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SLOVENIA CONTEST CLUB NA WRTC 2018 

 

 

WRTC (World Radiosport Team Championship) ali svetovno prvenstvo radioamaterskih 
ekip je največje svetovno tekmovanje radioamaterjev, ki tekmujejo med seboj z radijskimi 
postajami iz enega geografskega območja.  

Nekaj zgodovine WRTC: 

Začetki segajo v čas Iger dobre volje, kjer sta se v različnih športnih disciplinah pomerila v 
glavnem ZDA in takratna Sovjetska zveza. S časom so na te igre, ki so se odvijale na vsaka 
štiri leta (vedno dve leti po olimpijskih igrah), vabili tudi druge vrhunske športnike. Na zadnjih 
igrah leta 1990 pa so radioamaterski zanesenjaki z zahodne obale ZDA v sklopu teh iger 
organizirali tudi prvi WRTC. Zanimivost tega tekmovanja je bila v tem, da so se ga udeležili 
predstavniki Sovjetske zveze v velikem številu in so prvič prišli na ozemlje ZDA, točneje v 
Seattle v zvezni državi Washington. 23 dvočlanskih ekip, ki so bile vabljene s strani 
organizatorja, je tekmovalo z enakimi radijskimi postajami (Icom je bil pokrovitelj in vsaka 
postaja je delala z IC765 in IC735). Lokacije so bile na QTH-jih lokalnih radioamaterjev z že 
obstoječimi antenami. Med drugimi je bila povabljena tudi ekipa tedanje Jugoslavije v sestavi 
YU1RL in YT3AA (sedaj S50A). Tekmovanje je bilo organizirano posebej izven kontesta in 
sicer teden dni po IARU HF tekmovanju in je trajalo le deset ur. Bolj kot rezultati je bilo 
vredno druženje svetovno znanih tekmovalcev in organizatorji so se potrudili, da je bil urnik 
enotedenskega druženja polno zaseden. Nekaj video gradiva o WRTC 1990 je tukaj: 
https://youtu.be/HlzNGBdUfEA 
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 V tedanjem času je prišlo do velikih družbenih sprememb predvsem v 
vzhodni in srednji Evropi in Iger dobre volje ni bilo več. Ideja o 
nadaljevanju WRTC pa je ostala živa in člani PVRC so želeli leta 1995 
organizirati drugi WRTC na vzhodni obali ZDA. Po prvih pripravah so 
ugotovili, da tega zalogaja ne zmorejo. Na zahodni obali je takrat vzel 
v roke stvari Dave Leeson W6NL in skupaj z radioamaterji zahodne 
obale v manj kot letu dni organiziral drugi WRTC leta 1996 v okolici San 

Francisca. Sodelovalo je že čez petdeset ekip in SCC je zastopalo kar 26 članov, ki so poleg 
sodelovanja tekmovalnih ekip in sodnikov organizirali tudi odmeven večer Slovenia contest 
cluba. Pravila so bila podobna prvemu prvenstvu, le da je bil termin tekmovanja znotraj IARU 
HF. Video prispevek o WRTC-1996 si lahko ogledate na povezavi: 
https://youtu.be/ZfI1SdAIYA4 

 

 Leta 2000 se vsi še spomnimo po organizaciji WRTC, ki ga je SCC 
izpeljal na Bledu in z lokacijami po vsej Sloveniji ter 54 sodelujočimi 
ekipami. Prvič so vse ekipe imele enake antene na enakih višinah. 
Tedaj smo pokazali svetovni radioamaterski javnosti, da smo zmožni 
tudi organizacije takšnih prireditev in še danes mnogi udeleženci 
hvalijo Bled kot doslej najboljšo prireditev. Nastal je tudi video zapis 
(W6AQ) dosegljiv na naslovu: https://youtu.be/5y_dkyImcfk  

 

 Naslednji organizatorji so bili Finci že v letu 2002, kjer je bilo tekmovanje 
podobno kot pri nas – na lokacijah lokalnih radioamaterjev ter z enakimi 
antenami. Slovenci smo imeli na tekmovanju dve ekipi (S50A & S59AA 
in S56M & S57AL). Video gradivo je dosegljivo na povezavi: 
https://wrtc.info/wrtc-2002-finland-video/ 

 

Sledila je Brazilija leta 2006. Zaradi geografske oddaljenosti od 
centrov velikih aktivnosti so organizatorji zagotovili 600W RF 
ojačevalnike. Postaje so imele enake antene, vendar so bile lokacije 
zelo različne in neprimerljive. Naša ekipa je bila zastopana s Franetom 

S59AA in Tinetom S50A. W6AQ dokumentarni video je na voljo tukaj: https://wrtc.info/24-
hours-in-brazil-a-wrtc-2006-documentary/ 

 

