Eesti lahtised lühilaine meistrivõistlused 2021
Sel aastal kukkus ES logide arv kahjuks üle pika aja alla 50. Ilmselt ei ole nii vähe kunagi meilt
jaamu väljas olnud. Samuti olid puudu täielikult ES8 ja ES0 kordajad CW-s. Välisosalejate
logide arv 87 oli tubli keskmine, meie logides esines üle 110 erineva kutsungi väljastpoolt.
Peame oma aktiivsust järgmisel aastal taas kasvatama, muidu ei viitsi need välisosalejad ka
enam osa võtma tulla.
Põnevust siiski jätkus erinevates kategooriates. A klassis naasis kirkaima ja prestiizhikaima
medali pärast võistlustulle Tõnno (ES5TV), kes nagu ka viimasel korral 2017. aastal, hästi
ajastatud lõpuspurdiga võidu võttis. Veel 27 minutit enne võistluse lõppu oli esikolmik
praktiliselt võrdne ja liider Arvo (ES2MC), kes hoolimata 1 enam töötatud kordajast siiski
lõpuks hõbedale platseerus, näidates samas selgelt progressi, olles viimastel aastatel oma
“igavese kolmanda” tiitli “igavese teise” vastu vahetanud. Kristjan (ES7GM) tegi küll 9 sidet
rohkem kui Arvo, kuid pakkus välja 2 kordajat vähem ning lisaks tabas teda ES1-de needus,
sest kaotas ES1 kordaja 80 CW-s, kui ES1BH logis vastuvõetud number üldse Kristjani
saadetuga ei sarnanenud ning 40 SSB-s, kus ES1TAR pakutud ajal hoopis ES5TV ja ES2MC-ga
töötas ning jaam, kes Kristjaniga sidet pidas oli hoopiski ES8TPR.
A klassi LP arvestuses võttis ülinapi võidu viie (!) punkti ehk 0,25 SSB sidega Sven (ES3TI)
eelmise aasta parima - Oskari (ES5NY) ees. Oskar oli enne logide kontrolli pikalt ees, olles 1
vähema kordajaga sidearvult 43 sidega peal. Teda vedasid alt samuti ES1 80 CW-s ja ES7 40
CW-s. ES1QX side oli Oskar küll ise SSB asemel valesse tööliiki märkinud ja seda kordajat tal
reaalselt ei olnud. Aga ES7GM saatis numbriks väidetavalt 538, kui Oskari logis on 539. Kes on
süüdi jääb vist ajaloo hämarusse saladuseks. Kolmanda koha madinas edestas Mart (ES2MA)
samuti üsna napilt Antsu (ES2DF).
SSB kuningaks klassis B kroonime taas juba 6. aastat järjest Reinu (ES6RW), kes võttis kulla
veenva 60 side suuruse edumaaga Igori (ES0IA) ees. Nad mõlemad said maksimaalsest 18-st
kätte 16 kordajat – puudu jäi haruldane ES1 40-l ning üliharuldane ES4 40-l. ES4 oli 40 SSB-s
sedavõrd haruldane, et ainult 1 osaleja kogu võistlusel selle sai – OZ1ADL, kes ES4AW suutis
vaid 1 sideks 40-le meelitada! Jüri (ES5GP) tegi Igorist 30 sidet vähem ning temal jäi lisaks veel
ka ES9 40 SSB-s puudu. Siiski auga välja teenitud pronks!
SSB LP arvestuses tuli kolmandat aastat järjest esimeseks Priit (ES2GW), kes vahepeal
kutsungit lühendanud on ning hõbeda pärast madistasid kõvasti Sergei (ES1LL) ja Illar
(ES6RMR). Kui tolm hajus siis võitis Sergei alla 50-punktise vahega.
Telegrafistide klassis tuli kullale Anatoli (ES4RD) 40 side ja 2 kordajaga Ennu (ES5EP) ees.
Kolmas koht läheb Borisile (ES2JJ). Enn ja Boris kasutasid LP-d, nii et nemad hõivavad
esimehed poodiumikohad ka C klassi LP arvestuses. LP meeste hulgas läheb pronks Veikole
(ES1BH), kellega kõigil 40 CW-s kõvasti raskusi oli. Nii oligi meie meestest ainuke õnnelik
ES2MC, kellel see vägitükk õnnestus ja läks korda Veiko 40-l kotti panna.
Klubijaamade arvestuses klassis D võttis võidu ES9A, mida tüüris Jüri, ES2EZ. Talle kuulub ka
parima seeniori eriauhind. Teisena finisheeris D klassis ES6Q ES5RY ja ES5MG
kaksikjuhtimisel. Kolmas klubijaam oli ES9C, kus operaatoriks ES7GN.

Jüri järel lähevad parima seeniori 2. ja 3. koha auhinnad Tolikule ja Ennule.
Noorvõistlejate eriauhinnad aga lähevad Karl Markusele (ES5KAAR) ja Mari-Johannale
(ES5MARI)!
F klassi rändauhinna klubidevahelises arvestuses võttis seekord taas napilt aga kindlalt Tartu
Contest Team (ES2MC, ES6RW, ES5KAAR, ES5MARI, ES5JR, ES6Q) Viljandi Raadioklubi
(ES7GM, ES5NY, ES2GW, ES7KEW, ES9C) ees. Vahe jäi vaid tuhatkond punkti. Omakorda 9000
punkti kaugusele jäeti juba Jõgeva Contest Club (ES5TV, ES8GP, ES5EP).
Välisosalejatest tegi LY4A hoolimata madalast ES-ide arvust hiigeltulemuse A klassis 260
sidega. B klassis esines väga tugevalt ja oli mäekõrguselt teistest üle OZ1ADL. Suurima
osavõtjate arvuga C klassis oli konkurents tihedam ja võitis teist aastat järjest LY8A. Parim LP
jaam klassis D oli LY5I. QRP klassis aga oli RT2F teist aastat järjest täiesti omas klassis ja ületas
sidearvult isegi LP jaamu. Klubijaamu oli 2 ja neist parim SN5T.
Meie tublimad tulemuse kinnitusprotsendi osas olid:
Kutsung
ES2DRA
ES2YW
ES4AW
ES5RLN
ES5MARI
ES6PA
ES2DF
ES6RMR
ES6DO

Side arv
Kinnitus%
53
100,0%
38
100,0%
16
100,0%
20
100,0%
8
100,0%
177
99,4%
82
98,6%
162
98,1%
88
97,7%

Suurepärane töö Dravenilt!
Tänud kõigile osalejatele, ES5JR-ile kontrollimistöö eest ja ES1TU-le esopen.eu lehe
manageerimise eest! Auhinnad kokkutulekul!
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