Eesti lahtised lühilaine meistrivõistlused 2020
Uue kümnendi esimene ES-OPEN valmistas tõenäoliselt kõigile meeldiva üllatuse. Enne veel kui
käesoleva aasta numbreid uurime, vaataks hetkeks ajas tagasi. Täpsemalt rändame aastasse 1998.
Kahjuks ei ole kuskil kirjas kui palju osavõtjaid tol aastal tegelikkuses eetris oli, ent 22 aastat tagasi
laekus logisid 64. Kui sinna lisada 5 kontrolliks saadetud logi, võib eeldada, et vähemalt 69 ES jaama
oli toona eetris. Tollaseid sidenumbreid vaadates on selge, et välisjaamade osakaal oli veel üsna
väike. Kõige rohkem sidet tegi siis ES5MC (331). Pärast 1998 aastat on ES jaamade arv tõusude ja
mõõnadega pendeldanud täpselt nagu päikesetsükkelgi. On olnud perioode, kus logisid on laekunud
alla 50. Samas on ka eredamaid sähvatusi – aastal 2005 laekus samuti 64 logi (lisaks 1 kontrolliks),
aastal 2007 laekus 65 logi (lisaks 2 kontrolliks).

Aastat 2020 võib omamoodi rekordiliseks pidada, sest väljas oli kogunisti 71 ES jaama (seda, kas 1998
oli rohkem, ei mäleta tõenäoliselt enam keegi). Logisid saadeti seekord 64, mis on väga tubli tulemus!
Suure muutuse tõi sisse aga välisosalejate arv. Möödunud aasta logide põhjal teame, et väljas oli 102
jaama, kellest 72 saatsid logi. Sellel aastal oli see number 143 ning logisid saabus rekordilised 117!
Just välisosalejate suur hulk andis võimaluse saavutada suuri sidenumbreid. Esimest korda ajaloos
tehti üle 600 side. Tõenäoliselt oleks langenud ka punktirekordid, kuid kahjuks maailmas leviv haigus
ja ranged piirangud ei võimaldanud kõiki piirkondi aktiveerida. Puudu oli just morse kordajatest – ES0
mõlemal bandil ning ES8 40 meetril.

Vaatame siis lähemalt, et mis sellel aastal toimus. Maksimaalse võimaliku A klassi kordajate arvu sai
kokku vaid Arvo (ES2MC). B klassis maksimumi keegi kokku ei saanudki ning C klassis said nii Villi
(ES3VI) kui ka Enn (ES5EP) maksimaalsed 15 kordajat.

Kõige vähem osalejaid oli klassis A. Nagu eelmisel aastal, nii ka seekord, vaid 8 osalejat. Väga hea
aktiivsus pakkus kõrget sidetempot ja sellest tulenevalt ka uue A klassi rekordi 622 QSO näol. Ehk siis
lühidalt esimeseks tuli seegi kord Kristjan (ES7GM). Hõbedase medali saab kaela Arvo (ES2MC) ja
pronksmedal läheb Toivole (ES2RR), kes selleks aastaks pani tagasi eelmisel aastal ära võetud R tähe
(meenutame, et ES2R oli eelmisel aastal eetris D klassis). Kõik eelpool mainitutest olid nö „sussid
jalga pannud“ ja end üles andnud HP klassis. Parim väikese võimsusega mees oli juba mitmendat
aastat Oskar (ES4NY). Tema järel Jüri (ES5JR) ja kolmas Aleksandr (ES1OX).

B klass pakkus meile sellel aastal mõõduvõtu 25 mehe ja 1 naise vahel. Kokku siis 26 osalejat
kõikidest võimalikest regioonidest. Üllatust ei sündinud ning head tempot näidanud Rein (ES6RW)
võttis kindla võidu. Rein kogus ka oluliselt rohkem kordajaid kui järgnevad mehed, täpsemalt siis 17.
Teisele kohale maandus Jüri (ES8GP) ning kolmandaks kukkus möödunud aasta teine mees Mart
(ES3BM). Mart ja Jüri said mõlemad kokku 14 kordajat, ent tibake suurem sidearv andis hõbemedali
Jürile. SSB klassi LP mehed liikusid graafikuid vaadates praktiliselt võistluse lõpuni identse tempoga.
Veel 8 minutit enne lõppu oldi valmis fotofinišiks, sest Priit (ES2AGW) ja Illar (ES6RMR) olid võrdse
side- ja kordajate arvuga valmis heitlema puhtama logi peale. Siis aga kell 8:52 UTC noppis Priit 40
meetril uue kordaja (mis ka pärast logide kontrolli pidama jäi), kindlustades teist aastat järjest LP
klassi esikoha. Teiseks jäi jällegi Illar (ES6RMR) ja kolmanda koha LP arvestuses saavutas Igor (ES2IA).

