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Pozdravljeni, kot vidite oziroma boste videli, so pred vami že aprilske NOVICE RK MOZIRJE,
Kot ponavadi, se na srečo nabere v času med dvema številkama dovolj gradiva za nekaj strani glasila.
Neglede na letne čase in vreme gredo aktivnosti v našem hobiju naprej.
Obletnica se nezadržno bliža, tako da je še večina moči in časa namenjeno prav pripravam gradiva in
ostalih zadev glede tega.

VODENJE SKEDOV RK MOZIRJE
Miro je spet pripravil tabelo vodenja skedov, ki še vedno poteka po ustaljenem redu vsako sredo ob
21 uri.
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TEKMOVANJE CQ WPX SSB 2018
Pozdravljeni
Marčevski vikend od 24.3. in 25.3.2018 smo na naši sedaj
že skoraj tradicionalni contest lokaciji pri Urošu v
Cirkovcah izvedli tekmovanje CQ WPX SSB.
Zaradi velike časovne stiske je do zadnjega zadeva visela
v zraku ali se bomo tekmovanja udeležili ali ne. Malo
vzpodbude nam je dalo dejstvo, da bomo branili 1. mesto
v Evropi iz tekmovanja CQ WPX SSB 2017. In smo se
odločili da bomo tekmovali ,saj izgubit nimamo kaj.
V sredo popoldne, smo se prvič zbrali pri Urošu in v
precej zimskih razmerah (Sibirskih HI) postavili Spiderbeam anteno jo umerili ter na hitro preizkusili
če vse štima.

zimske razmere

V četrtek se nas je zbralo nekaj več in antene so se hitro postavile po travniku okoli novogradnje,
postavili smo komplet faziranih vertikalk za 7mhz (smer 300-120) ter dipole za 1,8MHz, 3,5MHz in
7mhz. Nekaj težav smo imeli le pri umerjanju dipolov za 3,5 in 7MHz.
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V času tekmovanja se je izkazalo, da
bi bilo dobro postaviti še vertikalko za
3.5MHz.
V petek smo anteno spiderbeam
dvignili na delovno višino, postavili še
drug komplet faziranih vertikalk za
7MHz (smer 240-60) ter povezali vse
antene preko antenskega preklopnika s
postajo v PPSju. Dvignili smo še eno
40m dolgo en-feed anteno kar se je
izkazalo za dobro odločitev, saj je
nekajkrat v tekmovanju prišla zelo
prav.
v pričakovanju noči in tekmovanja
Zvečer med testiranjem vseh anten pa se je pokazal problem da en komplet faziranih vertikalk ne
deluje kot bi moral. Po merjenju vsake antene posamezno se je izkazalo, da mora biti problem v
elektroniki oziroma nekje v preklopniku med fazami antene. Po temeljitem pregledu se je izkazalo,
da smo imeli kratek stik v kondenzatorju. Napako smo odpravili in sistem je nato delal super.
Ob 1h ponoči po našem času (s petka na soboto) se je tekmovanje pričelo. Sam sem imel zopet čast
pričeti s tekmovanjem. Prva logirana zveza v dnevniku je bila z YO2DFA ob 00:03:23 na 3,733MHz.
Lahko rečem, da je bilo prvih 5ur tekmovanja zelo uspešnih. V dobrih 5 urah sem v log vpisal blizu
250 QSO in priznam, da sem bil zelo navdušen in apetiti po za nas rekordnem številu zvez so hitro
rastli. Res je,da je prvi nekaj ur najlažje pobirati ker praktično nobene postaje ki jo najdeš na bandu
še ni v logu. Število zato zelo lepo in hitro raste. Je pa na 7MHz in 3.5MHz vladal velik kaos.
Izkazalo se je, da zaradi ne slabih temveč katastrofalnih pogojev na višjih frekvencah, vse postaje
poizkušajo z delom na nižjih. Ne spomnem se, da bi kdaj 7MHz bil tako zabasan s signali.
Vseeno pa mi je uspelo kar nekaj zelo lepoh zvez na 3.5 in 7MHz z nekaj zanimivimi državami.
Vendar optimizem je še vedno rastel. Sam pri sebi sem rekel, da če bo šlo takole naprej lahko
dosežemo 1500QSO +. Pri dobrih pogojih na bandu bi nam tudi uspelo.
Za postajo sta me nato zjutraj malo pred 7. uro zamenjala Jože in Barbara, ki sta tudi zelo lepo
logirala zveze v dnevnik in število zvez napram rezultata iz 2017 je bilo vseksozi večje, tudi število
točk v seštevku zvez, množilcev in točk je bilo vseskozi zelo dobro.
Nato pa se je ustavilo! Bandi so bili pobrani, na CQ klice ni bilo nobenega odziva in pričeli smo se
mučiti. 14MHz je bil kot ponavadi v zadnjih letih precej slab, vendar se je, dalo narediti nekaj lepih
zvez, tudi število zvez je bilo podobno kot v zadnjih letih. 21MHz pa je že bil precej slabši. V vseh
48urah smo na 21MHz naredili "le" 91 QSO. Kasneje se je izkazalo, da ta rezultat za 21MHz sploh ni
slab. Postaja S51A (RK triglav Ljubljana) so v enakem času na 21MHz naredili le kakšnih 45QSO
več od nas, treba je omeniti, da so delali v kategoriji z veliko močjo, ter s precej boljšo antensko
opremo kot mi.
28MHz pa ne bom omenjal, saj smo oba dneva poizkušali vzpostaviti kakšen QSO na tem
frekvenčnem območju, vendar nismo slišali niti enega samega samcatega signala.
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V nočnem času iz sobote na nedeljo so se za postajo usedla Uroš in Toni, proti jutri pa zopet Jože in
Barbara. V nedeljo popoldne je k uspešnosti tekmovanja pripomogel tudi Miro.
Glede na precej slabe pogoje in zelo počasno zbiranje zvez v logu je začetni optimizem hitro kopnel
in v nedeljo se je še število zvez 900 zdelo skoraj nemogoče.
Kasneje v nedeljo zvečer pa se je zopet nekoliko odprlo na 3.5MHz področju. Rezultat in število zvez
je zopet lepo rastlo.
V ponedeljek ob 02:00 (zjutraj) 00:00 ob zaključku tekmovanja po 48 urah, smo bili na lokaciji še
S50SL, S55BA, S55K in S55X. V tekmovalnik dnevnik sem kot zadnji operater (zadnjih 45min) ob
23:59:18 vknjižil 1021. zvezo s postajo SN20UM na 1,848Mhz
Nekaj statistike:
* Operaterji: S50SL, S51TS,
S52ON, S55BA,
S55K in S55X
* Število zvez: 1021
(štiri podv. torej je prizn. samo 1017)