 Šesti organizator so bili ruski radioamaterji leta 2010. Vse lokacije so 
bile posebej postavljene v »field day« slogu in enakovredne tako po 
antenah kot po postavitvi na velikem ravninskem območju vzhodno od 
Moskve. SCC je bil zopet zastopan z eno ekipo (S50A & S57AW).  
Nekaj video gradiva je tukaj: http://wrtc2010.srr.ru/?id=80 
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 Leta 2014 se je WRTC zopet selil v ZDA, točneje na vzhodno 
obalo v okolico Bostona. Američani so lokacije opremili tako kot 
Rusi na prejšnjem tekmovanju s tem, da so dovolili delati z obema 
postajama istočasno (kot M/2), medtem ko so pravila vseh 
prejšnjih tekmovanj zasledovala M/S način dela. Dokumentarec je 

dosegljiv tukaj: https://vimeo.com/119947598 

 

Organizacija WRTC je zelo velik zalogaj posebej zato, ker ga načelno ne organizirajo 
nacionalne organizacije temveč navadno večji tekmovalni klubi oziroma skupine iz več 
klubov. Tudi finančna konstrukcija take prireditve šteje vsaj pol milijona evrov, saj se vsak 
organizator trudi biti boljši od prejšnjih. Za 2018 leto ni bilo kandidatov za organizacijo 
prvenstva, s tem, da so Nemci že v Bostonu najavljali pripravljenost za organizacijo leta 
2022. S precejšnjo mero lobiranja je le uspelo prepričati Nemce, da so prijavili kandidaturo 
za 2018.  

WRTC ima svoj izvršni odbor, ki je sestavljen iz po dveh članov organizacijskih odborov 
vsakega tekmovanja (iz Slovenija S50A in S59AA do leta 2006 ter nato S57AW). Izvršni 
odbor skrbi, da so kvalifikacije in pravila tekmovanja skladna z duhom WRTC ter skupaj z 
organizatorjem usklajuje aktivnosti v pripravah ter organizaciji tekmovanja. Načelno pa so 
organizatorji tekmovanja prosti pri izvedbi vseh aktivnosti ob organizaciji prvenstva. 

Več o vseh dosedanjih WRTC-jih si ogledate na spletni strani: https://wrtc.info/  

 

Torej 2018 Nemčija in izbrana lokacija v okolici zgodovinsko znanega 
mesta Wittenberga, kjer je Martin Luther nabil na cerkvena vrata svoje 
teze. Priprave so se začele že kmalu po izvedbi WRTC 2014 in 
kvalifikacije za nastop 63 ekip iz vsega sveta so bile za naše področje 
precej zahtevne. V času dveh let je bilo v 30 tekmovanjih potrebno 
zbrati čim več točk iz izbranih 12 tekmovanj. Naše področje je 
zajemalo ves Balkan in dodeljena so bila (le) tri tekmovalna mesta. Iz 
naše regije imenovane EU5 so se na koncu kvalificirali 9A1UN, 

E77DX in S50A. Na WRTC-ju pa sta iz te regije na koncu sodelovali še dve ekipi in sicer je 
organizator povabil kot »Wilda car« še 9A7DX (v kvalifikacijah je pristal na nehvaležnem 4. 
mestu z velikim številom točk) s partnerjem 9A3LG, medtem ko je 4O3A s sotekmovalcem 
9A3A nastopil kot sponzoriran udeleženec. Gre za to, da organizatorji poleg kvalificiranih 
postaj navadno dodelijo mesta še nekaj »Wilda car« ekipam in da za popolnitev proračuna 
»prodajo« nekaj mest. Od ostalih S5 tekmovalcev je v tekmovanju sodeloval tudi Adi S55M, 
ki je kot zamenjava v zadnjem mesecu pred tekmovanjem tekmoval v sponzorirani ekipi 
skupaj s YO8SCA. 

Nemci so v veliki meri kopirali organizacijo iz Bostona tako, da so določili M/2 način dela. 
Področje v tem delu vzhodne Nemčije je zelo ravninsko, tako da niso imeli težav z 
zagotovitvijo enakovrednih pogojev za postavitev vseh tekmovalnih lokacij. Zadeve glede 
enakosti lokacij so se lotili zelo resno in načrtno.  

Opravili so natančne programske izračune lokacij na terenu, na lokacije glede na slišano 
postavili tudi oddajnike (beacon-e) ter v določenem časovnem obdobju merili in primerjali 
signale.  
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V testiranju so imeli več lokacij kot se jih je potrebovalo, na ta način so izločili najboljše in 
najslabše. S tem so se dejansko približali idealnim razmeram glede enakosti lokacij, 
malenkosti pa verjetno vedno ostanejo, niso pa ključni faktor.  

Nekaj lokacij so pustili v rezervi v primeru, da je potrebno zadnji trenutek kaj zamenjati zaradi 
takšnih ali drugačnih težav. Glede na čas slabe sončeve aktivnosti so v začetku predlagali, 
da bi bil uporabljen tudi obseg 160m, toda izvršni odbor WRTC se s tem ni strinjal in pravila 
so bila v glavnem enaka kot leta 2014.  

