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Sissejuhatus

➢ Aasta aastalt on ULL Välipäeva atraktiivsus vähenenud mitte ainult 

välismaalaste, vaid kahjuks ka ES  jaamade jaoks -

2012.a. viisime esmakordselt sisse võistlusklassid välitingimustest 

töötavatele jaamadele, et motiveerida “põllule” minekut

➢ Küsimus: kas ULL Välipäeva jätkumine on enamusele ainumõeldav 

lahendus või peaksime mõtlema hoopis ULL Meistrivõistluste 

korraldamisele?

➢ ULL toimkond küsis aktiivsetelt ULL amatööridelt arvamust kuidas 

jätkata. ES1AO esitas talle omase põhjalikkusega analüüsi, mis on 

Välipäevaga toimunud, ES1OX käsitles oma analüüsis naabrite juures 

toimuvaid võistlusi, omad seisukohad esitasid põhjalikult ka ES2DF, 

ES6FX, ES1CW(SK), ES2AFF, ES7GN, ES2MC, ES2PW, ES1OV jpt.

➢ Arvamused olid loomulikult erinevad, neid on nüüd ULL toimkond 

püüdnud ühte patta panna, aga supp pole veel valmis saanud…



Pisut ULL Välipäevade numbreid

➢ 2012.a. oli reeglites kaks „põllu” klassi: SOSB-F ja SOMB-F.          

MOMB jaamadel ei tehtud vahet, kas olid statsionaaris või „põllul”    

Selliselt töötasime kuni 2014.a.

➢ Alates 2015 kuni tänaseni on meil viis klassi „põllult” töötavatele: 

SOSB-144-F, SOSB-432-F, SOSB-1296-F, SOMB-F ja SOMB-FM-F     

Endiselt on MOMB jaamad ühes klassis

➢ 2012-2014.a. töötas “põllult” 9-10 SO jaama ja 6-7 MO jaama

➢ Kui reeglid muutusid 2015.a, siis töötas „põllult” 15 SO jaama ja ainult   

2 MO jaama. 

➢ 2016.a. aga jälle tavapäraselt 10 SO jaama ja 6 MO jaama

➢ 2017.a. 13 SO jaama ja 4 MO jaama

➢ 2018.a.  9 SO jaama ja 4 MO jaama

➢ 2018.a. oli vilets aasta välismaalaste osavõtu poolest: ainult 13 jaama

➢ Võrdluseks 2017 osales välismaalasi 16 jaama, samal ajal LY testist 

võttis osa 40 välismaist jaama, leedukaid 24 jaama

➢ 2018.a Peterburi võistlusest võttis osa kokku 80+ jaama, nendest 40 

UA1 jaama, kellest suur osa on meile reaalselt kätte saadavad…       



Võimalikud variandid ULL Välipäeva korraldamiseks

➢ Esimene otsustuse koht: kas jätkata oma rada ja mitte liituda mõne 

naabrite võistlusega või siis lüüa kampa LY või UA1 võistlusega? 

➢ Kui valime oma raja, siis on mõeldav mitmepäevane võistlus nagu ka  

hetkel on. Osavõtjate arv väljastpoolt ei ole ennustatav, nõuab igatahes 

head reklaami, et naabreid eetrisse saada!

➢ Kui aga liitume mõne olemasoleva võistlusega, siis piirduksime ilmselt 

ühepäevase võistlusega ning peaksime oma reeglid sobitama selle 

võistluse omadega, millega liitume, et mitte segadust tekitada. 

Küsimus on ka logide saatmises (üks või kaks) välisosavõtjate poolt. 

Ja kohtunikele jääb küsimuseks logide vahetus naabritega. 

➢ Leedukate arvamust meie liitumisest nendega on küsitud, ning ka 

uuesti tõstatatud üles teema Baltikumi ULL testist tulevikus, aga 

tagasisidet tänase seisuga veel pole

➢ Peterburi võistluse korraldajatega kontakti võetud veel pole 



Võimalikud reeglite variandid ULL Välipäeva / 

Meistrivõistluste jaoks - A

Aeg: 17.august 2019, 17-23 (16-22?) UTC (koos LY võistlusega) 

Kas 144, 432 ja 1296MHz üheaegselt, CW,SSB,FM (MIXED)

Või 144, 432,1296 2h tuuridena ?

