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οεα εερ Γράφει ο Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV

Όπως όλοι γνωρίζουµε,τέτοιου µεγέθους διοργα-νώσεις χωρίς αξιόπιστητηλεπικοινωνιακή κάλυψη δενµπορούν να πραγµατοποιηθούν.Γνωρίζοντας λοιπόν τη σοβαρό-τητα και το βάρος αυτής της ανά-θεσης, ξεκινήσαµε νωρίς τις προ-ετοιµασίες:

► Φορητά, βάσεως, κεραίες,κάθοδοι -  όλα στον πάγκο γιαέλεγχο καλής λειτουργίας► Πρόσκληση στα µέλη τωνΟ.Ε.Α. για δήλωση συµµετοχής,επιλογή κάλυψης θέσεων κ.λ.π.
Από την Παρασκευή 6 Νοεµ-βρίου τοποθετούνται τα µηχανή-

µατα βάσεως µε τις αντίστοιχέςκεραίες του και αρχίζουν οι δοκι-µές simplex αλλά και µέσω ανα-µεταδοτών, όλα βαίνουν καλώς.Αρχίζουν και οι αφίξεις τωνµελών από την περιφέρεια, πουΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ κάνουν το ταξίδι,για να βοηθήσουν σε αυτό τοδύσκολο έργο.

Οι Οµάδες Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕΡστον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας  2015
Έχει γίνει πλέον θεσµός η συµµετοχή των Οµάδων Έκτακτης Ανάγκηςτης Ε.Ε.Ρ. στις διοργανώσεις του ΣΕΓΑΣ. Έτσι λοιπόν, για µια ακόµαχρονιά ζητήθηκε η τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη του ΑυθεντικούΜαραθωνίου της Αθήνας 2015.
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Το control room σεκατάσταση πλήρουςετοιµότητας.

Σάββατο 7 Νοεµβρίου οι τελι-κές δοκιµές και οι τοποθετήσειςτων συναδέλφων σε όλη τη δια-δροµή των 42+ χιλιοµέτρων, στακέντρα υποστήριξης, τα νοσοκο-µεία και όπου αλλού πρόκυπτεαιφνίδια η ανάγκη.
Ο ∆ηµήτρηςµετά από pile upπληροφοριών!...

Η συµµετοχή δροµέων ήταν πολύ µεγάλη!
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Σελ. 8 και 9: Φωτογραφίεςαπό τη βράβευση των συµµε-τεχόντων που έγινε κατά τηνεκδήλωση κοπής της πρωτο-χρονάτικης πίτας της ΕΕΡ.
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Κυριακή 8 Νοεµβρίου απόπολύ νωρίς όλοι οι συνάδελφοιστις θέσεις τους, µε τον κεντρικόσταθµό να λαµβάνει αναφοράανά θέση και να διαπιστώνει“ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ”.Κάποιες τελευταίες αλλαγές σταπλάνα και ξεκινάµε.Η δραστηριότητα στις συχνότη-τες συνεχής µε πειθαρχία και ηανταλλαγή των πληροφοριώνπολύτιµη για τους διοργανωτές.Για µία ακόµα φορά ξεπεράσαµετους χρόνους στην πληροφόρησητων διοργανωτών που λάµβανανκαι µε άλλα ίδια µέσα ασύρµατηςεπικοινωνίας µετά από ώρες.Σύµφωνα µε την ευχαριστήριαεπιστολή από τον ΣΕΓΑΣ η συµ-µετοχή µας ήταν επιτυχηµένη καιάψογη και αυτό οφείλεται τόσοστην σωστή προετοιµασίας τωνΟ.Ε.Α. όσο και στην εθελοντικήπροσφορά των συναδέλφωνραδιοερασιτεχνών.Όλοι οι συµµετέχοντες βραβεύ-τηκαν κατά την εκδήλωση τηςκοπής της πίτας της Ε.Ε.Ρ.
Ευχαριστούµε πολύ για τη συµ-µετοχή σας και σας περιµένουµεστον Μαραθώνιο του 2016.

Παναγιώτης Περρωτής,SV2FWV

οεα εερ

SV1IUC Παντελής, SV1JBF Γιώργος, SV1GGP Ιωάννης,
SV1HEZ Βασίλης, SV1IZR Μάκης, SV1HER Σωτήρης,

SV1IVS Λουκάς, SV4NYE Σπύρος, SV1PBX
Κωνσταντίνος, SV1COX Παναγιώτης, SV2GQN Άρης,

SV2ATD Αλέξανδρος, SV2KGA Αδάµος, SV2CNE
Γιώργος,  SV1QED Μιχάλης, SV3IEG Κωνσταντίνος,

SV2FQP ∆ηµήτρης, SV2RNY Γιάννης, SV1ASK
Κωνσταντίνος, SV1EBE Κωνσταντίνος, SV1JCP Χρήστος,
SV1JFS Ανδρέας, SV1GSU Κώστας, SV1DCL Νικήτας,
SV1BJY Γιάννης, SV1GE Γιάννης, SV1IYA Χρήστος,
SV1LJJ Αποστόλης, SV1AMY ∆ηµήτρης, SV1EQV

Γιώργος, SV1IVL Λευτέρης, SV1IXY Στέλιος, SV1EBA
∆ηµήτρης, SV1LHM Γιάννης, SV1QEY Ιωάννης,
SV1EDY Αποστόλης, SV1ENV Γιώργος, SV1IYB

Βαγγέλης, SV1JGX Μάνος, SV1AHL Νάκης, SV1OBV
∆ηµήτρης, SV1OCN Κωνσταντίνος, SY1AQX Κυριάκος,

SV1IW Μανώλης, SV1KP Νατάσα, SV2FWV
Παναγιώτης, SV1JRS Στράτος, SY1AED Βασίλης,

SY2BIK Σταύρος.

Οι συµµετέχοντες συνάδελφοι στην τηλε-πικοινωνιακή υποστήριξη του ΑυθεντικούΜαραθώνιου της Αθήνας 2015
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