 

 

Končne lokacije vseh WRTC postaj vključno s klicnimi znaki, sodniki itd. so razvidne iz 
interaktivnega zemljevida 

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-
QntoI4j83PECO5zyZDxieaUkf3IYmu1&ll=51.65749151561775%2C13.057297870178218&z=10) 
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Prostovoljci in postavljajo anten na lokaciji 

 

Če je za tekmovalce določen kvalifikacijski proces in so rezultati merljivi, pa so sodniki po 
utečeni praksi izbrani po subjektivnem kriteriju tekmovalne komisije organizatorja. Vsaka 

ekipa ima pri delu v tekmovanju ves čas ob sebi sodnika, ki spremlja delo obeh tekmovalcev. 
Opozarja in beleži, če je uporabljena prevelika izhodna moč, posluša delo, da ne bi prihajalo 
do oddaje, ki bi razodela identiteto ekipe in preverja delo obeh operatorjev. Ekipa mora 
zagotoviti za sodnika zvočni izhod iz obeh radijskih postaj tako, da ima sodnik na razpolago 
sprejemne in oddajne signale obeh postaj. Sodnik mora opravljati svoje delo vseh 24 ur 
tekmovanja. Delo sodnikov še zdaleč ni lahko, saj morajo ves čas poslušati delo drugih 
operatorjev in ne smejo z ničemer vplivati na njih. V Nemčijo so bili za sodnike izbrani iz 
našega kluba kar štirje člani in sicer Robert S53R, Ivo S57AL, Leo S50R in Kristjan S50XX. 
Žal je moral zadnji trenutek zaradi osebnih razlogov odpovedati udeležbo S53R. Poleg 
navedenih članov SCC, je kot S5 sodnik sodeloval še Mario S56A. 

Iz Ljubljane do Wittenberga je približno 900 km in v klubu smo se dogovorili, da bomo 
potovali s kombijem, ker lahko z njim peljemo tako ekipo kot tudi vso prtljago, ki jo je za tako 
tekmovanje kar nekaj. Ker je Leo S50R potoval s svojim avtom, smo preostali člani naložili 
kombi v torek, 10. julija zvečer ter se odpeljali proti cilju. Kombiju smo odstranili zadnjo 
sedežno klop, da je bilo dovolj prostora za vso prtljago.  
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S seboj smo vzeli kompletne postaje IC7800 z rezervno IC756PRO3, Elecraft K3, dva 
triplekserja, dva kompleta bandpass filtrov, preklopna vezja, kup kablov in orodja, prenosnih 
računalnikov z dodatnimi monitorji ter osebno prtljago. Seveda se vedno najde še prostor 
za kakšno »šteko« ali »gajbo«.  

 

Pakiranje v Ljubljani 

O poti nima smisla izgubljati besed, saj je nočna vožnja po avtocestah precej dolgočasna in 
Ivu, ki se je javil za šoferja se imamo za zahvaliti, da smo ostali lahko med vožnjo bolj počivali 
in »pametovali« o prihajajočem tekmovanju, radioamaterščini in ostalem. V sredo smo v 
dopoldanskih urah prispeli v Wittenberg, ki je manjše mesto približno 100 km južno od 
Berlina v vzhodnem delu Nemčije. Center WRTC organizacije je bil v Luthrovem hotelu v 
središču mesta in v tistem tednu je bilo mesto na vsakem koraku polno radioamaterjev. 
WRTC je res tekmovanje najboljših na svetu, toda druženje je vedno najpomembnejši del 
prireditve.  

  

Prihod v WRTC Hotel 
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Program je predvideval prihod v sredo, nato v četrtek in petek skupni sestanki v jutranjem 
času in v petek odhod na lokacije za pripravo postaj.  Nato tekmovanje v soboto do nedelje 
do 14h in na koncu še zaključni hamfest v ponedeljek zvečer. Ostali čas je bil na razpolago 
za druženje in vsak večer je bilo možno do jutranjih ur spremljati žuborenje radioamaterske 
druščine pred hotelom.  

  

  

  

Srečanje starih in novih prijateljev 

Prva uradna zadeva je bil skupni sestanek tekmovalcev in sodnikov z organizatorji v četrtek 
zjutraj. Kopica klasičnih vprašanj, ki niso imeli posebnega vpliva na tekmovanje. Za našo 
ekipo, ki je sodelovala skupaj že na dveh WRTC doslej, so bile že vnaprej znane rešitve in 
odgovori na vprašanja. Novost, ki so jo uvedli nemški organizatorji, je bila v možnosti 
uporabe SDR sprejemnika za spremljavo aktivnosti na delovnem obsegu (panadapter - 
samo vizualizacija). Precej ekip je, tako kot naša, imelo na vsaki postaji na IF izhodu ali pa 
v sprejemni veji vezan SDR sprejemnik, ki je na zaslonu monitorja podajal aktivnost na 
obsegu. Seveda ni bilo dovoljeno imeti rešitev s podatki o signalih (npr. dekodiranje znakov) 
ampak je bilo dovoljeno samo spremljanje slike obsega s klikanjem po signalih ob pobiranju 
na bandu ali pa za iskanje proste frekvence. Ker je bila to novost in mi z uporabo klasičnih 
postaj tovrstnega dela še nismo dovolj vajeni nam ta novost ni prinašala prav veliko koristi. 
Za izurjene pa je tak način dela lahko precej koristen.  
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Sestanek tekmovalcev in sodnikov 

