Jak jsem nevyhrál RUSSIAN DX
CONTEST
aneb
je
těžké
zúčastnit se
V sobotu odpoledne 15.3.2014 jsem dostal nápad si trochu za-vysílat. Pochopitelně CW. Hulákat do
mikrofonu a ještě k tomu doma, není dobrý nápad. Ale je víkend a určitě bude nějaký závod. Na stránkách
http://www.pg7v.com/ jsem zjistil, že probíhá Russian DX Contest. Předpokládal jsem tedy naději, že bych
mohl se i někam dovolat. Nicméně moje anténní vybavení je více než omezené a TRCVR FT-817 s cw
ﬁltrem také není žádný zázrak. Po prozkoumání pravidel, vysunutí prutové antény na 7MHz, zřízení
pracoviště , jsem byl připraven k činu. Vzhledem k možnostem našeho bydlení bylo jasné, že účast bude
od 17:00 do 22:00. Po naladění na pásmo moje nadšení trochu opadlo. Silných stanic tam sice bylo dost,
ale jejich telegrafní rychlost byla trochu z jiné dimenze. Pod 140 zn/min tam snad nikdo nevysílal. Zápis
rukou značky tedy byl možný tak na dva – tři pokusy (mých sluchových 130 zn/min se tomu jen vzdáleně
přibližovalo). První překážka tedy byla překonána, druhá však byla horší. Vždy jsem čekal až opadne nával
na volanou stanici a ozval jsem se svým volacím znakem (telegrafní pastičkou nastavenou na 28wpm).
Většinou jsem musel znak tak 3x opakovat, ale byli i tací kteří to měli na poprvé (SK3W). Došlo k výměně
soutěžního kódu (RST a číslo spojení). A tady nastal problém. Takřka všechny stanice si nechávali
opakovat číslo spojení, protože asi moc nechápaly, že oni dávají 352 nebo 658 a já dávám 001 nebo 003
atd. Bylo pár i takových, které po výměně soutěžního kódu na moje číslo rezignovali a nezapsali si jej.
Vždy po každém spojení jsem tedy čekal, jestli stanice s následující stanicí dá číslo spojení větší nebo
stejné. Tím jsem si ověřil, zda spojení se mnou si zapsala. Byla tam i taková stanice, která vysílala výzvu a
soutěžní kód stejnou neměnnou rychlostí. Odhaduji tak kolem 160-180 zn/min. Nikdo si nenechal nikdy nic
zopakovat. Poslední spojení jsem zapsal 22:00. Počet spojení jsem ukončil s číslem 13-5655 bodů. Uvádím
výčet stanic, které měli tu trpělivost navázat spojení s 5w stanicí s prutovou monobandovou anténou na
7MHz a nevysíláním přes PC.
9A4WY-551 km, YT5A-708 km, RA22AO-1641 km, LY2RJ-767 km, DL5YYM-396 km, LZ6C-789 km,
RK5D-1504 km, EU1R-1191 km, LI5O-1326 km, YU5R-673 km, IT9EJW-1349 km, SK3W-1190 km,
IQ2CJ-749 km.
Vítek OK2LET 73!

