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2. Võistluskalender ja meeldetuletused 

- Veenduge, et ULL augusti etappide ja „Välipäeva“ aruanded on esitatud, 
kohtunikel on kiire! 

- Ukraina Raadioamatööride Liit pöördub maailma kõikide amatööride poole teatega, 

et Vene Föderatsiooni Sideinspektsioon on eraldanud Venemaa kutsungid 
anastatud Krimmile seeriast R*6K*, R*7K* (Krimm incl Simferopol) ja R*7R* 
Sevastopolile. Aga – territoorium kuulub endiselt Ukraina haldusalasse ja sellel on 
kehtivad ainult Ukraina Sideameti poolt välja antud kutsungid. Loetletud Venemaa 
kutsungid on seega illegaalsed ja neid kasutavad r/jaamad tuleb lugeda 
kategooriasse UNLIS; 

- QSL-talitus on jälle avatud kolmapäeviti, alates järgmisest s.o. 27.08. 
 

3. DX uudised 

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

 
4. Juhatuse teated 

- ULL-toimkond paneb südamele, et Välipäeva logide vormistamist võetaks tõsiselt – vaadake 
tähelepanelikult üle reeglid ning vastavalt ka valige määrustepärane võistlusklass (NB! Eraldi 
klassid on välitingimustes ja statsionaarsetele jaamadele!). Aruande päises peab olema kindlasti 
näidatud jaama kutsung, võistlusklass, laineala, mille kohta antud logi on, oma lokaator, 
lühikirjeldus aparatuurist ja antennidest. Nii mõnigi saabunud aruanne sellist infot kahjuks täiel 
määral ei sisalda! Parandusi saate teha veel nädala jooksul! 

- Eelmisel laupäeval (16.aug) toimunud ULL aktiivsuspäeva kokkuvõtted on oodatud Matile 
(ES2RDX). ERAÜ organiseerib vastava mälestusdiplomi (90.a. Eesti raadioamatörismi) 
kavandamise ja trükkimise kõigile neile, kes selle päeva raames said kahepoolseid sidesid tornides 
töötanud jaamadega.  

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsuse käik üles-alla jätkus ka eelmisel nädalal - nädala kokkuvõttes olid indeksid 
vastavalt R=105 (+17), SFI= 115 (+7). Kuid Maa magnetväli oli veidi aktiivsem ehk Kieli Ak =14 
(+3). MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli sama ehk 19MHz (+/-0).  
10/12m lainealad olid episoodiliselt kaugleviks kasutuskõlbulikult avatud üksikutel päevadel.  
Jätkuvalt esines lühiajalisi Es-levi puhanguid nii 6m kui ka 4m lainealadel Lääne- ja Lõuna-
Euroopasse. 
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1. Liikmete tähtpäevad 

23.08 – Marten ES0DBAM, 22.a. 
23.08 – Mart ES2MA, 39.a. 
23.08 – Henri ES5ADD, 20.a. 
23.08 – Aare ES5ARE, 64.a. 
23.08 – Aili ES5YA, 81.a. 
23.08 – Kaisa ES7AGY, 23.a. 

24.08 – Arvo ES2MC, 50.a.juubel  
24.08 – Andrus ES8BFU, 37.a. 

25.08 – Jaan ES6JAAN, 24.a. 

26.08 – Tõnno ES5TV, 37.a. 

28.08 – Jüri-Lembit ES2NO, 88.a. 

29.08 – Ilmar ES4RC, 71.a. 
29.08 – Maia ES5TYY, 63.a. 
29.08 – Olavi ES6RGY, 63.a. 

 