Od vseh vprašanj na sestanku je izstopalo vprašanje ali je dovoljeno delati z eno postajo z 
dvema VFO-jema oz. sprejemnikoma istočasno, kar pomeni oddajanje na eni frekvenci in 
istočasno sprejemanje na drugi. To vprašanje ni bilo v pravilih dovolj natančno opredeljeno 
in 4O3A ekipa je imela z uporabo najnovejših FlexRadio postaj očitno izdelano rešitev za 
tako delo. Organizator je bil v zadregi z odgovorom, kajti taka rešitev seveda daje veliko 
prednost ekipi, ki lahko istočasno oddaja in sprejema na štirih obsegih, praktično je na 
sprejemu vseh 24 ur tekmovanja in oddajni čas »ni izgubljen« . Odgovor je bil obljubljen za 
sestanek v petek zjutraj. Po skupnem sestanku se je sestal še izvršni odbor WRTC s 
predstavniki italijanskega pripravljalnega odbora za možno organizacijo WRTC 2022 v Italiji. 
Ker so dogovori potekali vzporedno že nekaj časa, smo v Nemčiji dosegli skupni dogovor o 
sodelovanju pri organizaciji in se dogovorili, da bomo na koncu WRTC 2018 oznanili njihovo 
organizacijo v letu 2022. 

 

Popoldne smo se malo sprehodili po mestu in ob 19. uri smo se vsi zbrali v bližnji dvorani, 
kjer je bila organizirana uradna otvoritev prvenstva. Organizator je pripravil oznake za vse 
države, ki so sodelovale in tako je sprevod predstavnikov preko 40 držav (najprej tekmovalci, 
nato pa še sodniki) primaširal na oder dvorane.  
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S5 predstavniki pred otvoritvijo, zeleni sodniki, rumeni tekmovalci. Od leve proti desni: S50XX, S50R, 
S57AL, S56A, S55M, S50A, S57AW 

 

  

Prihod na otvoritev, dvorana z zastavami 
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Postavitev in prisega o spoštovanju pravil vseh tekmovalcev in sodnikov 

Po uvodnih govorih in uradni otvoritvi smo bili napoteni v bližnji objekt mestne hiše, kjer so 
servirali večerjo in ker je bilo tekmovanje še pred nami, se tam nismo prav dolgo zadrževali.  
Seveda je bilo dovolj časa za nekaj piv in mnogo radioamaterskih štorij, saj je precej 
udeležencev prišlo v mesto šele ta dan. 

Petkovo jutro je prineslo že prvo vznemirjenje, saj je bilo na sporedu žrebanje lokacij in 
ovojnic s klicnimi znaki ter določanje sodnikov. Ob otvoritvi smo dobili informacijo, da bodo 
klicni znaki enočrkovni s prefiksi Y81 do Y89, kar je pomenilo, da bodo v tekmovanju ti znaki 
privabili precej zvez.  

 

Objava klicnih znakov 
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Za uvod v petkovo jutro so organizatorji sporočili, da postaje, ki bodo delale dupleksno 
(istočasno oddaj na enem obsegu in sprejem na drugem) lahko sodelujejo v tekmovanju 
vendar ne bodo rangirane v razvrstitvi z ostalimi. Šlo je samo za ekipo 4O3A/9A3A, ki je bila 
opremljena za tako delo. Žrebanje lokacij je potekalo po določenem redu in sicer je prišel v 
dvorano gostitelj lokacije, sodniki so iz posode potegnili papir z navedbo ekipe in to ekipo 
poklicali na podij ter dodali še sodnika, ki je prišel zraven ter prevzel ovojnico, ki jo je vodja 
ekipe izbral izmed vseh na mizi. Najprej so bile na vrsti lokacije, ki so bile bolj oddaljene in 
nato proti koncu bližnje.  

 

Žrebanje lokacij (povezuje DL1MBG) 

 

Prvi je ekipo dobil sodnik Ivo S57AL, sodil je izraelski ekipi 4X6FR & 4X1DX 
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S50XX je žreb določil mladinsko ekipo, komaj 14 letni KG5HVO in 23 letni CE2LR 

 

 

S50R je delil pravico v ameriški ekipi v sestavi KE3X in KD4D 
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SCC ekipa S50A in S57AW s sodnikom N0AX 

Procedura je bila precej počasna in naša ekipa je imela to smolo, da je prišla na vrsto tretja 
od konca, kar pomeni, da smo skoraj tri ure čakali na žreb.  

Za sodnika smo dobili Warda N0AX. Ward je tudi član WRTC izvršnega odbora in ga 
poznamo še iz prvega WRTC leta 1990. Z našim gostiteljem, ki je prišel po nas s svojim 
kombijem, smo se dogovorili, da bomo z našim vozilom sledili njega, ker imamo vso opremo 
že v našem avtu.  

 

Odhod na lokacijo 
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Naša lokacija se je nahajala cca 30 km Wittenberga z imenom JES-1 (bližina kraja Jessen). 
Natančno lokacijo si lahko ogledate preko Google zemljevida na tej povezavi.  

