
1. subregionálny pretek 2014 v podaní OM6W 
 

 
Na Šľahorku JN99GK som vyrážal v sobotu ráno o 8,00 z Bratislavy aj s Jožkom OM2ZA. Po 
príchode nás už čakali Rudo OM6BB, Rado OM6KW a prítomný bol aj Fero OM6AR ktorý 
však v sobotu večer odišiel. Po zvítaní a obede (mali sme skvelý guláš á la OM6BB), sme 
skontrolovali pracovisko a začali s testami na 23 cm, ktorú priplavil Rudo ako druhé pásmo. 
23 cm pásmo by sme chceli chodiť v budúcnosti aktívne. V pláne je ešte aj 13 cm.  Ešte pred 
závodom nám však odišiel predzosilňovač a tak sme boli počas preteku úplne hluchí, 
nehľadiac na to, že sme úplne utopení medzi kopcami a v podstate sme všetky spojenia robili 
odrazom od okolitých blízkych kopcov. Na 2M som pretek rozbiehal ja, ale akosi bolo málo 
staníc a podmienky veľmi kolísali. A tak sa nám žiaľ nepodarilo pokoriť výsledok z minulého 
roku. V setupe sme mali jednu zmenu oproti minulému roku a to, že sme mali namiesto 
jedného PA s GS35b dva OM Power 1002, čo z môjho subjektívneho hľadiska považujem za 
krok vedľa.  
Víkend ubehol veľmi rýchlo. Jožko OM2ZA strávil sám celú noc na telegrafe, za čo mu 
veľmi pekne ďakujeme. Mohli sme sa vyspať ☺ .  V sobotu večer sme mali opäť kulinárske 
hody. Rudo spravil jelenie steaky, ktoré boli naozaj skvelé. V nedeľu ráno bolo nádherné 
počasie, a v nás to evokovalo skôr 2. subregionálny pretek, resp. VHF deň rekordov ☺. 
 
Suma sumárum na 2 M 257 QSO a ODX bol I4VOS z JN54. na 23 CM 11 QSO a ODX 
HA5KDQ z JN97. 
 
Závod bol pohodový, nik sa nikam neponáhľal. Technika fungovala, až na malé problémy 
s IC756 PROIII (občas preskočila frekvencia) a 3 x vypadol OM Power , ale po reštarte opäť 
všetko fungovalo. QRM v rámci normy, teda skoro žiadne... ☺. 
 
Tešíme sa na ďalší pretek. 
 
Za OM6W Peter OM6TY 
 
 


