Komentáře
Děkuji za závod a vyhodnocení Radek OK1DEP

Ahoj Lubosi a vsichni zavodnici. Sice bylo dost silne QRN, ale podminky dobre tak ze
zadny problem. Prekvapenim byla slusna ucast v dobe konani WAE contestu.
73 Jirka OK1OA

Ahoj Luboši,
deník v příloze, děkuji.
73!, Vladimír
OK2CVH

Ahoj Luboš a pretekári, dnes bolo u mňa QRN o poznanie silnejšie než
minulé kolá. Dajak sa mi nedarilo dovolávať a na CQ len málo odpovedí.
Vďaka za vyhodnotenie. Ak sa mi podarí, budúci týždeň odbehnem MASO z
klubu, doma totiž nemám ant na 40m.
FT817ND 5W Dipol. 73s Miro om5rw

Pozdrav všem, dnes stávkoval počítač, tak jsem tam strašně kombinoval ručně, restart
...než se to vstřebalo, takže omluva za někomu zpackaná QSO.
OK1USP Josef

Ahoj Luboši,
v příloze posílám log. Děkuji za závod a vyhodnocení!
73! Jirka OK2NAJ

Zdravím závodníkov,
dnes som mal poväčšine problémy sa dovolávať - darilo sa len keď som volal sám, ale to
je z mojej lokality bežné. Vďaka za spojenia,
Luboš (dnes signál u mňa výborný) za vyhodnotenie a dopočutia
nabudúce
73 Miro OM3ZU

Ahoj všem,
odjeto opět z lesa, z pařezu. Dnes mě trápili technické potíže s napájecím konektorem asi
jsem ho už utahal. Patrně tam bude nějaká chybička. Brzy to bude opět na čelovku.
73
Jirka OK7NV QTH nr. Votice

Zdravím závodníky,
dnes mi připadlo, že se závodu účastní méně stanic.
Díky za spojení.
PZ + 72 Láďa OK1LO/Q

Udělal jsem dost zmatků , ale vše bylo v zápalu boje, za což se omlouvám .
Jinak bez QRN,
hezký to bylo. Nsl. někdy zase. OK1RZ

Ahoj, Luboš!
Po dlhšej dobe mi to časovo vyšlo a mohol som sa zúčastniť závodu. V prílohe posielam
LOG.
Ďakujem za spojenia a všetkých pozdravujem.
73! Peter, OM5CX

Luboši zdravím a posílám LOG. Děkuji za vyhodnocení a za pořádání závodu. Dnes dobré
podmínky. Děkuji všem stanicím za spojení.
VY 73! Jirka, OK1DAR

Zdravím závodníky,
dnes jako pileup-dost qrn, ale signály silné,kdo zavolal toho jsem udělal.Dík všem za
spojení,Lubošovi i za hodnocení(dnes měl signál mimořádně silný) a těším se na příští
kolo na 40m.
73! ok2pkt Roman

73 a TNX všem - Gusta 2GU

Ahoj Luboši,
v příloze deník NZ 14.srpen 2022.
Dnes dobré podmínky bez QRN. Dík za vyhodnocení a všem za spojení. NSL za týden.
Hezký den
73
Tony OK1DOR

