20 najvyhľadávanejších DX oblastí
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.
Na základe októbrového prieskumu DX Magazínu, ponúkame prehľad 20
najvyhľadávanejších DX oblastí:
1 P5 North Korea 1
2 KP1 Navassa Is 2
3 3Y Bouvet Is 3
4 FT5Z Amsterdam & St. Paul is 6
5 VK0 Heard Is 4
6 FT5W Crozet Is 7
7 BS7H Scarborough Reef 8
8 VP8 South Sandwich Is 9
9 ZS8 Marion Island 10
10 FT5T Tromelin Island 13
11 PY0S St. Peter & Paul Rocks 16
12 KH5K Kingman Reef 18
13 ZL9 Auckland & Campbell Island 15
14 KH5 Palmyra & Jarvis Island 17
15 SV/A Mount Athos 14
16 E3 Eritrea 24
17 BV9P Pratas Island 21
18 FT5J/E Juan de Nova, Europa Island 20
19 VP8 South Georgia 2
20 KH3 Johnston Island 23
Bill Moore NC1L, uvádza volacie znaky, ktoré sa prijímajú k DXCC. Sú to nasledovné:
3D2C – Conway Reef, 2012. ročná aktivita
5T0SP – Mauritánia, 2012. ročná aktivita
5X1EME – Uganda, 2012. ročná aktivita
J5IFD – Bissau-Guinea (nie J51FD, ako už bolo oznámené), 2010. ročná aktivita
TT8TT – Čad, 2012. ročná aktivita *
VU7M – Lakshadweep ostrovy, August 2012. ročná aktivita
XW4XR – Laos, súčasná aktivita
XWPA – Laos, 2010 – 2011. ročná aktivita
Z81Z – Južný Sudán, súčasná aktivita začala 8. januára 2013
ZD9UW – Tristan da Cunha a Gough, 2012. ročná aktivita
ZL9HR - Auckland & Campbell ostrovy, 2012. ročná aktivita
Znak * symbolizuje, že logo je uvedené v LoTW.
Afganistan. Eric, K9GY aspoň rok ostáva aktívny z krajiny s volacím znakomT6MO. 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, alebo do LoTW.

Angola. Mike, UA1QV pracuje v diamantovej bani Catoca v severozápadnej časti krajiny. Vo
voľnom čase pracuje s volacím znakom D3AA na RH pásme. 15. februára odchádza na
neurčitý čas na dovolenku, pýta QSL na adresu domov.
Antarktída. Craig, VK6JJJ ako člen Národnej Austrálskej Výskumnej expedície Antarktídy do
januára 2014 pracuje na základni Mawson v krajine Mac Robertson. S volacím znakom VK0JJJ
distribuuje 160-6 m v SSB a v digitálnom vysielaní QSL via K7CO.
Nick, RW6ACM, je od 1. februára do konca roka aktívny s volacím znakom RI1ANP, z Ruskej
výskumnej stanice Progress. QSL via RN1ON
Robert operátor distribuuje z volacej stanice LU1ZG z II. základne Belgrano. Naposledy bol
dostupný na 20 m v SSB medzi 0425-0510. QSL via LU4DXU.
Benin. Pat, LA0HF je opäť aktívny z Cotonou s volacím znakom TY2BP. Je dostupný v 10, 15
a 20 m pásmach. QSL via IK1IQD.
Bissau Guinea. Členovia Verona DX Team-u sa vrátili do Cumura-by, aby pomohli tamojšej
misii. V období medzi 10. februárom a 2. marcom budú dostupní s volacím znakom J52HF na
RH pásmach a na 6 m len v SSB režime. QSL via I3LDP. Ďalšie informácie nájdete na webovej
stránke http://www.ari.verona.it/veronadxteam/en
Burundi. Belgicko-holandská skupina, bude aktívna medzi 14. a 23. februárom z Bujumbury
ako 9U4U. 4 stanice prevádzkujú na všetkých RH pásmach, v SSB, CW a RTTY režime. Počas
noci sa aspoň 1 stanica sústreďuje na 160 a 80 m-ové pásma. QSL via M0URX, direkt, alebo
bureau, (OQRS v obidvoch prípadoch na stránke www.m0urx.com ) ako aj v LoTW. Web
expedície: www.9u4u.be
Burkina Faso. Japonskí rádioamatéri budú pracovať medzi 22. februárom a 2. marcom
telegraficky z 80-10 m, v SSB a digitálnom režime. Volacie znaky : Yukinori, JA3VWT
(XT2VWT), Jusei, JA3IVU (XT2IVU), Junichi, JH3AEF (XT2AEF) a Kunio, JA1CJA (XT2CJA). QSL
žiada poslať na domáce volacie znaky.
Italian DXpedition Team pripravuje v prelome februára a marca 15 dňovú aktivitu v krajine
na všetkých pásmach a prevádzkovom móde. Volací znak zatiaľ nie je známy. Aktuálne
informácie nájdete na webovej stránke http://www.i2ysb.com/idt.
