
ES Open VUSHF FD ettepanekud ja kommentaarid 2018 detsember

ES1AO mõtted:
1. Võistluste aeg. Kalendri mõttes: juuli-augusti vahetus on kõigiti sobiv ja peaks jääma ka 

tulevikus samaks. Kellaaegadega on asi teisiti. Varahommikune aeg on paljudele uneaeg, eriti 
rootslastele, kui me neid kaasata tahaksime. Tuleks tagasi tulla õhtusele ajale, kaasates ka reede 
õhtu. Välismaiste osavõtjate käitumist me mõjutada ei saa, kuid lootusi on, et ka nemad on 
õhtuti ärksamad.

Joonis 7. Eesti LL ja ULL välipäevadest osavõtjate arvukus aastate lõikes.

2 Tuleks piirata tuuride arvu kahega, näiteks nii, et reedel on ühendatud 432 MHz ja 1G3 tuur. 
Vajaduse korral tuleks tõsta tuuri kestust 6-le tunnile. Mulle isiklikult ei meeldi „Chat 
operation“, aga vaevalt on lootust ajalooratast tagasi pöörata. Chat lubab pendeldada erinevate 
bändide vahel samas tuuris. Järgmiseks õhtuks jääks (näiteks neljatunnine) 144 MHz tuur. See 
on „rahvabänd“ ja osavõtjaid peaks jätkuma. Seega contest, nagu teevad seda lätlased ja 
„leningradlased“. Vabandust, St. Peterburgi raadioamatöörid.

3 Kui soovime tõsta f-klassi osakaalu, siis üheks abinõuks oleks selle klassi sidede väärtuse 
tõstmine. Näiteks kahekordseks, analoogiliselt c-klassiga Eesti LL-välipäeval. See nõuaks  
välitingimustes alati ja igaühele murrujoonega kutsungit. Näiteks ES1AO/2 mitte ES2AO. Või
ES3X/3, mitte ES3X..... VUSHF bändidel ju pile-up’i ei ole ning lühikutsungil pole erilist 
väärtust.

4 Võistlusklasside arvu peaks vähendama – meid on ju väheseks jäänud. „f“ ja „mitte-f“ peaksid
jääma. Samuti MO ja SO.  Kas SB ja MB, on minu meelest küsitav. Kindlasti mitte “iga-SB“. 
Kes SB klassis stardib, valib omale meelepärase ja jääb selle juurde. Või deklareerib hiljem.

Mikrolainete bänd (bändid)  pudenes Eesti välipäevalt ära juba mitu aastat tagasi – osavõtjate 
puudunise tõttu. Need lainealad jäävad eksperimentaatoritele, internetiajastul on kokkuleppeid kerge 
sõlmida.
50 MHz bänd, vähemasti senisel kujul, ei ole välipäev ja seepärast jääb käesoleva artikli käsitlusest 
välja.
Esitatud materjal on järelemõtlemiseks ja diskussiooni ärgitamiseks. Jõudu helgete ideede 
genereerimiseks, 73!
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ES2DF kommentaarid:
Tunnustan Teod järjekordse kokkuvõtva loo eest! Välipäeva arengu dünaamikat kavatsesin ka ise 
vaadata, aga nüüd on see kõigile kandikul ette antud.
Soovitatud "lahenduse haudumine" võtabki aega ja talvepäev oleks tõesti paslik arutamise koht. 
Niipalju siiski, et loo lõpus OM Teo poolt pakutud reformimõtetest ei lähe mitte ükski minu omadega 
kokku.

ES2AFF kommentaarid.
Ajaga tuleb muidugi kaasas käia.
Toetan Teo mõtet 432 ja 1G3 kokku panna, siinkohal tundub, et 4 tundi oleks ikkagi piisav.
Olgu lühem aga tihedam. Ei tundu eriti võistluse moodi, kui 1G3 jooksul on aega vahepeal lehte 
lugeda.
Samuti on tõsi, et "tüdinud tegelased" ärkavad viimases veerandtunnis, mis viib mõttele, et õhtul 
võiksid nad ehk virgemad olla.
Ei ole vist raske aimata, et osavõtjate vähesus teeb loomuliku lõpu "põllumeestele". Valmistad tavaari 
terve aasta  ette ja saadki põllul tünga, kuna teisi lihtsalt pole.
Välipäeva lausa ära jätta tundub jah liiga radikaalne, aga lihtsustatud variandiga võiks üritada küll.
Võistlusklasside arv võiks olla ka proportsionaalses tasakaalus võistlejate arvuga.
Või siis ikkagi lausa üks ULL meistrivõistlus ühel õhtul?
Kui ei jõua kõiki sidesid ära teha, siis on võistlus! 

