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Datum Čas MHz Značka 
19.6. 17:40 1296 DB6NT 001 59 59 JO50TI 253 753

2018 17:43 1296 OK1ZHS 002 59 59 JO70EC 55 555

19.6. 17:45 1296 OK1DXD 003 59 59 JN79IX 31 531

19.6. 17:59 1296 SK7MW 004 559 559 JO65MJ 614 1114

19.6. 18:07 1296 SM7DTE 005 539 529 JO75CN 620 1120

19.6. 18:25 1296 DJ5AR 006 599 529 JN49CV 496 996

19.6. 18:29 1296 DK5YA 007 559 599 JN59NX 287 787

19.6. 19:50 1296 OK1TEH 008 59 59 JO70FD 50 50

19.6. 20:07 1296 IK3GHY 009 59 59 JN65DM 544 1044

19.6. 20:33 1296 DL0VV 010 559 559 JO64AD 505 1005

7955

 QTH/p JO70NA Přerovský vrch 331 m.n.m.

TCVR: Kenwood TS-2000X +PA 100W, ant.: Wimo 67el., LNA G4DDK 31dB

VO: OK1FQK, OP: OK1FEN

BodyPřijatoVysláno

Celkem

Nordic activity contest 1296MHz

Tento NAC se docela dobře rozjel, ale pak to nějak "vyšumělo do 
ztracena". 
Tentokrát jsme byli jen dva operátoři. Na Přerovském vrchu bylo i 

Tento NAC se docela dobře rozjel, ale pak to nějak "vyšumělo do 
ztracena". 
Tentokrát jsme byli jen dva operátoři. Na Přerovském vrchu bylo i 
večer docela teplo a nebyli tam žádní komáři (na rozdíl od Křečhoře s 
hnojištěm). Stavba proběhla jen s nepatrnými potížemi a už ve 
čtyřicáté minutě závodu jsme dělali první spojení. Jak už jsem 
nadepsal, šlo to ze začátku docela dobře. SM7DTE tedy měl opět 
podivně rozplizlý signál jako z vícecestného šíření, ale také opět přes 
AP prošel (nakonec ODX 620 km). Dokonce nás na výzvu zavolal 
DK5YA (287 km). Pak se to ale nějak zadrhlo. SP2DDV nedopadl ani 
přes bigAP (možná mu to frekvenčně cestovalo), SP2WPY nás ani 
nezaslechl. PH4X neprošel ani přes několik letadel. Dokonce nás 
nebral ani DL3IAS. Následoval další neúspěšný pokus s SP2DDV 
(397 km). Díky tomu jsme prošvihli velké letadlo na PA0O, na OZ3Z 
pak zrovna nic neletělo. Bezproblémově se potom zadařilo přes Alpy s 
IK3GHY (konzumní SSB, akorát to musela být rychlá výměna). Tou 
dobou už se pár bližších DL stanic odhlásilo z chatu a velkých vhodně 
letících letadel také dost ubylo. Následně se ani nadvakrát nezadařilo s 
IK3VZO do Benátek a byl konec závodu.
V LNA už je ten správný tranzistor a tak fungovalo jak má. Zato se 
nám vakl přestěhoval kamsi do řízení rotátoru. 
Během závodu jsme měli návštěvu z OK1KZE, tak jsme 
prodiskutovali témata parabol a sdružování GSM modulů. Moduly 
nám odebírají podezřele málo proudu, tak je otázka, kolik tranzistorů 
uvnitř už je odprásknutých... Takže se s 67 el. Yagi, LNA a odhadem 
100W povedlo 10 spojení (průměr 345 km/QSO).
Názor FÉNa na účast stanic:
Podle mého soudu se zde projevuje efekt podkritického množství 
stanic, jehož následkem to mnozí vypnou a zabalí už někdy v půlce 
závodu. Další to pak pro pár spojení ani nezapnou. Naprostým 
kontrastem je účast Angličanů, kterých je na KST chatu minimálně 50 
a při pohledu na mapu z minulých závodů je Británie dost hustě 
potečkovaná ( http://www.vushf.dk/contest/map_details.php?id=1143 
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