Klassis C oli sellel aastal väljas suisa 15 jaama. Vaikselt Raplamaal jaama üles vuntsides sai teise
järjestikkuse võidu Villi (ES3VI). Vahepeal aastase pausi teinud Aadu (ES1TU) saavutas sellel aastal
teise koha, olles LP arvestuses esimene mees. Kolmandaks tuli jällegi Enn (ES5EP), jäädes LP klassis
teiseks. Kolmanda koha aga LP arvestuses sai Mart (ES2MA). Väga hea meel oli eetris näha ka ES3AX
jaama, kes kahjuks kodumaa meestele seekord pihta ei saanudki.

Viimase paari aasta jooksul on rohkelt osavõtjaid tekkinud just D klassi - sellel aastal siis 15 logi. Just
nagu eelmisel aastal, nii otsustati sellelgi korral Udukülas multi-op klassi kasuks. Tõnno (ES5TV) ja
Jasper (ES5JAS) jätkasid sealt, kus eelmine aasta pooleli jäid ning varasemalt selgeks saanud taktikaga
kindlalt esikoht võetigi. ES5G sai samuti kirja üle 600 side. Ehk jõuab varsti kätte aeg, mil Tõnno
poisid asja ise tõsiselt ette võtavad ning Tõnno pealtvaatajaks jätavad. Hõbemedalile oli rebimine
päris tihe. ES6Q Võrumaa metsadest sai 4 kordajat vähem kui ES9C, ent kallimate CW sidede osakaal
oli piisavalt suur ning enne logi kontrolli oli nende vahe vaid 38 punkti ES9C kasuks. Kuna aga ES9C
kaotas pärast logide kontrolli 2 kordajat ning hulgaliselt sidesid, tõusiski ES6Q teisele kohale. ES9C siis
seekord jälle kolmas. Eetris kõlas ka teine naishääl, kes sellel aastal end D klassis üles andis (ES8O/3).

Klassis F ehk klubide vaheline arvestus tõi meile täiesti uue võitja. Teadaolevalt tähistas Viimsi
Raadioklubi oma juubelit ning sellest tulenevalt oli eetris kuulda ka erinevaid X suffiksiga jaamu.
Kokku korjati tublid 112996 punkti ning sellega tagati kindel esikoht. Teiseks puksiti Viljandimaa
Raadioklubi ning kolmas koht klubide arvestuses läheb Jõgeva Contest Clubile.

Kui vaadata välisosalejaid, siis seekord kahjuks siderekordit ei sündinud ning möödunud aasta LY4A
261 sidet jäi püsima. A klass seekord tulist heitlust ei pakkunud ning YL7X võitis väga suure
ülekaaluga esikoha. 220 sidet ja 35 kordajat andis kogusummaks 10535 punkti. Teise koha mees

teenis punkte praktiliselt poole vähem. LY5I paneb kaela hõbemedali 5258 punktiga. Kolmas koht
rändab meist põhja – OH2KW.

Teist aastat järjest pani SSB klassi esikoha taskusse meile väga lähedal elav Viesturs (YL2SM). Tema oli
ka neist vähestest, kes praktiliselt läbi kogu võistluse pidas sidet eesti keeles. Labs darbinš, Viestur!
Teiseks tuli Gediminas (LY9A), kes kaotas vaid kolm sidet. Kolmas koht rändab Peterburgi – RW1F.
Olgu mainitud, et kui möödunud aastal esitati B klassis 15 logi, siis seekord oli neid 33.

C klassis oli sellel aastal tervelt 30 osalejat rohkem kui möödunud aastal – kokku 57. Kui eelmisel
aastal tegi 100 sidet vaid kolm meest, siis seekord said vähemalt 100 sidet kokku 10 osalejat. See on
väga hea tulemus. Parim CW mees oli LY8A, kes sai vaid 7 sidet rohkem kui teiseks jäänud SN1T.
Pronksmedali saab seekord endale RA1AL.

Klassis D (LP-MIX) sai seegi kord esimese koha Mindis (LY4L). Teine ja kolmas koht rändasid lätti.
Eelmise aasta vahele jätnud Vilnis (YL2BJ) oli teine ning kolmandaks kukkus möödunud aasta teine
mees Zigurds (YL2PJ).

QRP klassis võidutses RT2F. Teiseks tõusis möödunud aasta kolmas mees YL3FW ning kolmandaks
kukkus möödunud aasta teine RW3AI. Klubi jaamu meil sellel aastal ei olnudki. See-eest oli kolm
kuuldejaama. Esimene neist LZ1G42, teine ja kolmas koht läks Tšehhi – OK1-31457 ja OK1-31434.

Sellel aastal üllatuslikult ei olnud mitte ühtegi 100% logi. Küll aga tasub mainimist, et vaid 1 side
kaotasid ES8TJM, ES2ICE ja ES8SX.

Lõpetuseks suur suur aitäh kõigile osalejatele. Nagu Aadule (ES1TU) meeldib öelda, siis iga okas loeb.
Seekord oli neid okkaid 71. Tänud Jürile (ES5JR) tulemuste eest. Loodame siis, et aktiivsus jätkab
tõusvas joones ning järgmisel aastal on meid juba 80.

Kuulmiseni juba aastal 2021!
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