WWL boonust pole, kauguse punktid/km : 144-1p; 432-2p; 1296-4p

Side jrk.nr algab igal sagedusalal 001-st, kordussided puuduvad

Raport : CALL, RS(T), NR, WWL 

OPEN CLASS välismaalastele ALL BAND MIXED

ES jaamade klassid MV jaoks: 

– SO MIXED ALL BAND

– SO PHONE ALL BAND

– SO MIXED  144MHz 

– MO MIXED ALL BAND

ES jaamade klassid VP jaoks

– SO MIXED-FIELD 144MHz

– SO MIXED ALL BAND-FIELD

– SO FM-FIELD (144+432MHz)

– SO MIXED ALL BAND

– MO MIXED ALL BAND (kas FIELD või mitte ?)



Võimalikud reeglite variandid ULL Välipäeva / 

Meistrivõistluste jaoks - B

Aeg: 15.juuni 2019, 15-19 UTC (koos UA1 võistlusega) 

144, 432 ja 1296MHz üheaegselt, CW,SSB,FM (MIXED)

WWL boonust pole, kauguse punktid/km: 144-1p; 432-2p; 1296-4p

Side jrk.nr algab igal sagedusalal 001-st, kordussided puuduvad

Raport : CALL, RS(T), NR, WWL 

OPEN CLASS välismaalastele ALL BAND MIXED

ES jaamade klassid MV jaoks: 

– SO MIXED ALL BAND

– SO PHONE ALL BAND

– SO MIXED  144MHz 

– MO MIXED ALL BAND

ES jaamade klassid VP jaoks

– SO MIXED-FIELD 144MHz

– SO MIXED ALL BAND-FIELD

– SO FM-FIELD (144+432MHz)

– SO MIXED ALL BAND

– MO MIXED ALL BAND (kas FIELD või mitte ?)



Võimalikud reeglite variandid ULL Välipäeva jaoks - C

Aeg: 19-21.juuli 2019, (samal ajal toimub CQ WW VHF Contest) 

Siin võiks olla kaks varianti: kas mitmepäevane võistlus nagu 

praegu, reeglite üle peab veel arutama või siis laupäeva õhtul 2h 

tuurid 144, 432, 1296 ning pühapäeva hommikul 2h 6/4m võistlus.

Muud reeglid võiks olla sarnased eespool kirjeldatud variantidega:

WWL boonust pole, kauguse punktid/km : 144-1p; 432-2p; 1296-4p

Side jrk.nr algab igal sagedusalal 001-st, kordussided puuduvad

Raport : CALL, RS(T), NR, WWL 

OPEN CLASS välismaalastele ALL BAND MIXED

ES jaamade klassid:

– SO MIXED-FIELD 144MHz

– SO MIXED ALL BAND-FIELD

– SO FM-FIELD (144+432MHz)

– SO MIXED ALL BAND

– MO MIXED ALL BAND (kas FIELD või mitte ?)

– SO ja MO MIXED 6m/4m (või siis ainult 6m)



KOKKUVÕTE

➢ ULL VP ja MV ei pea olema alternatiivid, VP võib olla MV üks 

arvestuse liike  

➢ Ka LYVUSHF-i või UA1 testiga liitumisel saaksime pühapäeval soovi 

korral teha eraldi 6m (ja miks mitte ka 4m lisaks?) 2h tuuri

➢ On võimalus jätkata ka praeguste tuuride korraldusega (4h tuurid, 

kordused 2h pärast) või neid omavahel ümber tõsta, kuid seda saame  

rakendada ainult juuli 3.nädalalõpu variandi korral 

➢ Pakutud võistlusklasside valik ei pruugi olla lõplik, kas nt toome sisse 

„väikeste jaamade“ arvestuse (võimsuse piirang?), noortele/algajatele  

suunatud arvestuse vms?

➢ ULL toimkond toetab igal juhul muutust, st et võistluse jäämine 

praegusele ajale (augusti algus) ei ole lahenduseks…