ES1CW kommentaarid

Noh, ütleksin statistika kohta OK. Aga Teo järeldustega ühte meelt ei ole. Pole see "noorem" (mitte 
aastatelt vaid kutsungi valdamise aega silmas pidades ja härrasväe tausta - suur osa vabasageduste 
eelnevad kasutajad)  generatsioon nii lootusetu. Seda väge ei ole lihtsalt suudetud (mõned üksikud 
meeldivad erandid) üritusse hõivata.
Olen mõtisklenud VP üle ja ütleksin nii:
- VP kui niisugune võistlusvorm peaks säilima;
- tegelikult oma formaadilt VP on karikavõistlus. Aga milleks meile kahte karikavõistlust? Ehk siis 
võiks VP muuta meistrivõistlusteks. Siis analoogselt LL-omaga, lahtised ja välisvõistlejatele eraldi 
tingimused, omadele medalite jaotamiseks omad tingimused. Mis omakorda tähendab medaliarvestust 
ja klasside ainult klassi võitjale (lisaks MV medalile) karika asemel nt. seinaplaati. Klassid SO-144, 
SO-432, SO-1296, SO-50, MO-50, SOMB ja MOMB;
-  praeguse ULL VP juhendi muutmisel sai tehtud viga, kui klassis SO lõpetati konkureerimine 
lainealade  lõikes. On siililegi selge, et 23cm klassi võitja pretendeerib SO-klassi üldvõidule, jättes 
muudel lainealadel tegijad nukralt pealtvaatama. Ja järgmisel aastal VP ajal omale muud tegevust 
otsima. Eesmärk SOSB klassi kaotamisel oli kokkuhoid autasustamise poolel. Aga ega sellest erilist 
rahalist võitu vs aktiivsuse langusega, ei olnud;
- klassides SOMB ja MOMB arvestuslikud tulemused antud klasside peaauhindadele peaksid olema 
ainult "F" tingimustes saavutatud, ei mingit "toatuhvlid jalas" askeldamist nt a la ES5PC sellel aastal. 
Klassis MOMB kordub ajalugu - operaatorite arvu ei ole piiratud kolmega ja puntidesse poevad 
"kohvikeetjatest kontvõõrad", kellede tehniliste võimaluste toel oleks võimalik neid endid, kui MOMB/
F klassi osavõtjaid lihtsalt paljundada. Selline olukord oli kord aastatel 1965...1970, enne kui Moskva 
kirjutas määrustesse "mitte rohkem kui 3" pügala;
- Ühingu juhatusel incl ULL toimkond, puudub ülevaade liikmete tehnilise varustuse olukorrast. 
Kõrvalt vaadates, on see viimase 10 aasta jooksul kardinaalselt uuenenud. Kui argipäevaselt ULL (ja 



LL) eetrit kuuled, siis jaamu on kui muda. Mis tähendab, et ULL-poolel on kasutuses sadade viisi 
kõiksugust kraami., alates FM-käsi- ja autoraadiotest ja lõpetades TS-2000X-dega. Ainuüksi neid 25W 
"Orion" 70cm FM-autoraadioid sai maakondadesse tasuta laiali jagatud, kasutamiseks ja mitte riiulile. 
Aga tulemuseks - ainult üks mees (ES4BG) on VP-l sellisega eetris olnud!
Leian, et nii sama arutamises ei ole mõtet. Teen ettepaneku asjaosalistel igal ühel esitada endapoolne 
juhendi projekt teatud tähtajaks ja siis juhatuses koos ULL toimkonnaga teha valiku, mille 
lõpptulemuse saab esitada Talvepäeval lõplikuks kinnitamiseks...
de 1CW

