
ZRS NOVEMBRSKO CW TEKMOVANJE 1999
NEURADNI REZULTATI

DEL DEL ODX  ODX ODX
PL CALL UL PTS QSO QSO   % CALL  UL QRB

*** A, 144 MHz
1. S50C JN76JG 119113 341 3 0,7 DK5QN  JO42DC 802
2. S53T JN75GV 109076 298 9 3,6 DL8OBC/P JO40BP 710
3. S52XA JN76KI 76587 231 19 7,2 DL8OBC/P JO40BP 689
4. S59R JN75KX 66671 210 9 5,0 DK5PD  JN39VV 684
5. S55M JN65XM 49338 157 12 9,0 OM3CSO/P KN18CX 731
6. S59ACM JN66WA 35227 136 3 2,6 SP9AMH/P JO90RM 649
7. S53YA JN76BL 30350 119 10 11,3 OM3CSO/P KN18CX 665
8. S57NPR JN65TM 5210 33 5 12,4 DK5PD  JN39VV 653

*** B, 144 MHz
1. S57C JN76PB 119903 335 4 1,4 DL8OBC/P JO40BP 734
2. S51FB JN86DR 96380 284 15 5,0 DL0KM  JO31BC 887
3. S52ZW JN86BT 89787 270 17 5,6 DL8TBW/P JO30GU 832
4. S54M JN86CM 71151 218 15 7,0 DL8OBC/P JO40BP 750
5. S53AK JN86BN 59285 184 11 4,8 DF0CI  JO51CH 682
6. S51DX JN76CC 51600 177 6 3,4 DF0CI  JO51CH 649
7. S51TE JN76CA 45736 162 4 2,7 OM3CSO/P KN18CX 685
8. S51WC JN75PS 33282 127 6 6,3 I1AXE  JN34QM 636
9. S53VV JN65UM 31229 116 0 0,0 DF0GVT  JO40BC 658
10. S51W JN66VC 13776 72 2 2,4 G4DHF  IO92UU 1261
11. S59AV JN65TM 11812 60 1 1,4 DK8ZB/P  JN49PU 581
12. S59W JN76FC 6751 41 4 9,8 OM6EE/P  JN99LJ 497
13. S52CW JN76CI 5898 43 0 0,0 DL9NEK  JN59OP 429
14. S57M JN76PO 5216 29 4 14,4 DL5JAN  JO50XL 496
15. S52IT JN76AA 1200 17 2 7,7 IK5ZWU/4 JN54OE 302

KOMENTARJI TEKMOVALCEV:

S51DX: Slaba udeležba iz YU. Obilo dežja in mokrote. Veter mi je obračal 
antene tako da  sem logiral z levo roko. HIHI! Kakšna zgrešena črka bo sigurno v logu!

S52XA: Ob pomoči Janeza-S57T sem postavil antene in opremo v temi in vetru...
Zaradi napornega transporta od koče do vrha sva bila kar zdelana, potem pa seveda še delo na 
vrhu ....
Za dva je to bilo preveč zato sva raje odšla v "horizontalo". Naslednji dan sva še malo 
klofala, 
potem pa se je začelo. Postaj je bilo dosti in tudi veze niso bile slabe tako da je še kar 
šlo. 
Po približno 5 urah dela sem ostal sam  (kar se pozna na mojem cw hi). Potem se je začela še 
statika še močnejši veter in seveda zaspanost. Ker pa sem šel na test bolj za zabavo sem si 
privoščil 
soliden spanec. Klofat pa se tu te ure itak ni dalo... (preveč QRN in potem snega) Naslednje 
jutro 
je bilo cca 2cm snega. Po nekaj urnem delu pride nazaj se 7T tako da je bilo lažje. Kontest je 
bil lep 
kljub temu da je bilo naporno... V dolini smo odkrili vzrok "zajčkov" ki sem jih povzročal 7C 
in tudi 
"brkov" pri 0C. Upam da ni bilo prehudo (sorry še enkrat).Da bi lahko rekel da mi je kakšna 
smer 
šla posebej ne morem reči je bilo pa vseeno zadosti. 
Se slišimo...S52XA - Borut 73

S53AK: Slabi pogoji in veliko motenj med bližnjimi postajami. Zadnji UKV kontest iz te 
lokacije!



S53T: Lep rezultat in slabo vreme.

