Najnovšie DX správy
Nasledujúce DX správy sme spracovali na základe informácií získaných z Rádia Liga (SARL),
z novín HF Happenings, z portálu ARRL a z web stránky 425DX News. Ďakujeme našim
spravodajským zdrojom.
Bill Moore NC1L, uvádza ďalšie volacie znaky DXCC. Ide o nasledovné:

4S7DXG – Srí Lanka
5V7TH – Togo
5X8C – Uganda
8Q7VR – Maldivy
S07EA – Západná Sahara
T6BP – Afganistan
T6TJ - Afganistan
XW4XR – Laos
XWPA – Laos (volací znak neobsahuje číslo)
Z81A a Z81D – Južný Sudán

Afganistan. Očakáva sa, že Eric, K9GY zostane ďalší rok aktívny z krajiny s volacím znakom
T6MO. Vo voľnom čase je QRV na 40-10 metroch (okrem 30 m-ového pásma, ktoré tam nie
je povolené), hlavne medzi 01.30 – 04.30 UTC, 06.30-08.30 UTC a 11.30-17.30 UTC. QSL via
na adresu domov a do LoTW.

Amsterdam. Medzinárodná skupina pozostávajúca z veľmi skúsených operátorov (9V1YC,
EY8MM, FM5CD, HK1R, K4UEE, K9CT, K0IR, LA6VM, N4GRN, N6HC, VE3EJ, VE7CT, W6IZT
a WB9Z), na čele s Ralphom K0IR, bude v januári – februári 2014 aktívna s volacím znakom
FT5ZM z ostrova, ktorý figuruje na 4. mieste v zozname najvyhľadávanejších DXCC pásiem.
Odchod plánujú na 15.-teho januára z Fremantu v Západnej Austrálii. Dĺžka plavby závisí od
počasia, trvá približne 8-9 dní. Povolenie na pobyt vydané Francúzskymi úradmi je platné 18
dní, pričom prvý deň sa počíta odo dňa skutočného pristátia. Skupina bude pracovať z dvoch
miest inštalácie s 4-4 stanicou . Na obidva QTH umiestnia kompletnú anténnu farmu, ktorá
umožní v rovnakom čase distribúciu z CW, SSB a RTTY na otvorených pásmach. Očakávané
náklady na DX expedíciu sa približujú k sume 400.000 dolárov, z čoho iba 53% pokrývajú

sponzori. Každý operátor musí zaplatiť aspoň 10.000 dolárov, pričom si sám hradí aj cestovné
náklady. Finančnú podporu očakávajú od zväzu rádioamatérov. Mesačne aktualizované
novinky sú dostupné na web stránke www.amsterdamdx.org
Angola. Mike, UA1QV pracuje v diamantovej bani Catoca v severozápadnej časti krajiny. Vo
voľnom čase pracuje s volacím znakom D3AA na RH pásme. QSL pýta na adresu domov,
alebo do LoTW.

Antarktída. Craig, VK6JJJ ako člen Národnej Austrálskej Výskumnej expedície Antarktídy
pracuje do februára- marca 2014, na základni Mawson v krajine Mac Robertson. S volacím
znakom VK0JJJ pracuje na 160-6m v SSB a v digitálnom vysielaní. QSL via K7CO, iba direkt.

Nick, RW6ACM je do konca roka aktívny s volacím znakom RI1ANP z Ruskej výskumnej
stanice Progress. QSL via RN1ON.
Operátor Robert pracuje z volacej stanice LU1ZG z II. základne Belgrano. Naposledy bol
dostupný na 20 m SSB medzi 0425-0510 UTC. QSL via LU4DXU, iba direkt.

Bahamy. Drew, N2RFA (C6ABB), Gene, K2KJI (C6ALC), Ivars, KC4PX, (C6APX) a Jay, K2TTT
(C6ATT) je medzi 8.-15. júnom aktívny z New Providence (NA-001), na 40-10 metroch. QSL
pýtajú poslať na domáce volacie znaky.

Benin. Pat, LA0HF je opäť aktívny z Cotonou s volacím znakom TY2BP. Je dostupný na 10, 15
a 20 m pásmach. QSL via IK1IQD, iba direkt. IRC neprijíma.

Bhután. Shin, A52SV nedávno distribuoval približne 1400-1500 UTC na 17 metroch. QSL via
JA2PSV.

Bonaire. Steve, 9M6DXX plánuje svoju aktivitu do 16. júna, ako PJ4V, v dovolenkovom štýle,
v SSB na RH pásmach. QSL via M0URX.

Chagos. Jim, ND9M pracuje do júla s volacím znakom VQ9JC z Diego Garcia. QSL pýta poslať
na domáci volací znak.

