
Eesti lahtised lühilaine meistrivõistlused 2019 

 

Käesoleval aastal tähistas ES-OPEN oma juubelihõngulist 25. sünnipäeva. Ehk siis 25 aastat Eesti 

lahtiseid lühilaine meistrivõistluseid! Kahjuks tuleb tõdeda, et taas oli nii osavõtjate kui ka saabunud 

logide arv languses. Eetris oli 57 erinevat ES kutsungit (möödunud aastal 62), millest saabunud logisid 

oli 55 (möödunud aastal 58). Miskipärast ei olnud eetris niisuguseid tuttavaid mehi nagu ES1TU, 

ES2EZ, ES3HZ jpt. Samuti oli meil kolme ES9 kutsungi asemel üle pika aja eetris vaid kaks. Loodame 

siiski, et tuleval aastal ületame jälle maagilise 60 osaleja piiri. Välismaalasi oli seekord väljas küll 

gramm rohkem kui möödunud aastal – 102 vs 99, ent logisid laekus vaid 72 (möödunud aastal 78). 

Siinkohal tahan eraldi välja tuua Zaba (OH1ZAA), kes kolme erineva kutsungiga osales suisa kolmes 

erinevas kategoorias. 

 

Levi oli suuresti sarnane möödunud korrale ning nagu tavaks saanud, siis esimesed kaks tundi oli 40m 

kohalikega side saamine paras „kangutamine“. ES7 regioonis oli vaieldamatult tugevaim signaal 40m 

peal ES0DJ oma. A klassis õnnestus seekord Arvol (ES2MC) ainsana maksimaalne arv kordajaid (36) 

kokku kraapida. B klassis, nagu juba tavaks saanud, noppis maksimaalse arvu kordajaid ainsana Rein 

(ES6RW). C klassis said sellega hakkama Villi (ES3VI) ja Toivo (ES0DJ), ent Toivo kaotas pärast logide 

kontrolli ühe kordaja.  

 

Kõige osalejate-vaesem oli A klass, kus osavõtt on viimaste aastate jooksul püsinud 7 kuni 9 juures. 

Sellel aastal siis 8 logi. A klassi võitis, nagu ka möödunud aastal, Kristjan (ES7GM). Kuigi Kristjan sai 

ühe kordaja vähem kui Arvo (ES2MC), oli sidearv piisavalt palju suurem, et ka pärast logide kontrolli 

säilitada esikoht. Kristjani 558 sidet peaks olema teadaolevalt ka uus A klassi rekord. A klassi teine 

koht siis Arvole (ES2MC) ja kolmas koht Tallinna linnamüraga võidelnud Veikole (ES1BH). LP mehi oli 

A klassis kolm (üldjärjestuses 4-6 koht). Esimene LP jaam jällegi Oskar (ES4NY), teiseks platseerus 

Valeri (ES5QA) ja kolmas koht läks üllatusmehele Antsule (ES2DF).  

 

Kohaliku raadioamatööride kogukonna lemmik klass oli nagu ikka B klass. Möödunud aastal 20 

osalejat, sellel aastal suisa 23. Kui vaadata Aadu loodud veebirakenduse graafikuid, on näha, et 

esimesed poolteist tundi ei olnud veel miski selge. Siis pani Rein (ES6RW) sisse järgmise käigu ja 

läinud ta oligi. Ehk siis B klassi võitja, nagu ka mitmetel varasematel kordadel oli just Rein. Selleks 

aastaks morsevõtme nurka pannud Mart (ES3BM) võttis SSB arvestuses asja tõsiselt käsile ning 

maandus teisel positsioonil. Mart on alati tuntud kordajate jahtija, ent seekord jäi maksimumist 2 

kordajat puudu. Kolmandalt kohalt leiab järjekordse üllatusmehe Igori (ES0IA), kes võistluseks 



spetsiaalselt kaugemale Hiiumaale kolis. Kuigi Igor sai rohkem sidet kui teisel kohal olev Mart, jäi ta 

siiski kolmandaks väiksema kordajate arvu tõttu. B klassi LP arvestus pakkus aga tõsise trilleri. Kohal 

olid praktiliselt kõik tuntud tegijad ning mitmeid aastaid LP arvestuses esikohta noolinud Illar 

(ES6RMR) oli justkui võidu ära vormistanud, ent saatus soovis teisiti. Märkusena, Illar oli möödunud 

aastal kolmas, 2017 aastal teine, 2016 aastal samuti teine ning 2015 aastal kolmas. Seekord oli 

suurepärane eeltöö tehtud ning enne logide kontrolli paistis 15 kordajat ja gramm üle 3000 punkti 

piisav edu olema. Juhtus aga see, mis juhtuma ei pidanud. Illar kaotas suisa 2 kordajat - ES8 ja ES9. 

UBN raport näitab, et ES8AY-t üle vedades oli Ako unustanud sagedust muuta ning jättis oma logisse 

kaks järjestikkust sidet 80m peal. ES9 logis ei olnud aga ES6RMR-ist haisugi. See kukutas Illari B klassi 

LP arvestuses teiseks – JÄLLE! Esikoha noppis aga täiesti uus mees - Priit (ES2AGW/ES7AGW), kes 

kaotas kõigest 6 sidet ja mitte ühtegi kordajat. Võidu teeb eriliseks see, et Priit tegi nö välipäeva stiilis 

võistluse, kolides Tallinna linnamürast eemale, leides hea vaikse koha Harjumaal. Kolmas koht LP 

arvestuses Andresele (ES6PA). 

