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ραδιοερασιτεχνισµος

Ένας µεγάλος αγώνας "γεννήθη-κε" στη Βόρεια Ελλάδα το2006. Ο Μαραθώνιος, ένα αγώ-νισµα που χαρακτηρίζει όσο τίποταάλλο το ανήσυχο πνεύµα ελευθερίαςτου Αρχαίου Ελληνικού πολιτισµού,έρχεται κι αυτή τη φορά να δώσει τοµήνυµα απ’ την Ελλάδα σε όλο τονκόσµο. Ο ∆ιεθνής Μαραθώνιος “ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ” συνδέει το παρελθόνµε το παρόν, διασχίζοντας µέσα σε 42χιλιόµετρα πάνω από 2500 χρόνιαιστορίας της Μακεδονίας και τουΕλληνισµού.  Η Πέλλα, γενέτειρα καιπρωτεύουσα του στρατηλάτη Αλεξάν-δρου, αποτελεί την Αφετηρία τουαγώνα και η Θεσσαλονίκη, τωρινήπρωτεύουσα της Μακεδονίας, φιλοξε-νεί τον Τερµατισµό των µαραθωνοδρό-µων.  Ο ∆ιεθνής Μαραθώνιος “ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ” φιλοδοξεί να ακο-λουθήσει στο µέλλον την ένδοξηπορεία του αναδόχου του στο ∆ιεθνέςΑθλητικό Στερέωµα και να αποτελείκάθε χρόνο σηµείο αναφοράς ανάµεσαστο µεγάλο κοινό εκείνων πουπιστεύουν στις κλασικές αξίες τουαθλητισµού και του πολιτισµού.

Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης, SV2GWY

7ος ∆ιεθνής Μαραθώνιος“Μέγας Αλέξανδρος”

Το ωραίο poster που φιλοτε-χνήθηκε για τον αγώνα.

Στιγµιότυπο από τιςπροετοιµασίες στηΣτοά στο Καυταντζό-γλειο, κατά την τοποθέ-τηση των συσκευώνασυρµάτου στα γραφείατου “Τρίτωνα”.

Ξηµέρωµα στη Θεσσαλονίκη,την ηµέρα του αγώνα.
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Η διοργάνωση ανήκει στον ΤΡΙΤΩ-ΝΑ, υποστηριζόµενο από αρκετούςκρατικούς φορείς (Υπουργεία, Περιφέ-ρεια κ.λπ.) αλλά και από πολλές εθε-λοντικές οργανώσεις. Απαραίτητος κρί-κος για την επιτυχή έκβαση ενός αγώναείναι και η άρτια τηλεπικοινωνιακήκάλυψη, τοµέας των Ραδιοερασιτε-χνών.Ο βασικός σχεδιασµός για την κάλυ-ψη αυτή είναι ένας πλήρως εξοπλισµέ-νος Ρ/Ε σε κάθε σταθµό υποστήριξης(ανά 2.5χλµ), mobile σταθµό και χειρι-στή στα τρία (3) αυτοκίνητα περισυλ-

λογής και στα δύο (2) οχήµατα ελέγχουδιαδροµής, χειριστή και mobile σταθµόµε APRS στο όχηµα Χρονοµέτρου καιΤέλους κούρσας και τέλος το ΚέντροΕπιχειρήσεων Μαραθωνίου µε τρεις(3) Ρ/Ε πλήρως εξοπλισµένο (ποµποδέ-κτες µε APRS, laptop µε UI-View,ιστοί, κάθοδοι, φορητοί Π/∆, κεραίεςκάθετες και beam).Στον 7ο Μαραθώνιο την 1η Απριλίουσυνολικά συµµετείχαν µέλη τηςΕ.Ρ.Β.Ε., της Ε.Ε.Ρ., της  ΡαδιολέσχηςΈδεσσας, της P.R.O. και της Μ.A.R.C.και συγκεκριµένα οι:

SV2GQN Άρης, SV2HQK Γιώργος,SV1HER Σωτήριος, SV1IYA Χρήστος,SV1IXY Στέλιος, SV2CBI Κώστας,SV2HXV Γιάννης, SV2CSV Αντώνης,SV2KBC Γιώργος, SV2CSI Γιάννης,SV2JAO Ανδρέας, SV2MIN Λίτσα,SV2HTI Ηλίας, SV2AEL Σάββας,SV2HYG ∆ηµήτρης, SV2BBC Τάσος,SV2HRR Αλέκος, SV2HZE Κώστας,SV2QQS Πάνος, SV2BRT Γιώργος,SV2HNZ Μπάµπης, SV2HVX Στρά-τος, SV2HYD Ηλίας, SV2HUWΘοδωρής, SV2HYM Λάζαρος,SV2EWS Γιάννης, SV2HRT Παύλος,SV2CWV Κώστας, SV2LLL Αιµίλιος,SV2GWY ∆ηµήτριος. 
Τυχερότερος όλων, ο ΜπάµπηςSV2HNZ στο 32.5 χλµ στα όρια ∆ια-βατών-Κορδελιού, όπου από νωρίς τοπρωϊ, “τα τεµέτερα παιδία” έστησαν,µεταξύ οίνων και διαφόρων άλλωννηστήσιµων και µη εδεσµάτων, ηχείαµε αρκετά dB και παραδοσιακούςχορούς.Παρ’ όλη την προετοιµασία, το σχε-διασµό και την εµπειρία, στην πορείαπροέκυψαν διάφορα τεχνικά και µη“σκαλώµατα”. Αλλά ως Ρ/Ε είµαστεευέλικτοι και προσαρµόσιµοι στις εξελί-ξεις και αυτό είναι που µας χαρίζει τηνεπιτυχία.Οπτικό υλικό µπορείτε να δείτε στο15λεπτο videaki στο youtube:http://www.youtube.com/watch?v=q56MZBmJFBk .Και του χρόνου, να είµαστε γεροί καινα υποστηρίζουµε κάθε είδους δραστη-ριότητα µε αυτό που γνωρίζουµε καλύ-τερα: τις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

gia to SV re g@motto, de SV2GWY / Demetrius 

ΥΓ: 05:20πµ 1/4/2012 ΕπικοινωνίαSV2HXV µε SV2GWY καθ’οδόν γιατον Λ. Πύργο: GWY: (µεταξύ άλλων): “Γιάννη(HXV), να προσέξεις σήµερα που είναιΠρωταπριλιά, να µη σε κοροϊδέψουν.”(Μετά από 2~3 λεπτάκια...) HXV: “∆ηµήτρη (GWY), ελπίζω ναπήρες αδιάβροχο γιατί στον Λ. Πύργοβρέχει.”GWY: “Αµάν! Ούτε που το σκέφτη-κα….την πάτησα.”»HXV: “Πράγµατι την ...πάτησες!” ◘

Ο διευθυντής του αγώναΝίκος Χαλάσης µε τονSV1HER.

SV2GWY ∆ηµήτριοςκαι SV1IYA Xρήστος,στο ΚΕΜ.

Το όχηµα χρονοµέτρου.

∆υο από τους διαγωνιζό-µενους στο Μαραθώνιο.


