ERAÜ juhatuse ringteade
2014-07-12 09:00 EA

3670 kHz
via ES1CW

No
24/2014

1. Liikmete tähtpäevad
12.07 - Jüri ES4LB, 64.a.
13.07 – Jaan ES5JLEA, 20.a.
14.07 – Toomas ES5RY, 54.a.
17.07 – August ES3AX, 67.a.
17.07 – Kristina ES1RED, 27.a.
17.07 – Aivo ES2TFC, 48.a.
17.07 – Juri ES4JY, 70.a.juubel
17.07 – Anna-Maria, ES5ANNA, 14.a.
17.07 – Priit ES7AGW, 31.a.
18.07 – Leonid ES8SX, 65.a.juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna/homme WRTC-2014 MM koos IARU HF-ga lühilainetel, viide kodulehel!
- eeloleval teisipäeval (15.07) juulikuu viimane ULL KV etapp ehk AT-1296 ja
neljapäeval (17.07) 4m NAC;
-

veenduge, et juulikuu eelnevate ULL KV osavõistluste aruanded on esitatud, kohtunikel
läheb kiireks enne Välipäeva!

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

4. Juhatuse teated
- sel nädalalõpul toimuvad IARU LL-meistrivõistluste raames ka iga nelja aasta tagant peetavad
WRTC võistlused – seekord on maailm koos Ameerikas, Bostoni lähistel. Eestit esindab eelmisel
korral Moskvas ülikõrge teise koha saanud ES5TV ja ES2RR, hoiame pöialt, et ka seekord hästi
läheks! WRTC korraldajad on välja pannud ka erinevaid auhindu just WRTC jaamadega
töötamiseks, vastava info saate leida linkidelt meie ühingu veebi avalehelt – proovige siis ka oma
panus anda ja neid WRTC kohapealseid jaamu (seeriast K1, N1 ja W1, numbri järel vaid üks täht
suffiksis) töötada – 20m peal peaks see olema küllalt lihtne!
- Eesti noorte amatööride delegatsioon sõidab järgmisel nädalal Soome üritusele YOTA 2014 –
meenutame, et eelmisel suvel toimus samalaadne üle-Euroopaline noorte amatööride kokkutulek
Tartus. Loodame sellest käigust ka ülevaadet aastat kokkuvõtvasse QTC-numbrisse.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsuse kõver tegi möödunud nädalal järsu hüppe ülespoole - nädala kokkuvõttes olid
indeksid kokkuvõttes vastavalt R=200 (+101!!!), SFI= 194 (+75!) ja Maa magnetväli oli
suhteliselt vähesemal määral häiritud ehk Kieli Ak =11 (-1). Vaatamata sellele, MUF ehk kõrgeim
DX-tööks kasutatav sagedus tõusis ainult 2MHz, tasemele 22MHz.
10/12m lainealad olid siiski episoodiliselt ja kaugleviks kasutuskõlbulikult avatud üksikutel
päevadel.
Jätkuvalt esines lühiajalisi Es-levi puhanguid 6m lainealal, incl mitme hüppega Aasia ja USA
suundades, s.h. lühikest teed üle Põhjanaba KL7 suunas.
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