
OK QRP závod 2013 -  poznámky z došlých deníků 
 

OK1AIJ – Karel  -  vyhodnocovatel 

Po roce se opět přiblížil  „ Ples QRPistů „ jak kdysi nazval  Milan OK1IF každoroční OK QRP závod.  
Letošní ročník , jak jinak, se termínem opět tradičně sešel s UBA CW contestem.   Ale termín QRP 
závodu říká i to, že se blíží setkání OK QRP klubu, ale i to že po dlouhé zimě konečně přijde dlouho 
očekávané jaro.  Večer říkám vnitřnímu budíku, který mám v břiše, tak ráno o půl šesté. Ani si pro 
jistotu  nezapínám elektronický budík  v radiu. Ráno se budím před termínem, a po chvilce vstávám.  A 
potom už  tradiční rituál. Vstát, umýt se, oholit, kolínská.  Tentokrát  netradiční snídaně – houska 
s máslem a sýrem a horký čaj.  Měsíc, na rozdíl od loňského závodu, kdy byl v novu je tentokrát skoro 
v úplňku, který vychází na pondělí po závodě. Čili by měly být dobré podmínky. Ráno je zataženo, 
mlhavo, dohlednost kolem jednoho kilometru, mokro a taje sníh.  Dívám se na pásmo, kde současně 
probíhá CZEBRIS a podmínky se zdají dobré. Tentokrát jsem se rozhodl, že nepojedu ani na FT817, 
ani na Datla, ale na QRP Kenwooda TS120V. Připravuji gelový akumulátor 12V/7Ah, který jsem začal 
dobíjet malým proudem od pátečního poledne a předpokládám, že je dost nabitý. Hamshack jsem měl 
totiž mimo provoz, protože jsme měnili koberec. Připojuji akumulátor, antena je od večera vyladěná , 
takže se nezdržuji. Projíždím pásmo a není to  hrozné. Panuje poklid a slyším některé stanice jak spolu 
před začátkem závodu komunikují. Podmínky jsou dobré a stanice z UBA contestu jsou rozrovnané 
zhruba až do 3545kHz. Co je však nejhorší, to je rušení. Mám je v rozmezí 3552 – 3558 kHz takže tato 
část pásma je pro mne tabu. Závod začíná a většinou vyhledávám, až v poslední čtvrthodině zkouším 
výzvu. I tak mám o čtyři  QSO méně než v loňském roce. Nepoužil jsem notebook, ale klíč s pamětí, 
do kterého jsem si již v sobotu nahrál předávaný kód. Tradičně totiž tento závod jezdím na papír. Lituji 
jen, že jsem neudělal QSO s přáteli OK1IF, OK2BMA a dalšími, kteří jeli provozem SaP. Před osmou 
hodinou jsem ještě byl na dvoumetru, kde jsem chvíli povídal s kolegy z Chrudimi. Po osmé hodině 
jsou již dobré podmínky na vnitrostátní spojení.  Závod končí a tak počítám body a připravuji se na to  
nejhorší ze závodu – počkat až dojdou deníky, vše vytisknout  a provést vyhodnocení. Nejméně práce 
je s ručně psanými deníky, ale nejhorší je to, že skoro každý z elektronicky posílaných deníků je 
v jiném formátu a tak je musím upravovat. 

Nyní, když prohlížím došlé deníky, vidím že řada stanic se dopustila zbytečných chyb svou vlastní 
nepozorností, která se stála srážku bodů a tím i horší umístění. Dohledat v některých denících vlastní 
předávaný kod je někdy problém, a tak se musím dívat do deníků protistanic. Je potřeba se podívat 
také na okresní znaky, ty se již léta nemění a používají se v SSB lize, OKDX contestu a jinde. Pak by 
nemohlo být místo KEB – CEB, ECH – CEH, FSE – FRE, HVS – SVS  a jiné.  V letošním ročníku se 
mi zdála účast poněkud  nižší než v loňském roce. 

Pokud to šlo, tak byl použit TR4W – 10x,  TR log – 12x,  SD V13 – 1x .  

Při posílání musí být deník označen značkou a příponou, např. ok1xxx.dat, ok1xxx.log,  ok1xxx.sum,  
ok1xxx.cbr, jiné ne. Deník musí mít i spočítané score. Přestože v deníku  je claimed score, tak se 
vyskytlo v několika denících, buď bez výpočtu, nebo uveden počet spojení. OK QRP závod nemá 
kategorii ani single op, ani transmitter one, ani non assistent, ani all band, ani power low a ani netrvá 
6hod. Tak si prosím příště zkontrolujte co vlastně posíláte. Ale oceňuji to, že v letošním roce byly 
deníky zpracovány lépe, než v předcházejících letech. 

Datum pro došlé deníky bylo v úterý 5.3. , závěrečné vyhodnocení bylo provedeno v neděli 10.3. 2013 

Proti roku 2012 na prvním místě zůstal  v kategorii 10W  OK1DOL, ale  OK1KC je až čtvrtý,  druhý je 
OK1CZ, a stejně jako loni je OK1MNV třetí. V kategorii 2W  si prohodil pořadí  OK1IF a OK1JD, 
který je první a na třetím místě stejně jako v loňském roce je OK1FKD. 