ES7GN kommentaarid

On ka mõned mõtteid on aga neid peaks ikka koos VP tegijatega arutama.
1CW pakutu:
"...Leian, et nii sama arutamises ei ole mõtet. Teen ettepaneku asjaosalistel igal ühel esitada endapoolne
juhendi projekt teatud tähtajaks ja siis juhatuses koos ULL toimkonnaga teha valiku, mille 
lõpptulemuse saab esitada Talvepäeval lõplikuks kinnitamiseks..."
mul on küll tunne, et "Moskva" käsi tuli nüüd mängu  Kirjutage igaüks asi valmis siis me siin "üleval" 
vaatame mida me lubame mida ei luba. Täielik nõuka minu meelest. Võib-olla Arvo nii ei mõelnud. 
Vabandan ette.
Samas:
" ....Siis analoogselt LL-omaga, lahtised ja välisvõistlejatele eraldi tingimused, omadele medalite 
jaotamiseks omad tingimused...." Minu meelest on sellel jumet. Ja korraliku propaganda puhul kindlasti
kaasab kõik need kadunud välisosalejad.

Võistlemise kellaajad tuleb kindlasti ümber vaadata.

73!
Arne, ES7GN

ES6FX kommentaarid
MÕTE 1 
Välipäevast peab saama Välipäev. Massiliseks osavõtuks sobib NAC formaat ideaalselt ja seal saavad 
statsionaarsed jaamad üksteiselt mõõtu võtta. Põllult töötavad jaamad peaksid olema Välipäeval 
eeliseisus võrreldes teiste osalejatega. Mina statsionaarjaamadele Välipäeva auhindu ei jagaks. Vast 
mõned diplomid toetuse eest. Tõsi, sellega kaotaks Välipäev aasta keskseima ULL võistluse positsiooni
ja ka hulga osavõtjaid aga see-eest eristuks selgelt teistest võistlustest 
MÕTE 2 
Kõrgemad sagedusalad. Tänapäevase side-tehnika juures on Välipäeva algne mõte alles vaid 1296 
MHz-st kõrgematel sagedusaladel. Kajuks peab nentima, et nende sagedusalade kasutuselevõtt on 
tööstusliku aparatuuriga harjunud amatööridele paras pähkel. Valmis saatjaid/vastuvõtjaid/antenne pole 
praktiliselt saada. Vaja ise kokku panna aga aega kõigil vähe ja ei ole enam endised iseehitamise ajad. 
Idee Välipäev ainult kõrgematele sagedustele lükata veel ei toimi. Küll aga peab mõtlema, kuidas 
digisidedele ning üle 1.3G lainealade tulevikku vaatav koht leida. 
MÕTE 3 
Välisosalejate kaasamine. Välipäeva atraktiivsus sõltub oluliselt välisosalejate arvust. Paraku peame 
tõdema, et see ei sõltu niivõrd informeerimisest kui potensiaalsete osalejate huvist/soovist. Kas osaleda 
või mitte otsustavad nemad. Meie saame neid kallutada võistlusreeglite ja aja valikuga. Olen 100% 
nõus, et puhkepäevade varahommikused ajad ei ole too meile hulgaliselt välisvõistlejaid, vaatamata 



