διοργανωσεις

Γράφει ο Εµµανουήλ Καραβίδας SW1PBH

26.000 αθλητές

1.800 εθελοντές

µια µεγάλη διοργάνωση

28ος Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών
Mε υποστήριξη επικοινωνιών από τις ΟΕΑ της ΕΕΡ, του ΣΡΕ και της ΠΡΟ

Σ

τις 31 Οκτωβρίου 2010, διοργανώθηκε ο 28 ος Κλασσικός
Μαραθώνιος Αθηνών υπό την
αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Οι επίσηµες πληροφορίες αναφέρουν συµµετοχή 26.000
αθλητών σε όλες τις κατηγορίες, 1.800
εθελοντών καθώς και συνδροµή των
Ενόπλων ∆υνάµεων, µε οδηγούς, οχήµατα και ιατρικό προσωπικό, υπό την
καθοδήγηση του ΑΣΑΕ∆. Στην πληθώρα των συµµετοχών συνέβαλε το γεγονός ότι φέτος συµπληρώθηκαν 2.500
χρόνια από την ιστορική µάχη στο
Μαραθώνα.
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Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα ανάδειξης της σπουδαιότητας της επετείου
να αναφέρω ότι η Google ανήµερα της
διεξαγωγής του αγώνα άλλαξε το λογότυπό της, αποδίδοντας έτσι τον φόρο
τιµής στους Μαραθωνοδρόµους.
(h t tp : / / w w w. g o o g l e . c o m / l o g o s / ,
http://www.google.com/logos/2010
/marathon10-hpc.jpg ).
Η ασύρµατη τηλεπικοινωνιακή κάλυψη του φετινού Μαραθωνίου εξελίχθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
Για το σκοπό αυτό συνεργάσθηκαν οι
Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών της

Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
(ΕΕΡ), του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (ΣΡΕ) και της Πρότυπης Ραδιοερασιτεχνικής Οµάδας
(ΠΡΟ) Θεσσαλονίκης. Συνολικά ενεπλάκησαν 42 αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες υπό τον συντονισµό, καθοδήγηση
και επίβλεψη των SV1GFH και
SV1HER.
Παράλληλα την ίδια ηµέρα από 05:00
έως 18:00 τοπική, οι επαναλήπτες R1
και R7 της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΕΕΡ) καθώς και οι RU91 και
RU97 του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών
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Ελλάδος (ΣΡΕ) χρησιµοποιήθηκαν
αποκλειστικά για την κάλυψη του
αγώνα.
Τις προηγούµενες δύο εβδοµάδες
διοργανώθηκαν συντονιστικές συναντήσεις στα εντευκτήρια της Ένωσης.
Στις 29 Οκτωβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η τελική ενηµέρωση των εµπλεκοµένων ραδιοερασιτεχνών στην
αίθουσα σεµιναρίων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, όπου και µοιράστη-

καν οι διαπιστεύσεις και ο ρουχισµός
των εθελοντών.
Το βράδυ της παραµονής του αγώνα
δόθηκε ραντεβού µε την τεχνική οµάδα
στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο, για να στηθούν και να ελεγχθούν οι ποµποδέκτες
στα βασικά οχήµατα υποστήριξης του
αγώνα (χρονόµετρα, όχηµα τέλους,
όχηµα ελέγχου διαδροµής).
Στα λοιπά οχήµατα περισυλλογής
τέλους («σκούπες») και µετεπιβίβασης

- µεταφοράς χρησιµοποιήθηκε ο ατοµικός εξοπλισµός του κάθε επιβαίνοντα
ραδιοερασιτέχνη (mobile ή φορητός).
Επίσης στήθηκαν και οι απαιτούµενες
κεραίες στο ΚΕΜ (Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου).
Αξίζει να σηµειωθεί και η συνδροµή
του Λευτέρη SW1IVL, ο οποίος µε την
ειδικά διαµορφωµένη µηχανή του, χτένιζε τη διαδροµή πάνω κάτω, επιτυγχάνοντας άµεσο έλεγχο και εκτίµηση της
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κατάστασης σε κάθε σηµείο που αναφέρονταν κάποιο σοβαρό πρόβληµα.
Εκτός από τους κινητούς σταθµούς
επανδρώθηκαν και όλες οι σταθερές
θέσεις υποστήριξης - ανεφοδιασµού
του αγώνα, µε ραδιοερασιτέχνη (συνολικά 15 θέσεις ανά 2,5 Km), έτσι ώστε
να υπάρχει συνεχή και άµεση επικοινωνία των υπευθύνων του ΣΕΓΑΣ µε το
ΚΕΜ.
Την ηµέρα του αγώνα όλοι οι εµπλε10

κόµενοι βρέθηκαν από νωρίς στις προκαθορισµένες θέσεις τους σύµφωνα µε
τον σχεδιασµό. Πρώτο επανδρώθηκε το
ΚΕΜ στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο, ξεκινώντας τις δοκιµές από τις 05:00 τοπική. Το R7 άρχισε να δουλεύει υπερωρίες καθώς όλο και περισσότεροι έκαναν check in, αυξάνοντας σταδιακά την
κίνηση.
Μέχρι τις 06:00 είχε γίνει η επίσηµη
ενεργοποίηση του Κέντρου Επιχειρή-

