivovici, sme ešte 

dlho rozoberali a hodnotili čo všetko sme už pripravili a čo nás ešte čaká a neminie.  

Ráno sme začali pripravovať pracovisko a zisťovať, čo sa od posledného preteku pokazilo. 

V pláne bola výmena 500 watového PA na západný smer, avšak po zistení že uvedený smer je 

nefunkčný, sme museli prekáblovať setup len do dvoch smerov z jedným PA GS35 z ktorého 

bol výkon delený do dvoch smerov. Prvý 4 x 10 element DK7ZB je otočný a druhý 4 x 5 

element DK7ZB je nasmerovaný na juh, čo je jeden z mála smerov úplne otvorených. Vyliezli 

sme aj na stožiar aby sme opravili 4 x 6 element DK7ZB, ktorý je pevne smerovaný na západ, 

ale problém nebol v ovládacej skrinke. Zrejme došlo k zatečeniu deliča priamo na anténach 

a do takej výšky sa nám bez plošiny nechcelo liezť. V konečnom dôsledku nám ten smer ani 

moc nechýbal... ☺. 

Pred obedom prišiel posledný operátor Rado OM6KW a kontestová skupinka bola kompletná. 

Začali sme s prípravou PC na logovanie a pokúšali sme sa spriahnuť Microkeyer II 

s Wintestom aby sme si mohli nahrať SSB výzvu a púšťať ju priamo cez F1 na klávesnici, čo 

sa nám aj vďaka konzultáciám s Mišom OM6AZ podarilo. (TNX Michal). 

Potom sme našérovali Wintest ako support station  aj na PC ktorý používame na chat 

ON4KST, aby sme pri dohadzovaní spojení z chat-u nerušili operátora s otázkami : „A tohto 

už máme?“ Funguje to skvele. Vďaka za nápad patrí v tomto prípade Radovi OM6KW, ktorý 

to v podstate aj sám rozchodil. Ako vždy sme niečo nestihli a tak sa závod pre istotu 

nenahrával. (Aspoň ho nebudem musieť odbehnúť ešte raz... ☺) O to sme si dávali viac pozor 

na chyby priamo pri prevádzke. 

A ako to celé vlastne dopadlo? Odpoveď znie : Celkom dobre. 



Začali sme načas, v prvej hodine u nás nezvyčajných 65 QSO, pod dvoch hodinách už bolo 

100 QSO a potom to začalo spomaľovať... ☺ 

Nad 700 km bolo 10 QSO z toho boli 3 nad 800 km. Celkovým ODX-om sa stal LZ1KIS 

z KN22 na 877 kilometroch. Celkovo sme spravili 311 QSO z toho jedna dupľa, opäť si 

niekto nechcel nechať vysvetliť, že sme spojenie už mali... �. Bodovo sme sa zastavili tesne 

nad 92 tisíc bodmi, čo je zatiaľ najlepší výsledok dosiahnutý v preteku zo Šľahorky. Potešil aj 

počet DL staníc a to až 44, čo nie je vôbec zlé na to, že západ nemáme moc otvorený. 

Treba spomenúť, že k dobrému výsledku dopomohla aj konkurencia a to hlavne tým že závod 

nešla.... ☺.  (vďaka neúčasti chlapcov z OM6A i Rosťu OK2PVF bolo pásmo čisté ☺ ). Snáď 

len chvíľami ich zastúpili OL9W .... �... ale nebolo to nič čo by sme neprežili... 

 

Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným, menovite Rudovi OM6BB, 

Jožkovi OM2ZA a Radovi OM6KW za skvelý víkend strávený medzi kamarátmi s tou istou 

kontestovo-adrenalínovou krvnou skupinou. 

Tešíme sa na ďalší pretek a dúfame, že budeme mať možnosť otestovať našu novú, ešte stále 

tajnú kontestovú zbraň... ☺ 

 

Za OM6W   Peter OM6TY 

 
 
 