 

Ka C klass oli esindatud oma tavapärases headuses. Võitjaks tuli lõpuks viimati 2016 aastal 

poodiumile tõusnud Villi (ES3VI), kes enne logide kontrolli edestas Toivot (ES0DJ) vaid 6 sidega. 

Mõlemad mehed said C klassis ainsana kätte kõik 18 kordajat. Kuna Villi logi oli puhtam ning Toivo 

kaotas 40m peal ES1 kordaja, jäigi Toivo seekord teiseks. Kolmas ja ühtlasi C klassi LP esimene mees 

oli kõigile tuttav Enn (ES5EP). Teist aastat järjest LP arvestuse teine (üldarvestuse neljas) oli Juhan 

(ES2QX). Kolmas koht siin Sashale (ES1OX). Toivo, Enn ja Aleksander olid ka seenior klassis esimesed 

kolm meest.  

 

D klass pakkus meile aga uusi tulijaid. Nimelt ei olnud Tõnno kindel, et soovib hetkel A klassis 

väljakutset vastu võtta ning kolis igaks juhuks multi operaatorite klassi. Abimehi õnneks kaugelt 

otsima ei pidanud, sest appi tuli poeg Jasper (ES5JASS). Algul rabedalt läinud kahe mehe töö lihviti 

aga paari tunniga siledaks ning nii liigutigi koos kindlalt D klassi esikoha suunas. Olgu mainitud, et 

Jasper tegigi praktiliselt kõik SSB sided ning Tõnno hoolitses piiksu eest. Rõõm on samas tõdeda, et 

nad ei olnud ainsad isa ja poja tiim! Loetud päevad enne ES-OPEN’i algust väljastati uus 

kollektiivjaama kutsung ES2R. Seega praktiliselt veel niiske tindiga litsents laual, moodustasid sarnase 

tandemi Toivo (ES2RR) ja Karl-Krister (ES2RRRR). Tõsi, seekord nad veel poodiumile ei pääsenud ning 

jäid napilt neljandaks. Võib eeldada, et järgmisel aastal see enam nii ei pruugi jääda. D klassi teine 

koht kuulus Arnele (ES7GN), kes tegi kutsungiga ES9A tubli tulemuse. Kolmas koht rändas lõunasse, 

kus tuttav Tartu seltskond magas võistluse alguse totaalselt maha. Hilisemates kommentaarides 

süüdistas Toomas (ES5RY) eelneva öö meeletult head levi 20m peal, FT8 tööliiki ning hästi maitsenud 

viskit, hi! Seega kolmas koht grupeeringule ES6Q. 



Välisosalejatest tegi uue siderekordi Rolandas (LY4A), kraapides kokku 261 sidet. Seekord ei jätnud ta 

midagi juhuse hooleks, sai ainsana kätte kõik 40 kordajat ning lõppskooriga 14360 kindlustas ka 

esikoha. Teiseks tuli jällegi YL2GD ning kolmas koht läks samuti Lätti, YL7X.  

 

SSB arvestuses võttis esikoha möödunud aasta kolmas mees YL2SM. Teiseks tuli LY2OU ning kolmas 

oli meile tuttav noormees Kristers (YL3JA/ES7GR). YL2BJ seekord olude sunnil osa ei võtnudki.  

 

Ka CW arvestuses olid vahed üsna selged ning seekordsel juubelivõistlusel oli parim piiksumees 

väljast LY5R. Teiseks tuli kolmandat aastat järjest LY2NK, kes vahepeal tegi sisse ka väikese pausi. 

Möödunud aasta võitja ning seekordne kolmas oli tuttav „kuuliprits“ EW8DX, kes muuseas valitud 

meestele saatis kiirusel ca 50WPM.  

 

LP-Mixed klassis võitis seekord esikoha WRTC meister Mindis, LY4L. Midagi juhuse hooleks ei jäetud, 

sest teise koha ees oli edu ca 4500 punkti. Teise koha omanik oli sellel aastal YL2PJ ning kolmas koht 

rändab üle pika aja Soome, OH1SIC.  

 

QRP klassis võidutses LY2BMX, teiselt kohalt leiame RW3AI ning kolmas oli YL3FW. Klubijaamu oli 

seekord kolm. Esimene koht läheb jällegi seeniori ja juuniori tiimile RK1M, teiseks tuli hulk noori 

aktiviste Soomest (OH2YOTA). Nendega koos sidetas ka Jüri (ES5JR). Kolmas klubijaam oli LY4O. SWL 

arvestuses oli jällegi vaid 1 logi (UB0AJJ).  

 

Nagu möödunud aastal, nii ka seekord oli 100% logisid kolm - ES8TJM, ES5GI ja ES1QD. Selles 

arvestuses olid parimad: 

 

Kutsung QSO Kinnitusprotsent 

ES8TJM  100 100 

ES5GI  30 100 

ES1QD  15 100 

ES5RIM  76 98,68 

ES5O  113 98,23 

ES4NY  267 98,18 

ES2MC  475 98,17 

 

Lõpetuseks - suur aitäh kõigile, kes 25nda ES-OPEN’i korraldamisele kaasa aitasid ning võistlusest osa 

võtsid! Nagu ikka, ilma Jürita (ES5JR) ei saaks me logisid kontrollitud. Veebitugi Aadult (ES1TU), kes 



loodetavasti järgmisel aastal on võistluse ajal kodumaal ja ise ka eetrisse saab. Ja muidugi on LL 

toimkond lootuses, et langustrend muutub tõusvaks trendiks ning et järgmise aasta osalejate arv 

oleks kasvõi natukenegi suurem!  

 

CU in ES Open 2020! 

Kristjan, ES7GM 

LL toimkond 

 

 