Južná Kórea. Tím Korea Contest Club (DS1EVQ, DS2GOO, DS3GLW, DS4CDA, DS4NYE, HL1CR,
HL1OYF, HL1VAU a HL3AMO) je aktívny do 9. júna ako D85C, z ostrova Ch´ongsan (AS-085).
QSL via DS4NYE, iba direkt. Logsearch na web stránke www.d9k.org/xe/d85c . Operátori
používajú domáci volací znak/môžu používať až 4 volacie znaky. V takomto prípade žiadajú
poslať QSL na vlastné volacie znaky.

Južný Sudán. Massimo (IZ0EGB) žije v hlavnom meste v Jube, kde pracuje s volacím znakom
Z81B, na 40-6 m SSB a v digitálnom vysielaní. QSL via IZ0EGA.

Džibutsko. Christian, F5MBF prijal prácu v tejto krajine do r. 2015. S volacím znakom J28NC
pracuje na 80-10 m telegraficky a v SSB režime. QSL via F5RQQ.

Egypt. Andy, RW3AH v blízkosti Káhiry distribuuje s volacím znakom SU9AF na 160, 40, 20,
17, 15, 12 a 10 m telegraficky a v SSB režime. QSL via UA3DX.

Severná Kórea (KNDK). 2 nedávne pokusy získali väčšiu publicitu, čo smerovalo k aktivácii
najvyhľadávanejšej DXCC oblasti (P5).

Intrepid-DX Group s účasťou rádioamatérov (N6PSE, AH6HY, YT1AD, K3LP a WD5COV) 4 roky
spolupracuje s Kóreou v oblasti podnikania a cestovného ruchu. S ich skúsenosťami
a nápadmi počítajú pri úsilí povoliť medzinárodnú DX expedíciu. Uplatnia aj vlastné
skúsenosti, ktoré získali pri úspešnom organizovaní aktivít v Severnom Iraku (Kurdistán)
Jemene a Južnom Sudáne. Cez čínskeho sprostredkovateľa podali písomný návrh pre
kompetentné osoby z Kórei. Tento návrh smeruje k povoleniu 12 aspoň 30 dňových DX
expedícií, ako aj k povoleniu predbežnej návštevy možných miest. Paul, N6PSE a David,
AH6HY nedávno získali víza na

júnovú návštevu, počas ktorej chcú rokovať o návrhu.

Predpokladá sa, že na jeho prípravu ešte bude potrebné viackrát pricestovať do krajiny
a rokovať.

Na druhej línii pracuje Rick, K6VVA už 7 rokov na projekte „P5 CW Only & IOTA AS-197
Project“. Aj napriek ťažkostiam, ktoré boli posledných mesiacoch medializované, sa
organizátori rozhodli, že zvýšia požiadavky a povolia všetky štyri IOTA oblasti (AS-195, AS-

196, AS-197 a AS-198). Počas uplynulého roka a pol Rick analyzoval možnosti spolupráce so
skupinou skúsených rádioamatérov (N7NG, G3SXW, ON4UN, ON4WW, W6SJ, ST2AR/S53R
a s ďalšími podobne skúsenými).

Etiopia. Ken, K4ZW pracuje medzi 8.-10.-tym júnom v klubovej stanici ET3AA, hlavne
v telegrafickom režime. QSL z tejto aktivity, via N2OO.

Francúzska Guyana. Christian, F5UII pracuje vo voľnom čase do 14.-teho februára s volacím
znakom FY/F5UII na RH pásmach a v SSB režime. 8.-9.-teho júna bude na ostrove Royale (SA020). QSL žiada poslať na domáci volací znak.

Ghana. Hans, PB2T sa zdržiava do 7.-meho júna v hlavnom meste Accra. Ako predseda 1.
obvodu IARU je členom tímu, ktorý uskutočňuje Administratívne Školenie Rádioamatérov
pre miestny telekomunikačný orgán. Hans vo voľnom čase distribuuje s volacím znakom
9G5AA. QSL via PB2T alebo OQRS.

Kamerun. Henri, F6EAY prijal prácu v Kamerune na neurčitý čas. S volacím znakom TJ3AY
pracuje na 40-6 m RTTY a v režime SSB.QSL via F5LGE.
Nicolas, F8FQX (ex-5T5SN a ex-TN5SN) prežije 3-4 roky v Yaounde, kde bude pracovať
s volacím znakom TJ3SN. QSL via IZ1BZV.

Keňa a Somália. Roger, LA4GHA prijal prácu v UNODC na 2 roky v Nairobi a v somálskom
Garowe. Vo voľnom čase pracuje s volacím znakom 5Z4/LA4GHA ill. 6O0LA v RH pásmach,
CW, SSB a digitálnom prevádzkovom móde. QSL pýta na domáci volací znak.

Kongo. Christian CX2CC sa ako zamestnanec OSN zdrží v Kongu 1 rok. S volacím znakom
9Q6CC distribuuje na 80-10 m v SSB režime, pomalým telegrafom a v digitálnom
prevádzkovom móde. QSL žiada na domáci volací znak, iba direkt.

