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A Starthely Vegyes Bizottság közleménye a 2016.01.12-i ülésről
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Újraindult a Starthely Vegyes
Bizottság, ismét egységes elveken
történik a siklórepülő starthelyek
támogatása
2016.01.12-én az újjá alakult
Starthely Vegyes Bizottság (SVB) a
szövetségi delegáltak
részvételével megtartotta alakuló
ülését. Az ülésről a mellékelt
részletes emlékeztető készült,
benne a meghozott ügyrendi
döntések és a starthelyek
támogatásának megítélésekor
alkalmazott elvek rögzítésével,
valamint a legsürgősebb feladatok
kitűzésével. Elfogadásra került a
mellékletben található 2016-os pályázati kiírás is.
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A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
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előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
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SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
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Új képzési engedély
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