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Στις 13 Νοεµβρίου 2011 διοργα-νώθηκε υπό την αιγίδα τουΣΕΓΑΣ ο 29ος Κλασσικός Μαρα-θώνιος Αθηνών (Κ.Μ.Α.), απόστασης42.195 µέτρα, παράλληλα µε τουςΑγώνες ∆ρόµου 5 και 10χλµ., τοναγώνα δρόµου παιδιών 700µ., τοναγώνα δρόµου Special OlympicsHellas 1000µ., τον αγώνα «∆υναµικόΒάδισµα» και το Πανελλήνιο Πρωτά-θληµα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ. Να σηµει-ωθεί ότι ο 29ος Κλασικός ΜαραθώνιοςΑθηνών τελούσε υπό την αιγίδα τουΠροέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρα-τίας, Κάρολου Παπούλια και τηςUNESCO. Οι πληροφορίες αναφέρουνσυµµετοχή πάνω από 28.000 αθλητώνσε όλες τις κατηγορίες, 1.800+ εθελον-τών καθώς και συνδροµή των Ενόπλων∆υνάµεων, µε οδηγούς, οχήµατα καιιατρικό προσωπικό.Η ασύρµατη τηλεπικοινωνιακή κάλυ-ψη και του φετινού Μαραθωνίου πραγ-µατοποιήθηκε για µια ακόµα φορά µεαπόλυτη επιτυχία.

Γράφει ο Σωτήριος Βανικιώτης SV1HER
Μέλος ΕΚΕΑν & Γεν. Γραµ. της ΕΕΡ

29ος Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών
13/11/2011 - Με υποστήριξη επικοινωνιών από ραδιοερασιτέχνες

Φωτογραφία τίτλου: Στιγµιότυποαπό την εκκίνηση του αγώνα.
Πάνω: Η οµάδα έτοιµη στο ΚΕΜ.
∆εξιά: Οι SV1HER και SV1AMYστην αφετηρία.
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Για τον σκοπό αυτό συνεργάσθηκανοι Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών τηςΈνωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών(ΕΕΡ), του Συλλόγου Ραδιοερασιτε-χνών Πιερίας και της Ένωσης Ραδιοε-ρασιτεχνών ∆υτικής Πελοποννήσου(ΕΡ∆ΥΠ). Συνολικά ενεπλάκησαν 45αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες υπό τονσυντονισµό, καθοδήγηση και επίβλεψητου Εφόρου της Ε.Κ.Ε.Αν. ΧρήστουSV1IYA.Όλοι οι ραδιοερασιτέχνες που συµµε-τείχαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτότους υπό συνεχή ασθενή βροχή, κρύοκαι αέρα, πηγαίνοντας πολύ νωρίς τοπρωί στα σηµεία τους και αποχωρών-

τας αργά το απόγευµα, εποπτεύονταςκαι µεταφέροντας µε ενθουσιασµόµέσω των ασυρµάτων την εικόνα απόκάθε σηµείο της µαραθώνιας διαδρο-µής προς το Κέντρο ΕπιχειρήσεωνΜαραθωνίου και ειδοποιούσαν άµεσαγια κάθε συµβάν που έχρηζε βοήθειας.Παράλληλα, την ίδια ηµέρα από04:30 έως 18:00 τοπική ώρα οι επανα-λήπτες R1, R7, RU1 & RU5 της Ένω-σης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΕΕΡ)χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες τηςραδιοκάλυψης των αγώνων.Τις προηγούµενες δύο εβδοµάδεςείχαν διοργανωθεί συντονιστικέςσυναντήσεις στα εντευκτήρια της Ένω-

σης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, όπουκαι µοιράστηκαν οι διαπιστεύσεις και ορουχισµός των εθελοντών.Το βράδυ της παραµονής των αγώνωνη τεχνική οµάδα της ΕΕΡ βρέθηκε στοΚαλλιµάρµαρο Στάδιο και κάτω απόασθενή αλλά συνεχή βροχόπτωσητοποθέτησε τους ποµποδέκτες σταβασικά οχήµατα υποστήριξης τουαγώνα (χρονόµετρο, όχηµα τέλους,όχηµα ελέγχου διαδροµής). Στα λοιπάοχήµατα, περισυλλογής, τέλους(“σκούπες”) και µετεπιβίβασης – µετα-φοράς, χρησιµοποιήθηκε ο ατοµικόςεξοπλισµός του κάθε επιβαίνοντα ραδι-οερασιτέχνη (mobile ή φορητός). Επί-

Ο κ. ∆ούσης και ο SV1HER στηδιάρκεια του αγώνα. Ο SV1AMY µε την προσοχή στραµ-µένη στον αγώνα!

