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A tervezett előadásrend feltöltése
folyamatos... és bizony készülünk pár
újdonsággal, érdekességgel ;-)

Siklóernyős kereskedelmi
tandempilóta képzés
2019-03-21

2017. szeptember 25. hétfő 18.30
Minden a piacról - avagy az a bizonyos
"felszereléspara"... - Simonics Péter
előadása
Milyen felszerelést vegyek magamnak? Hol
tartok - objektíven? Mikor érdemes
vásárolni, váltani, eladni?
Mikor a fejlődés garanciája a felszerelés vagy egy csere, és mikor mehet a
biztonság, illetve a repülés rovására?
Mindezt hol (és inkább hol ne), mire figyeljünk? Hol lehet az átverés, hogyan
védhetjük ki a legnagyobb valószínűséggel?
Mi számít igazán és minek van kisebb jelentősége? A kategória, a gyártó, az
évjárat, a "hol terheljem" kérdés, a repült órák, a repülési szokások, a
készség, a tapasztalat, a teljesítmény, a biztonság, az ár, az állapot...?
Persze nem csak az ernyőről lesz szó, de sorra vesszük a beülő, a mentőernyő,
a ruházat, a műszerek és egyéb kiegészítő kütyük tárházát is.
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A SIRESZ és a Fly Away Team közös
képzéssorozata folytatódik.

2017 október 16. hétfő - 18.30
A világ legszebb / legjobb siklóernyős helyei - személyre szabottan
- Simonics Péter előadása
Siklóernyős helyek szerte a világban - válassz tudásszinted, repülési
szokásaid, vágyaid, pénztárcád szerint!

2017. október 25. kedd - 18.00
A távrepülés meteorológiájának elmélete - Fichtinger Gyula előadása
Távrepüléshez szükséges meteorológiai ismeretek elméleti előadása, mely
elsősorban azoknak a távrepülő pilótáknak szól, akik tisztában vannak már a
repülésmeteorológia alapjaival.
A teljes előadás két részből áll: a mai alkalomra épülő, november 7. kedden
megtartásra kerülő második rész már a távrepülés meteorológiájának
gyakorlatával foglalkozik.
A két előadás együtt, a "Mikor menjek távot repülni? " kérdés
megválaszolásához próbál segítséget adni.

Siklóernyős Oktatói
Képzés
A SIRESZ (Siklórepülő
Szövetség) és a Fly Away
Team a 2019. évben is
közös siklóernyős oktatói
képzést hirdet.
2019-03-21
Tovább >>>

Légi- Díjkiosztó ünnepség
Repülés éjszakája Repülőbál, 2019.02.23-án,
szombaton!
2019-02-06
Tovább >>>

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

Képzés
2016-08-31 00:18:21

2017. november 7. kedd 18.00
A távrepülés meteorológiája a gyakorlatban - Fichtinger Gyula előadása
Az előző előadáson (A távrepülés meteorológiájának elmélete - október 24.)
elhangzott távrepüléshez szükséges meteorológiai ismeretek gyakorlatban
történő használata kerül bemutatásra.
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2017. november 14. kedd 18.00
Kezdetektől a végtelenbe... - az acrobatika, mint harmonikus játék - Falucskai
Lóránt előadása
A acrobatika a siklóernyőzés egyik leglátványosabb, és legmagasabb szintű
ernyőkezelést igénylő válfaja. Az ernyőnk a játékunk, az égbolt a
játszóterünk. Hatalmas örömök forrása, miközben tiszteletre tanít! Sokan
viszont nem tudják mennyi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy tökéletesen
uralhassuk a játékszerünket. Ebben a világban a dolgok gyorsabban történnek,
és "kicsit" másképpen is működnek :) Ajánlom mindenkinek akit izgat, hogyan
lehet fejlődni, hol tart a sport, vagy csak be szeretne tekinteni ebbe a
világba.

FreeFly Party,
2019.02.22-én, pénteken!
2019-02-06

2017. december 7. csütörtök - 18.00
LEG, LEG, LEG... - avagy a repülés Mesterei! - Simonics Péter előadása
A legnagyobb… a legkisebb… leghosszabb... legmagasabb… legnehezebb…
legügyesebb…
A repülés mesterei, furcsaságai, „LEG”-ek a repülésben, hogy LEGalább tudjuk…
Terítéken lesznek pilóták, madarak, rovarok (no és persze nem utolsó sorban a
siklóernyősök) - és minden repülős "kolléga" :)

2019 eTitkár Start

Tovább >>>

Elindult a 2019. évi
regisztráció!
2018-12-03
Tovább >>>

Helyszín: IBS Office Center (térkép)
1021 Budapest, Tárogató út 2-4. (a terem pontosítása a portán)
<<< Előző kapcsolódó hír - - - - - - - - - - - Következő kapcsolódó hír >>>

Közgyűlés
Éves rendes közgyűlés
2018.10.26.
2018-10-01
Tovább >>>
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Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás
A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>

Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
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2017-10-01
Tovább >>>

A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>

Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>
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