Ez történt a Puskás Tivadar HST Budapest-bajnokságon
2020. február 8.

Meglehetősen sűrű volt ismét a január: az RH-OB, HA-DX után épp, hogy fellélegeztünk, és ismét
itt volt az immáron 31. Puskás Tivadar HST Budapest-bajnokság! Igen, a Budapesti Rádióamatőr
Szövetség még 1990-ben rendezte az első Budapest-bajnokságot, akkor Samuel Morse
születésének 200. évfordulója alkalmából. 16. éve vagyunk törzsvendégei a többször átkeresztelt, és
még újabb névváltoztatási ceremónia előtt álló, nekünk csak egyszerűen „Pusi” névre hallgató
nagymúltú intézményben.
2019. január 1-től a magyar HST versenyszabályzat több pontjában változás történt, igazodva
a nemzetközi versenyszabályzathoz. A gyermek és a serdülő kategóriák összevonásra kerültek, ezt
most először tudtuk komolyan érvényesíteni a gyermek és az ifjúsági versenyzők összevonásával.
A szabályzat kimondja, hogy országos bajnoki cím nem adható ki, amennyiben a
versenykategóriában kevesebb, mint három versenyző indul.
Ezúttal 6 rádióklubból 19 fő állt készen a nyolc versenyszám lebonyolítására. Siófokról
csökkentett létszámú különítmény érkezett, de örültünk, hogy a Turjányi házaspár változatlan
lendülettel ismét közöttünk van!

III. S57WJ Gabi és II. HA3OU

II. HA7YB – I. HA5BA – III. HA3GQ

III. HA3GJ – I. HA3NU – II. HA7UI

A versenyt szombat reggel Füredi Péter HA5LC, a Budapesti Rádióamatőr Szövetség főtitkára –, aki
egyben egy visszalépés okán idén a verseny vezetőbírói tisztségét is betöltötte – nyitotta meg. A
nevezések, átnevezések pontosítását követően a magasabb vételi tudásszinttel rendelkező
versenyzők a vétel versenyszámmal kezdtek. A többiek az adást és a gyakorlati versenyszámokat
hajtották végre. A mezőnyt a Ceglédi Rádiós Se, a Jászszentlászlói Sportegyesület, Puskás Rádióklub,
a Salgótarjáni Városi Rádióklub, a Siófoki Rádióklub, a Szekszárdi Rádióklub, valamint versenyzői
alkották. A gyakorlati versenyszámok lebonyolítását Németh János HG5VY fogta össze, 3
munkahelyen lehetett végrehajtani a két gyakorlati versenyszámot. A vétel versenyszámnál ezúttal,
20 év után újra Rigó Pistának, HA5AUC-nek örülhettünk, aki a mindössze két nappal a verseny előtt
tudta meg, hogy ezen a poszton idén gondok adódtak… A táviratokat Borhy József HA5UB,
Bencsetler Lajos HA5BO, Homolya András HA5KZ és Debreczeny Ábel HA5AJR javították. Az adásnál
Goricsnigg Emil HA5HC és Szesztay Péter HA5KB bíráskodtak. A számítógépes értékelést Szilágyi
András HA5NG, HG5OLQ Arató György és Gábor nevű „felharmonikusa”, továbbá HA5LC végezték. A
Pusi-büfét ezúttal is HA5PL Lili működtette.
A Puskás Kupa ismét Siófokra került. – Gratulálunk!
A versenyt példátlan incidens tette emlékezetessé. A felnőtt kategória egyik ifjabb
versenyzője nyomdafestéket nem tűrő dühkitörésével, majd a további versenyszám (adás) végre
nem hajtásával zárta a bajnokságot. A bírói bizottság fontolóra vette a fegyelmi vétséget elkövetett
versenyző kizárását. Az ilyen és hasonló, egymást a földbe döngölő megnyilvánulásokat produkáló
sportolónak nincs helye a rádióamatőrök között! A focimeccseken talán lehetséges, hogy ez bevett,
rossz szokás, de ezt nekünk nem szabad megtűrni!
Az eredményhirdetésen elnök urunk, Békei Ferenc HA5KU ezúttal is ajándékokkal támogatta
versenyünket, na meg a nem kis vihart kavart februári Rádiótechnika lapszámot is elvihették a
versenyzők. Nagy TNX Feri!
Végezetül köszönet illeti a szponzorokat, bírókat és valamennyi résztvevőt – és külön Gabit,
Szlovéniából, a klassz fotókért –, akik hozzájárultak a versenyünk lebonyolításához. A verseny
eredményei honlapunkon megtalálhatók.
Vy 73! HA5BA

