Komentáře OK-QRP závodu 2018
ok1deu
Ráno venkovní teplota -11st.C., auto není vůbec omrzlé a cesta 5km na chalupu v pohodě. Hned na
začátku se divím, že nic neslyším, neměl jsem připojenou anténu, hi. Stanic dost, podmínky dobré,
rušení se začalo projevovat až po hodině závodu. Celkem spokojenost a díky všem za tanečky.
Roman
ok1dmp
Po dobu první hodiny byly dobré podmínky, zejména do OM a OK2. Kolem osmé narůstalo impulzní
rušení, jak lidi zapínají po ránu spotřebiče. Dobrá účast stanic, takže jsem jel hlavně na výzvu, protože
stále někdo volal...
Milan
ok1dqp
Letošní ročník probíhal za mrazivého počasí(v Hronově -10stupnů). Podmínky dobré. Všechny signály
se četly dobře.Hladina šumu u mě na pásmu byla asi S7,tak že všechny stanice se kterými jsem měl
QSO byly nad touto úrovní.
Budu se těšit na další ročník
Aleš
ok1dzd
Dobré podmínky a tak to byl fajn závod. Všem děkuji za spojení.
Zdeněk
ok1ffa
Opět pěknej závod.V tom městském šumu nebylo moc slyšet OM stanice. Používám elbug ok2tej a
zápis ručně na papír.
ok1gsb
Díky za príma závod a za vyhodnocení.
ok1if
Potvrzuji, že jsem se babral s RS918 a to tak, aby z toho lezl zaručeně jen jeden Watt. Současně jsem
se snažil nedělat zmatky a hrát poctivou hru. Anténa mírně namrzlá LW42m@16m. Klíčování za
pomoci pádla a za využití 3 pamětí RAM v RS918. Zápis do počítače s N1MM.
Prohlašuji, že jsem nepoužíval drogy, jen jednu kávu typu Jihlavanka a jeden borůvkový čaj. Na web
(svůj) jsem umístil nahrávku ze závodu, kde se občas někdo může slyšet. Ve třetí nahrávce jsou slyšet
rány. To OK1JVF mi po ránu domlouvala, abych toho nechal. Já však hrdině vydržel. Napájel jsem to
z PB baterie, avšak původně energie pocházela z Temelína (nevím, jestli to nevadí).
Léta páně 25.2.2018
Milan
ok1ka
Děkuju za závod. Podmínky byly docela dobré. Ještě nemůžu sedět po nedávné operaci, ale bojoval
jsem statečně. Za běhu jsem musel upravit starý N6TR, tak se omlouvám za žádost o opakování
kódu, ( nechtěl mi to spoklnout ).
Pepa
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ok1lz
Jen několik spojení z povinnosti. Celou půlhodinu takové místní rušení, že jsem pobral jen občas
něco.
Zdeněk
ok1mmu
Původně jsem chtěl jet celý závod, ale pak se mi nechtělo vstávat a nakonec jel jen posledních
15minut. Ten pile-up byl ale neskutečný a omlouvám se všem, kterým jsem nestačil dát bodík.
ok1wsl
Letos to moc nešlo - bylo tam hodně stanic s nějakými závody z východu a navíc mám asi problém s
koaxiálem, který vede venku pod sněhem k anténě. To se dá spravit, až nebude mráz. Příjem byl
docela O.K. (SDR TRX Flex1500 poslouchá skvěle!) ale s vysíláním to bylo slabší. Používal jsem
automatický tuner LDG AT-200Pro II, který vše bez problémů uladil, ale ven asi moc nešlo, hi.
NSL v Chrudimi a příští rok v OK QRP závodě !
ok2bnd
Tentokrát 32 platných qso. Překvapující počet členů OK QRP klubu (21). Nevím proč je pracovní
rozsah 3540-3580 kHz, když nejvyšší kmitočet, kde jsem dělal qso, byl 3566 kHz. Ale to je prkotina,
příští rok dfm nsl.
Jenda
ok2ei
Pěkně jsem si zazávodil,podmínky nic moc, silné místní rušení_vrtačka nebo svářečka.Díky všem za
QSO a NSL na bandech.
ok2pxj
2 opakovaná spojení : OM3CAZ 0602, 0624 A OK1JRU 0636, 0722
Děkuji všem účastníkům za spojení, je to nejlepší závod na světě.
ok2sro
Krom velkého rušení na začátku závody obzvlášť v horní části pásma jsem omylem v reportu uváděl
výkon a né příkon, Tak snad to nebude na diskvalifikaci :-)
om4du
Najlepší pretek v poslednom čase...
om6tc
Žiaľ v časopise OQRP Info bol uvedený nesprávny čas tak som prišiel o 1h závodu.
om7cg
Ďakujem organizátorom za pekný pretek ako aj vytvorenie súťažného deníku. Ku koncu preteku sa
podmienky trochu zhoršili
Julo