üldistatud hommikusele paremale levile. Ilmselt meie väike võistlus võiks sulanduda mingil moel mõne
suurema ULL võistluse rüppe. 
MÕTE 4 
Lainealad eraldi tuurides. Olen paar korda osalenud LY Välipäeval ja UA1 ULL võistlustel, kus kolm 
laineala paralleelselt käigus. Minule ei meeldi. Minu aparatuur ei ole nii professionaalne, et ühe 
nupulevajutusega (nagu LL transiiveril) laineala vahetada. Teatud eelise annab antenni pööramise 
vähenemine. Alustades 2m pealt teed QSO-d ka kõrgematel lainealadel sama korrespondendiga, kui 
õnnestub. Samal ajal ei ole eriti viljakas kõrgematel lainealadel CQ peale töötada. Nagunii tullakse 
sinna vaid altpoolt kutsumise peale või chat-st. 
MÕNED out of the box IDEED 
Tekitada augusti kuusse kolm välipäeva. Välipäevad toimuksid paralleelselt NAC-dega. Igale 
välipäevale (144/432/1296 MHz) eraldi arvestus. “Üldvõitjat” ei selgitata. Iga osaleja/võistkond valib 
endale sobiva(d) tuuri(d), Välipäeva arvestuses võistlevad ainult ES/p jaamad põllult. Statsionaarid ja 
teiste maade osalejad loovad atraktiivse sidekeskkonna. Selle variandiga jääks Välipäev elama ja 
loodan, et ühe töise suvise teisipäeva saab enamik amatööre hobile loovutada. 
Ainult FM144 ja FM432 
Presenteerida Välipäeva kui raadioamatörismi tutvustavat massiüritust kus kasutatakse ainult piiratud 
väljundvõimsusega (25W?) FM aparatuuri. Kõrgendike ja tornide vallutamine 2m ja 70cm FM 
sidelemiseks oleks ilmselt atraktiivne just potensiaalsete hobikaaslaste aktiveerimiseks. Üks õhtupoolik
näiteks 16:00 – 20:00, neli tunniajalist tuuri, 432,144,423,144 järjest või mõlemad lainealad korraga. 
Võistlevad ainult välingimustes jaamad, statsionaarid pretendeerivad ainult ühele diplomile - suurim 
töötatud FM/p jaamade arv. Sellise korraldusega (ja loodetavasti tempoga) osutub chati kasutamine 
üsna mõttetuks ning ehk taastub mõningal määral eetri kuulamise ja tunnetuse oskus. Samuti sunnib 
FM kanalite piiratud arv linnadest loodusesse hajuma. Variandina võiks kaaluda 23cm (ja võibolla 
kõrgemad lainealad) jätkuvõistlust alates 20:00 kõikides tööliikides, kuid ainult välitingimustes 
jaamadele. Jätkuvõistlusel FM-st eraldi arvestus. Kindlasti ei ole ülaltoodu piisavalt põhjalikult 
detailideni läbi mõeldud, kuid algatuseks hea seegi. Ootan oma ideedele ja arvamustele kaalutletud 
kriitikat aga veel rohkem ootan julgeid mõttearendusi. 
73! Karmo ES0FX/ES6FX 

ES2DF seisukohad:
1. Arutluse all olev võistlus peab jääma eraldiseisvaks tähtsaimaks aastas toimuvaks ES ULL 

võistluseks. Nimetus tuleks muuta nt meistrivõistlusteks ja vähendada võistlusklasse. Välipäeva
nimetus ja mõte läksid lõplikult kaotsi pärast CHATi lubamist. Meie välipäeval on võiduks 
oluline leida ärkvel välismaalane ja sellega side maha pidada.Välitingimustes peaks toime 
tulema siis, kui internet ja elekter on ära kadunud, mitte nende abil. LL välipäev on väga omal 
kohal, kus igamees võtab transiiveri ja traadi ning teeb sidet. 

2. Võistluse toimumise aeg, kestvus ja sagedusalad võiksid jääda samadeks. Aktiivsusõhtuid 
välipäevaks nimetada ja mingeid etappe põllult pidada on pehmelt öeldes küsitav. Korraga 
mitmel sagedusel võistelda mina ei saa, sest nt 23 cm antenn asub ca 100 m kaugusel, aga 
transiiver ja toiteplokk käivad samad. Pole lihtsalt võimalik, eriti kui peaks vihmane ilm olema. 
Kui keegi väljas töötab, siis on tõenäoliselt sarnane probleem aparatuuriga. Lähinaabritest LY ja
SPB teevad mitme sageduse võistlusi, me võiks vahelduse pärast erineda.

