
OK-QRP závod 2022 komentáře 

 

OK1CZ 

Podmínky byly letos velmi dobré, škoda, že nebylo více stanic. 

Po 15 min závodu mi zkolaboval PC, modrá obrazovka, ale podařilo se 

naštěstí obnovit. 

 

OK1DMP 

Podmínky dobré, zejména na Moravu, po osmé hodině vzestup impulzního 

rušení. Díky za pěkná QSO a za deníky k vyhodnocení. 

 

OK1DQP 

Pěkný závod, dobré podmínky a žádné rušení. všechny signály čitelné, v 

kategorii a zhruba ve stejné úrovni. 

nejdelší QSO s okresem SNI. budu se těšit na slyšenou. 

 

OK1DSZ 

Zcela určitě jsem nedodržel povolený příkon. Zda je to na závadu či ne 

ponechávám zcela na uvážení pořadatele. 

 

OK1DZD 

Díky za hezký závod. bohužel na Moravu to moc nechodilo tudíž jsem 

nenašel Jendu 2BND, pavla 2BMA ... snad příště. 

 

OK1FFA 

Opět pěkný závod. Letos z Ml. Boleslavi s velkým QRM. Setkání nebude, 

škoda. Milane děkujji za vyhodnocení závodu. 

 

OK1IF 

Tento závod  vyloženě miluji. Jak je mým zvykem, tentokrát jsem opět 

použil nové doma sestavené rádio QCX mini. Ještě včera jsem do něj 

dodělal destičku AVC a naměřil výkon 1W (Stačilo TCVR napájet z 

destičkové baterie 200mAh 9V). Baterie mi došla 2 minuty před koncem 

závodu. Pokud si člověk uvědomí, že na cca 50 QSO spotřeboval 200mAh, pak 

si připadám silně zelený HI.. I s 1W jsem se celkem slušně dovolával. Jen 

výjimečně jsem se nedovolal na některé stanice, jako OM8ON, OK5MM a pár 

dalších. Pravděpodobně máme toho QRM každý dost.  

 

OK1MNV 

Vítr mi v minulém týdnu shodil vzpěru na dvoulinku k ant a přelámal  

v ní jeden vodič. tak z 2xZepp, mám Zepp. 

Nešlo to pořádně naladit, tak jsem byl jen QRV 29 minut. 

 

OK7NV 

Zařízení napájeno baterkou nabitou stylově ze solárního panelu. 

FT-817nd PWR 500mw, z lesa, klíčoval jsem v rukavicích (-3 stupně).  

Děkuji za QSO, chodilo to výborně, marně jsem volal pouze OM8ON a OK2TRN, 

pár spojení s odřenýma ušima. Díky za trpělivost.  

 

 


