Eesti lahtised lühilaine meistrivõistlused 2015
Kui välisosalejatelt saabunud logide arv näitas kena tõusu 10 logi võrra 80 peale võrreldes
eelmise aastaga, siis ES logisid saabus kahjuks vaid 53, mis on 9 võrra vähem kui eelmisel aastal
ning viimase 10 aasta madalaim. Mis lahti? Võistlus oli siiski põnev ja esmakordselt tuli A klassis
Eesti meistriks Kristjan, ES7GM, kes juba mitu aastat esikohale hammast oli ihunud. Võidu
Toivo, ES2RR, ees tõi suurem SSB sidede arv olukorras, kus CW sidesid oli neil võrdselt ja
mõlemad töötasid ära maksimaalsed 36 kordajat. Pronksile platseerus taas Arvo, ES2MC. A
klassi LP arvestuses lükkas Oskar, ES4NY, eelmise aasta võitja Gary, ES1WST/0, teiseks ja
kolmandaks tuli Mait, ES2NF.
B klassis töötasid kõik esikolmikusse jõudnud ära maksimaalsed 18 kordajat, kuid suurima
sidearvuga väljus võitjana pärast üheaastast pausi taas Rein, ES5RW. Teise koha B klassi
üldarvestuses, kuid ka parima LP jaama auhinna saab Alev, ES8TJM, kes edestas tihedas
rebimises oma traditsioonilisi konkurente Reinu, ES7AM-i, ja Illarit, ES6RMR-i.
Ka C klassis oli esimese kolme vahel tihe rebimine LP meeste vahel, nii et esimene HP osavõtja
jäeti hoopis poodiumi kõrvale. Enn, ES5EP, kordas oma eelmise aasta suurepärast saavutust,
võttes taas esikoha nii üld- kui LP arvestuses. Aleksander, ES1OX, tuli teiseks, tehes 5 sidet
rohkem kui Alar, ES1CN. Ka CW arvestuses olid kõik 18 kordajat kõigile lihtsalt saadaval.
Klubijaamade klassis võttis kindla võidu ES6Q operaatoritega ES5MG ja ES5RY. Teine koht läks
ES7A-le (ES7GN, ES7RIX) ning olgugi, et ES9B (ES2MA, ES2PKW, ES2ADZ), tegi ligi 100 sidet
rohkem kui ES7A, jäi ta napilt kolmandaks, sest töötati ainult SSB-s. Parima D-LP ehk LP ja
juunioroperaatoritega klubijaama auhind läks traditsiooniliselt taas ES5YG-le, mida juhtisid
ES5ERKI ja ES5PAUL.
Kolmandat aastat järjest napsas F klassi rändauhinna klubidevahelises arvestuses endale Spark
RC koosseisus ES7GM, ES2BH ja ES1WST. Analoogselt eelmise aastaga oli Tartu Contest Team
kindel teine ja Põhja-Eesti Raadioklubi kolmas.
Välisosavõtjate seas tuli LY9A puudumisel A klassis võitjaks eelmise aasta hõbemedalimees
LY6A. Vastupidiselt eelmisele aastale oli sel aastal välisosalejatel 40 meetril kordajatega raskusi
ja LY6A sai kätte vaid 36 kordajat. Teiseks tuli YL2PJ ja kolmas LY2CO.
SSB klassis läks võit Baltikumist välja hea tulemuse teinud RA1ANY-le, kes kõik kordajad kätte sai
ja edestas LP jaamana mitmeid KW-mehi. LY3BB ja YL1XN võtsid teise ja kolmanda koha.
Tavapäraselt arvukaimas CW arvestuses tuli nägi ja võitis kõigi aegade rekordtulemusega Kim,
OH6KZP OH0X superjaamast, kel jäi vaid 1 side 200-st puudu ja 20 kordajaga probleeme ei
tekkinud. Ka LY3B ja LY5R töötasid 20 kordajat, viies Leetu hõbeda ja pronksi.

Ühtegi DX logi sel aastal ei saabunud. Küll aga oli kaks QRP osavõtjat Valgevenest. Parima
tulemuse tegi EU6DX ja teine selles klassis on EU6AA. Ning oli ka 1 Multi Op logi YU0A-lt, kes
selle klassi esikoha ka Serbiasse viis. 3 SWL hulgas oli kaks vana osalejat SP4-208 esikohal ning
DL-P01-17291 kolmandal. Uue tulijana kiilus end nende vahele Jean Marie, FE9780-56.
Kuna meie võistlus on eriliselt korrektsust nõudev, siis toome taas välja ka meie tublimad selles
vallas sidede kinnitusprotsentide osas:
Kutsung
ES1TP/2
ES1LS
ES2MC
ES8SX
ES1TU
ES1OV
ES3RY
ES5EP
ES5RW
ES2EZ

QSO arv
179
211
405
77
360
93
122
272
317
372

%
97,8%
97,6%
97,5%
97,4%
96,8%
96,8%
96,7%
96,3%
96,2%
95,8%

Kuldseid logisid sel aastal ei olnud. Õnnitlused ES1TP/2-le, kelle saavutus sellise kutsungiga on
kiiduväärt. ES osavõtjate keskmine tulemuse kinnitusprotsent oli 89,6%, mis jääb alla eelmiste
aastate tasemele (90,5% - 92,1% viimasel kolmel aastal).
Eriline tänu muidugi taas Jürile, ES5JR-ile suure logide kontrollimise töö läbi viimise eest ja suur
tänu kõigile osalemise eest!
Kohtumiseni kokkutulekul!
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