Poznámky k Zimnímu QRP závodu.

K předchozímu nástinu propozic Zimního QRP závodu jsem dostal řadu připomínek, snažil jsem se jednotlivě na ně odpovídat. Tady je souhrn odpovědí na připomínky:

	Termín je daný, současně s Winter BBT. Tím je daný jak datum, tak i pásma a čas. Nemá smysl nějak cokoli měnit. Mezera mezi závodem na 144 MHz a 432 MHz by sice byla příjemná, ale jednak by se prodlužoval celý závod, jednak na konci by nebylo co dělat, protistanice v DL by balily. Snažím se závod koncipovat z pohledu závodníka, který pracuje ve sněhu z portejblu na kopci. Tam je každá čtvrthodina, o kterou se jde domů dříve setsakra znát.

Stálé nebo přechodné QTH, v době, kdy si do koncese můžete dát, co chcete, se rozdíl stírá. Spíše by to přinášelo nelogičnosti typu, že klub, který stanoviště vybudoval a má ho zapsané v koncesi jako domovské by závod nemohl jet, zatímco člen téhož klubu, který má domovské QTH zapsané v obci pod kopcem, by jet mohl.
Není obvyklé u závodů na VKV mít jinou kategorii pro stanice „od krbu“ a z kopce. Dělalo by to jenom zlou krev viz předchozí bod. Obecně platí, chceš-li dosáhnout slušný výsledek, vylez na kopec.
Takřka na každém kopci je teď minimálně BTSka nějakého z operátorů. Kopec bez proudu je těžko k nalezení. Nemá cenu trvat na podmínce, že na kótě není elektrický proud.
Výkon 10 W pro QRP závod na VKV je v propozicích minimálně 15 let, starší propozice nemám. 5 W platí pro QRP na KV. Snažím se mít sjednocené propozice letního i Zimního QRP závodu, aby závodníci mohli použít stejné vyzkoušené zařízení.
V propozicích starších QRP závodů byla podmínka, že zařízení bude napájeno z chemických zdrojů. Není důvodu se k ní nevrátit, nota bene když Winter BBT má stejnou podmínku rovněž. Automaticky se tím omezí výkon a při omezených zdrojích je nutno více přemýšlet, jestli s tím, co máme k dispozici vystačíme celý závod volat výzvu, nebo ušetříme kapacitu akumulátorů poslechem a prolaďováním pásma. Chápu, že se zdá nelogické pro toho, kdo sedí u zařízení doma, že metr od zásuvky napájí zařízení z baterek, ale snažím se sjednotit co nejvíce výchozí pozici všech závodníků ve prospěch těch, co vyrazí v zimě na kopec. Prostě čím více námahy závodu věnujete, tím větší šanci na umístění máte.
Hmotnost celého zařízení nechci omezovat. Kdo má chuť, nechť jede BBT, tam je vše sofistikovaně popsáno. Menší a lehčí zařízení mívají horší parametry, nechci být příčinou zanášení spektra spletry a šumem.
Asi nejvíce bylo připomínek k nemožnosti používat stabilní anténní soustavy. Opět zde platí má snaha o sjednocení výchozích podmínek. Na kopci ve sněhu nic velkého nepostavíte. Anténní soustavou ovlivníte vyzářený výkon více jak výkonem PA. Mohutná diskuse byla kolem toho na ok_listu. Takže, prosím, vedle monstra s 10 tunami hliníku si laskavě zvedněte menší hrábě. Stejně stabilní soustava bude k nepotřebě obalená ledem.
Páteční termín pro postavení antén vychází z propozic jiných portejblových závodů.
Pokud jedete naplno, tak na DX Cluster není čas. Z baterek na to stejně nebudete mít dost energie. Domlouvejte se na spojení, jak chcete, ale vlastní QSO včetně předání soutěžního kódu musí proběhnout na pásmu, to je snad jasné.
V zimě v chumelenici nebudou notebooky zrovna ochotně fungovat nemluvě o  kapacitě akumulátorů, která po celý závod nevydrží. Proto jsem přistoupil k přijmu různých forem papírových deníků, i když se to zdá krokem zpět. Pošlete-li mi log elektronický, velmi mi tím usnadníte vyhodnocení. Prosím soubor nazvat call.edi, u skenů call.jpg či v jakém formátu mi to pošlete, mám potom pohodlné přiřazení souborů jednotlivým závodníkům. 


Minulý návrh byl na http://www.ok2kkw.com/next/zimniqrp_2009.htm
Prosím vás o připomínky k propozicím na ok1dom@seznam.cz, ok_listu či diskusi na OK2KKW.

