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Taaskord kõrge välisosalejate arv lubas ES jaamadel teha häid tulemusi. Arvo, ES2MC 

töötas ära kõik teoreetiliselt võimalikud 34 kordajat ja kuigi Tõnno, ES5TV logis oli 80 sidet 

rohkem, jäi tal kordajate arv 32 peale. Lisaks läks ES5TV-l maha ES4 kordaja 80m SSB-s, 

sest ES4ON logis oli side peetud hoopis ES2TV-ga... Seetõttu oleks Arvo tulnud A klassis 

Eesti meistriks, kuid saatus tahtis teisiti ja ka tema kaotas ühe kordaja, sest ES7MB eksis 

80m CW-s sidenumbri vastuvõtul (35 asemel 25) ja see oli 80-nel Arvol ainus CW side ES7-

ga. Tavapäraselt teistes rahvusvahelistes võistlustes ei oleks kumbki oma kordajat kaotanud, 

sest korrespondendi poolt tehtud ühe märgi viga kutsungis või valesti vastu võetud number 

põhjustab side kaotuse vaid korrespondendil. Arvan siiski, et võime uhked olla oma range 

logikontrollipoliitika ja korrektsuse taotlemise üle, sest olgem ausad – side on kahepoolne 

protsess ja kui mõlemad pooled pole korrektselt kogu nõutavat infot vahetanud, ei ole ka 

korrektset sidet toimunud! 

Kolmanda koha MIXED klassis sai Toivo, ES0DJ ja seda ainult transiiveriga töötades! Seega 

läks ka A klassi LP arvestuse esikoht ES0DJ-le. A klassi LP teise koha võttis nagu eelmiselgi 

aastal Valeri, ES5QA ning ka kolmas koht läks teist aastat järjest Maidule, ES2NF-ile. 

B klassis käis taas armutu heitlus kolme kange vahel nagu mitmeid aastaid tavaks. Nii Vello, 

ES0QD, Kristjan, ES7GM kui ka Rein, ES5RW/6 töötasid ära kõik võimalikud 18 kordajat ja 

pakutud tulemuste baasil juhtis Kristjan vaid 2 sidega Vello ees. Vello osutus korrektsemaks 

ning kaotas logikontrolliga 22 sidet Kristjani 34 vastu ja oleks tulnud meistriks, kuid tema 

õnnetuseks kaotas ta ka ühe kordaja. ES0QD-l oli küll ES4 40 meetril esindatud isegi kahe 

sidega, kuid ES4IN logis oli kutsungiks ES0D ning ES4OJ logis ES9QD. Seega palju õnne 

Kristjanile!  Reinul jäi lõpuks teisest kohast puudu vaid 8 sidet... 

B klassi LP arvestuses tuli võitjaks Mart, ES3BM. Teise koha sai Jüri, ES5GP ning kolmanda 

Andres, ES6PA. 

C klassi võitjaks tuli suurepärase tulemusega Neil, ES6DO, kes ainukese CW jaamana 

suutis ära töötada kõik saadaolevad 16 kordajat. Andres, ES1AN võttis teist aastat järjest 

teise koha, kuigi eelmisel aastal oleks tema käesoleva aasta tulemus olnud esikoha vääriline. 

Kolmandaks, aga ka parimaks C klassi LP jaamaks tuli Aleksander, ES1OX. LP arvestuses 

tuli teiseks Valeri, ES5DB ning kolmandaks Gary, ES1WST/0, kes oli tegelikult QRP ja väärib 

siin eraldi tunnustamist! 

Klubijaamade klassis võttis võimsa võidu ES5EC. Teine koht läks ES2S-ile ning kolmas, 

ühtlasi ka parim D klassi LP, samuti LP ja juunior-operaatoritega klubijaam oli ES5WP, kus 

operaatoriks Rait, ES5RAIT. 

Tore näha, et lõpuks ometi saavutasime ES osavõtjate arvu märgatava kasvu. 64 logi ületab 

10 võrra eelmise aasta tulemust ja jääb vaid 4 jaama võrra alla 1998. aasta rekordile. Samuti 

kordas välisosalejate aktiivsus praktiliselt eelmise aasta rekordit. Logisid saabus taas 94, 

millele lisaks 3 SWL logi. Kui ES poolel oli populaarseim klass nagu tavaks SSB 34 

osalejaga, siis välisvõistlejate hulgas traditsiooniliselt CW, kus oli taas 52 jaama nagu 

eelmiselgi aastal! A klassis oli väljastpoolt 20 ning B klassis 18 jaama. D klassis oli väljast 



vaid üks osaleja, UR4RZS ning LY3V eelmise aasta siderekordit, 226 sidet, nad ei 

ohustanud. 

Kui A klassis jäi ES5TV sidearv 4 sidega eelmise aasta rekordile (511) alla, siis B klassis on 

ES7GM-i 387 sidet uueks rekordiks. C klassi rekord on jätkuvalt ES2DJ käes 2007. aastast 

352 sidega. D klassis hoiab supertulemust ES1A 2006. aastast 521 sidega. 

Välisosavõtjate seas jäeti eelmise aasta võitja sarnase tulemusega sel aastal A klassis 

hoopiski seitsmendaks ja võidu võttis supertulemusega LY6A, edestades üsna väikese 

vahega LY9A-d, kes tuli ka LP arvestuses võitjaks! Tihedas konkurentsis jäeti kolmandaks 

ES Open'i mitmekordne võitja YL7X. SSB klassis tõugati eelmise aasta võitja, OZ1ADL 

samuti tahapoole (kuuendaks) ja esikohale tuli eelmise aasta hõbemedalimees LY3DA. 

Teine koht läks Rootsi, eelmise aasta kolmandale, 8S0C-le ning kolmas LY1SR-ile. CW 

arvestuses olid kõik esikolmiku mehed uued võrreldes eelmise aastaga. Võitjaks tuli LY2F ja 

talle järgnesid LY2NK ja LY2BKT. Saabus ka kaks DX logi - siin UN6LN, kes tegi 4 sidet 

edestab eelmise aasta diplomivõitjat UA9XBJ-i, kes seekord jäi vaid 1 side peale (ES9A-ga 

kohe testi alguses 40-l). 

Eraldi tahaks veel välja tuua logide korrektsuse olulisust, sest iga viga tähendab side kaotust 

mõlemale poolele. ES jaamadest saavutasid kõrgeimad tulemuse kinnitusprotsendid 

järgmised jaamad: 

ES8BHR – 100%! (33 sidet) 

ES3RY – 99,3% (kaotas vaid 1 side 145-st!) 

ES5WP – 97,6% (kaotas vaid 4 sidet 169-st, vanad tegijad võtke eeskuju!) 

ES1WST/0 – 97,4% (fantastiline tulemus arvestades QRP võimsust ja keerulist kutsungit!) 

ES5EC – 96,8% 

 

Kõikide ES osavõtjate keskmine kinnitusprotsent oli 88,7%. 

 

Suur tänu kõigile osalemise eest ja kohtumiseni eeloleval kokkutulekul! 

 

Tõnno, ES5TV 

 


