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Peeter ES6ROL, 41.a.
Aare ES8AAA, 76.a.
Kalle ES1TFJ, 31.a.
Aleksandr ES4AB, 65.a. juubel
Toivo ES5GI, 54.a.
Vladimir ES2SF, 71.a.
Tõnu ES3RBU, 67.a.
Aado ES5TJF, 65.a. juubel
Frank ES0TFZ, 46.a.
Jaan ES5RIM, 61.a.
Meelis ES3KI, 59.a.
Pavel ES1TIT, 38.a.
Ülo ES7RU, 70.a. juubel
Toomas ES2BL, 72.a.
Mihhail ES2RKA, 65.a. juubel

2. Võistluskalender ja meeldetuletused
- täna ja homme WAGC, CW/SSB, algus kl 15:00 kuni 14:59 UTC pühapäeval;
- eeloleval nädalavahetusel üks aasta tähtsündmusi – CQ WW DX Contest, SSB osa, 00:00 kuni
23:59 UTC, kokku 48 tundi;
Meeldetuletused:
- novembrikuus kaotab märkimisväärne osa raadiojaamade töölubasid oma kehtivuse, jälgige
tähtaegu ja uuendage neid õigeaegselt. Taotluse vormi ja info protseduuride kohta leiate Ühingu
kodulehelt.

3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate ka kodulehelt DX-info alt.

4. Juhatuse teated
- ES-QTC toimetus ootab väga kaastöid, sest aasta lõpp läheneb ning 2012 a. koondnumbri
materjali on seni veel väga vähesel määral! Teretulnud on nii tehnilised artiklid ja info-nupud kui ka
tagasivaated ajaloole, möödunud suve tegemistele jmt. Materjal tuleks saata aadressile
es2mc@erau.ee - tänud ette!
- ülalmainitud CQWW võistluste reeglites on äsja sisse viidud olulised muudatused – neist peamine,
et võistluses arvesse minemiseks tuleb logi (st aruanne) saata ära 5 päeva jooksul! Kõigil kes
soovivad tõsisemalt võistelda ning oma tulemust tabelisse kirja saada, tuleb antud nõudega
arvestada. Aruande formaat on Cabrillo ning logi tuleb saata CQWW kodulehel näidatud aadressile!

5. Levi ülevaade
Päike on jätkuvalt heitliku käitumisega, kuid seekord on näidanud end üle pika aja ka positiivsest
poolest - nädala kokkuvõttes olid aktiivsuse indeksid vastavalt: R=103 (+48), F=115 (+9) ja Maa
magnetväli jäi siiski suhteliselt rahulikuks - näitaja Kieli Ak = 18 (+2).
MUF ehk kõrgeim DX-tööks kasutatav sagedus oli keskmiselt 23MHz, ehk siiski 3MHz kõrgem kui
eelmisel nädalal. 12 ja 10m lainealad olid DX-tööks avatud läbi nädala.
4m ja 6m olid avatud TEP+Es, kohati aga ka F2 levile ainult Vahemere maades.

NB: Seoses CQWW DX Contestiga järgmisel laupäeval ringteadet ei edestata.
de ES9A