Čad. Sergej, US3EZ je aktívny do marca ako TT8/US3EZ. QSL žiada na domáci volací znak.
Chile. Jose, CE8DMT, neurčitý čas QRV z ostrova Navarino (IOTA SA-050) v 40 a 15 m režime
SSB. QSL žiada na domáci volací znak.
Južný Sudán. Ken, K4ZW asi mesiac pracuje ako Z81Z z Juby, telegraficky z 80 – 10m. QSL
žiada na domáci volací znak iba direkt, alebo do LoTW.
Dominika. Bernie, W3UR, editor a otec „The Daily DX“ a Tony, N3ME chcú začiatok kariéry
rádioamatérov osláviť zvláštnym volacím znakom. Tony, ktorý sa stal rádioamatérom v roku
1976, pracuje do 11. februára s volacím znakom J77A. Bernie, ktorý vysiela od roku 1977,
s volacím znakom J77A QRV do 1. Februára. Distribuujú na 160 – 6 m, v režimoch CW, SSB
a RTTY. QSL žiadajú na adresu domov, alebo do LoTW.

Džibutsko. Christian, F5MBF prijal prácu v tejto krajine na 3 roky. S volacím znakom J28NC
pracuje v 80-10 m telegraficky a v SSB režime. QSL via F5RQQ.
Egypt. Gerd, DJ51W je vo voľnom čase opäť aktívny do 8. februára s volacím znakom
SU/DJ51W z E1 Fardousu. Iba telegrafom, je dostupný v 40-10 m. QSL žiada na adresu
domov.
Francúzska Polinézia. Phil, F5PHW, ako FO8RZ je aktívny na 10-80 metroch. QSL žiada opäť
na domáci volací znak F5PHW, alebo do LoTW.
Ghana. Marcel, AI6MS dobrovoľne pracuje do mája v neziskovej organizácii „Medicine on
the Move“ v Kpongu. Na tamojšej „AvTech Akadémii“ používa amatérske rádiovanie pri
učení a používa volací znak 9G5MS. QSL žiada na domáci volací znak.
Kamerun. Henri, F6EAY prijal prácu v Kamerune na neurčitý čas. Volací znak TJ3AY
distribuuje v 40 – 6m RTTY a SSB režime. QSL via F5LGE.
Nicolas, F8FQX (ex-5T5SN a ex-TN5SN) 3-4 roky bude v Yaounde. Žiadal o volací znak TJ3SN
a čaká na povolenie. QSL via IZ1BZV.
Východná- Malajzia. Ben, DJ0YI pred pripojením ku skupine Spratly 9M4SLL, ako
9M6/N6MUF, pracuje od 1. do 8 marca z krajiny Kota Kinabalu. QSL žiada na domáci volací
znak alebo do LoTW.
Keňa a Somália. Roger, LA4GHA, prijal prácu v UNODC na 2 roky v Nairobi a v somálskom
Garowe. Vo voľnom čase distribuuje s volacím znakom 5Z4/LA4GHA v RH pásmach, CW, SSB
a digitálnom prevádzkovom móde. Na Somálsko ešte potrebuje povolenie. QSL žiada na
domáci volací znak.
Kongo. Christian CX2CC, ako zamestnanec ENSZu sa zdrží v Kongu 1 rok. S volacím znakom
9Q6CC distribuuje v 80-10 m SSB režime, pomalým telegrafom a v digitálnom prevádzkovom
móde . QSL prosí na domáci volací znak, iba direkt.
Stredná Afrika. Elvira, IV3FSG sa zdržiava v krajine ako zamestnanec organizácie Informatici
bez hraníc. Vo voľnom čase distribuuje 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.
V druhej polovici mája bude dostupný na viacerých RH pásmach, ale iba v režime SSB. Žiada
volací znak ZS8D, QSL via ZSIHF.
Ostrovy Marshall. Neil, WD8CRT v nasledujúcom roku, ako V73NS QRV iba telegraficky
z Kwajlenu, (OC-028). QSL via W3HNK alebo do LoTW.
Maurícius. Achmed 3B8BAE,
syn známeho operátora Rachida, 3B8FQ, je novým
rádioamatérom, ktorý získal licenciu. S veľkým nasadením, denne distribuuje 28 491 kHz
v SSB, okolo 14:00 UTC, ak je šírenie. Svoje aj otcove QSL, spracováva K5XK, iba direkt.

Minami Torishima. Take, JG8NQJ do polovice apríla, ako JG8NQJ/JD1 je aktívny z ostrova. Vo
voľnom čase hlavne v 17-10 metroch telegrafuje. QSL via JA8CJY (direkt) alebo JG8NQJ
(buro).
Papua, Nová Quinea. Nao (JA2VQP), na dva roky prijal prácu učiteľa matematiky na
univerzite Divina Palabra de Wewak. Onedlho sa objaví v pásmach ako P29NO.
