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ok1dcp.log 

Hezké setkání na pásmu, když to teď není možné osobně. Dobré podmínky na východ.  

 

ok1deu.log 

Ráno v 7 hodin teplota -2st.C, škrábu skla:na autě, dost QRM na pásmu a zdálo se i méně stanic. Díky za spojení. 

 

ok1dkr.log 

Provoz jsem si alespoň trochu usnadnil paměťovým klíčem dle OK2TEJ.Byl to příjemný návrat k mým radioamatérským začátkům. 

 

ok1dmp.log 

Jel jsem závod v pohodovém tempu bez delších výpadků, ale QSO bylo méně než loni. Podmínky se zhoršily po osmé hodině díky 
impulznímu rušení.  

 

ok1dqp.log 

Děkuji za pěkný závod v těžké době. Omlouvám se některým stanicím v kategorii B za horší příjem.  U mě místní QRM pulsního 
charakteru, které celkem dobře odstraní Noise Blanker 2 u FT-1000MP. S jednodušším rigem by byl problém většinu slabších stanic 
přečíst. 

 

ok1du.log 

Zúčastnil jsem se poprvé a jako začátečník v CW jsem ocenil kamarádský přístup (zpomalení tempa nebo opakování reportu). 

 

ok1ffa.log 

Opět pěkný závod. Letos změna ant na dipól a změna TRX na IC7300. 

 

ok1fkd.log 

TNX za vyhodnocení a za QSO. Podmínky u mne po 8. hodině už bídné, OM stanice už na mne nereagovaly. 

 

ok1if 

Čestně prohlašuji, že si myslím, že čestné prohlášení v této době je k ničemu. Jediné co vím na sto procent je to, že já se nemusím 
za nic stydět. Závod jsem si užil a byl jsem nadšen z té nálady kolem. Nikde jsem nezažil nějaký konflikt, všichni byli ukáznění a 
věděli, že nejde o život, ale o zábavu. Chtěl bych v rámci čestného prohlášení vzpomenout na naše bývalé kamarády, Karla OK1AIJ, 

Petera OM3PA, Luďka OK1HAS a plno dalších. Taky chci poděkovat vyhodnocovateli OK1DMP (Milanovi), za obrovský kus práce, 
který tomuto vyhodnocení věnuje. A vůbec jsem nadšen, že komunita OK QRP je komunitou zdravou, zajímavou. Část nahrávek ze 
závodu je na mém webu. 

 
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!   

 

ok1wsl.log 

Dík za pěkný závod a jeho vyhodnocení. Podmínky byly na začátku závodu nic moc, ale pak se to docela zlepšilo. Slyšel jsem (a 
udělal) docela dost známých. Trapovaný dipól je na 80 docela "ostrý" při ladění, ale je to daň za to že jde na všech pásmech kromě 

160m. 

 

ok1xzs.log 

Bohužel 5 minut před závodem jsem si odpravil QRP TRX Pixie, tak nezbylo než jet na QRO. Jinak celkem málo rušení a i dost 
stanic. 

 

ok2bma.log 

Děkuji za pěkný závod. Zařízení: tradičně  stará HMW8. Před závodem odešel elbug a tak jsem musel: použít ruční klíč. Asi to bylo 
znát, že už ta praxe není jako: dříve. Díky všem za QSO a trpělivost při poslechu mého signálu. Změřený: výkon asi 800 mW. 

Podmínky průměrné. 

 

ok2dm.log 

Závod sem nenašel v kalendáři https://www.hamzavody.cz/.Bylo by možno ho tam přidat? Běžné místní rušení S5. Až sem se divil, 
kolik sem toho udělal. 

 



 

ok2wa.log 

Pěkně jsem si závod užil, vše poslouchalo a tancovalo jak má. Spojení přibývala poklidným tempem, nijak jsem to nehonil. 0,5 W 
není moc, ale jsem zvyklý z CUCu ! Škoda, že nebylo více stanic s výkonem jeden nebo méně Wattů :-) 72 a NSL ve zdraví na: 

dalším plese. 

 

om5rw.log 

Moja prvá účasť a snáď nie posledná. 


