
Účasť OM6W v tohoročnom Dni VKV rekordov. 

 

I keď sme plánovali účasť z kopca, nakoniec sme sa z dôvodu nedostatku operátorov rozhodli pre 

účasť „do počtu“ z chaty na Šľahorke. Zázemie na chate je v porovnaní s poľnými podmienkami 

z kopca priam luxusné. A keď k tomu pridáme kulinárske zážitky, tak víkend nemal chybu. Jedinou 

bolo rušenie počas preteku. Ale to už je námet na samostatný článok. 

Na chatu som dorazil až po 21 hodine v piatok a čakali ma tam už traja operátori, menovite Rudo 

OM6BB, Michal OK2MJF a Mirek OK2IRE. V sobotu skoro ráno sa do tímu pridal náš najmladší 

operátor Dominik, ktorý sa zúčastnil tohoročného kurzu mladých rádioamatérov a úspešne zložil 

skúšky, k čomu mu samozrejme gratulujeme. Prišiel samozrejme v sprievode deda, Vlada OM6AVN, 

ktorému taktiež gratulujeme k úspešnému zvýšeniu operátorskej triedy. 

V sobotu sa ráno zúčastnil Dominik SSB Ligy a my ostatní sme sa vybrali na hríby. Výsledkom 

hodinovej prechádzky bol plný košík hríbov (dubáky, modráky i kozáky). Prechádzka po lese prišla 

vhod.  

Keďže komplet pracovisko pripravil Michal s Rudom už týždeň pred pretekom, nemuseli sme sa 

vôbec stresovať a tak sa mi pred pretekom podarilo ešte na dve hodinky zdriemnuť. 

Čo sa týka samotného preteku, sme v podstate spokojní. Podarilo sa spraviť 336 QSO a cca 101 tisíc 

bodov. Bolo by aj viac ale rušenie bolo extrémne, hlavne na juh sme robili spojenia len v prestávkach, 

keď jedna z big gun staníc nemala zopnutú šľapku. I tak juhovýchod chodil veľmi dobre. Veď spraviť 

v závode 23 YU staníc, 13 YO staníc alebo 6 LZ staníc je z nášho krtinca nadpriemerné.  

Vyzerá to tak, že si dám od vkv závodenia nachvíľku pokoj, nakoľko by som mal služobne odcestovať 

na dlhšiu dobu mimo OM. I tak dúfam, že partia OM6W bude pokračovať v pretekoch a ja sa občas na 

nejaký ten pretek pridám. 

Chcel by som poďakovať všetkým zúčastneným a dúfam že táto skvelá partia dá o sebe ešte vedieť. 

 

Za OM6W napísal Peter OM6TY  

 


