
Poľný deň 2015 z pohľadu OM6W 

(pohodový víkend s našimi ratolesťami –budúcimi pretekármi, alebo ako sa 

škriatok – záškodník zahral s naším setup-om) 

 

Na tento sviatok všetkých aktívnych ale aj málo aktívnych VKV i KV rádioamatérov sme sa veľmi tešili. 

Zoznam prihlásených účastníkov sa postupne zmenšoval a do začiatku závodu ostalo len tvrdé jadro. 

Plán stavať 4 pásma stroskotal, keď náš najmladší operátor Dominik dostal na dovolenke ovčie 

kiahne. Preto plán vyjsť na kopec už vo štvrtok a stavať štyri pásma (vrátane 70 cm) bol zmenený 

a vyrážali sme až v piatok ráno, v osvedčenej zostave. Veliteľom vozu bol Rudo OM6BB, posádku 

tvorili traja operátori – Michal OK2MJF, Števo OM1TF, ja OM6TY, dve osemročné harmonické – Peťo 

OM6TY junior a Vojto OK2MJF junior. Členmi posádky rádiovozu boli aj členovia neoddeliteľného 

support tímu a to Paľo a Miro.  Výjazd Tatry 805 ľudovo nazývanej Kačenky z Korne bol naplánovaný 

na 6,30h piatok ráno. Všetci sme sa stretli už v stredu večer na Šľahorke a štvrtok sme strávili 

zbalením Kačenky, nákupom proviantu, prípravou setupu a družnými debatami. Preto nebol problém 

k spokojnosti Rudovi, v piatok ráno stihnúť termín odjazdu na kopec. Na kótu sme dorazili chvíľku po 

deviatej hodine a začali so stavbou stožiarov. Pri stavaní stožiarov nám pomáhali aj mladí operátori, 

Vojto s Peťom, hlavne pri podávaní náradia a iných drobností.  Všetko išlo od ruky a tak sme do 

večera mali všetko postavené aj so zapojením pracovísk a mohli sme začať testovať. Prekvapením bol 

príchod poľských kolegov Mieteka SP9EML a Eduarda SP9WY okolo sedemnástej hodiny. Hneď sme 

začali zisťovať, čo majú v pláne, aby sme sa mohli dohodnúť. Keďže nechodia 2M ale len 70 cm 

(SP9EML) a 23 cm (SP9WY), nebol problém sa dohodnúť. Na 23 cm sme vysielali len keď Eduard 

nebol pri svojom rádiu, nakoľko bol tento pretek ukončením jeho kontestovej kariéry kvôli veku. Edo 

má úctyhodných 80 rokov a z tejto kóty už vysielal veľakrát a často dosahoval popredné európske 

umiestnenia.  Ako som písal v článku z MW kontestu zo Stratenca o neohľaduplných turistoch, tak 

nás nepríjemne prekvapila tentokrát aj Veľká Rača. Preto sa mládežníci zamestnali aj zbieraním 

odpadkov na vrchole. Bolo ich naozaj veľa, ako si môžete pozrieť aj na fotkách. Zúčastnili sme sa aj 

v poľnom dni mládeže pod klubovou značkou OM3KUN. Ale k rádiu sme dostali iba Peťa. Išlo mu to 

naozaj výborne a má veľký potenciál stať sa výborným operátorom. (Budúci rok začneme 

s morzeovkou... ☺) Výsledok v PDM je 70 spojení a viac ako 12 tisíc bodov, a to sme začiatok závodu 

presedeli v chate na guláši... �.  Hlavný závod začal skvele. Robili sme aj 3 spojenia za minútu. Akurát 

sa prejavil problém s logom a tak som v prvej hodine závodu musel viac ako päťkrát reštartovať PC. 

Kým sa to celé reštartovalo, písal som si všetko na papier a následne počas toho, keď ma nik nevolal, 

som dopisoval spojenia do PC. Po viac ako dvoch hodinách ma to prestalo baviť a tak som vymenil 

notebook. Nakonfigurovanie druhého však zabralo viac ako hodinu a po pár spojeniach sa objavila 

opäť tá istá chyba. Takže som to vzdal a spomalil tempo a následne sme začali laborovať s káblami, či 

sa nejedná o nejaký problém s VF. Do konca preteku sa to samozrejme opakovalo, ale už nie tak 

často. O cca polnoci sa jeden z OM Powerov rozhodol, že na anténe je PSV viac ako 1:2 a tak sa pri 

vyššom výkone zapínala ochrana High Reflected Power a PA išiel do Fault-u. Keď som premeral 

anténu na RigExperte AA-600, ukázalo PSV 1:1,17. Takže tento OM Power pôjde do opravy na 

kalibráciu. Aby sme v noci nemuseli laborovať, nechali sme výkon na všetkých PA do 200 watt (máme 

trojitý výkonový rozbočovač na TX ceste) a vtedy sa ochrana nezapínala. Samozrejme to bolo veľké 

výkonové mínus.  Potom sme už škriatka – záškodníka asi niekde zahnali a tak nám už nič iné 



nepokazil... ☺. Vlastne ešte pred závodom nám ten škriatok vyliezol na jeden stožiar a pokazil LNA. 

Ale na ďalšie stožiare sme ho už nepustili a použitie LNA v preteku sa stáva aj tak adrenalínovým 

zážitkom. Častokrát sme stanicu počuli lepšie bez LNA, pretože nám blízke spletrujúce stanice pri 

vypnutí LNA  nerozbili prijímač. Rušenie bolo enormné, ale na to sme si zvykli a dúfam že Rudo 

zverejní aj nejaké fotky s SDR, kde je možnosť si pozrieť signál enormne „silnej“ stanice na 23 cm. 

Podotýkam, že to nebol Eduard (SP9WY), ktorý mal svoje zariadenie cca 50m od nášho.  Výsledok na 

2M je cez vzniknuvšie problémy celkom dobrý. Cca 490 QSO a viac ako 165 tisíc bodov. Ktohovie 

koľko by bolo, keby neboli žiadne problémy. Na 2M som väčšinu preteku presedel za rádiom ja 

a striedal ma aj Mišo a na telegrafe aj Štefan. Na 23 a 13 cm sa striedali obaja menovaní. Na 23 cm to 

dalo 59 spojení a viac ako 17 tisíc bodov a na 13 cm sme spravili 23 spojení a cca 5200 bodov.  

Môžeme konštatovať, že sme prežili príjemný a aj vzhľadom na nadmorskú výšku teplý víkend. Všetci 

sme sa zabavili, deti okúsili stanovačku a tak sme myslím všetci spokojný. 

Ďakujeme všetkým za spojenie a budeme sa tešiť dopočutia v septembrovom „Dni VKV rekordov“. 

 

Za OM6W napísal Peter OM6TY 


