Propozície „ Svätojánske mušky 2019 „ PMR
22. 6.

-Svätojánska muška v pásme PMR odštartuje 22.6.2019 o 18.00 hod z kóty MACHNÁČ JN88WW na kanále č 7.
komunikačný kanál pre organizáciu bude 2.
-Zúčastniť sa môžu jednotlivci, alebo expedície zo Slovenska a z Čiech
-Vysielať je možné z akéhokoľvek miesta na zemi, z ľubovoľnej kóty
-Z jednej kóty môže vysielať aj viac staníc, ktoré sa zaregistrovali na let Svätojánskej mušky
-V prípade, že nebudú priaznivé podmienky, môže organizátor zmeniť čas štartu, alebo číslo kanála. Túto
skutočnosť oznámi ostatným zaregistrovaným staniciam pred štartom.
-Je potrebné dodržať VP pre pásmo PMR
-Miesto na vysielanie si vyberie jednotlivec, alebo expedícia individuálne a zaregistruje si ho na email
lubomirbegan(zavinač)gmail.com : registračné údaje -Operátor/y/, kóta, lokátor, nadm výška,
-Vysielať sa bude v poradí, v akom budú stanice zoradené v registračnej tabuľke, ktorú spracuje organizátor
-Tabuľka bude zverejnená po ukončení registrácie, registrácia končí 20.6.2019
-Spojenia budú prebiehať hviezdicovo z Machnáča na jednotlivé stanice, to znamená že operátor z Machnáča
vyzve stanicu č1 tá sa ozve operátorovi a vráti reláciu späť na Machnáč, Machnáč osloví stanicu č2 tá vráti
reláciu späť, Machnáč osloví stanicu č3 a takto sa bude postupovať až do poslednej zaregistrovanej stanice.
-V prípade, že bude zaregistrovaná stanica, ktorá pre Machnáč nebude počuteľná, reláciu pre ňu prevezme
stanica ktorá ju počuje a je k nej najblišie, ale zároveň počuje aj Machnáč a odovzdá reláciu sprostredkovane
stanici, ktorá ju vráti tým istým spôsobom späť. Toto platí aj pre stanice, ktoré budú v dosahu iných staníc ale
nebudú Machnáč počuť, môžu využiť spojenie cez ľubovoľný počet staníc, tak aby sa relácia na Machnáč dostala
sprostredkovane a Machnáč rovnakou cestou pošle reláciu späť. PRÍKLAD: zaregistruje sa stanica z Levoče, ktorá
pravdepodobne nebude Machnáč počuť, ale počuje inú stanicu, ktorá je schopná reláciu pobrať a posunúť ďalej
na Machnáč, Machnáč reláciu spracuje a pošle späť rovnakou cestou a je jedno či sa na trase reťazovo zúčastnia
2-3-4 alebo viac staníc, rozhodujúce je aby sa relácia dostala na Machnáč a späť.
-Počas letu Svätojánskej mušky dodržujte prosím rádiový kľud na frekvencii, aby ste nerušili komunikáciu
organizátora, ale ani komunikáciu ostatných zúčastnených staníc.
-Po ukončení akcie organizátor zverejní priebeh a podrobnosti zo spojení včítane mapy.
Možno si niektorý z Vás spomínajú na podobnú akciu, ktorú organizovala Agneška „ Kosačka Horné Chlebany“
v tej dobe ešte na pásme CB, tento názov sme si s jej dovolením vypožičali a chceme aj naďalej šíriť priateľstvo
a spolupatričnosť medzi ľuďmi aj v PMR pásme, ktorých koníčkom je rádiové vysielanie a krásna príroda.
Ak by bol záujem o vystavenie PMR QSL z tohto podujatia , je možné oň požiadať na našej emailovej adrese.
Za organizačný tím Dargov a Demonn 2019
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