2019. XI. 17. - Budapest 146 éves!

A 2019. évi Rövidhullámú Budapest-bajnokságról
Közel 50 állomás, 11 budapesti kerület a 2x24 perc alatt! A budapesti többkezelős
kategória győztes csapata, a HA5KHE legénysége ismét a II. kerületi József-hegyról
rádiózott, fényképet is mellékeltek (ld. lentebb) a log mellé. A verseny rövid ugyan, ám
pörgős, élvezetes. Pláne, ha még több budapesti kerület bekapcsolód(hat)na!
A néma kerületek száma ebben az évben sem csökkent. Egyre több helyütt sajnos az
alsó sávokat erősen terhelő internetes, ill. kapcsolótápos „spriccelés” magas szintű
QRN-je okoz 59++-os alapzajt 80 m-en. A vidéki állomások aktivitása ez alkalommal is
nagyszerű volt!
A logok egy kivétellel elektronikus formátumban érkeztek, a résztvevők csaknem 80
százalékától. A „Legaktívabb budapesti kerület” címet ismét a XVI. kerület nyerte el,
onnan 3 állomást, HA2OS-t, HA3FMR-t és HA5OO-t is hallhattuk. Idén ismét HA5JP,
Attila vállalta néhai Ede OM, HA5BWW „örökös tisztségét”; ő dolgozott a HG5BP
hívójellel. Köszönet érte!

SOAP BOX megjegyzések: HA5KHE op. HA5CQZ Zoli: Köszi a versenyt!
Kellemes időnk volt, nem tipikus november közepén. Küldök pár képet is. A verseny ideje
alatt az alábbi operátorok forgalmaztak: cw: HA7AR, HA5CQZ, HA5OW; ssb: HA7AR,
HA5CQZ, HA5OW, HA7SZA.
HA5AUC, Pista OM: Sajnos egyre kilátástalanabb a rádiózás innen a IV. kerületből, a
sok zavar miatt.
HG4F, op HA4FF Zoli: Még mindig kevés volt a résztvevő, főleg CW-n és sajnos a Bp.-i
állomások közül. Totálisan keveredik a kerület/sorszám és az, hogy a vidéki állomások
közül ki dolgozik Bp.-ről és adja a kerület számát. Meg kellene fontolni a szorzók
szerepét 2020-tól.

-2Kedves Zoli! A versenykiírás egyértelműen lefedi, hogy a vidékről forgalmazó állomások
a sorszámot három karakterrel adják le, sajnos, többen nem ezt teszik. Igen zavaró,
hogy nem HA5-ös prefixű állomások is dolgozhatnak Budapestről, de ez egy korábbi,
szerintünk elhibázott jogszabályváltozás következménye... Az értékelés ezt igyekszik
emberségesen kezelni: Budapestnek nem célja a versenyzők szankcionálása!
Az előzetes eredményjegyzéket már olvashatjátok a www.brasz.hu honlapon. A verseny
eredményhirdetésére a Budapesti Rádióamatőr Szövetség által rendezendő BURABU-n
kerül sor, 2020. június 13-án reggel 9 órakor, a megnyitót követően.
Kérem az első 3 helyezettet, hogy mindenképp vegyenek részt az
eredményhirdetésen, akadályoztatás esetén a díjak átvételéről szíveskedjetek
gondoskodni!
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