 

OK1MNV – K tcvru jsem přišel až 24 minut po začátku závodu, tak výsledek tomu odpovídá….. 

( kategorie A třetí místo,HI ) Ale moc rád jsem se pozdravil se starými známými, bylo to príma! Conds 
nebyly nijak zvlášť dobré. Na pásmu bylo dost šumu a signály až na několik vyjímek  nebyly moc 
silné. 



OK1CZ – Tentokrát zcela bez přípravy. Zapomněl jsem si nařídit budík, naštěstí jsem se vzbudil 
přesně v 0659, takže jsem první QSO dělal už v 0705 SEČ. Žádný PC log, ale klasická tužka + papír. 
Od začátku jsem dával PWR 10W, po pár QSO jsem si všiml, že mám výkon stažený na necelé 2W.  
Po dalších pár QSO zjišťuji, že vysílám do 12m vysokého vertikálu, který je po OK o pár S slabší, ale 
přesto to chodilo. Po čtvrthodině už jsem vysílal s plnými 5W do 80m Windom. Chodilo to dobře, 
signály byly většinou pěkně silné a na nikoho nebyl problém se dovolat. Díky všem za QSO a NASL 
příště. 

OK1DOL – Vynikající podmínky šíření. I jednowattová stanice OK2BND u mě hrála 599+5 dB, 
většina stanic hrála kolem  +20dB. Škoda malé účasti stanic, na to kolik má OK QRP klub členů. Měl 
by to pro všechny členy být jakýsi klubový svátek. 

OK1FAO – Tak jsme zase o rok  chytřejší, QRP ples máme za sebou a již se těšíme na Chrudim. 
Závod tentokrát proběhl bez zmatků ( mimo ty co jsme si vyrobili sami ) a v pohodě. UBA závod 
nevadil, dospělí contestmani asi ještě chrněli a tak byl prostor pro QRP. Tentokrát se mi podařilo 
udělat skoro celé představenstvo QRP klubu,  asi proto, že první kdo mě zavolal byl Honza OK2BND, 
HI. 

OK1DKR – Bohužel jsem začal s trablem v N6TR konfiguraci, hned při prvním spojení s Milanem  
OK1IF, jsem jej musel třikrát opakovat….HI. Tak jsem se naštval, odpojil PC, vzal do ruky po létech 
kus papíru a  klíč a odjel jsem to na papírový deník, který jsem musel přepsat do patřičné úpravy, takže 
jsem si to letos takhle zpříjemnil. Musím ten příslušný config prozkoumat co se to dělo. 

OK1DEU – Když jsem jsem odjížděl na chalupu v 6 hod. ráno, teplota +3 st., drobný déšť, na chalupě 
v hamshacku 0 st., stanic bylo dost, hodně ze Slovenska. Podmínky myslím nadprůměrné a rušení 
skoro žádné. Pěkné plesové předtančení před závodní sezonou 2013. Díky všem za spojení. 

OK1DZD – Díky za hezký závod. I tentokrát to bude jedno z posledních míst, ale stálo to za to. Výzvu 
jsem ani nezkoušel volat. Asi jsem se připravil  o spojení se stanicemi, které jely podobným způsobem. 
A tak mi chybí Jenda OK2BND, Pavel OK2BMA, Karel OK1FTG a jiní. 

OK1LZ – Jelikož jsem dnes měl VČS naší včelařské organizace, měl jsem tu ráno napilno a v 8 jsem 
odcházel z domu. Ale splnil jsem svoji členskou povinnost a udělal pár spojení. I s předsedou. HI. 

OK1IF – Podmínky tentokrát byly velice stabilní. Zdálo se, že účast byla poněkud nižší. Přesto opět 
nádherný závod , ve kterém byla zastoupena i jiskrová telegrafie OM6TC. Samozřejmě jen v počátku, 
pak už to opravil, HI. Nepodařilo se spojení s hlavním pořadatelem OK1AIJ, i když jsem ho zaslechl. 
Kompletní nahrávka ze závodu bude zveřejněna na mém webu. 

OK1FKD – Proti loňskému roku byla asi účast slabší. Díky podmínkám a mé poloze jsem se několika 
OM stanic nedovolal. 

OK2BND – Průběh se mi docela líbil, obvyklý  pokles podmínek v poslední půlhodině nebyl tak krutý, 
jako minulý rok, HI. A vrtačkový AKU se po opakovaných nabíjecích a vybíjecích cyklech trochu 
oživil a vydržel celý OK QRP závod. 

OK2BMA – Díky za pěkný závod. Jako obvykle velké místní rušení. 

OK1FFA – Pěkný závod. Začal jsem později, protože pásmo bylo nepoužitelné. Po zapnutí se zdálo, že 
můj HM TRX bere nějakou vazbu, ale pak se ukázalo,že místní HAM zrovna ladí svůj PA. Použil jsem 
přímosměšující HM TRX  v krabičce z RF11, ruční klíč, antenu sloper 35m a dosluhující akumulátor 
z auta. 


