
Komentáře

Ahoj Lubosi, dekuji za zavod a vyhodnoceni, preji hezky vecer . Petr OK1NS 

Ahoj Luboš a pretekári, dnes to bolo veselé, dosť staníc aj silné
signály vrátane /Q staníc. FT817ND 5W Dipol. 73s Miro OM5RW 

Zdravim vsechny zavodniky. Dnes bohuzel z Prahy a velmi spatne jsem se dovolaval. 
Kdyz jsem se 5x za sebou nedovolal, uz jsem mel chut to vypnout, pripadal jsem si jako 
bych byl QQQ.

73 Jirka OK1OA

Zdravím závodníkov,
dnes dobré podmienky, len /Q stn s QSB. Vďaka za spojenia,
Luboš za vyhodnotenie a dopočutia nabudúce
73 Miro OM3ZU

Slyšel jsem nějaké nové stanice. Doufám, že se jim závod zalíbí a
uslyšíme se i v dalších kolech.
73 a děkuji za vyhodnocení.
Robert OK2PYA 

Ahoj závodníci,

dnes pekná účasť /Q staníc. Inak signály u mňa dosť kolísali, nikto neprechádzal v nejakej extra sile.

73, Milan OM2KI/Q.

Děkuji za závod a vyhodnocení Radek OK1DEP

Zdravím závodníky,

dnes opět z chaloupky. Podmínky byly docela dobré. Díky  všem za spojení.



PZ + 72 Láďa OK1LO/Q

KX3 - 5W - Dipol
Zápis do N1MM

Ahoj Luboši, zdravím a posílám LOG. Děkuji za vyhodnocení a za pořádání závodu. Všem
stanicím děkuji za spojení!
Podmínky velmi dobré.
VY 73! Jirka, OK1DAR

Ahoj, Luboš!
Posielam LOG z dnešného kola NZ(317). V prvej etape boli u mňa lepšie podmienky, v 
druhej to bolo slabšie, ale v obidvoch etapách som sa dovolával až na druhý či tretí raz...
Dík za dve QSO a za organizovanie  závodu - je to pre mňa príjemné spestrenie nedele.
73! a dopočutia o týždeň!
Peter, OM5CX

NZ Nr 317: Co napsat nevím, asi horší podmínky šíření nebo méně stanic? Dnešní NZ mi 
asi "nesedl" na moji ANT.
PZ a NSL příště! Honza OK1MNV (OK5MN)

Ahoj všem, díky za qso a Lubošovi OK1FGD za vyhodnocení.

Zdá se mi ,že se začíná rozmáhat nešvar rušení probíhajícího qso dáváním cq na stejném

kmitočtu.

Nsl příště 73 Láďa OK2BLD/Q

Ahoj Luboši a všichni ostatní,

podmínky na moji anténu nesedly a měl jsem i místní

rušení, výsledek tomu odpovídá. Díky všem za spojení

a Tobě i za vyhodnocení. Na slyšenou v dalším kole

NZ. VY 73 ! Jaromír OM8ON 

Ahoj,



v příloze deník NZ 21.5.2023.
Dnešní test - zpočátku se podmínky zdály OK, ale postupně se zvedlo zvl. rušení
a těžko jsem se dovolával. Také se projevuje  něco podobného jak píše Jirka OK1OA. 
Jako bych nebyl slyšet. Trcvr IC-756 PRO 3, 100W, ant. vertikální a horizontální smyčka 
86 m. QTH Praha 4.Krč. V testu MWC na 80 m stejný problém. Snad se to časem vylepší. 
Díky Luboši za vyhodnocení, všem za spojení a NSL za týden.
Hezký den
73
Tony OK1DOR

Zdravím závodníky a posílám deník z nz317. Podmínky v závodě dobré, ale zdálo se mi to

dnes nějaké divoké, často jelo několik stanic přes sebe, některé  byly až neuvěřitelně 

silné. 

Dík všem za spojení, Lubošovi i za hodnocení a za týden se těším NSL.
73 OK2PKT Roman

________________________________________________________________________

Ahoj, Liuboší !
V přílze zasílám log ze včerejšího NZ.
Dík za závod !
73 - Pepa OK1WSL 
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