ERAÜ juhatuse ringteade
2018-10-13 09:00 EA
3670 kHz
via ES1C W & ES2MC

No
34/2018

1. Liikmete tähtpäevad
13.10 – Valdis ES1AVX, 46.a.
13.10 – Anatoli ES4RD, 66.a.
14.10 – Hillar ES1HPM, 51.a.
14.10 – Guido ES6RJI, 53.a.
15.10 – Harry ES3RID, 58.a.
16.10 – Jaan ES1NI, 81.a.
18.10 – Kaido ES1KRQ, 39.a.
18.10 – Arvi ES3ADQ, 40.a.juubel
19.10 – Akos ES1AKOS, 33.a.

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
-

Käesoleval nädalavahetusel (13/14.10) SAC DX Contesti SSB osavõitlus: 24h, algus kl 12:00 UTC;

-

Samuti on sellel nädalalõpul Oceanian DX C ontesti CW osavõistlus, algus kell 8:00 UTC;

-

ULL KV AT-1296 eeloleval teisipäeval (16.10) ja 4m NAC neljapäeval (18.10).

-

Hea uudis 60m laineala harrastajatele – meie läänenaabrid rootslased said omale lõpuks regulaarseks
kasutuseks 5,3MHz sagedusala, täpsemalt selle ala esimese WARC-i poolt ülemaailmselt
harmoniseeritud 15kHz segmendi koos max võimsusega 15W e.r.p. Avarii/reservsideks on lubatud neil
kasutada ka kuni 200W (23dBW) piikvõimsust (USB). Ehk siis enam-vähem sarnane Eesti eeskirjadega
v.a. meil samaks otstarbeks lubatud saatevõimsus (20dBW CW ehk 23dBW piikvõimsus USB-l) on
avarii/reservside vajaduse korral lubatud laiemas sagedusalas ja väljaspool seda 15kHz limiiti.

3. Juhatuse teated
-

-

Kuu lõpu suurvõistlus, C QWW DX C ontest SSB pole enam kaugel – ES ja Baltimaade edetabelid
kodulehel on uuendatud, vaadake üle ja valige sobiv võistlusklass, et saaks tühje või nõrkade
tulemustega lahtreid täita! Hea võimalus harjutamiseks on nt tuleva nädalalõpu WAG Contest, kus
tuleb töötada vaid Saksa jaamadega – vaadake kindlasti reegleid, sest seal on defineeritud
võistlusvabad sagedusvahemikud, mida tuleb järgida!
Peab tõdema, et jätkuvalt on neid, kellel ei ole Ühingu 2018.a. liikmemaks tasutud – vaadake oma
tasumised üle ja palun likvideerige võlad! Peagi on käes juba 2019.a. maksude tasumise periood,
viimane aeg on lõppeva aasta kohustused ühingu ees täita! Eelinfoks – vastavalt kevadise
üldkoosoleku otsusele on 2019.a. liikmemaksu suuruseks tegevliikmetele 40 eur, üle 65 a. vanustele
tegevliikmetele ja noortele tegevliikmetele (kuni 26 a.) 20 eur.

4. DX-info
-

Ülevaade oodatavast DX-aktiivsusest kuni 10.11.2018 – DX-peditsioonid/haruldased IOTA-saared
eetris incl võimalikud osavõtjad CQWW DX SSB C ontestis.

5. Levi ülevaade
Päikese aktiivsus möödunud nädalal oli võrdlemisi sarnane eelmise nädalaga, kuid näitas siiski suunda mingile
tõusule. Perioodi keskmised näitajad olid vastavalt: R=10 (-1), SFI=70 (+1). Maa magnetväli oli rahutum ning
tõusis tasemele Ak20 (+10).
Kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus (MUF) tõusis tasemele 18MHz (+2MHz) ja D-kihi max peegeldussagedus
päevasel ajal nädala kokkuvõttes tõusis 500kHz, max tasemele 5,5 MHz.
de ES9A

