Eesti Lahtiste LL Meistrivõistluste kokkuvõte
Õnnitlused kõikidele võitjatele! Rekordiline välisosalejate arv lubas ES jaamadel teha häid tulemusi.
ES5TV ja Arvo, ES2MC mõlemad ületasid oma eelmise aasta võidutulemust. A klassis muutus eelmise
aastaga võrreldes 3. koha omanik - Oskar, ES7NY suutis 100 vatiga võtta pronksi ning esikoha LP
arvestuses. LP arvestuses trügis teiseks Valeri, ES5QA ja lükkas eelmise aasta 2. koha omaniku Maidu,
ES2NF-i kolmandaks.
B klassis jäi esikolmik muutumatuks. Küll aga seekord karikat saagima ei pea, sest Vello, ES0QD
edestab Kristjanit, ES7GM-i ca tuhande punktiga. ES0QD töötas ka ainukese ES jaamana ära
maksimaalse kordajate arvu! LP SSB arvestuses võttis esikoha Alev, ES8TJM, seda Illari, ES6RMR-i ja
Haraldi, ES1LS-i ees.
C klassi võitjaks tuli suurepärase tulemusega Peeter, ES5NC. Andrese, ES1AN-i järel tuli kolmandaks
Anton, ES3CC, kes ühtlasi võitis esikoha LP arvestuses. Siin oli rebimine päris tihe ja Robert, ES8DH
edestas napilt Toomast, ES5RY/6-t. Klubijaamade klassis võttis ülivõimsa võidu ES2U. Kindel teine on
ES4A ja kuna ES9A ja ES9B võistlesid väljaspool arvestust sai kolmanda koha ES1TP/2. Tore näha, et
sel aastal loodud LP ja juunioroperaatoritega klubijaamade arvestuses oli osalejaid juba piisavalt, et
poodium täita. ES5WP Palalt edestas Tartu ES5YG-d. Tublisti esines ka ES5G, kus operaatoriks 8aastane Karl-Oskar, ES5POJA.
ES osavõtjaid oli aga kahjuks vaid 54, mis on 7 võrra vähem kui eelmisel aastal ja 14 võrra alla 1998.
aasta rekordi. Samas välisosalejate aktiivsus lõi kõik rekordid. Logisid tuli lausa 94 pluss veel 4 SWL-i!
Kui Eesti poolel oli populaarseim klass nagu tavaks SSB 20 osalejaga, siis välisvõistlejate hulgas
traditsiooniliselt CW, kus oli lausa 52 jaama! A klassis oli väljastpoolt 18 ning B klassis 19 jaama. Kui
eelmisel aastal klubijaamade klassis välismaalt ühtegi osalejat polnud, siis sel aastal oli neid kaks ning
võitja, LY3V tegi väga hea tulemuse, tehes ka uue D klassi siderekordi – 226 sidet ületab lausa 41
sidega YL1S-i 2005. aasta tulemuse. Uued ES siderekordid sündisid A ja B klassides. ES5TV 511 sidet
on 31 võrra üle 2008. aasta tulemusest. ES0QD 369 sidet ületab Vello enda 2007. aasta rekordit ka
lausa 25 sidega. C klassi rekord on jätkuvalt ES2DJ käes samuti 2007. aastast 352 sidega. D klassis
hoiab supertulemust ES1A 2006. aastast 521 sidega.
Välisosalejad single op klassides ES jaamade vähesuse tõttu rekordite lähedale paraku ei pääsenud.
Kõige prestiižikama võidu A klassis võttis YL7A, kes üsna napilt edestas LY3BN-i. Tähelepanuväärselt
tuli kolmandaks RW2F (logi kohaselt 100 vatiga!). SSB võidu võttis vana tegija OZ1ADL ja
osavõtjaterohke C klassi võitis LY7M. Ainsa DX jaamana logi saatnud UA9XBJ saab parima DX-i
eridiplomi. EA8AH tegi temast küll kuuldavasti rohkem sidet, kuid kahjuks ei saatnud logi.
Suur tänu kõigile osalemise eest ja kohtumiseni kokkutulekul!
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