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Välisosalejatelt saabunud logide arv näitas taas pisikest tõusu. Kui eelmisel aastal tõusis see 80 

pealt 84 peale, siis nüüd saabus 87 logi. Samas kahjuks kukkus ES logide arv praktiliselt tagasi üle-

eelmise aasta tasemele - 59 pealt 54 peale. Peame järgmisel aasta tõsisemalt tööd tegema ES-ide 

eetrisse saamisega. Vähemalt tore oli see, et kõik 40 kordajat olid eetris olemas ja saadaval. 
 

Taaskord läks pea kõikides kategooriates esikohtade pärast rebimine tuliseks. A klassis jäi 

hoolimata sellest, et Kristjan, ES7GM, juhtis terve võistluse, kuni lõpuni oli jäänud 8 minutit ja ka 

Arvo, ES2MC, poole võistluse peal teist kohta hoidis, esikolmik traditsiooniliseks. Täpselt 

ajastatud lõpuspurdiga 40m SSB kordajate arvelt tuli A klassis Eesti meistriks Tõnno, ES5TV, 

edestades Kristjanit kõigest 21 sidepunktiga, kuid rohkem kui 1000 punktiga, sest Kristjan kaotas 

1 kordaja maksimaalsest 36-st. ES1ACS logis oli nende 40m SSB side kutsungiga ES7GMX. No ju 

Kristjan ikka ise siis saatmisel puterdas, aga eks ta saab kokkutulekul füüsiliste survevahenditega 
ehk X-i tekkepõhjuseid välja selgitada. Arvo töötas samuti ära kõik maksimaalsed 36 kordajat ja 

võttis kindlalt pronksi 5-ndat aastat järjest. Kas on põhjust hakata rääkima igavesest kolmandast 

või tuleb MC järgmisel aastal 3 raadioga ja lööb platsi puhtaks? 

 
A klassi LP arvestuses tuli võitjaks taas Oskar, ES4NY, ja teiseks taas Valeri, ES5QA. Valerile oleks 

peaaegu saatuslikuks saanud ES9A poolt 40m telegraafis valesti vastu võetud sidenumber (või 

valesti saadetud? Ilmselt on Valeril ja Arvol siin arutamist, kuidas ikkagi 105-st 42 võib saada...), 

sest kaotatud kordaja tõi Mardi, ES7MA, talle üpris kannule. 
  

B klassis ei suutnud keegi maksimaalset 18 kordajat kinni püüda. Parimaks jäi taaskord meistriks 

tulnud Reinu, ES5RW, 14 kordajat pärast seda kui ta ES9C 40m side kaotas. Seda oma süü tõttu 

ja üsna õnnetult, sest olles 80 meetril 264 asemel vastu võtnud 164, kandus viga üle ka QSY-
järgselt 40 meetrile, kus samuti number 265 asemel 165. Samamoodi 14 kordajaga esines väga 

südilt Andres, ES6PA, kes vaid 100-kond punkti Reinust maha jäi ja ühtlasi LP arvestuses selge 

esikoha võttis. HP kolmas auhinnaline koht läks samuti lõunasse ja selle võttis Argo, ES6QC. 

 
Andrese järel sai teise koha LP arvestuses nagu eelmiselgi aasal Illar, ES6RMR, ja pronksi võtab 

uus tulija Sergei, ES1ACS! 

   

Kui eelmisel aastal osutus üllatuslikult C klass ES jaamade seas kõige populaarsemaks, siis seekord 
taastus tavapärane olukord, kus enim oli SSB mehi. Ehk hirmutas osalejad kategooriast minema 

jube kuulujutt elava morsemasina, RR-i, naasmisest tippsporti. Ja see osutuski tõeks. Kuulu järgi 

antennide asemel suvalisi traadijuppe või lauahõbedat kasutanud Toivo, ES2RR, ei vajanud mingit 
lõppvõimendust, et end kullale täristada. Ka Aadu, ES1TU, ei hakanud aumehena lõppu sisse 

lülitama ja pakkus tugevat konkurentsi, kaotades Toivole vaid 2 sidega!! Anatoli, ES4RD, tulistas 

kaug-idast suuremate võimsustega, kuid jäeti samuti ülinapilt kolmandaks. Tal oli küll rohkem 

sidet, kuid töötas ära 16 kordajat Toivo ja Aadu 17 asemel. Kinni püüdmata jäi tal ES0 40 meetril. 
Anatoli jäi Aadust maha vaid 0,5 side punktidega! Mitte keegi C klassis ei tabanud ES8DH-d 40 

meetril.  