Z nestrpnostjo sva pričakovala kako se bo obnesla tehnika, ki sva jo testirala doma. Za 
priprave na letošnji WRTC sva zaradi različnih vzrokov imela manj časa kot prejšnja leta in 
ob trikratni postavitvi različnih konfiguracij na različnih lokacijah - gre za enostavno vezavo 
triplekserja in filtrov ali pa za bolj kompleksno povezavo filtrov, sva vsakokrat imela določene 
presluhe med obsegi, še najbolj med 40 in 80m.  Na poti na lokacijo smo po približno desetih 
kilometrih vožnje videli postavljene antene, toda voznik pred nami je vozil dalje in nas 
pripeljal na našo lokacijo, ki je bila na sredini velikega travnika, ki so ga obdajali gozdovi. 
Celotno področje okrog Wittenberga je ravnica tako, da so bile vse lokacije primerljive in 
verjetno najbolj izenačene od vseh tekmovanjih doslej. Naši gostitelji so bili štirje lokalni 
radioamaterji s katerimi smo se hitro spoprijateljili tako, da niti v enem trenutku ni bilo nobene 
težave v komunikaciji z njimi kot tudi ne s sodnikom.  

 

 

Nemška ekipa prostovoljcev na naši tekmovalni lokaciji 

 

Medtem, ko sva midva v zgodnjem popoldnevu postavljala svoji postaji so gostitelji šli v 
bližnjo vas v nabavo nekaj hrane in pijače za tisti dan. Lokacija je bila opremljena s petnajst 
metrov visokim drogom, ki se je celoten vrtel in na njem je bila Spiderbeam antena za štiri 
obsege (od 40m do 10m) ter inverted vee za 80m, ki je visela pod vrhom.  
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Do šotora, ki je bil kar prostoren in v katerem sta bili dve mizi dolžine 160 cm ter trije stoli, 
so bili speljani trije koaksialni kabli (tribander, 40m posebej in 80m posebej) ter napajanje 
220v. Agregat je bil približno 30m oddaljen in zanj so skrbeli gostitelji tako, da z njim nismo 
imeli nikakršnih problemov. Približno 50m stran od šotora je bil nameščen tudi poljski WC 
ter voda za umivanje, tako da je bil komfort kar velik. Sicer stoli niso bili na ravni pisarniških 
foteljev in mnogi tekmovalci in sodniki so se pritoževali ter jih nekateri celo polomili. Tinetu 
stol ni delal težav, Robi pa je za tekmovanje v hotelu začasno »sunil« blazino, da je sedel 
bolj na mehkem. Kasneje smo v smehu ugotavljali, da so si nekateri tekmovalci s hotelske 
terase sposodili kar cele stole :-) Ko sva zložila vso opremo v šotor je bilo na mizah ravno 
prav prostora za postajo, laptop, dodatni monitor ter taster in tipkovnico. Filtre in triplekser 
ter usmernike pa sva imela pod mizo.  

 

Lokacija SCC ekipe 

Vremenske razmere so bile dobre ves čas bivanja in v sredo zvečer in ponoči je celo 
deževalo, kar je organizatorje razveselilo saj na tistem območju niso imeli dežja že mesec 
in pol pred tem in bati se je bilo celo, da bodo prepovedali tekmovanje saj je bila požarna 
nevarnost zelo visoka. Dnevna temperatura je bila okrog 30 stopinj, ponoči pa se je precej 
shladilo in nekatere je precej zeblo, ker niso imeli dovolj oblačil s seboj. Tudi vročina je 
nekaterim nagajala saj niso imeli na šotoru dvojnih strešnih pokrival. Relativno hitro po 
raztovoru kombija sva imela postavljeno vso tehniko in prvi testi tehnike so pokazali zelo 
dobre rezultate. Motenj med postajama namreč sploh ni bilo in tudi harmonske frekvence 
niso bile tako močne kot na testih doma. Najprej sem pomislil, da je sprejemnik zanič ali kaj 
ni vključeno, toda ko sem poslušal japonske postaje sem ugotovil, da je vse OK.  
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Šotor je sponzoriral SCC, S5 zastavo smo prinesli s seboj 

 

Naš »shack« 
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V šotoru smo imeli tudi dva fena za hlajenje, katere sva uperila v končne stopnje postaj tako, 
da se nista v nobenem primeru mogle pregreti.  Za reševanje vprašanja dela na CW in SSB 
na 80m sva že pred tekmovanjem sklenila, da bova inverted vee uglaševala za delo na SSB 
s tunerjem, da pa bo za CW že uglašen. In tako je tudi bilo na lokaciji. 80m antena je imela 
dober SWR na CW, za SSB pa bi jo lahko krajšala ali pa uglaševala s tunerjem. 