Band QSOs Pts WPX
1,8
74
151
35
3,5
366
825 222
7
209
606
98
14
277
513 152
21
91
251
44
Total 1017 2346 551
Score: 1.292.646
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* ODX (najdaljša zveza): ZM4T (Nova Zelandija) preko longpath 21625km (7MHz, 24.3.2017 ob
04:42, Op: S55X)
* DXCC države: 94 (3V, 4L, 4U* 4X, 5B, 5Z, 7Q, 8P, 9A, 9H, 9K, 9Q, 9Y, A6, A7, C5, CE, CN,
CT, CT3, CX, DL, E7, EA, EA8, EA9, EI, EK, ER, ES, EU, F, FM, FY, G, GD, GI, GM, GU, GW,
HA, HB, HI, HK, HS, HZ,I, IT9, K, KP2, LA, LU, LX, LY, LZ, OD, OE, OH, OK, OM, ON, P4,
PA, PJ2, PJ4, PJ5, PY, PZ, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, TA, TI, TJ, TK, UA, UA9, UN, UR, V3, VE,
VP5, YL, YO, YU, YV, Z3, ZL, ZP, ZS)
*4U ni priznana DXCC, v tekmovanju je ekipa 4U13FEB s tem znakom promovirala mednarodni
dan radia, 13. februar.
Plusi:
+ zelo dobro nam je šlo na 3,5MHz in 1,8MHz
+ zelo dobro delovanje obeh kompletov faziranih vertikalk za 7MHz
+ lepo število množilcev
+ dobra lokacija
+ veliko število članov prisotnih na tekmovanju in pri pripravi ter pospravljanju
+ dobro vzdušje ter sodelovanje med člani RK
Minusi:
- Slabi pogoji na višjih bandih
Izboljšave:
* zelo prav bi nam prišel še kakšen operator več ki, lahko samostojno dela s postajo. Udeleženci smo
bili kar precej utrujeno. Od začetka sicer še gre, vendar delati več ur skupaj in biti zbran je pa težje.
Ko gre tekmovanje h koncu je pa že kar mučno sedeti 3 ure ali več za postajo. Enostavno pri postaji
nisi več zbran.
* pri enakih pogojih na bandih, bi bilo dobro še postaviti vertikalko za 3.5MHz (narejeno imamo,
vendar smo se odločili pred tekmovanjem, da je ne postavimo) in mogoče bi še kaj naredili za delo na
nižjih bandih.
* glede na letošnje izkušnje moramo več vztrajati na CQ, saj se je izkazalo, da smo po dolgotrajnem
CQ-janju dobili spot na DX Clustru in število zvez se je takrat večalo. Res je pa da imamo "YL
amplifier" ki potegne kakšnega operaterja več  HI
* 24 solarni cikel še vedno traja in je še vedno v minimumu. Čaka se pričetek 25 solarnega cikla in
upajmo, da bodo razmere prihodnje leto na tem tekmovanju že boljše. Čez kakšnih 5 let pa že lahko
upamo na maksimum 25. cikla, takrat pa nebi smelo biti težav za delo na 14, 21 in 28MHz. Do takrat
moramo več naporov vložiti v delo ter antene nižjih frekvenčnih območij (1,8 in 3,5MHz)
Mogoče bi se lahko letos poleg tekmovanja Field day in CQ WW, kot klub udeležili še kakšnega.
Koledar večjih tekmovanj do konca leta 2018 ki bi se jih splačalo udeležiti:
- IARU HF World Championship ( 1200, Jul 14 to 1200, Jul 15, 2018 ) - SSB in CW
- European HF Championship ( 1200Z-2359Z, Aug 4, 2018 ) - SSB in CW Organizator ZRS samo SingleOp kategorija
- IARU Field day Reg 1, SSB - ( 1300, Sep 1 to 1259, Sep 2, 2018) - SSB
- CQ Worldwide DX Contest, RTTY ( 00:00, Sep 29 to 2400, Sep 30, 2018 ) - RTTY
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- CQ Worldwide DX Contest, SSB ( 0000Z, Oct 27 to 2400Z, Oct 28, 2018 ) - SSB
Še enkrat zahvala vsem ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi tega tekmovanja!!!
73 de S55X – Jaka

še radioamaterska za konec

OBLETNICA RADIOKLUBA MOZIRJE 1968 - 2018
Za konec bi omenil še pomemben datum, ko bomo proslavili 50 letnico od začetka delovanja našega
kluba.
Pripravili bomo proslavo s podelitvijo priznanj in kratkim kulturnim programom, ki bo 11. maja 2018
v Kulturnem domu Mozirje.

Uredil:
Robi - S56VHR
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