Ostrov Réunion. Pierre, F8APV a Stéphanie F8EOI, do 8-meho februára ako FR/F8APV ill.
FR/F8EOI aktívni v 40-10 metroch. V rámci toho sa budú koncentrovať na 20 m v SSB režime
a 30 m telegraficky. QSL žiada na domáci volací znak.
Seychelly. Bert, CX3AN je aktívny do 11.-teho februára s volacím znakom S79AN z Pointe
Larue a Mahe ostrova. Je dostupný na 80-6 m, hlavne v režime SSB a CW. QSL pýta na
domáci volací znak.
Ostrovy Spratly. John 9M6XRO, Steve 9M6DXX, James 9V1YC, Ben DJOYI/N6MUF, Don,
G3BJ, Christian EA3NT a Tony KM0O medzi 10-tym a 18-tym marcom, budú aktívni s volacím
znakom 9M4SLL z Pulau Layang Layang. V 160-10 m CW, SSB a RTTY režime pracujú so
spotrebičmi a vertikálnymi anténami pár metrov od oceánu. QSL via M0URX, direkt alebo
buro, (OQRS v obidvoch prípadoch na stránke www.m0urx.com ), ako aj do LoTW.
Samoa. Ralph, H44NK je do 3-eho marca aktívny s volacím znakom 5WOW. V SSB
a digitálnych režimoch na 20-10 metroch je dostupný. QSL via NR6M.
Senegal a Quinea Bissau. Prvá zastávka Pistu, HA0DU a Laca HA0NAR na ceste do týchto
dvoch krajín je v Cabrousse, ktorý leží v južnej časti Senegalu, kde pracujú s volacím znakom
6V2R. Následne sa presúvajú do Quinea Bissau, kde pravdepodobne dorazia 9. februára
s volacím znakom J5NAR. Vo februári navštívia Ostrov Caraban (AF-078) s volacím znakom
6V2R/P, Ostrov - Jet (AF-093) kde použijú J5NAR/P. QSL bude používať Laci. Ďalšie informácie
je možné nájsť na webovej stránke http://www.ha0nar.hu
Peter, HA3AUI, pracuje z Cabrousse pravdepodobne do 10. marca s volacím znakom 6W2SC
a ako J5UAP z Varely. Je dostupný hlavne v 40-10 m telegraficky a v digitálnych režimoch. Po
príchode domov bude prevádzkovať OQRE.
Webová stránka: http://sqafrica.net
Jean-Claude, F6IRS do 7-meho februára QRV v Senegale ako 6W/F6IRS. V dovolenkovom
štýle prevádzkuje hlavne v režime SSB, popoludní a v skorších večerných hodinách. QSL žiada
na domáci volací znak.
Ostrov sv. Heleny. Bruce, ZD7VC je dostupný prevažne medzi 17-22 UTC v 20, 17, 15 a 6
metroch. QSL iba direkt.
Sudán. Lourens, ZS6AKB je aktívny s volacím znakom ST2/ZS6AKB, keď sa pohybuje
v provincii Darfur Používa FT857 a Tarrheel 11 anténu.
Sam, K0YAK (ex-9N7AK) aspoň do polovice apríla pracuje s volacím znakom ST2SF
z Khartoumu. Prevádzkuje vo všetkých režimoch v 40 – 10 metroch. QSL žiada na domáci
volací znak, alebo do LoTW.

Mario, CT1FTR sa presťahoval do Sudánu a nedávno dostal volací znak ST2FT. QSL via
CT2GBU iba direkt a eQSL.
Tanzánia. Sam, F6AML pracuje do 28-meho februára s volacím znakom 5H1Z, z Jambiani (AF32) a možno aktivuje Mafia ostrovy (AF-054) Pemba ostrovy (AF-063) a jeden ostrov v Pwani
skupine neďaleko Dar a Salaam (AF-075) QSL žiada na domáci volací znak. Obsluhu je možné
pýtať aj na qsldxped@yahoo.fr. Web stránka: www.qrz.com/db/5H1Z
Thajsko. Eddy, ON4AFU do 18-teho februára, ako HS0ZJF/8 QRV z Koh Samui (IOTA AS-101).
Pokúsi sa aktivizovať aj skupinu AS-126. QSL žiada na domáci volací znak.
Uganda. 25 členná medzinárodná skupina F6KOP medzi 8 a 18-tym februárom pracuje
s volacím znakom 5X8C, z QTH neďalekého letiska Entebbe. V 160-6 m CW, SSB, RTTY a PSK
režime prevádzkujú s orientáciou na nízke pásma. QSL via F1NGP, direkt alebo bureau,
a OQRS v obidvoch prípadoch, ako aj do LoTW. Aktuálne informácie sú na stránke
http://www.5x2013.com
Laci HA5EA.

