
Vaše komentáře

Ahoj Všem! 
Závodilo se mi velmi dobře, snad bude můj rekord v QSO (dfm, že nebude mnoho chyb). 
CUC bych ponechal tak jak je, možná nějaké zpestření v podobě CUM atd, bylo popsáno v 
předchozích komentářích. 
Nsl v příštích závodech. 
73!   OK2NAJ   Jirka 

Bída, tentokrát to moc nechodilo. Všem děkuji za spojení.
RIG : Homo domo QRP TRX  GM47-DZD 1W out
ANT : LW 60m
ruční klíč
73!
Zdeněk OK1DZD

Pozdravení všem závodníkům / -cím.
Tak další kolo za námi a opět boj o medailové místo, tedy z dolního konce. Pileup v 1. kole 
nenalezen a v druhém vybojován asi za 4 minuty. Na konci závodu spojení s OK2FII/Q. To bylo 
maso přes to rušení, které začalo zároveň se spojením a ukončilo ve chvíli, kdy jsem dal r tu.
Snad jsem kód pobral na třetí pokus dobře.
Naslyšenou za týden.  72! Zdenek 1z

Ahoj posílám deník. Dnes jsem nenašel v 1. Kole pileup takže se asi nechytám. 

Na slyšenou za týden

Jirka OK1DDQ

Slyšet bylo dobře, jen ke konci se rozlehlo po větší části soutěžního pásma chrčení a už jsem 
neslyšel slabší stanice. I tak byl výsledek 30 spojení pro mne dobrý. Po etapách 12+18 qso. Lepší ta 
druhá...
Pileupová stanice se mi podařila 2x, kvéčková jen jedna (OK2ZC/Q) a taky dvakrát. 
72 Jenda OK2BND/Q

Tak se ještě jednou omlouvám za zmatky v 224, deník píšu na papír, pro mne nejrychlejší a 224 
jsem asi někde ,,snědl", dneska to bylo lepší epe....žůžo.... šlo mi to jako na drátku, nebýt výpadku 
mezi 46 a 49 min měl jsem CUC rekord 40 qso. Jinak bych hlasoval nechat sprint a jestli chce 
někdo použít 100 Watů a zatížil bych je /A nechť má kategorii á 1 bod a jede třeba i mimo SPRINT, 
QRP bych hlasoval pro 2b ,,, /q JEN ORIGINAL QRP ZAŘÍZENÍ 4-5b za QSO. Myslím že by 
zákaz skymerů měl být zachován. Uvažuji o nějakém deníku pro závody, že by to zrychlilo práci a 
asi by vyšlo více QSO, ale myslím že je to vlastně závod PC a jak se obsluha naučí využívat funkce 
programu a myslím že tím trošku uhybáme z takového toho hamspiritu, nejsem proti těmto 
pomůckám, kdyby to mělo přivést další CUCáky, protože jen tak nevymřeme.....hihi. 73 Milan

Dobrý začátek, špatný konec. Dnes se to potvrdilo. Za prvních 5 minut 10 QSO, pak už to nešlo.

Je to možné? Je! Celkem 39QSO, ale v tom zmatku jsem jedno číslo přeskočil a tak vlastně jen 38.

V první etapě pile up OK2BNF přišel na první zavolání. V druhé etapě jsem se nemohl dovolat,



několik QRPP stanic mne převolalo. Ale nakonec se to podařilo, díky Stando za obě QSO!

Zaregistroval jsem novou stanici OK6DJ, to je výborné!

Díky všem za QSO a NSL příště!

PZ a 72!   Honza, OK1MNV

Zdravím závodníky,
dnes byly (alespoň) v mém QTH docela dobré podmínky. Tomu napovídalo i spojení s Honzou 
OK1MNV před závodem. Povedlo se spojení s pile - up stanicí v obou kolech a pěkné přelomové 
spojení s OK2BWJ. Díky všem za pěkný závod. Příští kolo se nebudu z pracovních důvodů 
účastnit, takže naslyšenou v CUC 227.
PZ + 72 Láďa OK1LO/Q

Nazdar cérky i mládenci !
K debatě na téma změny pravidel CUCu toho bylo dost již kvalifikovaně vysloveno zkušenými 
účastníky.  Netoužím po změnách nastaveného systému, ale snad  pro náruživé harcovníky milující 
delší extázi vznikající svištěním telegrafních signálů a pocitem blaženosti z přibývajícího počtu 
spojení by nebylo na škodu občas zkusit třeba 4 čtvrthodinové etapy za sebou, nebo možná ještě  
myšlenka  závodit až by bylo dosaženo počtu spojení limitovaného obsahem tabulky pro zápis, 
které by rozhodl laskavý vyhodnocovatel, například 100 QSO. Ti velmi rychlí by asi skončili dříve  
a ti šikovní by pomalejším tempem a vyzobáváním vzácných Q stanic měli šanci získat dokonce 
lepší umístění než dvoupísmenkoví rychlíci často používající při dobývání se na stanice puze druhé 
části značky nebo suffixu..... Ještě jde o to jak by to odnesl a zda vůbec unesl chudák 
vyhodnocovatel..........
     Osobně bych přivítal termín závodu konání ne o weekendu, který se dá využít k jiným 
aktivitám,  ale trvale nechat pouze pondělky s potřebnými změnami času konání podle podmínek.  
NSL - Petr OK2BTK.

Ahoj závodníci,
včera jsem zvedl ramena dipólu do větší výšky.
Byla to trochu komedie, protože mých 100 kg se mně na strom nepodařilo dostat.
Ovšem tchán rybář napodruhé nahodil na horní patra stromu a bylo to znát.
Dnes osobní rekord 48 QSO. Asi tam budou chyby, ale dnes jsem spokojen.
K dotazu na změnu podmínek zastávám většinové stanovisko o zachování výkonů,sprintu i délky 
závodu.
Přeji všem hezký týden a v pondělí opět nsl.
Jirka OK5OK

Ahoj všem,
podmínky podobné jako před týdnem.Opět se dařily spojení s qrpp stanicemi.
Měl jsem problém dekódovat značku OK2JD /nebo OK1KZ?/.Taky bych se chtěl omluvit 
Vincovi OM7AT- zrovna když dával číslo spojení  tak někdo rušil nosnou přesně kmitočtu.
To jsem ještě v CUCu nezažil.
Protože jsem nebyl v Holicích, posílá aspoň fotku .Jsem na ní se svým pejskem Emyškem,který mi 
u všech
závodů asistuje.Někdy se mu to nelíbí,což se projeví na výsledku.HI
Mějte se všichni krásně 72 + PZ Láďa OK2BLD