 
Toivo ja Aadu järel jäeti sel aastal kolmandaks LP arvestuses Enn, ES5EP. 

 

Klubijaamade klassis võttis ES7GN ES9C-na sel aastal asja korralikult ette ja tõusis eelmise aasta 

teiselt kohalt kullale ning lükkas Tartu kuumehed teiseks. ES6Q operaatorid olid sel aastal ES5MG, 

ES5RY ja ES5TGW. Tartusse läheb ka pronks. ES5YG kutsungi all esinesid ES5JR ja ES5PAUL. 

Parima D-LP ehk LP ja juunioroperaatoritega klubijaama auhinna võttis taas ES1N, kus seekord 

operaatoriks 12-aastane Raul Jõgisman! 

   
F klassi rändauhinna klubidevahelises arvestuses võttis esmakordselt Viljandi Raadioklubi 

(ES7GM, ES4NY, ES7MA, ES7RIX, ES7KEW, ES9C), edestades Tartu Contest Team’i (ES2MC, ES6Q, 

ES5QA, ES5RW, ES5YG). Kolmas koht taas Jõgeva Contest Club’ile (ES5TV, ES8GP, ES5EP). 

 
Tore täheldada, et vist üldse esmakordselt oli meil osaleja ka ES kuuldejaamade klassis. Tarmo, 

ES5NHC, saab selle eest ka kindlasti võitjadiplomi! 

 

Välisosavõtjate seas tegi A klassis metsiku tulemuse LY4A 243 side ja 37 kordajaga. Teiseks tuli 
LY2SA ja kolmas oli YL2GD. 

  

SSB klassis võitis nagu eelmiselgi aastal YL2BJ, teine RW1F ja kolmas 8S0C.  

  
CW arvestuses suutis LY3B kõik 20 kordajat ära teha. Teine LY2NK ja kolmas SE5E. 

 

LP Mixed ehk D klassis oli 15 logi ja esikolmik oli LY4L, YL2PJ, YL3FW. 

  
Üle mitme aasta saime seekord ka ühe DX logi. Selle eest tänu Pekkale (EA8AH). QRP klassis oli 

taas 3 osavõtjat (RW3AI, S51Z ja OH5LP). Multi Op logisid oli 2 – LY2BMX ja YL1XN ja SWL-e ainult 

SP4-208. 

 
Toome taas välja ka meie tublimad tulemuse kinnitusprotsendi osas: 

 

Kutsung QSO arv % 

ES5TF 76 97,4% 

ES1N 110 97,3% 

ES4O 128 96,9% 

ES2MC 463 96,8% 

ES7MA 251 96,5% 

ES1TU 253 96,4% 

ES3RY 83 96,4% 

ES0DJ 340 95,4% 

ES4RX 21 95,2% 

ES4RD 272 95,2% 
 

  

 



Kuldseid logisid ka sel aastal ei olnud. Õnnitlused Tõnisele, ES5TF-ile, puhtaima esituse puhul! 
Tähelepanuväärne on ES1N-i 12-aastase operaatori teine koht selles tabelis! Vaid 3 sidet 

kaotatud! Õppige mehed! Taaskord on kõrgel kohal ES4O (ES4RAO), kes eelmisel aastal esimene 

oli. ES3RY ja ES1TU olid samuti eelmisel aastal 10 hulgas. 

 

ES osavõtjate keskmine tulemuse kinnitusprotsent oli 88,8%, mis jääb eelmistele aastatele pisut 

alla (89,6% - 92,1% viimasel viiel aastal). 

 

Suur tänu taas Jürile logide kontrollimise töö läbi viimise eest ja kõigile osalemise eest! 
  

Kohtumiseni kokkutulekul! 
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