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οµαδες εκτακτης αναγκης ΕΕΡ

Ηπρόσκληση για την συµµετοχήµας στην τηλεπικοινωνιακήκάλυψη του Μαραθωνίου«Μέγας Αλέξανδρος» έγινε από τονΣΕΓΑΣ µέσα στο αµφιθέατρο τουΥΜΕ  κατά την διάρκεια της εκδήλω-σης κοπής Πίτας της ΕΕΡ. Ο ΣΕΓΑΣ θααναλάµβανε ένα µέρος της διοργάνω-σης, έτσι ώστε ο αγώνας να αναβαθµι-ζόταν διεθνώς και να άλλαζε κατηγο-ρία. Για την πιστοποίηση, λοιπόν,αυτής της αλλαγής ήταν αναγκαία ησυµµετοχή ραδιοερασιτεχνών στηντηλεπικοινωνιακή κάλυψη.Το θέµα µεταφέρθηκε στο ∆Σ τηςΕΕΡ, το οποίο αποδέχτηκε την πρό-σκληση – πρόκληση. ∆εύτερος µαρα-θώνιος για τα µέλη των ΟΕΑ της ΕΕΡ.Παράλληλα, όµως, επειδή είχε ξεκινή-σει η διασυλλογική κοινή προσπάθειασε θέµατα ΟΕΑ (Σ.Σ. για την οποία θαδιαβάσετε σε άλλο άρθρο), έγινε πρό-ταση από την ΕΚΕΑν στο∆Σ, η κάλυψη του Μαραθωνίου αυτούνα γίνει διασυλλογικά.Την πρόταση αποδέχτηκαν αµέσωςοι ΟΕΑ του Συλλόγου Ραδιοερασιτε-χνών Πιερίας, οι ΟΕΑ της ΡαδιολέσχηςΈδεσσας, οι ΟΕΑ της Ένωσης Ραδιοε-ρασιτεχνών ∆υτικής Μακεδονίας καιµέλη της Πρότυπης  Ραδιοερασιτεχνι-κής Οµάδας Θεσσαλονίκης.   Το ταξίδι από την Αθήνα την παραµο-νή του Μαραθωνίου για τουςSV1HER, SW2ODW/1 και SV1GFHαποδείχτηκε µακρύτερο από το αναµε-νόµενο, λόγω των έργων στην κοιλάδατων Τεµπών.Η άφιξη στην Θεσσαλονίκη είχε γίνειαντιληπτή πολλά χιλιόµετρα πριν,

Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη από τιςΟΕΑ του ∆ιεθνούς Μαραθώνιου ∆ρόµου"Μέγας Αλέξανδρος"

Γράφει ο SV1GFH, Σαµαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος
Έφορος ΕΚΕΑν και Έφορος ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων της ΕΕΡ

Πέλλα – Θεσσαλονίκη - 18 Απριλίου 2010 

Το όχηµα Ελέγχου ∆ιαδροµής του ΣΕΓΑΣ µε οδηγό τον κ. ∆ούση και συνοδηγότον SV1HER, µε τον τελευταίο αθλητή - δροµέα στα δεξιά του οχήµατος ενώπίσω αριστερά είναι το “όχηµα τέλους” του Μαραθωνίου.