Stredná Afrika. Elvira, IV3FSG sa zdržiava v krajine ako zamestnanec organizácie Informatici
bez hraníc. Vo voľnom čase pracuje s volacím znakom TL8ES v SSB, RTTY a PSK
prevádzkovom režime. QSL via IK3GES.

Ostrov Marion. Na základe vyhlásenia Pierre, ZS1HF (ex-ZS8M) , David ZS1BCE dostal ponuku
na zabezpečovanie rádiotechnických úloh na ostrove na jeden rok začínajúc od apríla. David
s volacím znakom ZS8Z, sa konečne objavil v éteri na 10-40 m pásme iba v SSB režime.
Predpokladá sa, že Carson , ZS8C bude aktívny v blízkej budúcnosti. Ich partneri: Nadia,
Carsonova priateľka a Marius dieselový mechanik tímu, ktorý sa pripravuje na
rádioamatérske skúšky. Očakáva sa, že sa bude môcť loviť už na štyri volacie znaky z tejto
výnimočnej DXCC oblasti. Za QSL listy je zodpovedný ZS1HF.

Ostrovy Marschall. Mike, KJ6MZ sa na ostrovoch nachádza iba zriedkavo, aj to iba pracovne.
V júni sa vráti späť do Kwajalein (OC-028), odkiaľ bude niekoľko mesiacov aktívny s volacím
znakom V73MZ. O možnostiach QSL zatiaľ nie sú žiadne informácie.

Maurícius. Achmed 3B8BAE, syn známeho operátora Rachida, 3B8FQ je novým
rádioamatérom, ktorý získal licenciu. S veľkým nasadením distribuuje na 10 m v SSB. Jeho aj
otcove QSL, spracováva K5XK, iba direkt.

Minami Torishima. Take, JG8NQJ je dostupný od polovice júna s volacím znakom
JG8NQJ/JD1 z ostrova OC-073. Vo voľnom čase hlavne na 10, 12, 15 a 17 metroch
telegrafuje. Take chodí pracovať do Minami Torishima zvyčajne na 6-8 týždňov. QSL via
JA8CJY.

Mozambik. Reinhard, DL6DQW pracuje v hlavnom meste Maputo a pracuje s volacím
znakom C91RF. Počas výletov na ostrovy patriace k tejto krajine používa volací znak C98RF.
V poslednom čase bol dostupný na 12 m z ostrova Inhambane (AF-072). QSL žiada na domáci
volací znak.

Pre lovcov Prefixov! Medzinárodný tím pozostávajúci z nasledovných členov: Doug, N1DG,
Tom, N4XP, Jose, CT1EEB, Franz, DJ9ZB, Massimo, I8NHJ, Mike, N6MZ, Dave, WB4JTT,
Charles, W6OAT, Chris, ZS6EZ, Tjerk, ZS6P a Chris, ZS6RI bude medzi 15.-22. októbrom
aktívny s volacím znakom C82DX v Xai Xai na všetkých RH pásmach. Priebežné informácie
budú uvedené na web stránke http://c82dx.com .

Namíbia. Hans, DF2UU a Hardy DF3GY budú aktívni ako V55V z Omaruru, Martin, V51W
z QTH na súťažiach IARU Region 1 SSB Field Day (7.-8. september) a na Worked All Europe DX
SSB Contest. Ak nesúťažia, pracujú na všetkých RH pásmach v režime CW a SSB. QSL via
DJ8VC.
Papua, Nová Quinea. Nao, JA2VQP, na dva roky prijal prácu učiteľa matematiky na univerzite
Divina Palabra de Wewak. S volacím znakom P29NO telegrafuje, v RTTY a SSB režime. QSL via
EA5GL, iba direkt.

Qatar. Mark, G0MGX do konca roka ako A71/G0MGX QRV cez víkendy v RH pásmach RTTY
a JT65 režime. QSL žiada na domáci volací znak, iba direkt.
Svätý Bartolomej. Jeff, K5WE a Erik, N5WR sú aktívni do 10. júna FJ/s domácim volacím
znakom na 80-6 m, hlavne telegrafom, príležitostne v SSB a RTTY režime. QSL žiadajú na
domáce volacie znaky.

Svätý Martin. John, K9EL vysielal medzi 11.-28. júnom s volacím znakom FS/K9EL z ostrova
Svätý Martin (NA-105) na 80 – 6 m. QSL žiada na domáci volací znak direkt, cez pobočku, via
OQRS na ClubLog-u alebo LoTW.

Tanzánia. Byron, KF8UN, je aktívny medzi 2.-20. augustom ako 5H3BB. S manželkou Sandy,
K8FUN idú na Safari. Na 40-15 m pracuje v SSB a CW režime, ale hlavne na 20 m v SSB
režime. QSL pýta poslať na domáci volací znak, iba direkt.

Kapverdské ostrovy. Harald, DF2WO distribuuje do 20. júna v dovolenkovom štýle s volacím
znakom D44TWO z Sao Tiago (AF-005). QSL via M0OXO. OQRS je dostupné na stránke
www.m0oxo.com .

