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SIRESZ siklóernyős előadássorozat
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A 2016-2017. évi ősz-tél-tavaszi
szezonban a SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül a pilóták
számára. Az előadások nyíltak és
ingyenesek!
Ha nincs külön megadva, akkor a
helyszín az IBS Office Center
1021 Budapest, Tárogató út 2-4., a terem
pontosítása a portán! (térképhez kattints a
linkre!)

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

Tervezett előadásrend:

Starthelyalap
Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Kapcsolat

2016. december 16. péntek 18.00
Helyszín: Testnevelési Főiskola (Budapest, Alkotás u. 44, 1123) , Hepp Ferenc terem
- "Ahogy elkezdődött..." – Simonics Péter előadása a siklóernyőzés
történetéről, utána
- "Égi Kávézó" - avagy rövid beszélgetés néhány olyan meghívottal, akik
évtizedekkel ezelőtt részei voltak a "hőskornak", tanúi a levegőben megtett
első lépéseknek, ott bábáskodtak a hazai siklóernyőzés megszületésénél.
Bizony, lesz mit mesélniük!

Hírlevél
WayBack

2017. január 10. kedd 18.30
Biztonságtechnikai előkészítő és felkészítés gyakorlati B-vizsgára - Simonics
Péter előadása

EgyéniKeresés
Kereső

2017. január 24. kedd 18.30

- Jogi alapok - Dr. Biczó László jogász (ügyvéd, volt bíró) és siklóernyős
pilóta előadása. Milyen jogszabályi környezetben repülünk? Biztosítások,
biztonságunk és a felelősség kérdése - minden pilóta számára.
W ith PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

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 >>>

FRISS OLDALAK
Biztosítás
2017-04-06 08:21:16

SIRESZ

- "Égi Kávézó" - Tanulságaink, avagy rövid beszélgetés olyan meghívott
pilótákkal, akik hibáztak, felismerték, tanultak belőle - és bizalommal
megosztják élményeiket mások okulására is.

2016-12-11 12:03:51

2017. január 31. kedd 18.00

Alapszabály

A távrepülés meteorológiájának elmélete - Fichtinger Gyula előadása

2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

Képzés
2016-08-31 00:18:21

Képzési szervezet
2016-08-31 00:18:21

február 4. szombat 9.30
- Éves kötelező oktatói továbbképzés (Ekkor kerülnek aláírásra az éves oktatói
szerződések is).
- Naprakész - A siklóernyőzés felügyeleti szervének változása; üzembentartás
SIRESZ felhasználói felület; starthelyek stb. - Kardos István, Zsolnay Péter
- Oktatás - éves audit; képzési tematika; a 2017. év oktatói képzései és
továbbképzései - Simonics Péter képzésvezető - Műszaki alkalmasság és
felhasználói felület - Turi Gábor
- Jogi alapok oktatók, tandempilóták számára - Dr. Biczó László jogász
(ügyvéd, volt bíró) és siklóernyős pilóta előadása. Előtérben a felelősség
kérdése.
- Egészségügy oktatóknak, tandempilótáknak - Dr. Horváth Győző előadása

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

2017. február 8. kedd 18.30
Aerodinamika – Simonics Péter előadása
2017. február 17. péntek 18.00
- Légtér, alapszintű ismeretek - Kardos István előadása
- Egészségügyi alapismeretek kezdőknek és pilótáknak - Gábor Krisztián
mentőtiszt előadása
2017. február 22. szerda
A távrepülés meteorológiája a gyakorlatban - Fichtinger Gyula előadása
2017. február 27. hétfő 18.00

CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

Rádiók és rádiózás a siklóernyőzésben - Ferenczi Csaba előadása
2017. március 6. hétfő 18.30
Félelem, szorongás, vészhelyzet... Van-e a repülésnek sötét oldala? - Simonics
Péter előadása
2017. március 20. hétfő 18.00
Bazi Nagy Légtér Lagzi - Kardos István előadása arról, hogy hol repülhetünk,
és ahol repülhetünk, ott hogyan repülhetünk együtt.
2017. március 27. hétfő 18.30
Termikrepülés - Simonics Péter előadása
W ith PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen

2017. április 12. szerda 18.30

repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15

Távrepülés - Simonics Péter előadása

Tovább >>>

2017. április 24. hétfő szerda 18.30
- XC versenyzés - Simonics Péter előadása, utána
- "Égi Kávázó", avagy beszélgetés néhány meghívott kezdő és profi versenyzővel
felkészülésről, versenyekről, motivációról...
Szeretettel várunk mindenkit: pilótákat, növendékeket vagy akár érdeklődőket
is!
A kiírt dátumokkal, témákkal kapcsolatban a változtatás lehetőségét
fenntartjuk.
A SIRESZ és a FlyAway csapata
<<< Előző kapcsolódó hír

Starthely támogatási
pályázat 2017
pályázati kiírás
2017-02-10
Tovább >>>

Copyright © SIRESZ - Siklórepülő Szövetség 2009.
Sárkányrepülésért
alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>

SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
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SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
2016-12-13
Tovább >>>

Új képzési engedély
A Hatóság jóváhagyta a
SIRESZ új képzési
tematikáját
2016-06-01
Tovább >>>

Elektronikus lett az FAI
versenylicenc
Nincs többé FAI
licenckártya...
2016-04-19
Tovább >>>
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