2020 OK-QRP All SoapBox
ok1deu.log
Ráno při odjezdu na chalupu byla teplota +8st.C, podmínky šíření průměrné i rušení od UBA contestmanů snesitelné. Zdálo se mi,
že bylo méně OK účastníků v závodě.
ok1dmp.log
Jel jsem závod v pohodovém tempu bez delších výpadků, ale QSO bylo méně než loni. Podmínky se zhoršili po osmé hodině díky
impulznímu rušení.
ok1dkr.log
Během závodu začal zlobit můj postarší dosovský config kdysi dávno vytvořený Jardou OK1AYY, neukládalo to veškeré údaje až mé
to natolik otrávilo, že jsem to zabalil...příště to bude lepší !
ok1dqp.log
Zdravím všechny příznivce CW. Závod tradičně probíhal ve velmi příjemném duchu bez rušení a kolizí. Signály všech stanic díky
malému rušení čitelné. Budu se těšit na další ročník
ok1dxk.log
Trochu jsem se obával, že s vertikálem nebudu moc slyšet, ale asi to nebylo tak špatné. Dovolával jsem se hůř, ale daly se dělat
spojení i na výzvu. Ke konci závodu větší QRN - měnící se šum. Celkově - pěkný závod. Děkuji a těším se na příští rok.
ok1dzd.log
Vypadá to, že byla dost slušná účast. Snad i podmínky patřily mezi ty lepší. Všem děkuji za spojení.
ok1ffa.log
OPĚT PĚKNÝ ZÁVOD.PODMÍNKY DOBRÉ. MOŽNÁ MÉNĚ STANIC. TENTOKRÁT Z CHALUPY. UČÍM SE S TR4W ALE S
OKQRP SE ZATÍM NEDAŘÍ A TAK TUŽKA, PAPÍR A ELBUG.
ok1fms.log
Letos jsem účast v závodě pojal trochu dobrodružně. S Mirkem OK1UVU jsme se autem vyhrabali na Suchý vrch v Orlických horách,
kam normálně jezdíme závodit na VKV. Auto jsme nechali u chaty a zbytek cesty došli pěšky. Vybavení jsme táhli na pekáčích.
Krátce po 6h už jsem lezl na stožár, abych uvázal jeden konec antény. V silném větru a ve tmě to byl zážitek. Vše se ale stihlo a
závod jsem mohl odjet z buňky, která je domovem převaděčů OK0F, OK0MF, OK0BBF a OK0DBF. Na pásmu se chvílemi
objevovalo rušení, takže 1W stanice jsem četl trochu s obtížemi. Celkovým pojetím se to letos blížilo spíše zimním VKV QRP
contestu, kterého jsem se kvůli nemoci nezúčastnil.
ok1if
Tentokrát jsem zkusil zvýhodnit ostatní stanice v královské kategorii do 1W tím, že jsem snížil výkon. Při nastavování jsem však
zjistil, že poslední rozumný výkon je cca 400mW a další nižší již jen 100mW. Provedl jsem novou kalibraci KX3, ale opět se to
nezdařilo. Tedy omlouvám se, že jsem ostatním dal fóra jen cca 4dB. Těch 100mW už mi připadalo moc málo. Ovšem nakonec jsem
se mýlil a neudělal jsem jen cca 10 stanic. Zajímavý byl příkon udávaný Pavlem OK1DX. Udával nulu. Zřejmě stačil sestrojit
perpetuum mobile anebo třel tyč ohonem HI. Nastoupil však do závodu až v konci, a tak se mi spojení nepovedlo. I spojení s Alexem
by šlo, ale Alexovi na zahrádce byla asi zima, a tak jsem se nedovolal. Podmínky vynikající. Více zážitků bude na mém webu, včetně
nahrávek. Díky za krásný ples.
ok1ka.log
Děkuju za závod. Podmínky u mě za moc nestály, velké úniky a rušení. Použil jsem starý počítač se starým N6TR a občas se mě to
sekalo. Jel jsem závod na pohodu a děkuju všem stanicím za spojení a zároveň se omlouvám, jestli jsem někomu zkomolil značku
nebo kód. 73!
ok1lo.log
Díky za pěkný závod
ok2bcf.log
Většinu závodu jsem omylem jel s výkonem 0,5W. Až na konci jsem to zkontroloval a posledních 10 QSO jsem zvedl výkon na 5W.
Díky za pěkný závod.
ok2bna.log
Děkuji za pěkný závod. Místní rušení ale dalo se udělat hodně QSO.

ok1wsl.log
Dobré podmínky, díky za bezva závod. Nevím, proč se mi od desátého QSO nevyplnilo datum, HI. V poslední půlhodině dost
poklesly conds.
ok2bma.log
DĚKUJI ZA PĚKNÝ ZÁVOD. ZE ZAČÁTKU NEFUNGOVAL RIT A NAVÍC MÍSTNÍ QRM, ALE JSEM POTĚŠEN, ŽE JSEM UDĚLAL
ALESPOŇ NĚKOLIK QSO. PAVEL, OK2BMA
ok2lf.log
Omlouvám se všem za zmatky mnou způsobené. Nastavení logu - pozdě. No prostě, že by stáří ?
ok2pip.log
nepodařilo se mně napsat deník přímo do online formuláře, asi mně bránil JAWS , čtenář obrazovky, procházet zadávací políčka.
Proto posílám vytvořený cabrilo formát. Vyzkoušel jsem nové přizpůsobení nově natažené ant FD4 a automatický tuner pro QRP
AT1. Co jsem slyšel jsem udělal, hlavně ty co mě zavolali, a přes městské rušení jsem spokojený.
ok5ff.log
QRN S8.
om6tc.log
Bez problémov, slušné podmienky.

