
Eesti lahtised lühilaine meistrivõistlused 2012 
  

Välisosalejate arv püstitas uue rekordi ja lubas ES jaamadel teha häid tulemusi. A klassis jäi 

esikolmik eelmise aastaga võrreldes muutumatuks. Tõnno, ES5TV ja Arvo, ES2MC järel sai 

taas kolmanda koha Toivo, ES0DJ ja seda taas paljalt transiiveriga töötades! Seega läks ka A 

klassi LP arvestuse esikoht taas ES0DJ-le. A-LP teise koha võttis juba kolmandat aastat järjest 

Valeri, ES5QA, kuid kolmanda koha napsas Valdek, ES4NG, lükates eelmise aasta 

pronksimehe Maidu, ES2NF-i poodiumilt maha. 

  

Maksimaalset praktiliselt võimalikku 34 kordajat keegi kätte ei saanud. Üldse jäi seekord 

kahjuks puudu telegraafis ES7. Suur defitsiit oli 40-l SSB-s aga ES3. ES3HZ-iga said seal side 

vaid mõned õnnelikud (7GM, 1LS, 4OJ, 5YG ja 1N) ja mitte ükski välisosaleja.  

  

B klassis seekord Kristjanile, ES7GM-le, keegi vastu ei saanud. Teise koha võttis Alev, 

ES8TJM, edestades Haraldit, ES1LS-i hoolimata sellest, et Alevil üks kordaja puudu jäi. 

  

B-LP arvestuses tuli võitjaks Illar, ES6RMR. Teiseks tuli Rein, ES7AM ning kolmandaks 

Andres, ES6PA. 

  

C klassis oli võitlus kõige pingelisem. Kolm esimest suutsid kõik töötada ära maksimaalsed 16 

eetris olnud kordajat ja vähem kui 100 punktiga noppis võidu külaline Havailt Toivo, 

ES0/AH7W Andrese, ES1AN ees. Kui Toivo (varem tuntud ka kui ES2RR) oleks viitsinud oma 

loapaberid õigel ajal korda ajada ja ES litsentsist mitte ilma jääda, oleks ka närvipinget ilmselt 

vähem olnud. Tema õnneks ühtegi kordajat maha ei läinud, mis oleks tähendanud kohe 

kolmandaks kukkumist, kuid selliseid toredaid kutsungeid võis leida logidest küll: ES0/A57W, 

ES0/H7W, ES0/AH8W, ES0/AS7W, ES0AS7W, ES/AH7W, ES0/A5BR, ES0/A5ZW. Kolmandaks 

tuli Enn, ES5EP väga väikse vahega esimestest tänu väga väheste vigadega logile ja seda 100 

watiga! 

  

Ennu järel oli C-LP arvestuses teine eelmise aasta C klassi võitja Neil, ES6DO ja kolmas Anton, 

ES3CC. 

  

Klubijaamade klassis võttis kindla võidu eelmise aasta teise koha omanik ES2S 

operaatoritega ES2DF, ES2TI ja ES1LBQ. Teine koht läks ES4A-le (ES4RD ja ES4RR) ning 

kolmas ES1TP/2-le (ES2UK). Parima D-LP ehk LP ja juunioroperaatoritega klubijaama auhind 

läks ES5YG-le, kus piloodiks Tauri, ES5TAUX. 

  

Kui välisosalejate arv püstitas võimsa rekordi ja laekus lausa 107 logi (senine rekord 94!) 

pluss 5 SWL logi, siis ES logide arv kahjuks kukkus 58 peale, mis jääb 6 logi võrra alla eelmise 

aasta tasemele ning 10 logiga 1998. aasta rekordile. 

  

Kui ES poole peal oli populaarseim klass nagu tavaks SSB 22 osalejaga, siis välisvõistlejate 

hulgas traditsiooniliselt CW, kus oli lausa 60 jaama! A klassis oli väljastpoolt 17 ning B klassis 

24 jaama. D klassis seekord kahjuks väljastpoolt osalejaid ei olnud. 

  

A klassis on ES5TV 519 sidet uueks siderekordiks, ületades üleelmise aasta tulemust 8 sidega. 

B klassis jäi Kristjan oma eelmise aasta rekordtulemusele (387 sidet) seekord märgatavalt 



alla. C klassi rekord püsib jätkuvalt ES2DJ käes 2007. aastast 352 sidega. D klassis hoiab 

supertulemust ES1A 2006. aastast 521 sidega. 

  

Välisosavõtjate seas leidis taas aset superduell WRTC meeskonnakaaslaste LY9A ja LY6A 

vahel, mille hoolimata taaskordsest ebaõnnest võitis sel aastal napilt Gediminas, LY9A. Ta 

kaotas kaks ES9 kordajat. Ühe selle tõttu, et ES9A logis sai teist aastat järjest 40-l SSB-s tema 

kutsungist YL9A ja teise selle tõttu, et tegemist oli duubelsidega ES9B-ga 80-l SSB-s. 

Märkimisväärne on, et LY9A suutis teha 22 sidet rohkem kui LY6A ainult 100 watiga LY6A HP 

vastu ja edu LY6A ees oli lõpuks vaid punktiliselt vähem kui 4 sidet! Kolmandaks tuli aga juba 

oluliselt nõrgema tulemusega SM6FKF. 

  

SSB klassis jäeti eelmise aasta võitja LY3DA teiseks ja uus esimene on YL2BJ. Kolmas koht läks 

LY2OU-le. 

  

CW arvestuses jäi eelmise aasta esikolmikust veel pildile LY2BKT, kes parandas oma kohta ja 

oli seekord teine. Võidu võttis LY5R ja kolmanda koha LY3B kindlustades leedukatele 

kolmikvõidu teist aastat järjest. 

  

DX logisid kahjuks sel aastal ei saabunud. Lähilevi oli hea, eriti 40-l, kuid kaugeid otsi levi ei 

soosinud. 

  

Kuna meie võistlus on eriliselt korrektsust nõudev, siis toome taas välja ka meie tublimad 

selles vallas sidede kinnitusprotsentide osas: 

  

ES1TU – 100%! (58 sidet!) 

ES7ARL – 100% (11 sidet) 

ES6TX – 98,1% (kaotas 3 sidet 160-st) 

ES8BHR – 97,4% (77 sidet) 

ES5EP – 97,3% (297 sidet) 

ES6RMR – 96,9% (255 sidet) 

ES6DO – 96,8% (252 sidet) 

  

Tore näha, et kõikide ES osavõtjate keskmine kinnitusprotsent on tublisti tõusnud eelmise 

aastaga võrreldes - 88,7% pealt 92,1% peale. 

  

Suur aplaus taas Jürile, ES5JR-ile suure logide kontrollimise töö kiire ja täpse läbi viimise eest 

ja suur tänu kõigile osalemise eest! 

  

Kohtumiseni kokkutulekul! 
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