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Leglisan lehet Ausztriában siklóernyőzni!
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Hosszas előkészítés után végre
jogszerűen repülhetünk az osztrák
Alpokban!
A SIRESZ mindig is kiemelkedő
fontosságúnak tartotta a repülés
jogszabályi hátterének
biztosítását. Néhány évvel ezelőtt
Ausztriában kibukott, hogy a
jogszabályi környezetük
ellentmondásossága miatt,
jogszerűen csak és kizárólag az
osztrák eljárásrendnek megfelelően
kiadott jogosítások birtokában
lehet siklóernyővel, sárkánnyal
repülni.

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

Ez természetesen igen nagy
felháborodást keltett a környező
európai ország pilótái között,
hiszen egy nagyon kedvező
adottságú, alpesi régióról van
szó.
A SIRESZ, az ügy kirobbanásakor azonnal felvette a kapcsolatot az osztrák
partnerszervezettel és kezdeményezte a SIRESZ (NKH által engedélyezett)
képzési tematika alapján kiadott képzési fokozatok elfogadását. Ehhez
megküldtük a SIRESZ képzési engedélyét, a képzési szintek megfeleltetését és
mintát küldtünk az általunk bevezetett SIRESZ IdCard okmányból.
Eljárásunk hatására Magyarország az engedélyezett országok közé került, így
bizton állíthatjuk, hogy a képzettséget igazoló SIRESZ IdCard birtokában
Ausztriában legálisan lehet repülni!
A képzés és a tandemrepülés egyelőre még nincs engedélyezve! Kérjük ennek a
korlátozásnak a betartását!
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CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>
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Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
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Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
Tovább >>>

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

Sárkányrepülésért
alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
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SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
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
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versenylicenc
Nincs többé FAI
licenckártya...
2016-04-19
Tovább >>>

A Starthely Vegyes
Bizottság közleménye a
2016.01.12-i ülésről
Újraindult a Starthely
Vegyes Bizottság, ismét
egységes elveken történik
a siklórepülő starthelyek
támogatása
2016-01-25
Tovább >>>

Monaco információk
Nagyon fontos információk
a Monaco utazó
siklóernyősök részére
2016-01-17
Tovább >>>
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