Eesti lahtised lühilaine meistrivõistlused 2013
Kahjuks jäid nii välisosalejate arv kui ES logide arv eelmisele aastale alla, kuid võistlus oli siiski vägagi
põnev. A klassis suutis Kristjan, ES7GM, isegi vahepeal side arvuga juhtima minna, kuid lõpuks pidi
siiski teise kohaga leppima, kiiludes end eelmiste aastate esimese ja teise - Tõnno, ES5TV ja Arvo,
ES2MC vahele. A klassi LP arvestuses oli vaid kaks jaama, parim oli Mait, ES2NF, kes on seda esikohta
juba mitu aastat jahtinud ja teise koha saab Veiko, ES2BH.
B klassis võttis Rein, ES5RW, seekord kindla võidu Andrese, ES6PA, ja Illari, ES6RMR ees, kes
kahekesi hõivasid ka LP arvestuse esimesed kaks kohta. Kõik kolm suutsid ka töötada ära kõik
maksimaalsed 18 kordajat. LP kolmandaks tuli Alev, ES8TJM, kes kaotas ES3 kordaja 40 meetril ES3W
numbriga eksimise tõttu, kaotades nii ka LP arvestuse esikoha!
C klassis võttis kolme LP jaama ees esikoha Anatoli, ES4RD. Enn, ES5EP oli hea tulemuse ja
traditsiooniliselt väga puhta logiga teine ning logikontrolliga haaras kolmanda koha Valeri, ES5QA,
lükates Borisi, ES2JJ, poodiumilt maha. Samas LP arvestuse kolm esimest on siis ES5EP, ES5QA ja
ES2JJ. C klassis ei suutnud ükski osaleja saada üle 16 kordaja ja peamiseks komistuskiviks oli ES6 40
meetril. Logides nähtub, et kaks ES6 jaama, kas telegraafis eetris olid, olid ES6DO (kes ei töötanud 40
meetril ühegi ES-iga) ning ES6CO, kellelt sai väärtusliku kordaja vaid ES5TV.
Klubijaamade klassis võttis kindla võidu ES9C operaatoritega ES5TF, ES5TJC, ES5JR. Teine koht läks
ES1XQ-le (Keijo Kapp, Keven Mekk) ning kolmandaks tuli ES5KJ, ainuoperaatori ES5RY-ga. Parima DLP ehk LP ja juunioroperaatoritega klubijaama auhind läks ES1N-ile, mida tüürisid Mark Henri
Pedoson ja Ertti Saarik.
Välisosalejate logide arv kukkus eelmise aasta 107 pealt kahjuks 89 peale ja samuti oli ES logisid vaid
55, mis jääb eelmistele aastatel märgatavalt alla. Nii ei püstitatud ka uusi siderekordeid.
Välisosavõtjate seas leidis taas aset ülipõnev heitlus A klassi esikoha pärast ja taaskord võttis võidu
LY9A, kes täpselt võrdse tulemuse juures omas paremat kinnitusprotsenti kui YL7X. Kolmandaks tuli
YL2BJ, kes seni on SSB klassis esinenud.
SSB klassis võttis eelmise aasta teine mees LY3DA võidu ja teiseks tuli noor naisoperaator OH2O
Soomest! R3LC oli kolmas.
CW arvestuses kus osalejaid enim võttis võidu LY2F ja teine ja kolmas koht saavutasid taas identse
tulemuse! RV1AW/3 edestas siin kinnitusprotsendiga LY3B-d.
DX logisid kahjuks sel aastal ei saabunud.
Kuna meie võistlus on eriliselt korrektsust nõudev, siis toome taas välja ka meie tublimad selles vallas
sidede kinnitusprotsentide osas:
ES5GI – 100%! (53 sidet!)
ES1WST – 98,6% (216 sidet)
ES3RY – 98,4% (126 sidet)
ES2MC – 97,8% (403 sidet)
ES1LS – 97,6% (208 sidet)
ES5EP – 97,4% (271 sidet)
ES0DJ – 97,1% (320 sidet)

Erilised õnnitlused Toivole, ES5GI-le, kuldse logi puhul!
ES osavõtjate keskmine kinnitusprotsent langes eelmise aasta 92,1% pealt 90,5% peale, mis on siiski
rohkem kui üleeelmisel aastal (88,7%).
Suur tänu taas Jürile, ES5JR-ile muude oluliste ja kiirete asjade kõrvalt suure logide kontrollimise töö
läbi viimise eest ja suur tänu kõigile osalemise eest!
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