Eesti lahtised lühilaine meistrivõistlused 2016
Nii välisosalejatelt kui ES-idelt saabunud logide arv näitasid pisikest tõusu, võrreldes eelmise
aastaga – vastavalt 80 pealt 84 peale ning 53 pealt 59 peale. Rekorditele jäävad need numbrid
veel tuntavalt alla ja loodame, et tõusuruumi on veel omajagu. Võistlus oli tavapäraselt põnev ja
tihedat rebimist võis näha mitmes kategoorias. Napilt aga kindlalt tuli A klassis Eesti meistriks
Tõnno, ES5TV, edestades Kristjanit, ES7GM, ca 600 punkti ehk vähem kui ühe kordajaga.
Kristjan töötas ära kõik võimalikud 36 kordajat, Tõnno aga 35, millest ES1 40 SSB-l veel vigase
sidenumbri tõttu maha läks. Pronksile platseerus neljandat aastat järjest Arvo, ES2MC. A klassi
LP arvestuses tuli võitjaks taas Oskar, ES4NY ja kolmandaks taas Mait, ES2NF. Seekord võttis
nende vahel teise koha Valeri, ES5QA.
B klassis ei suutnud keegi maksimaalset 18 kordajat kinni püüda. ES1 40 SSB-l lipsas Reinu,
ES5RW eest minema, kuid see ei takistanud teda taas võtmast esikohta mäekõrguse ülekaaluga.
Teise koha B klassi üldarvestuses, kuid ka parima LP jaama auhinna saab taas Alev, ES8TJM, kes
edestas tihedas rebimises oma igipõliseid konkurente Reinu, ES7AM, ja Illarit, ES6RMR, kes sel
aastal kohad vahetasid nii, et Illar võttis hõbeda ja Rein pronksi. Alev tegi küll mõlemast pisut
vähem sidet, kui sai kätte 13 kordajat Illari 12 ja Reinu 11 vastu.
Sel aastal esmakordselt osutus ka ES osavõtjate seas populaarseimaks C klass ehk telegraaf 23
osavõtjaga. Huvitav, mida sellest peaks järeldama? Ainukesena sai kätte 18 kordajat Jüri, ES2EZ,
kes tegi ka enim sidet ja võttis üldvõidu Toivo, ES0DJ ja Villi, ES3VI ees. LP arvestuses eelmise
aasta üldvõitja Enn, ES5EP, seekord HP tippudele vastu ei saanud, kuid edestas LP arvestuses
selge vahega Antonit, ES3CC ja Veikot, ES1BH.
Klubijaamade klassis võttis taas kindla võidu ES6Q operaatoritega ES5MG ja ES5RY. Teine koht
läks jälle Viljandisse seekord kutsungiga ES9C esinenud ES7GN-ile. Kolmandaks tuli Muhumaa
ekspeditsioon ES0Q koosseisus ES0CB, ES5JR ja Mart Suurkask. Parima D-LP ehk LP ja
juunioroperaatoritega klubijaama auhinna napsas seekord traditsioonilise võitja ES5YG
(ES5ERKI) ees ES1N operaatoritega ES1DMOX ja ES1ORTX.
Pärast Spark RC kolmeaastat valitsemist läks see koosseis ilmselt laiali ja nii võttis F klassi
rändauhinna klubidevahelises arvestuses Tartu Contest Team (ES2MC, ES5RW, ES6Q, ES0Q,
ES5QA, ES5TF, ES5YG). Teine koht seekord Viljandi Raadioklubile ja kolmas Jõgeva Contest
Club’ile.
Välisosavõtjate seas läks ebaharikult A klassi esikoht Baltikumist välja R1DX-ile. Lähimaade
võistlejatel oli kordajatega 40-l suuri probleeme ja võitja sai vaid 34 kordajat 40-st. Teiseks tuli
YL2GD ja kolmas oli SM5D.
SSB klassis jagasid esikolmiku kohad Balti naabrid järjekorras YL2BJ, LY2OU ja LY3BB.
CW arvestuses oli seekord lausa 47 logi ja kolmikvõidu viisid Leetu LY5R, LY3B ja LY2F.

LP Mixed ehk D klassis oli 8 logi ja esikolmik oli YL2PJ, YL3AD ja SM5S.
Ühtegi DX logi sel aastal taas ei saabunud. QRP klassis oli 3 osavõtjat (LY4T, RW3AI ja OH6NPV).
Ainsa Multi Op logina saab võitja diplomi LY4L. SWL-e oli seekord 4.
Toome taas välja ka meie tublimad tulemuse kinnitusprotsendi osas:
Kutsung QSO arv
ES4O
132
ES6RMR
174
ES7AM
173
ES3RY
85
ES6Q
369
ES1CN
250
ES8TJM
168
ES2O
165
ES1TU
319
ES5RIM
62

%
97,73%
97,70%
97,69%
97,6%
97,2%
97,2%
97,0%
97,0%
96,9%
96,8%

Kuldseid logisid sel aastal ei olnud. Õnnitlused ES4O operaatorile ES4RAO-le napi võidu puhul
selles arvestuses! ES osavõtjate keskmine tulemuse kinnitusprotsent oli täpselt 90%, mis on
tavapärane (89,6% - 92,1% viimasel neljal aastal).
Suur tänu taas Jürile, ES5JR-ile logide kontrollimise töö läbi viimise eest ja kõigile osalemise
eest!
Kohtumiseni kokkutulekul!
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