3. F klassid on üle tähtsustatud ja ei toimi vaatamata sellele, et igale oli 3 karikat soolas. 
Võistlusklassi määramisel ei peaks eristama jaama paiknemist väljas või statsionaarses 
asukohas. Jätkuvalt olen seisukohal, et välja minnakse kas sõpradega koos ühiselt aega veetma, 
paremat asukohta otsima või mürast eemale. Miks peaks see kuidagi suurema kaaluga olema,  
kui kodust töötamine, nt linnas on kindlalt hullemad olud? Paljud ei tohi katusele antennigi 



panna, osa suundi on hoonetega varjatud jne. Käisin mõned korrad ES2TI ja Co-ga Sõrves: 
väga tore oli, tulemused suurepärased, aga ei ole vaja seepärast kedagi kätel kandma hakata. Ei 
saa mina aru, miks võitja ei võiks nt ES5PC või ES2AFF olla, kui nende tulemus ongi parema. 
Nad on sellesse panustanud ja mis sellest, kui välja sõitnud kollektiiv ei saa neile vastu? 
Moskva ja 3 meest on ajalugu ja ei kordu, olgu meeskonnas 1 või 10 meest. Mis on see 
ES1CW nimetatud peaauhind? Miks raadioamatöör ei võiks oma koju rajatud jaamast 
võistelda? 

4. Auhindu ei pea jaguma igaühele. Ei pruugi olla parim näide, aga sain 2017.a. SPB ULL 
võistlustelt 2.koha ja saadeti väga ilus hõbemedal. Sel aastal sain 8.koha ja võimaluse diplom 
endal välja trükkida. Meil on suurepärane spets ES1TU, kes midagi sarnast suudab kindlasti 
genereerida. Igaüks saaks isikliku (mälestus)diplomi trükkida.

5. Digimoded ei sobi võistlemiseks inimkõrva ja käega. Nagu AT 50MHz klassis peavad need 
olema lahus tavapärastest sidepidamise modedest. Käsivõtme võistlusse ei sobi arvuti 
genereeritud morse kuidagi, on ju?  Kui on piisavalt huvilisi, siis võiksid digimehed oma 
võistluse teha.

6. Sagedusalade punktide kordajad on paika pandud levitingimusi ja osavõtjate hulka arvestades. 
Need on aastate lõikes muutunud, kuid minu arvates on sama süsteemiga sobilik jätkata. Nt kui 
ühe bandi arvestuses võidaks 23 cm jaam, siis ta olekski 1. ja parim 2m jaam saab 4. koha. Miks
see 2m jaam peaks 1.koha saama? Naabrite 23cm on 4x km. Kui tahame karikatega 
motiveerida, siis saaks ju igale osalejale karika anda – tänavu jäi neid palju üle. 

7. Pakun võistlusklassideks SOSB, SOMB, MOMB ja SOSB-FONE ilma field efektita. 
Olenemata asukohast. Eestist 3 esimest, välismaalt esimene auhinnale. Selle aasta tulemused 
kinnitavad mu arvamust.  Olenemata kutsungi sufiksist võib valida võistlusklassi. Mõte selles, 
et nt noor ES1O võiks osaleda SO klassis ja ES2DF kutsungiga võib end määrata võistlema 
MOMB klassi.

8. Mardi arutlustega täielikult nõus ja vägagi nõus, et reeglistik ei pea olema 7-8 lk. Oleme lihtsa 
asja kole keeruliseks keeranud. Aeg on lõpetada paberlogide saatmine, igaüks peaks vajadusel 
leidma abimehe, kes logi arvutisse aitab lüüa. Võistluse jaoks peab eelnevalt olemas olema 
reeglitele vastav programm või tulevad reeglid teha programmi põhjal.
Kahjuks ei ole ma arvutiasjanduses kompetentne lahendusi pakkuma, aga St. Petersburgi 
võistluste logid arvestatakse jooksvalt kokkuvõtvasse tabelisse. Pärast tähtaja kukkumist on 
tabel koos. Kas meil oleks selline asi teostatav?

9. Kuni nt lätlased pole kambas, on see ES võistlus ja peame arvestama omade võimalustega. 
Osavõtu suurendamise ettekäändel ei saa igat välismaalaste ütlust reeglite muutmisel arvestada. 
Ei ole neid naabreid lisandunud ei õhtul ega hommikul. Omaette arvestus peaks välismaalastel 
küll olema, sest riigisisesed kilomeetrid ei küüni eemalt peetud kilomeetriteni.

