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CSOBÁNC szezonnyitás előtti karbantartás
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Még TILOS a Csobáncon startolni,
de a szükséges karbantartásokat el
lehet végezni
Május 20. szombatra szervezzük
Csobáncon a 4. starthely tisztító
napot (eső esetére tartaléknap:
május 27.) A négy starthely
lekaszálását és a szükséges
cserjeirtást akkor tudjuk
elvégezni ha legalább 20-25-en
leszünk. Szerszámra is szükség
lenne, damilos fűnyíró legalább 58 kellene, ha van hozzá csillag
akkor azzal. Kellene néhány
vasvilla is, bár 1 db maradt
tavalyról, nem tudni kié. A fűnyírókba benzin, olaj, damil, a dolgozóknak
üdítő és ennivaló biztosítva a starthelyalapból.

Kapcsolat

Találkozó Diszel községi temetőnél reggel 8-kor.

Hírlevél

A kocsikat itt is lehet hagyni, az embereket és a szerszámokat én szállítom
fel a kápolnáig, vagy aki akar az északi utolsó pincéig feljöhet kocsival, itt
kb. 8-10 autó részére lesz parkolóhely biztosítva. Kb ¼ 9-kor érek fel ide,
ahol a munka előtt egyeztető megbeszélést tartunk. Itt várjon meg mindenki
mert a cuccokat fel is kell cipelni a hegyre. Kérek mindenkit önállóan ne
kezdjen dolgozni! Akinek a telefonszáma megvan nekem annak sms-t is fogok
küldeni Ernyőt senki se hozzon. A szervezéshez és a kaja miatt (vega igényt
kérem előre jelezni) előzetesen szükséges a várható létszám ismerete,
lehetőleg 05.15-ig jelezzetek vissza. Jelentkezés emailben –lehetőleg
telefonszámmal–: bibakft kukac gmail.com.
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Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>

CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
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FRISS OLDALAK
Biztosítás
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Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
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Képzési szervezet
2016-08-31 00:18:21

Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!

Képzés
2016-08-31 00:18:21

Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
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Starthely támogatási
pályázat 2017
pályázati kiírás
2017-02-10
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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
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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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