 

Antena od blizu 
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Delo s tunerjem ni predstavljalo nobene izgube časa, medtem ko bi krajšanje in daljšanje 
dipola vzelo kar nekaj časa in še to ponoči v temi. Glede na napoved, da bo 40m antena 
skrajšani dipol potegnjen na nosilcu Spiderbeama sva imela pripravljen tudi drugi tuner, ker 
sva predpostavljala, da bo SWR slab na koncu banda. SWR je bil res na zadnjih 30 kHz 
slabši, toda ne toliko, da bi bilo smiselno uporabljati tuner tako, da sva ga odstranila in se v 
tekmovanju raje izogibala gornjega konca obsega. Torej kmalu popoldne sva imela vse 
postavljeno in prekontrolirano smer Spiderbeama, ki je imel ničelno točko na severu. 
Vprašala sva, če je možno spremeniti ničelno točko na jug vendar so sodniki odločili, da 
mora tako ostati, ker so vse antene enako postavljene in sva se temu prilagodila. Rotor je 
imel možnost 90 stopinjskega prekrivanja tako, da sva vseeno lahko vrtela anteno po 
severnem delu od 300 stopinj za ZDA do 60 stopinj za Azijo brez da bi bilo potrebno 
vsakokrat anteno vrteti preko juga. Tudi 80m anteni sva želela  spremeniti smer vendar tudi 
tega sodniki niso pustili. V popoldanskih urah sva potem testirala postaji ter medsebojne 
vplive, smer anten ipd. ter zvečer šla s kar dobrim občutkom nazaj v hotel. V hotelu ni bilo 
takšnega vrveža kot druge večere saj so vsi želeli na večerjo in kmalu na počitek. V glavnem 
so bili vsi zadovoljni s svojimi lokacijami le Slovaki so imeli smolo in so celo dvakrat menjali 
lokacijo – na prvi so imeli motnje od bližnjega daljnovoda, na drugi pa pokanje od vetrnic za 
proizvodnjo elektrike. Tudi Ivo 9A3A se je pritoževal, da ima 4O3A ekipa težave z 
intermodulacijo pri vsej tehniki in dodatni podporni ekipi, ki so jo pripeljali s seboj. 

Sobota je bila že tekmovalni dan. Zjutraj po zajtrku smo se z Robijem in sodnikom odpeljali 
na lokacijo. Vmes smo se ustavili v trgovini in si nabavili nekaj hrane ter okrepčilnih pijač za 
naslednjih 24 ur. Za gostitelje pa smo dali nekaj steklenic vina, ki smo ga pripeljali s seboj 
od doma ter steklenico domače slivovke tako, da so imeli kaj delati v času tekmovanja.  

 

SCC ekipa S50A / S57AW s sodnikom N0AX 
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Pred tekmovanjem sva pripravila še zadnje potrebne zadeve in čakala zadnjih petnajst minut 
pred tekmovanjem, ko nama je sodnik izročil ovojnico z znakom. Dobila sva Y89A. Znak sva 
vnesla znak v računalniški program in v papigo ter čakala začetek tekmovanja. Glede taktike 
sva se pred tekmovanjem dogovorila, da bom jaz začel delo na 20m in tudi v glavnem 
obdeloval ta obseg, Robi pa bo preko dneva delal na zgornjih dveh bandih. Preko noči si 
bova delila spodnja dva obsega, če 20m ne bo ponoči odprt.  

Midva kot operatorja sva sedela za postajama, sodnik pa je 
sedel za nama, tako da nama ni bil v napoto in da je lahko 
kontroliral merilnik moči, ki sva ga obesila na nosilec šotora.  

 

Merilnik moči za radio A in B (zelena < 100w, rumena = 100w, rdeča > čez 100w  preveč) 

 

Pod ostrim in budnim očesom sodnika 

Tekmovanje je potekalo nekako po pričakovanjih vendar sva imela večkrat občutek, da ne 
gre dovolj dobro oziroma po naših željah. Že kmalu po začetku sva naletela na prve težave 
in sicer z anteno obrnjeno proti vzhodu so naju postaje na 20m kar lepo klicale toda v 
trenutku se je klicanje ustavilo in na več CQ-jev ni bilo odgovora. Ko je Tine gledal, kaj bi 
bilo narobe, je hitro ugotovil, da je Robi obrnil anteno v »neproduktivno« smer za njegov 
obseg, ker je klical množilce na zgornjih obsegih. Spiderbeam antena je precej ostro 
usmerjena in bilo je potrebno precej vrtenja za dobiti posamezne množitelje. Druga 
nepričakovana težava je bila na delu v SSB. Nikakor ni bilo možno doseči pile up in na 
mnoge CQ klice je bilo le malo odgovorov. Razlog je bil v prenapolnjenosti 20m obsega, ker 
so bili pogoji na zgornjih dveh obsegih slabi in so vse postaje v IARU tekmovanju delale na 
20m, ki je bil najbolj produktiven obseg preko dneva.  
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Naših 100 w in majhne antene pa niso bile dovolj za prodreti skozi ves QRM tako, da smo 
zopet več časa posvečali delu na CW (podobno kot ostale ekipe). Tudi Robi ni bil zadovoljen 
z zgornjimi obsegi in je še ob belem dnevu pozno popoldne že šel na 40m in nato še na 
80m. Na teh dveh bandih pa so se »vsuli« predvsem Nemci in ostali Evropejci tako, da sta 
ta dva obsega do konca tekmovanja prinesla precejšnje število zvez, vsekakor večje kot sva 
pričakovala.  

