
Z komentářů CUC597  (Vybrány -připomínky ke změnám)

OK1LZ Úterý, ale přizpůsobím se většině
OK1OA Ponechat jak je, Pouze v mesicich prosinec a 

leden presunout pred MWC, tedy asi 
1600-1630 GMT (nebo jeste o pulhodiny 
drive) 

OK1LO Nemůžu vysílat v pátek, jinak je mi to jedno. 
OM3ZU Na zmenu termínu sa prispôsobim - nerobí mi 

to problém.
OK1FKD Přeložení závodu na jiný den by mohlo být 

třeba na úterý 
OK2BND Nemělo  by se do toho moc vrtat .
OK2PKT Navrhoval bych přesunout vždy na prosinec a 

leden začátek cucu před MWC,tj v pondělí na 
16,00h místního času. 

OK1MKX .Dal bych přednost pátečnímu termínu, ale 
nevadí ani úterý. 

OK2OP Za mne optimální asi pondělí hodinu před 
MWC nebo pak pátek. 

OM8ON Ponechat pondělí a v prosinci,lednu  začátek 
přesunout před MWC v čase 16,00-16,30 UT. 
Když už by bylo více hlasů za změnu dne, 
přikláněl bych  se na úterý. 

OM8AQ V zimných mesiacoch presunúť termín CUC-u 
pred memoriál OK1WC, t.j. 16:00 až 16:30 
UTC. 

OK1DCS Změnit termín závodu na středu. 



OK1DZD Byl bych pro pondělí od 1600 do 1630 zimního
času. 

OM3IAG Je to pro všechny stejné., tak to nechejme tak, 
jak to je. 

K výzvě  na  vyjádření  ke  změně  podmínek  se  vyjádřilo  z  asi  40
borců.kteří jezdí jen 14 závodníků. Je to málo, ale i tak budeme mít těžké
rozhodování.  Abychom  vybrali  několik  verzí  a  nechali  v  anketě
rozhodnout  je  potřeba  další  čas  a  než  by  k  tomu  došlo,  budou  asi
podmínky lepší a změna by byla zase na pořadu dne až pro příští zimu.

Při  pohledu  na  těch  14  vyjádření  je  patrné,  že  bude  řada  z  nás
spokojených, ale i řada zklamaných.

Pořadatelé nyní stojí před rozhodnutím. Buď nechat vše jak je, i to
zaznělo v anketě, nebo jedno řešení vybrat. 

Zaznělo  zde  několikrát,  posunout  v  zimě CUC před  MWC.  Je  to
jedno z řešení. Ale v paměti mám diskuzi, kdy se řešil pondělní termín a
čas. Ten , který by nám vyhovovatbyl obsazen MWC. S pořadateli jsem
komunikoval  a  tehdy nám vyšli  vstříc  a  posunuki  távod  o  půl  hodiny.
Jelikož  se  jedná  pro  nás  o  2-3  zimní  měsíce,  jistě  bychom  mohli  tu
půlhodinu před MWC obsadit. K problému by ale mohlo dojít, pokud by
chtěli také kvůli podmínkám v zimě kousek dolů. Nechci malovat čerta na
zeď,  ale  ti  co  MWC   jezdí  již  komentovali,  že  ke  konci  závodu  už
podmínky byly špatné.

Do tabulky z komentářů vybral a okomentoval OK1LZ. Pouze tedy můj
pohled. S Jirkou a Petrem se urychleně dohodneme jak dál a co nejdříve
změnu provedeme.


