Zimní QRP závod – návrh propozic

Na letošní VKV schůzce v Holicích padl zajímavý návrh na zimní QRP závod. Jelikož jsem se vícekrát zúčastnil Vánočního závodu z Liščí hory v Krkonoších, kam jsem doběhl na běžkách se zařízením v batohu, na sněhu nainstaloval stanici a zkřehlýma rukama zapisoval do deníku, tak vím, co to obnáší.
Podmínky jsem navrhnul jako určitý kompromis mezi Železným mužem (spíše Yetim) a mastňákem. Bohužel jsme trochu za ta léta změkčili, tak nemůžu všechny najednou vyhnat na mráz a sníh, to by byl úhyn radioamatérů obzvláště masivní.

Propozice jenom ve stručnosti, zbytek jako v letním Klasickém QRP závodě.

	Termín: První neděli v únoru, 1. etapa 09.00 – 11.00 UTC 432 MHz, 2. etapa 11.00 – 13.00 UTC 144 MHz. Každá etapa bude vyhodnocována samostatně.


V DL je v té době Winter BBT Contest, jednou jsem se omylem do něj připletl v sobotu na Klínovci na 1296 MHz a nestačil jsem psát do logu. V životě poprvé jem na tomhle pásmu musel použít volání podle čísel :=))) Bohužel pásmo 1296 MHz nenavazuje, je v sobotu, a já nechci závod natahovat na 2 dny. V OK1 bude rozhodně co dělat, z OK2 to zase budou delší štreky. Rušení by mělo být minimální, prskání hrozí jenom při chumelenici.
Zajímal by mne váš názor na vyhodnocení obou etap dohromady prostým součtem bodů. Nemyslím, že v této době je 432 MHz natolik technicky a provozně složitější, než 144 MHz, aby se spojení musely bodově jinak ohodnotit. Většina zařízení umí obě pásma.


	Kategorie jediná, Multi i Single dohromady

Nemyslím, že nás zkraje bude tolik, abychom museli vytvářet více kategorií. Navíc, během 2 hodin, nanejvýše 4 hodin prakticky není třeba se střídat, zejména pokud obsluha požívá nemrznoucí směsi. Nevýhodou je potom poněkud dobrodružnější sjezd na běžkách ze zvoleného kopce.

Pomoc při stavbě antény nepovažuju za  pomoc při závodě. 

	Výkon max 10W
Napájení všech zařízení, potřebných pro provoz (TCVR, rotátor, bug, PC ...) poze z chemických zdrojů, můžou být dobíjeny po dobu závodu pouze ze slunečních článků nebo mechanických zdrojů poháněných lidskou silou.


Prostě co si na kopec vyvlečete, to tam máte. Jde o bezdrátové spojení, tak co tam mají co dělat dráty natažené někam do zásuvky. Pokud se chcete zahřívat točením kočičákem, máte možnost.

	QTH libovolné, na kótě může být elektrický proud


Najde se málo kopců, kde již nestojí barák nebo BTS nějakého z operátorů. Můžete klidně vysílat z teplého hotelového pokoje – ale pozor, zařízení napájet jenom z chemických zdrojů, to platí stále! Spoléhám na váš smysl pro fairplay. Rovněž krcku na smetáku můžete vystrčit z okna až v pátek.

Antény smějí být postaveny nejdříve v pátek před závodem

To, aby ten závod byl přece jenom trochu polní. Jinak by stále vítězily stanice se 10 tunami hliníku na lesu stožárů, nakrmenými patřičným stádem HP. Nemám námitky proti takovým stanicím o subregionálech, zbudovat to všechno vyžaduje spoustu práce a ještě více peněz, ale tohle má být trochu jiný závod. Na sněhu postavit a ukotvit cokoli většího je velmi obtížné, to, co v létě je hodinová práce vyžaduje v zimě celý den a ve sněhové vichřici si člověk připadá jako Sysiphos – probatum est.

Prosím o názory a komentáře k navrženým propozicím. Můj email je ok1dom@seznam.cz
také Diskuse na webu OK2KKW by mohlo být to pravé místo. A abych nezapomněl, počítám s tím, že závod vyhodnotím. Pokud ale někdo touží ho vyhodnocovat a zaváže se to dělat po delší dobu, milerád mu tu čest přenechám.

Mirek OK1DOM