Tudi v nedeljo dopoldne in pred koncem tekmovanja sva precej časa prebila na 80/40m, kjer 
so bili Nemci neizčrpen vir zvez. Ponoči sva vsak enkrat morala za nekaj minut zapustiti 
šotor, za hrano pa nisva izgubljala časa ampak sva sproti vzela po nekaj krekerjev in 
piškotov.  

Sodnik je bil ves čas tekmovanja buden in je spremljal najino delo ter zgolj nekajkrat pokazal 
na merilnik moči, ki je v določenih trenutkih, predvsem ob menjavi banda, pokazal rdeče - 
preveč, ni pa naju motil z nobenimi komentarji, opazkami ali vprašanji.  

 

SCC ekipa med delom 

Po zaključku tekmovanja sva bila s številom zvez zadovoljna, z rezultatom pa ne povsem, 
saj sva imela občutek, da bi lahko naredila več. V oceno dela se je nehvaležno spuščati, saj 
nekateri pravijo, da sva naredila zelo dober rezultat, drugi pa da bi bilo lahko bolje. Naj si 
vsak po svoje tolmači dosežen rezultat. Midva sva kot ekipa Slovenije s ponovno uvrstitvijo 
v »top ten« v svetu zadovoljna in kot vedno sva tudi tokrat dobila nove izkušnje in spoznanja. 
Med ekipami z Balkana je bila naša ekipa podobno kot v prejšnjih dveh WRTC-jih najbolje 
uvrščena, zadaj pa je ostalo tudi veliko znanih kontesterjev. 
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Gostitelji na lokaciji so vseh 24 ur preživeli z nami v kamperju 

 

 
Ob čakanju na sončni vzhod in več toplote v šotoru 
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Po poročanju S50XX so »omladinci« med tekmovanjem tudi malo razmišljali :-) Za 14 letnega fanta je 

bilo noč le predolga 

V pol ure po tekmovanju je Robi oddal dnevnik, vse zahtevane podatke ter avdio posnetek 
tekmovanja sodniku. Za pospravljanje svoje opreme sva potrebovala kako uro in v tem času 
so gostitelji že tudi podrli antene in pospravili precejšen del tabora. Gostitelji lokacije so 
nama in sodniku vrnili telefone, ki smo jih morali vsi tekmovalci in tudi sodniki v skladu z 
odločitvijo glavne sodniške ekipe pred tekmovanjem deponirati pri gostiteljih, da se prepreči 
morebitna zloraba. Tovrstna praksa vsaj glede sodnikov do sedaj na prejšnjih WRTC-jih ni 
bila uporabljena in se s tako odločitvijo nekateri sodniki sicer niso strinjali, na koncu je 
obveljala seveda odločitev sodniške ekipe. Za tekmovalce pa je omejitev telefonov veljala 
že prej. Šele takrat sva prvič izvedela za prijavljene rezultate ter približno gibanje najinega 
rezultata med tekmovanjem, med samim tekmovanjem o tem nisva imela nobenih podatkov. 

Score Collecting Computer 

Podatke o trenutnem rezultatu je pošiljal namensko izdelan 
SCC (Score Collecting Computer), ki je bil preko »Ethernet 
switcha« povezan v mrežo tako kot ostali računalniki. 

 

Ob prihodu v hotel je bilo precej mirno saj so mnogi šli na počitek, drugi pa so gledali prenos 
nogometne tekme finala svetovnega prvenstva. Sodniki so glavni sodniški ekipi predali 
dnevnike, avdio posnetke, svoje zapiske ter zadolženo opremo.  
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»Razdolževanje« sodnikov 

 

Glavna sodniška ekipa pa je pričela s kontrolo dnevnikov, ki je trajala celo noč in še v 
ponedeljek preko dneva. Dnevnike WRTC ekip so navzkrižno primerjali z več kot 3000 
ostalimi dnevniki, ki so jih WRTC organizatorju ali IARU organizatorju v tem času poslali 
sodelujoči. Baza podatkov je bila res velika, obdelava pa sigurno zahtevna predvsem zaradi 
časovne stiske. 
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Obdelava dnevnikov s strani glavne sodniške ekipe 

Seveda je bilo potem zvečer zelo živahno in vsi smo hiteli pripovedovati svoje izkušnje ter 
pluse in minuse, ki smo jih doživljali v tekmovanju.  

Pred nami je bil še ponedeljek, ko je bila zvečer zaključna prireditev z objavo rezultatov. 
Dogovorili smo se, da bomo obiskali Berlin ter si malo ogledali znamenitosti mesta. Naši 
ekipi so se pridružili tudi hrvaški kolegi in dan je hitro minil.  