10. Teavitamise koha pealt ei oska eelmises punktis öeldule midagi lisada. Eesti jaamade osavõtuga
naabrite võistlustest on ju sama lugu: viimasel ajal ES2DF, vahel ES6FX, ES2JL, natuke 
ES1OX, ES1AO ja ..--.. Ometi pole mina ilmselt ainuke, kes saab otsemeile ja üldteavituse 
saavad kõik aadressiomanikud.

Seisukohad on isiklikud, kooskõlastatud väga pikaaegse välipäevade kogemusega raadioamatööri 
ES1RLXga ja kui enamik arvab teistmoodi, siis teemegi teistmoodi. Väljas laagri püstitamiseks ei 
pruugi igaüks kohta leida, ULL leviks ei sobi iga paik. ES6FX pakutud kõrgendike ja tornide 
vallutamise plaan teisipäeviti on täielik ulme. 1CW nimetatud tasuta raadiojaamad tuuakse enne 
tagasi, kui neile operaatorid leitakse. Ja kui ma generaatoriga aia taga voolu teen ja antenni püsti 
ajan, kas siis olen F? Jne. Päris palju küsimusi jääb!
73!
ES2DF Ants



ES2PKW, ES2MA, ES2ADZ,ES2ZAR, ES2IPA kommentaarid.
Välja joonistus kaks mõtet:
1) võistlusi võiks alustada kell 8:00 (eeldusel, et välismaalased  jõuavad ärgata) 
2) Lisada 70 MHz (4m) võistlus, näiteks laupäeva päeval (reklaamida rahvusvaheliselt).

Arvati, et võistluste nädalavahetus võiks jääda samaks, või kui siis tõsta ettepoole.
Teoretiseerisime teemal, kui kõik võistlusklassid (144,432,1296 MHz ning 50 ja 70 MHz) korraga, 
pikema võistluste aja jooksul, kuid selle teemaga kuhugi konkreetseni ei jõudnud.

Peaks suurema ringi ULL VP arutele ümarlaua aja ja koha paika panema ning teavitama varakult, et 
kõik huvilised sh. Lõuna-Eestist jõukasid reageerida.
PS! 
Mina eelistaksin võistluste aja nihutamist edasi või tagasi. 
Hetkel eetrivõimekus 144 ja 50 MHz'l, tulevikus loodan, et ka 70 MHz'l.

73! Igor

ES2MC kommentaarid
Tore, et on tekkinud arutelu, ehk saame siit üle kamba lõpuks ka plaani kokku, et mida teha ja kuhu 
suunda üldse liikuda. Kiidan Karmo analüütilisi käsitlusi, kuigi mitte kõigi argumentidega pole 
isiklikult nõus (aga eks nii see ju ongi, et arvamusi on erinevaid). Kui olla veidi pessimist, siis ilmselt 
ei ole VP osalejate arvu kahanemine seotud VP "tehnilise mõtte kadumisega", vaid pigem üheltpoolt 
meie hobi/harrastuse kandepinna kahanemisega laiemalt, aga teisalt ka n.ö. "tavasidepidamise" 
muutumisega veelgi vähem atraktiivsemaks. Osad vanemad tegijad on nt totaalselt liikunud digivalda 
ja neid kuuleb inimkeeli rääkimas üliharva - võtame nt kasvõi ES1QV või ES3RM jne.Ja varem "välja"
jõudnud mehed on ka vahepeal palju vanemaks saanud, eks seegi asjaolu ei soodusta enam sellist 
rabelemist - "aga milleks"? See kõik on juba ju olnud, aitab, "las noored nüüd teevad". Aga neid 
"noori" paraku väga pole, sest kõik see muu elu on mõõtmatult palju intensiivsem kui kunagi varem, ka
valikuid palju enam. Oleme üks VÄGA paljudest võimalustest oma töövälist aega sisustada. Kui jõuad 
vahel nädalalõpul eetrisse, on isegi hästi. Veel asjaolu - koos klubide kadumisega on ka kadunud 
traditsioon sellist asja üldse teha-kavandada, siit ka kandepinna kahanemine.

