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Kahjuks laekus välisosalejatelt vaid 70 logi sel aastal, kuid ES jaamu oli väljas korralikult - 62 logi 

- ja hea levi toel oli võistlus vägagi põnev. Kui eelmisel aastal suutis A klassis Kristjan, ES7GM, 

vahepeal ajutiselt sidearvuga juhtima minna, siis seekord tegigi ta enim sidet, kuid suurema SSB 

sidede osakaalu tõttu pidi taas lõpuks napilt teise kohaga leppima. Seega jäi esikolmik eelmise 
aastaga võrreldes muutumatuks  esikohal  Tõnno, ES5TV ja kolmandal Arvo, ES2MC. A klassi LP 

arvestuses tuli võitjaks Gary, ES1WST/0 ja teiseks Sven, ES2TI, kellel õnnestus oluliselt väiksema 

sidearvu juures edestada Valerit, ES5QA-d, tänu kõikide kordajate ära töötamisele. 

  

B klassis tõuseb esimest korda poodiumi kõrgeimale astmele Jüri, ES5GP, kes edestab Alevit, 

ES8TJM-i ja Illarit, ES6RMR-i. Alev ja Illar võtsid ka esimese ja teise kohta LP arvestuses, kus 

kolmas oli Harald, ES1LS. Kõik medalistid töötasid siin raskusteta ära kõik 18 kordajat. 

   
C klassis oli esimese kolme vahel väga tihe rebimine. Enn, ES5EP, tegi küll 3 sidet vähem, kuid 

edestas logikontrolliga Anatolit, ES4RD-d, 4 sidega ja võttis esikoha nii üld- kui LP-arvestuses, 

sest töötas vaid 100 vatiga! Kolmandaks tuli Anatoli järel Valery, ES4RX ja LP arvestuses läksid 

hõbe ja pronks Aleksandrile, ES1OX-ile ja Mardile, ES7MA-le. Mart tõusis poodiumile, 
möödudes tänu puhtamale logile ES3CC-st. Ka CW arvestuses olid kõik 18 kordajat kõigile 

lihtsalt saadaval. 

 

Klubijaamade klassis võttis kindla võidu ES9C operaatoritega ES5TF ja ES5RY. Teine koht läks 
ES9B-le (Keijo Kapp, ES6AXS) ning kolmandaks tuli ES1TP/2, ainuoperaatori ES2UK-ga. Parima 

D-LP ehk LP ja juunioroperaatoritega klubijaama auhind läks ES5YG-le, mida tüürisid ES5HTA ja 

Erki Haav. 

  
Välisosalejate logide arv on miskipärast kaks aastat järsult kukkunud, 107 pealt 89 peale 

eelmisel aastal ja 70 peale sel aastal. Põhjust ei oskagi öelda. Reklaami on tehtud aktiivselt ja 

levi oli ka hea. Hoolimata väiksemast osavõtjate arvust jõudis Kristjan vaid 1 side kaugusele A 

klassi siderekordist 519. Teistes klassides jäid tulemused rekorditele märgatavalt alla. 
  

Välisosavõtjate seas tuli A klassis kolmandat aastat järjest võitjaks LY9A supertulemusega. Kõik 

40 kordajat ja 278 sidet on enneolematu. Teine oli taas LY6A ja kolmas YL7A, kes samuti kõik 40 

kordajat kätte sai.  
  

SSB klassis on rõõm tõdeda, et nooroperaator Kristers, YL3AJA, töötas ainukesena ära kõik 

kordajad ja võttis kindla esikoha ja seda palja transiiveriga töötades! Teiseks tuli LY1SR ja 
kolmandaks UA1AQA. 

  

CW arvestuses, kus tavapäraselt enim osalejaid, võttis võidu LY3B LY5R ja YL2QN ees.  

  



Saabus üks DX logi WF4W-lt, kes pidas kaks ES sidet ja neist kinnitati 1, kuid vahepealsel ajal on 
see operaator kahjuks meie hulgast teadmata põhjustel lahkunud ja parima DX-i auhinda talle 

enam edastada ei saa. 

  

Kuna meie võistlus on eriliselt korrektsust nõudev, siis toome taas välja ka meie tublimad selles 
vallas sidede kinnitusprotsentide osas: 

 

Kutsung QSO arv % 

ES3BQ 31 100,00% 

ES5JR 16 100,00% 

ES3ROG 10 100,00% 

ES3RY 100 99,00% 

ES2MC 425 98,47% 

ES8TJM 300 98,33% 

ES2ADF 120 98,33% 

ES6PA 209 98,09% 

ES5EP 289 97,92% 

ES6RMR 266 97,74% 

ES6TX 228 97,37% 

ES3GX 149 97,32% 

 
Õnnitlused kuldsetele logidele ning märkida võib, et üle 97% kinnitusprotsenti näitasid ka 

eelmisel aastal ES3RY, ES2MC ja ES5EP (Ennul on see juba kolmas aasta järjest üle 97%!) 

  

ES osavõtjate keskmine kinnitusprotsent oli 91,06%, mis on pisut rohkem kui eelmise aasta 
90,5%, aga jääb alla üleeelmise aasta 92,1%-le. 

 

Suur tänu taas Jürile, ES5JR-ile suure logide kontrollimise töö läbi viimise eest ja suur tänu 

kõigile osalemise eest! 

  

Kohtumiseni kokkutulekul! 
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