 

Druženje s hrvaškima ekipama v Berlinu 
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Zaključna prireditev je bila v isti dvorani kot otvoritev in po nekaj protokolarnih govorih je 
sodnik K5ZD objavil rezultate najboljših ekip. Posebej ekipe z največ CW  zvezami, z največ 
SSB zvezami, z največ množilci ter ekipe z najmanjšim številom napak v dnevniku. Na koncu 
so bile na oder klicane tri prvoplasirane ekipe. Vrstni red se glede na prijavljene rezultate ni 
spremenil. Slavila je poznana litvanska ekipa LY9A / LY4L, drugovrščeni domačini DJ5MW 
/ DL1IAO ter na tretjem mestu prejšnja WRTC šampiona N6MJ / KL9A. 

 

WRTC 2018 zmagovalci 

 

Končni rezultati WRTC 2018 (prvih 20 od skupaj 63 ekip), SCC ekipa na 7. mestu 
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Po razglasitvi je preostalo samo še zaključno poglavje, kjer se je S50A v imenu SC WRTC 
organizatorju zahvalil za odlično organizacijo ter s tem razglasil prireditev 2018 za končano. 
V izvršni odbor WRTC je povabil Chrisa DL1MGB in Michaela DL6MHW kot nova člana ter 
ob tem naznanil, da se mandat za organizacijo WRTC 2022 podeli Italiji.  

Videoposnetek zaključka WRTC: https://youtu.be/QmJvE6Y1qO0 

 

Zaključek WRTC 2018 in podelitev organizacije WRTC 2022 Italiji 

Hamfest je potem trajal do jutranjih ur in kot se spodobi smo bili med zadnjimi, ki so se 
odpravili v hotel na nekajurni počitek pred odhodom domov.  

 

Tudi contest glasba ni manjkala na zaključku :-) 



27 

 

Pot domov je minila hitro saj smo vsi imeli kaj komentirati o preteklem tednu. 

Nemški organizatorji so skoraj vse izvedli z nemško natančnostjo in zgledno tako, da jim je 
potrebno za organizacijo čestitati. Naredili so res veliko delo. V pripravah je bilo nekaj težav 
z organizacijo hotelskih kapacitet za goste ter rezervacijami izletov, toda to delo je opravljala 
zunanja organizacija, ki je tudi te zadeve uredila že pred prihodom udeležencev. Na 
zaključnem večeru smo pričakovali, da bomo dobili kompletne rezultate tekmovanja ampak 
razglašene so bile samo prve tri ekipe in smo za celotne rezultate izvedeli šele sredi poti 
domov v torek opoldne. Seveda te malenkosti ne zmanjšujejo odličnosti organizacije sedaj 
že minulega WRTC 2018 

Po tekmovanju in po prihodu ekip domov so se kot skoraj vedno doslej in analizi dela razvile 
različne razprave o domnevnih nepravilnostih, favoriziranju določenih ekip s strani domačih 
postaj, nepošteno favoriziranje določenih ekip pri spotiranju itd…, kar pa v ničemur ne 
spremeni rezultatov. Naša ekipa s tem ni imela težav, saj so S5 amaterji delali vse Y8 
postaje v približno enaki meri, v ničemur naša ekipa ni bila favorizirana, prav tako ni bilo 
neprimernih objav na DXC in motenja dela ekipe, kar se je na prejšnjih tekmovanjih že 
dogajalo. Za profesionalen odnos se ekipa zahvaljuje vsem S5 postajam, ki so naju 
poklicale.  

Res je zanimivo koliko QSO se lahko naredi z nekaj žicami in 100w, veliko k temu prinese 
odmevnost dogodka in seveda tudi zanimiv klicni znak. Občasno je bil »rate« kar visok in 
log se je hitro polnil. Veliko število zvez je bilo pričakovanih, vendar so le veliki optimisti 
razmišljali o več kot 5.000 QSO v 24 urah. 

Zgolj kot zanimivost je spodaj statistika top 20 uvrščenih WRTC ekip in primerjava koliko 
»domačih« postaj so delale posamezne ekipe. 
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Po obdelavi dnevnikov so vse ekipe imele določen procent odbitka, ugotovilo se je tudi, da 
je N1MM narobe štel HQ množilce, tako da se je vsem rezultat nekoliko zmanjšal.   

 

 

 

 

Y89A – zveze po posameznih bandih in urah 
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Razporeditev QSO po kontinentih, zgleda bolj kot EU QSO party 

 

 

Top 10 držav v dnevniku, S5 ni med njimi 

 

Sodelujoči člani SCC se zahvaljujemo za vso podporo, ki smo jo bili deležni tako v 
materialnem kot finančnem smislu, našim članom ter Zvezi radioamaterjev Slovenije, katero 
smo kot ekipa Slovenije tudi predstavljali. 

Za pokušino lahko poslušate 10min posnetek dela Y98A ekipe (posneta dva radia in 
obvezno poslušanje v stereo tehniki, najboljše slušalke).  

http://scc.hamradio.si/wrtc2018/Y89A_10min.wav 

 

Še 205 tednov je do naslednjega WRTC v Italiji in priliko za 
sodelovanje imamo vsi, zato upajmo, da bomo tudi v Italiji igrali vidno 
vlogo ter popestrili družbo najboljših svetovnih tekmovalcev, ki se bodo 
tam zbrali. 

 

 

Zapisala: SCC ekipa WRTC-2018 