σεων, το οποίο δεν σταµάτησε ούτε
λεπτό να απαντάει στις κλήσεις και να
λύνει τα προβλήµατα που προέκυπταν.
Η κάλυψη των αναµεταδοτών ήταν
πολύ καλή έως άριστη κυρίως για τους
σταθµούς στα σταθερά σηµεία. Κάποια
προβλήµατα αντιµετώπισαν οι κινητοί
σταθµοί, ενώ περισσότερα όσοι ήταν
κινητοί µε φορητό π/δ και “ραµπεράκι”, καθώς σε σηµεία όπως το Μάτι η
πρόσβαση ήταν σχεδόν αδύνατη.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε χρήση
κινητού τηλεφώνου ή αναδιαβίβαση
µέσω πιο ισχυρού κοντινού σταθµού.
Ωστόσο, ακόµα και µε εναλλακτικά
µέσα, η επικοινωνία ήταν διαρκής και
συντονισµένη.
Παρεµβολές στους αναµεταδότες, δεν
παρατηρήθηκαν, καθώς σε τακτά χρονικά διαστήµατα γίνονταν ανακοινώσεις από το ΚΕΜ. Σε αυτό το σηµείο
οφείλω να ευχαριστήσω τους συναδέλ-

φους για τον σεβασµό και την υποµονή
που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του
αγώνα.
Καθ’ όλη τη διαδροµή η παρουσία
των εθελοντών διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν εµφανής και ουσιαστική.
Η τοποθέτησή τους ήταν σε ζευγάρια
ανά 1,5 Km περίπου, ενώ ανά 5 Km
υπήρχε επανδρωµένος ιατρικός σταθµός µε διασώστες του ΕΚΑΒ ή των

“Γιατρών Χωρίς Σύνορα”. Σε κάθε
διασταύρωση η Τροχαία είχε φροντίσει
για τη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ
κινητές µονάδες του ΕΚΑΒ κινούνταν
συνέχεια σε όλη τη διαδροµή. Σοβαρό
ιατρικό περιστατικό, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε.
Η συµµετοχή του κόσµου ήταν θερµή,
φροντίζοντας να εµψυχώνει τους αθλητές. Εντύπωση προκάλεσε και η συµπάθεια των θεατών κατά µήκος της δια-
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Οι εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες που υποστήριξαν
τον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών
SV1AMY
SV1AWL
SV1BDO
SV1BJY
SV1BNE
SV1CAS
SV1EBA
SV1ENV
SV1EQV
SV1FYU
SV1FYX
SV1GFH
SV1GSU
SV1GZH

SV1HER
SV1IUC
SV1IZR
SV1LHM
SV1NJT
SV1OML
SV2GQN
SV2NRP
SV3IEG/1
SV4NYE/1
SW1HBR
SW1IVL
SW1IZF
SW1JCP

SW1KYE
SW1LHO
SW1LJG
SW1LJJ
SW1LKP
SW1MLI
SW1OMO
SW1OMT
SW1ONH
SW1ONI
SW1PBH
SW2HWN
SW2ODW/1
SW3JBF/1
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δροµής προς τους εθελοντές, µε χειροκροτήµατα, χαµόγελα και ένθερµους
χαιρετισµούς.
Τέλος, πρέπει να αναφέρω και τα
θετικά σχόλια που εισπράξαµε ως ραδιοερασιτέχνες από απλούς ανθρώπους
και εµπλεκόµενους εθελοντές, οι οποίοι
θαύµασαν την οργάνωσή µας και την
δυνατότητα πλήρους επάνδρωσης της
διαδροµής και των οχηµάτων.
Ήταν επίσης µια εξαιρετική ευκαιρία
προβολής του Ραδιοερασιτεχνισµού και
του έργου του στο ευρύ κοινό.
Από τη µεριά µου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς, εθελοντές και συνάδελφους
ραδιοερασιτέχνες για την άψογη
συνεργασία που είχαµε κατά τη διεξαγωγή του 28ου Κλασσικού Μαραθωνίου
Αθηνών.
Στον πίνακα αριστερά υπάρχει αναλυτική κατάσταση εµπλεκοµένων ραδιοερασιτεχνών µε µέριµνα της ΕΕΡ.
73 DE SW1PBH

Ο τυχερός της πρωτοχρονιάτικης κλήρωσης της ΕΕΡ

Η Πρωτοχρονιάτικη κλήρωση της ΕΕΡ είχε ένα πολύ αξιόλογο δώρο, έναν σύγχρονο ποµποδέκτη FT-450 της
YAESU. Ευνοηµένος της Τύχης αναδείχθηκε ο Νότης Ρεντίφης, SV1HKD, από το Αγρίνιο, ο οποίος στη φωτογραφία
παραλαµβάνει περιχαρής το δώρο του στα εντευκτήρια της ΕΕΡ. Με γειά, Νότη, και καλές επαφές!

◘
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