Έτοιµοι για δράση!
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αφού ο SV1HER φρόντισε σε όλη τηνδιαδροµή να ενηµερώνει στους τοπι-κούς επαναλήπτες πως ταξίδευε προςτην συµπρωτεύουσα, µε αποτέλεσµαένα απίστευτο traffic σε κινητό καιmobile.Φτάνοντας στην συµπρωτεύουσα ηοµάδα ξεφόρτωσε τα υλικά στο ξενο-δοχείο και οι SV1HER και SW2ODWµαζί µε τον SV2GQN, που είχε έρθειστην παρέα µας, έµειναν στο ξενοδο-χείο για να παραµετροποιήσουν και ναετοιµάσουν τα mobile που θα έµπαινανστα οχήµατα του αγώνα.Ο SV1GFH στα γραφεία του ΣΕΓΑΣστην Θεσσαλονίκη ξεκίνησε σειράσυναντήσεων µε όλους τους εµπλεκό-µενους  φορείς.Πρώτη δυσάρεστη έκπληξη το γεγο-νός πως η πρόβλεψη καιρού για τηνεπόµενη µέρα ήταν βροχή και η δεύτε-ρη ήταν η αποχώρηση µεγάλης Εθε-λοντικής ∆ιασωστικής Οµάδας από τηνδιοργάνωση, κάτι που άλλαζε όλο τονσχεδιασµό, που έπρεπε να στηθεί απότην αρχή και να λειτουργήσει.Σε συνεννόηση µε τους SV1HER,SW2ODW και  SV2GQN ο SV1GFHδεσµεύτηκε για την ποιότητα της παρε-χόµενης τηλεπικοινωνιακής κάλυψηςακόµα και µε τα νέα οργανωτικά δεδο-µένα. Μετά από συναντήσεις ωρών το σχέ-διο δράσης ολοκληρώθηκε και όλοιαποχώρησαν πιο χαλαροί.Η τετράδα όµως συνέχιζε: ΟιSV1HER, SW2ODW και  SV2GQNείχαν ξεκινήσει την εγκατάσταση τωνmobile στα οχήµατα του µαραθωνίου,ενώ ο SV1GFH είχε φύγει για τον χώροτης άφιξης, για να στήσει τις κεραίεςτου Κέντρου Επιχειρήσεων Μαραθω-νίου (ΚΕΜ).Εκεί µία άλλη έκπληξη περίµενε τονSV1GFH: Λόγω της θέσης του ΚΕΜ,στην παραλία δίπλα στο άγαλµα τουΜεγάλου Αλεξάνδρου, είχε στηθείµόνο η εξέδρα και ο τερµατισµός. Απο-τέλεσµα: η οµάδα θα έπρεπε να πάειξηµερώµατα λίγο πριν την έναρξη πουθα στήνονταν και οι σκηνές της γραµ-µατείας  και του ΚΕΜ.Η µέρα τελείωσε αργά στον “∆άσκα-λο” µε κατεδάφιση.
ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

Η ηµέρα του Μαραθωνίου ξεκίνησεπολύ νωρίς και µε βροχή, ο  SV1HER

Με δουλειά καλύπτονται τα έξοδα!

Ο τερµατισµός και το ΚΕΜ .
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ξεκίνησε αµέσως να ανεβοκατεβαίνειτην διαδροµή, ενώ ο SW2ODW ξεκί-νησε την ηµέρα του µε το motto “Θέλωµπουγάτσα”, κάτι που έµεινε όνειρο.Φτάνοντας στην άφιξη διαπιστώσαµεπως οι σκηνές του ΚΕΜ και της γραµ-µατείας δεν  είχαν στηθεί. Μετά απόλίγο, όµως, που έφτασαν οι «σκηνές»,διαπιστώσαµε πως ήταν µικρά σκία-στρα παραλίας. Εξηγήσαµε πως δενµπορούσαµε να στήσουµε τον εξοπλι-σµό χωρίς προστασία από τη βροχή,έτσι επιστρατεύτηκε το Zafira, τοοποίο ως πολυµορφικό χώρεσε  τονεξοπλισµό, ενώ η πίσω πόρτα τουχώρου αποσκευών λειτουργούσε ωςκάλυψη για τους χειριστές.Όλα ξεκίνησαν οµαλά και ολοκληρώ-θηκαν οµαλά,  όλοι οι συµµετέχοντεςήταν στην θέση τους από πολύ νωρίς,παρόλο που κάποιοι χρειάστηκε ναξεκινήσουν πολύ νωρίτερα λόγω τηςαπόστασης.
Οι συµµετέχοντεςΗ διαδροµή χωρίστηκε σε ζώνες καικάθε οµάδα ανέλαβε ένα µέρος της. ΗΕΚΕΑν κράτησε το Συντονιστικό Κέν-τρο του Μαραθωνίου µε δύο χειριστές(τον έφορο και τον γραµµατέα,SV1GFH και SW2ODW αντίστοιχα).Οι ΟΕΑ της Ραδιολέσχης  Έδεσσαςανέλαβαν το 5,0 Km ο SW2GJI, το 7,5Km ο SV2KBC, το 10,0 Km οSV2CSD, το 15,0 Km ο  SV2CSI καιτο 17,5 Km ο SV2CSV.Από την Θεσσαλονίκη ανέλαβαν το20,0 Km ο SV2EVF, το 22,5K m οSV2BBC, το 25,0 Km ο SV2IPT και το27,5Km ο SW2HWN.Οι ΟΕΑ του Συλλόγου Ραδιοερασιτε-χνών Πιερίας ανέλαβαν το 30,0 Km οιSV2NCC & SV2NDW, το 32,5 Km οSV2KHL, το 35,0 Km ο SV2IPF και το37,5 Km οι SV2KGA & SV2IPL, Tο 40,0 Km ανέλαβε η Ένωση Ραδι-οερασιτεχνών ∆υτικής Μακεδονίας: οιSW2JOT και SW2OEA.Οι υπόλοιπες θέσεις καλύφθηκαν ωςεξής: το OXHMA 1 ο SW2HUE, τοOXHMA 2 ο SV2JJE,  το ΟΧΗΜΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ο SV2HQK, τοΟΧΗΜΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ οSV2NRP, το ΟΧΗΜΑ ΣΚΟΥΠΑ ΛΕΩ-ΦΟΡΕΙΟ ο SV2HIA, το ΟΧΗΜΑΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ οSV2HVL και το ΟΧΗΜΑ ΣΕΓΑΣ(Αυτοκίνητο Ελέγχου ∆ιαδροµής) οSV1HER.Μέρος των εθελοντών υποστήριξης του αγώνα.