S53YA: Močan veter in sneženje mi je že zvečer prekinilo tekmovanje. Mislil sem nadaljevati 
zjutraj,pa sem ostal brez antene. Še vedno je orkansko pihalo, led pa mi je polomil BOOM. Na 
naši 
lokaciji letos nimamo sreče.

S54M: Sorazmerno dobri pogoji proti DL (36) in OK/OM (66/24), slabše proti I (samo 10), SP (5) 
in YU/YO/LZ (5,4,0). Zaradi groznih motenj od S53AK (zaradi bližine) izgubil več deset zvez.

S55M: Veliko problemov z vetrom, ki je polomil vse, kar se polomiti dalo. Odslej bo moja 
aktivnost 
v MMC samo še iz doline. Dve leti zapored mi veter lomi antene, le da je tokrat podlegel tudi 
rotator. 
Hvala Mirku IK3UNA za pomoč. Aktivna sva bila točno polovico tekmovanja! In ker je v vsaki 
črni 
kroniki običajno tudi ocena škode: cca 100.000 SIT! (Drugič raje priredim hamfest) S55M-Adi

S57C: Tokrat se lahko pohvalim z uspešnim tekmovanjem brez nepotrebnih tehničnih zapletov. 
Prav neverjetno, ampak tokrat ni odpovedalo prav nič. Ker antene za tretji antenski sistem 
niso prispele sem, ostal kar na dveh in se na veselje drugih pač malo bolj trudil z 
obračanjem. 
Aktivnost s smeri vzhoda in juga je bila pod vso ravnjo, tako da tretji sistem tako ali tako 
ne bi prišel do izraza. Zato pa je bila zelo dobra aktivnost iz DL, OK in OM. To mi je tudi 
prineslo možnost "rušenja" starega rekorda, kar sem si nekako zadal za cilj. Prav ta aktivnost 
je vplivala na dober povprečni QRB, kar mi je kljub manjšemu številu zvez od S50C prineslo več 
točk (čeravno niso v isti kategoriji so mi bili nekako edina konkurenca iz Slovenije). Pogoji 
se mi zdi, da so bili slabši kot lani.... vsaj glede na nekatere dolge zveze nad 800 km, ki 
sem j
ih letos sicer tudi slišal ampak zvez nismo uspeli uspešno zaključit (DL0KM-JO31 in DL8EBW/p-
JO30). 
Nekih večjih motenj ni bilo, razen S52XA, ki ima "plesajoče zajčke" po bandu in so se 
dostikrat 
pripeljali ravno na mojo frekvenco. Kljub uporabi sorazmerno velike moči sem bil presenečen, 
da 
je kar nekajkrat prišlo v mojo bližino CQjat kar nekaj bližnjih postaj... Očitno sem imel 
prečist 
signal, HI! Vredno bi bilo še omenit vreme, ki me je kar močno skrbelo. Čez noč je pihalo, 
tako 
da sem mislil, da me bo s stolpom, antenami in brunarico vred prestavilo v dolino! Občasno se 
je pojavila tudi statika, ampak na srečo samo na višjih antenah, na spodnji pa je bil ves čas 
mir. 
Upam, da bo rezultat zadovoljeval za TOP-TEN v evropskih rezultatih. 
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se javili v tekmovanju (44 S5 postaj) in seveda čestitke 
resnim tekmovalcem za dosežene rezultate. 73 de Branko

S57NPR: Prvi poizkus CW kontesta.

S59AV: Velikim problemom navkljub ( v soboto zvečer je odpovedal poslušnost rotator in mi 
je antena "jadrala po vetru"- zato sem delal na način: SLEPE MIŠI, IV3HWT na celem bandu s 
kliksi vred,
 v nedeljo zjutraj pa so v sosednjem balinarskem klubu s fleksarco rezali ograjo pod mojim 
antenskim stolpom, juhu..) sem nekako preživel do nedelje dopoldan. Potem pa sem šel raje 
domov. 
Upam, da bom imel več sreče drugič. Lep pozdrav iz Pirana! Vanja, S59AV
S59W: V nedeljo dobri pogoji proti DL in OK. Škoda, da s tekmo nisem začel že v soboto. Ali 
bomo 
tudi v tem tekmovanju uvedli kategorijo do 25 W?

Objavljeni rezultati bodo postali uradni po preteku roka za pritožbe in pripombe. O podelitvi 
priznanj bomo sodelujoče tekmovalce pravočasno obvestili (predvidoma 20.maja 2000).
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