Aga see ei tähenda, et me ei peaks midagi ette võtma - muidugi peame! Kasvõi selleks, et hoida hinge 
sees sellelgi, mis täna olemas ja mitte lasta asjadel päris hääbuda. Tegemist n.ö. "Alice'i efektiga" - 
selleks et paigal seista, tuleb kõigest väest joosta... hi!
Mõtteid-kommentaare ka minu poolt.
a) meeldib vaade, et meil võiks olla midagi lihtsamat ja kaasavamat noortele/algajamatele tegijatele (ei 
ole ilmtingimata noored - ka meie hobi juurde (taas-)tulev pensionär võiks siia kvalifitseeruda), keda 
võiks ajada nagu "rähnipoegi puu otsa"... Kas siis klass, osavõistlus vms. Just nt majakad, tornid jms. 
Küsimus, et millal seda teha, keda kaasata jne? Ajada Kaitseliit, skaudid-noorkotkad jms eetrisse? Teha
üks ES-sisene sidevõistlus mingite lisaülesannetega? Eeldab päris tõsist orgunni, aga oleks vinge PR.
b) jah, VP algne mõte (enne ilmasõda) oligi "side saamine seni peaaegu evitamata sagedustel" - 
tänapäevases mõistes nüüd juba gigade bändides. Mehed ronivad oma paraboolidega küngastele-
tornidesse ja sealt siis katsetavad ja sidetavad. Kõlab hästi. Aga kust seda tehnikat saada (saab osta 



muidugi, aga selleks on vähestel võimekust), kas ma tahan ikka kulutada mitut tonni, et korra aastas 
sellist mängu läbi viia? Kui elaks Aadria mere ääres, siis vist võiks, oleks põnev. Läänemere ääres jube 
igav... Aga just see oleks tõesti VP mõtte edasiarendamine kaasaega.
c) Kuidas siis edasi? Minu arust me võiksime jõuda konsensuseni (ja vastusteni) sellistes küsimustes:
- mida teha praeguse võistlusega, kas seda muuta või jätta samaks? (ise kaalun viimasel juhul 2019 
juba mitte osaleda...)
- kui muuta, siis mis võistlus see oleks? On arutatud see kuulutada Eesti ULL meistrivõistlusteks 
(annaks teatud eeliseid, ka ETSL-ilt toetuse osas) - see ei välista selle raames pidada ka välipäeva.
 - Muutmisega kaasneks ka uue aja valik - antud nädalalõpult tuleks meil see EU HF-i tõttu ära viia 
(mõjutab oluliselt teiste Baltimaade osavõttu) - aga kuhu - minu arust 2 valikut - kas 2 nädalat edasi
 (LY VUSHF-iga samale nädalalõpule) või siis juuli keskele, st nädal enne IOTA-t. Esimese variandi 
kasuks räägib Baltimaade keskne aktiivsuse võimalus, teise kasuks keskmiselt parem ilm/levi.
- Võistluse formaat ja sagedused. Palju erinevaid variante, aga kui teha LY VUSHF-iga ca paralleelselt,
siis oleme seal veidi sundviskes ka. Siiski on seal võimalus teha (erinevalt LY-test) meil mitu erinevat
tuuri, sest neil on ju vaid üks laup õhtune võistlus. Saame mingi asja teha nt pühap hommikul lisaks 
vms. Igal juhul tooks see valik aktiivsuse siitkandist antud nädalalõpule kokku. Kas sellega ühendada
noorte klassid "puu otsa ronijatele" või see peaks olema hoopis eraldi asi? NAC-i õhtute (kolm eraldi, 
nagu FX ette pani) kahjuks räägib hilisõhtune formaat (augusti õhtud juba pimedad, ei lähe ikka
väga välja!), augusti kolmanda pühapäeva hommikul (aga mitte nii vara!) saaks ju samas küll nt 70cm-
ile plaanida üle-Eestilist sidet tornidest vmt kohtadest (?).  
Mart ehk võtab mingil hetkel kõik mõtted kokku ja siis plaaniks ühte täiendavat silmast-silma arutelu 
(?). Tore oleks talvepäevaks mingi plaaniga välja tulla.