Πάνω, δεξιά: το ΚΕΜ εν δράσει.



Εκτός από τον Μαραθώνιο πραγµα-τοποιήθηκαν όµως και οι αγώνες5.000m και 10.000m που καλύφθηκαναντίστοιχα από τον SW2HVZ και τονSV2GQN.Σύνολο 29 Ραδιοερασιτέχνες.
Η µεγάλη διαφορά σε αυτή την κάλυ-ψη ήταν πως δεν έγινε χρήση µόνο ενόςREPEATER αλλά δύο καθώς και sim-lex συχνοτήτων, µεγάλη επίσης διαφο-ρά ήταν πως δεν υπήρχε στο ΚέντροΕπιχειρήσεων Μαραθωνίου (ΚΕΜ)κέντρο του ΕΚΑΒ, αλλά οι επικοινω-νίες γίνονταν µέσω του 166.Άλλη µεγάλη διαφορά ήταν η συνερ-γασία µε τρεις εθελοντές µελλοντικούςραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι έκανανχρήση συσκευών PMR και έπαιξαν τονρόλο κυρίως του Αγγελιοφόρου µεταξύτου ΚΕΜ και των µελών της οργανωτι-κής στον χώρο του Τερµατισµού.Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκεχωρίς κανένα πρόβληµα, οι ΟΕΑσυνεργάστηκαν µε εθελοντές τουαγώνα, εθελοντές του ΣΕΓΑΣ, τοΝοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, το ΕΚΑΒ, τοΣώµα Εθελοντών Σαµαρειτών & ∆ια-σωστών Ελ. Ερ. Σταυρού, τους Έλλη-νες ∆ιασώστες, τη Λέσχη ΕθελοντώνΒατραχανθρώπων και την ΕΛΑΣ. Ο αγώνας αυτός ήταν µία ιδανικήπερίπτωση για την αρχή της διασυλλο-γικής κοινής προσπάθειας σε θέµαταΟΕΑ. Η κοινή µας αυτή δράση απέδει-ξε πως όταν θέλουµε, ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Ηεύκολη λύση ήταν να “τρέξει” ο µαρα-θώνιος µε µέλη της ΟΕΑ της ΕΕΡ έτσιθα χανόταν όµως µια καταπληκτικήευκαιρία να αποδείξουµε πως το χόµπιµας ενώνει.Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαρι-στήσω όλους όσους συνεργάστηκαν,ελπίζω να το διασκέδασαν όσο εγώ. Και φυσικά ένα µεγάλο ευχαριστώστους SV2CSV Κουκουράβα Αντώνη,SV2KGA Σαραηλίδη Αδάµο,SW2JOT Αναστασόπουλο Σάκη,SV2GQN Μητρούση Αριστείδη, πουπίστεψαν σε αυτό που από κοινού σχε-διάσαµε από την αρχή.Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στονSV2GQN για την φιλοξενία του.Σας περιµένουµε στον επόµενο ∆ιε-θνή Μαραθώνιο ∆ρόµο "Μέγας Αλέ-ξανδρος", Πέλλα – Θεσσαλονίκη του2011, αφού η πρόσκληση-αίτηµαέγινε ήδη από τον ΣΕΓΑΣ.
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Μέρος της οµάδας.

Επισκέψεις! Με τον Άρη SV2GQN (δεύτερος από αριστερά).

Από το 30ο χιλιόµετρο, µε τον κ. ∆ούση του ΣΕΓΑΣ στα δεξιά.