Το όχηµα-χρονόµετρο ήταν υπό τηνευθύνη του SV1IZR.

Ο SV1BJY µε εξάρτηση ...µάχης!

Μέλη των ΟΕΑ / ΕΕΡ. Ο SV1IXY πίσω και ο SV1LHM σεπρώτο πλάνο, στο ΚΕΜ.

Ο SV1DVZ

Και το νερό έτοιµο!

SV1EBE - SV1AMY
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σης από το βράδυ στήθηκαν και οιαπαιτούµενες κεραίες στο Κέντρο Επι-χειρήσεων Μαραθωνίου (ΚΕΜ). Εκτός από τους κινητούς σταθµούςεπανδρώθηκαν και όλες οι σταθερέςθέσεις υποστήριξης - ανεφοδιασµούτου αγώνα, κάθε 2.5 χιλιόµετρα, µεεθελοντή ραδιοερασιτέχνη, έτσι ώστενα υπάρχει συνεχής και άµεση επικοι-νωνία των υπευθύνων των σταθµώντου ΣΕΓΑΣ µε το Κ.Ε.Μ.Την ηµέρα του αγώνα όλοι οι εµπλε-κόµενοι βρέθηκαν από νωρίς στις προ-καθορισµένες θέσεις τους σύµφωνα µετον σχεδιασµό. Πρώτο επανδρώθηκε τοΚ.Ε.Μ. στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο,

ξεκινώντας τις δοκιµές από τις 05:00τοπική. Μέχρι τις 06:00 είχε γίνει η επί-σηµη ενεργοποίηση του Κέντρου Επι-χειρήσεων και οι περισσότεροι ραδιοε-ρασιτέχνες έκαναν ήδη check in.Παρεµβολές στους αναµεταδότες δενπαρατηρήθηκαν, καθώς σε τακτά χρο-νικά διαστήµατα γίνονταν ανακοινώ-σεις από το Κ.Ε.Μ. Σε αυτό το σηµείοοφείλουµε να ευχαριστήσουµε τουςσυναδέλφους ραδιοερασιτέχνες για τονσεβασµό και την υποµονή που επέδει-ξαν.Καθ’ όλη τη διαδροµή η παρουσία καιτων Σαµαρειτών του Ελληνικού Ερυ-θρού Σταυρού ήταν εµφανής και ουσια-

στική. Σε κάθε διασταύρωση η Τροχαίαείχε φροντίσει για τη διακοπή τηςκυκλοφορίας, ενώ κινητές µονάδες τουΕ.Κ.Α.Β. κινούνταν συνέχεια σε όλη τηδιαδροµή. Σοβαρό ιατρικό περιστατικόευτυχώς δεν αναφέρθηκε.Η συµµετοχή του κόσµου ήταν γιαάλλη µια φορά θερµή παρά τη βροχή,φροντίζοντας να εµψυχώνει τους αθλη-τές κατά µήκος της διαδροµής, µε χει-ροκροτήµατα, χαµόγελα και ένθερµουςχαιρετισµούς. Τέλος, να αναφέρω ταπολύ θετικά και κολακευτικά σχόλιαπου εισπράξαµε ως ραδιοερασιτέχνεςαπό απλούς ανθρώπους, από τουςεµπλεκόµενους εθελοντές, το στρατό,

Τα διακριτικά των συναδέλ-φων ραδιοερασιτεχνών που υπο-στήριξαν τον αγώνα:
SV1AMY, SV1ASK, SV1BJY,
SV1BNE, SV1COX, SV1DVZ,
SV1EBA, SV1EBE, SV1EQV,
SV1GRN, SV1GZH, SV1HER,
SV1HEZ, SV1IUC, SV1IVL,
SV1IVS, SV1IXY, SV1IYA,
SV1IZF, SV1IZR, SV1JCO,
SV1JCP, SV1JFS, SV1JFT,
SV1JGW, SV1JGX, SV1JSN,
SV1KYE, SV1KYQ, SV1LHM,
SV1LJJ, SV1LKM, SV1MQJ,
SV1NJX, SV1OAJ, SV1OAN,
SV2GQN, SV2KGA, SV2NCH,
SV2OXI, SV3ICK, SV3IEG,
SV3JBF,     SV3OQZ,    SV4NYE.

