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1. Liikmete tähtpäevad 

17.05 – Taavi ES1PIK, 29.a. 
17.05 – Mati ES3IX, 62.a. 

18.05 – Urmas ES5URM, 27.a. 

19.05 – Ivar ES5JA, 42.a. 

20.05 – Alar ES5JB, 50.a. juubel 

21.05 – Külli ES1YQ, 63.a. 
21.05 – Mai-Liis ES5BYL, 25.a. 
21.05 – Marika ES5CQ, 64.a. 
21.05 – Andres ES6TX, 56.a. 

22.05 – Timo ES0TIV, 30.a. 
22.05 – Karmo ES6FX, 59.a. 
22.05 – Enn ES1OV, 66.a. 
22.05 – Leonid ES4IQ, 78.a. 
22.05 – Aleksander ES4MM, 55.a. juubel 
22.05 – Mati ES5DP, 64.a. 
22.05 – Anatoli ES5RLW, 47.a. 

 
2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- täna südaöösel Eesti aja järgi algab 50. Balti Contest; 

- eeloleval teisipäeval (20.05) on ULL KV maikuu viimane etapp ehk AT-1296. Veenduge, et 
eelmiste etappide aruanded oleksid saadetud!  

- järgmisel nädalavahetusel toimub CQWW WPX CW Contest, olge valmis! 
 

3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud via ES1AR, lisa leiate ka kodulehelt DX-info linkide alt. 

 
4. Juhatuse teated 

- 50. Balti Contest veel olulisi muutusi reeglites kahjuks kaasa ei too ning peetakse veel vana malli 
järgi (5 tundi võistlust öisel ajal 80m-l). Siiski on leedukad üritanud sisse viia teatud uuendusi, 
milleks on nt 2 tunni võistlusklass, eriauhindu on lubatud teatud arvu Balti ja Leedu jaamade 
töötamisel jmt. Eks ole siis hiljem näha, et kas ja kuidas see aktiivsusele mõjub. Tuleva nädalalõpu 
WPX-i valguses võiks aga BC-d võtta kui väikest treeningut, seega, võimalusel võtke osa! Ja 
kindlasti lugege enne ka reegleid!  

- WPX-is läheb ES9C multi-multi klassis taaskord püüdma Euroopa tipptulemust, aga ka teistele 
soovitame vaadata, et kus Eesti tulemuste tabelis on tühjad kohad või nõrgad rekordid ja püüda 
neid üle teha! Eriti hõre on tabel SO LP Assisted klassis, kus on palju tulemusi üldse puudu. Seda 
viga võiks parandada! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on natukene veelgi paranenud - möödunud nädala kokkuvõttes olid indeksid 
vastavalt R=143 (+24), SFI= 158 (+21), kuid Maa magnetväli oli vähem häiritud ehk Kieli Ak =11 
(-2).  MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus siiski halvenes 1MHz võrra ja oli keskmiselt 
tasemel 23MHz.  
10/12m lainealad olid siiski kasutuskõlbulikud ka DX-leviks nädala üksikutel päevadel. F2-tüüpi levi 
piirsageduseks jäi endiselt ca 32MHz ning see meie laiuskraadidel kõrgemale ei tõusnud.  
Ennustatud Es-levi periood algas meie jaoks tootvalt 4/6m lainealadel nädala keskel ja nagu ikka 
alguses Lõuna suunas. 

 
Seoses CQWW WPX Contestiga järgmisel nädalavahetusel ES9A tuleval laupäeval eetris ei 
ole. Edukat võistlemist kõigile! 
                                                                                                               de ES9A                                                                                              

 

 