73, MC

ES1OX kommentaarid (tõlge ES1OX-i analüüsist)
Lugesin huviga Teo analüüsi meie ULL Välipäeva kohta. Tahan siinkohal ka oma arvamust avaldada.
Nagu Teo ütles on kõige suurem mure koht aktiivsuse langus. Mis siis ette võtta? Мinu arvamus– 
muuta radikaalselt võistlusreegleid. Tegin ära suure töö otsides netist infot analoogsete ULL võistluste 
kohta erinevates Euroopa maades, ning üllatuseks leidsin et ainult Eesti ja Läti korraldavad 
suveräänseid ja teistest sõltumatuid võistlusi (ka Leedukatel on oma ULL võistlus). Vaadake Euroopa 
kaarti! Kõigis ülejäänud maades korraldatakse selline võistlus Juuli esimesel nädalavahetusel, ühel ja 
samal ajal 24h võistlusena, algusega 14 UTC laupäeval kuni 14 UTC Pühapäeval. Erinevus on vaid 
selles kuidas neid võistluseid eri maades nimetatakse. On erinevusi sagedusalade kasutamises, 
erinevate tuuride määratlustes, aga ühine on toimumise aega ja kellaaeg. Ja kui siis me midagi 
muudame, siis esimesena võtta kasutusele eelpool nimetatud kuupäev ja kellaaeg. 
Edasi võim mõelda juba erinevaid variante. Kui 24 tundi tundub kellelegi liiga pikk aeg teeme kasvõi 
3x4-tunnist tuuri nagu praegu. Aga need 12 h peavad mahtuma mainitud 24h sisse. Siis jääb aega 
grillimiseks ja ülle joomisele. Aga tegelikult see pole sport vaid piknik. Minu arvates peab võistlus 
olema tõeliselt sportlik ja nõudma maksimaalset pingutust. Millegipärast ei tõsta keegi üles küsimust, 
miks on  CQ WW DX Contest 48 tunni pikkune, ja veel kõik sagedusalad korraga. Samas peab 
märkima et selles võistluses on klass individuaalvõistlejatele pikkusega 36 tundi. Analoogselt võime ka
meie oma ULL Välipäevaga teha. Näiteks kollektiivjaamad töötavad kõik 24 tundi, aga 
individuaaljaamadel on töötamise aeg piiratud. 



Lõpuks ka võistlusklassidest. Igal juhul on vaja motiveerida välitingimustest töötavaid jaamu, sellisel 
juhul tuleb neid ka rohkem eetrisse.Ülejäänute jaoks piisab ka teisipäevastest aktiivsustestidest. 
Vastasel juhul muutub „Välipäev” lihtsalt tavaliseks päevaks. 
73!
Alex, ES1OX

Lisana koostas Alex kaardi kust selgub, millal toimub millisel maal ULL võistlused(sh. Välipäev).

  



IARU Reqion 1 contests:
official IARU Region 1 contests are organised annually: 
• The 50 MHz and 70 MHz (Varna 2014) contest during the third weekend of June. 
• The VHF contest during the first weekend of September - only on 145 MHz; 
• The UHF/Microwaves contest during the first weekend of October on 435 MHz and higher bands; • 
The ATV contest during the second weekend of June; 

Sub-regional field day contest:
• All sub-regional contests will be held between 14.00 UTC on Saturday and 14.00 UTC on Sunday. • 
All VHF/UHF/Microwaves Field Days, organised within Region 1, shall coincide as to dates and time 
limits with sub-regional or official IARU Region 1 contests. 
At the San Marino 2002 conference it was agreed to recommend that such field days should coincide 
with the IARU Region1 VHF/UHF/Microwave contest in July. 
On this basis in many countries member societies of IARU Region 1 organise national contests during 
the first weekends of March, May, July, September, October and November, whereby the September 
and October national contests are run concurrently with the IARU Region 1 contests on these 
weekends. 
National VHF Managers or properly nominated Contest Committees should send the electronic contest 
log data entries from IARU R1 contests to a special web page to allow an exchange of logs for more 
accurate national evaluation. (Cavtat 2008). At present time http://hamradio.pl/sp7njx/index.php is in 
use. 