Ο SV1LKM µε αθλητή του αγώνα.

Ο SV2NCH παρακολουθεί την εξέ-λιξη του αγώνα.Ο SV2KGA, πάντοτε χαµογελαστός!

Ο SV1LKM (κέντρο) µε εθελοντές. SV1MQJ - SV1OAN

Οι SV1JGW και SV1GRNσε ετοιµότητα.

Από τη συγκέντρωση των ΟΕΑ /ΕΕΡ στα γραφεία της Ένωσης.



το πολεµικό ναυτικό, το Ε.Κ.Α.Β. καιθεσµικά όργανα του Κ.Μ.Α., οι οποίοιθαύµασαν  την οργάνωσή µας και τηνδυνατότητα πλήρους επάνδρωσης της δια-δροµής, των οχηµάτων και του Κ.Ε.Μ.Εκ µέρους της Επιτροπής ΚάλυψηςΕκτάκτων Αναγκών (Ε.Κ.Ε.Αν.). πουέχω τη τιµή να συµµετέχω, θέλω ναευχαριστήσω όλους τους εµπλεκόµε-νους φορείς, εθελοντές και συνάδελ-φους ραδιοερασιτέχνες για την άψογησυνεργασία που είχαµε κατά τη διεξα-γωγή του 29ου Κλασσικού Μαραθωνί-ου Αθηνών.Να µην ξεχάσω να αναφέρω και ναευχαριστήσουµε και δηµόσια τηνΕ.Ε.Τ.Τ. και το προσωπικό της, που µε

το σταθµό της SZ1EETT, ήταν σε µόνι-µη ακρόαση και ετοιµότητα για πανενδεχόµενο. Ευτυχώς για ακόµα µίαφορά δεν χρειάστηκε να επέµβει.Συγχαρητήρια σε όσους συµµετείχανστον Μαραθώνιο, σε όσους βοήθησανως εθελοντές, αλλά και σε όσους έτρε-ξαν τα 42.195 µέτρα. Όπως επεσήµανεο ∆ήµαρχος της Αθήνας µεταξύ άλλων:“Ο Μαραθώνιος είναι ένας δρόµοςδιδαχής για την επιτυχία. Γι’ αυτό καιπαραµένει ο κορυφαίος αθλητικός αγώ-νας αλλά και ο κορυφαίος συµβολικόςαγώνας: συναίσθηση του καθήκοντοςκαι ταυτόχρονα συνείδηση της ένταξηςκαι της υποταγής σε έναν ανώτεροσκοπό. Για να τον κερδίσει ή απλά για

να τον διανύσει κανείς, οφείλει να στα-θεί µε αξιοπρέπεια εµπρός στις προκλή-σεις, οπλισµένος µε θέληση, επιµονή,αλτρουισµό, δυναµισµό, και κυρίωςπάθος…”Ανανεώνουµε το ραντεβού µας γιατον 30ό Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών!Σας ευχαριστούµε και σας περιµένου-µε όλους στην επόµενη διοργάνωση!
Σωτήριος Βανικιώτης SV1HERΤηλ. 6932671602, sv1her@raag.org ◘14
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SV1LHM και SV1EBA στο ΚΕΜ. Ο SV1GE (δεξιά) στο ΚΕΜ.

SV2OXI

Μέλη των ΟΕΑ / ΕΕΡ στο ΚΕΜ.

Παροχή πρώτων βοηθειώνσε αθλητές. Ο Σαµαρείτης του ΕΕΣ.

SV3OQZ - SV3ICL

Ο SV1IYA σε δράση στο ΚΕΜ.

SV1IYA, κος Παπαποστόλου,SV1IUC

Ο ιστότοπος του Μαραθωνίου:http://www.athensclassicmarathon.gr/marathon/StaticPage2.aspx?pagenb=125928


