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Önkéntes Sportalap
SIRESZ
Tagfelvétel
Hírek, közlemények
Képzés

A SIRESZ a sporttámogatásokat, egyéni önkéntes felajánlásokkal kívánja
segíteni. Úgy gondoljuk, hogy mind a támogatók és mind a támogatottak,
rendezvények és versenyzők számára ez egy tisztább, átláthatóbb és kevesebb
ellenérzést szülő megoldás, mint a kötelező befizetések kivetése.

Műszaki alkalmasság

Ha szívesen teszed és tetszik a sportalap eddigi tevékenysége, akkor támogasd
azt befizetéseddel az eTitkár - Sportalap felületén keresztül.
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Adományokat az alábbi számlán fogadunk:

Üzembentartás

Siklórepülő Szövetség, MagNet Magyar Közösségi Bank 16200113-00059853

Díjak jegyzéke
Jogszabályi háttér
Légtér
Starthelyalap
Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Insurance

A közleményben kérjük feltüntetni hogy "sportalap".
A SIRESZ sportalapot nemcsak SIRESZ tagok támogathatják, ehhez nem kell
belépned a SIRESZ -be, csak az eTitkár felületen kell a befizetést
regisztrálni a nyílt és áttekinthető működés érdekében.

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 >>>

A Sportalap fogad célbefizetéseket is, azaz ha meghatározod a támogatás
területét, akkor azt összefogva a hasonló befizetésekkel, arra a célra fogjuk
fordítani.

Kapcsolat
Hírlevél
WayBack

Támogatások 2014
A 2014 -es évben a sportalapba pilótáinktól az év végéig 507.800 Forint
befizetés érkezett. A SIRESZ elnöksége az alábbi eseményeket támogatta és
támogatja az évben a sportalapból.

Liga és M KK 2014
EgyéniKeresés
Kereső

A sportalap támogatja a 2014-es MKK díjait és az MKK licence költségeit.

A díjak átadására januárban kerül sor.
W ith PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

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

Támogatás tervezett: ~400.000 Forint

FRISS OLDALAK

Krushevo - M agyar Nemzeti Bajnokság

SIRESZ

A SIRESZ minden résztvevő számára támogatásként
utasbiztosítási fedezetet ajánlott fel a Krushevoi
közös ukrán-magyar nemzeti bajnokság idejére.
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A biztosítást a
http://biztositas.siresz.hu/ online
felületen a verseny idejére
köthették meg a résztvevők, az
"AXA világjáró" utasbiztosítás
költségét átvállalta a SIRESZ az
Önkéntes Sportalap terhére.

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

A felajánlást 42 pilóta vette igénybe.
Bővebben hírünkben.

Tovább >>>

Támogatás: 257.290 Forint

M atkópuszta - PPG Nemzeti bajnokság és találkozó
A SIRESZ támogatásban részesítette a PPG Nmezeti bajnokság szervezését.
Támogatás: 50.000 Forint

Támogatások 2013
A 2013 -es évben a sportalapba az év végéig 363.319 Forint befizetés érkezett.
A SIRESZ elnöksége az alábbi eseményeket támogatta az évben a sportalapból.

Liga és M KK 2013
A sportalap támogatta az MKK
díjait és az MKK licence
költségeit.

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

Az MKK -ban 2013 -ban 193
siklóernyős és sárkányrepülő
pilóta több mint 2000 repülést
regisztrált.
Bővebben hírünkben.
Támogatás: ~295.000 Forint

Serial Cup - M agyar Nemzeti Bajnokság
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CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon

A SIRESZ minden résztvevő számára támogatásként utasbiztosítási fedezetet
ajánlott fel a SerialCup http://www.serialcup.com/ idejére.
A biztosítást a http://biztositas.siresz.hu/
online felületen a verseny idejére
(Szeptember 3-8.) köthették meg a
résztvevők, az "Extrém Sportok Ezüst"
utasbiztosítás költségét átvállalta a
SIRESZ az Önkéntes Sportalap terhére.

startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

A felajánlást 41 pilóta vette igénybe.
Bővebben hírünkben.
Támogatás: 167.740 Forint
Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!

Támogatások 2012
A 2012 -es évben a sportalapba augusztus végéig 321.616 Forint befizetés
érkezett. A SIRESZ elnöksége a beérkezett igények és más támogatók ez irányú
tevékenységének megszüntetése és a lehetőségek figyelembevételével is több
eseményt támogat és támogatott az évben. A támogatási lehetőségeket
folyamatosan igyekszünk bővíteni.

Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
Tovább >>>

Liga és M KK 2012
A sportalap támogatta az MKK díjait és
az MKK licence költségeit. A Díjakat a
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
készítette.
Bővebben hírünkben.
Támogatás: 126.000 Forint + 661 EUR
MKK 2007 -2012 ( jpg - 2276591 bytes - 2012-

Starthely támogatási
pályázat 2017

12-14 )

pályázati kiírás
2017-02-10

MKK 2012 I. helyezettek ( jpg - 2409408 bytes -

Tovább >>>

2012-12-14 )

MKK 2012 II. helyezettek ( jpg - 2352424 bytes - 2012-12-14 )
MKK 2012 III. helyezettek ( jpg - 2335043 bytes - 2012-12-14 )
MKK 2012 díjak ( jpeg - 811926 bytes - 2012-12-14 )
MKK és Rekord díjak ( jpg - 702225 bytes - 2012-12-14 )

12th FAI European Paragliding Championship
A Sportalap a siklóernyős XC válogatott részvételét az MKK OnLine
Utasbiztosítási fedezetével támogatja a 12th FAI European Paragliding
Championship -en. Az utazókeret tagjai részére az MKK Online BIztosítás felületén
W ith PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

Sárkányrepülésért

keresztül Arany fokozatú sportbiztosítást kötöttünk vagy ezzel egyenértékű
támogatást adunk.
A válogatott eseményeit a http://sikloernyosvalogatott.hu/ címen követheted és itt
várják a további támogatásokat is.

alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>

Támogatás: 56.240 Forint

M KK 2012
A 2012 -es MKK elindítása az év elején szükségessé
tette a 2011-re vonatkozó licence díjak kifizetését.
Bár szövetségünk saját ígéretét, a díjak
biztosítását, az MKK-val szemben tartotta, sajnos
ezt a licence díjakra is ki kellett terjesztenünk,
az eddigi támogató visszalépése miatt, a SIRESZ
elkötelezett az XC versenyzés támogatása és az MKK fenntartása mellett, ezért
szövetségünk a sportalap terhére megelőlegezte a kifizetést. Kérjük további
támogatásotokat, hogy a 2012-es díjakat is rendezni tudjuk.
Támogatás: 688 EUR

Támogatások 2011
A 2011 -es évben a sportalapba 143.742 Forint befizetés érkezett. A SIRESZ
elnöksége a beérkezett igények és a lehetőségek figyelembevételével két
eseményt és a siklóernyős XC válogatottat támogatta.

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 >>>

Liga és M KK 2011
A SIRESZ idén is díjakkal támogatta a Liga és
MKK versenyeket. Ezzel már a második sikeres
díjátadón vagyunk túl. Külön köszönet az
elismerésért Kecskeméti Tamásnak az MRSZ
elnökének, hogy a díjakat átadta.
Támogatás: 107.308 Forint
MKK 2011 - Prezi - Online ( külső hivatkozás )
MKK 2011 - Prezi - Offline ( zip - 59058329 bytes - 2011-12-05 )

XC vállogatott
A Sportalaból az elő-európa bajnokságra kiutazó két sportolót támogattunk.
Reméljük sikerült szerényen hozzájárulni az EB részvétel előkészítéséhez.
Támogatás: 175 EUR
highandfar blog ( külső hivatkozás )
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Új képzési engedély
A Hatóság jóváhagyta a
SIRESZ új képzési
tematikáját
2016-06-01
Tovább >>>

kovacsbeci blog ( külső hivatkozás )

Támogatások 2010
A 2010 -es évben a sportalapba 114.400 Forint befizetés érkezett. A SIRESZ
elnöksége a beérkezett igények és a lehetőségek figyelembevételével két
eseményt támogatott.

PD Liga és XC 2010
A SIRESZ-ben örömmel tettünk eleget a szervező
Auner Amadé felkérésének, hogy biztosítsuk az
érmeket a Magyar Paragliding Liga 2010 és a
Magyar XC Open 2010 versenyekhez. Szövetségünk
vállalta, hogy a LIGA verseny részére az
elkövetkező években is biztosítani fogja a LIGA
saját logójával hitelesített, egyedi érmeket.
Támogatás: 34.595 Forint
Magyar Siklóernyős Liga 2010 érem ( jpg - 215345 bytes - 2010-12-14 )
XC open 2010 érem ( jpg - 248313 bytes - 2010-12-14 )
PD Liga ( külső hivatkozás )

M KK 2010
A 2010-es MKK díjaiban is szerepet vállalt a
SIRESZ. Az MKK-ra emlékérmék kerültek
legyártásra.
Támogatás: 79.805 Forint
Az átadott díjak egyedi verésű plasztikus
emlékérmék, a front oldalon az MKK logójával,
hátoldalukon a díjazott nevével és eredményével
feliratozva. Reméljük az érmék sikeresen
megjelenítik azt a szándékunkat, hogy a
külvilág számára is megbecsülhető, egyedi és
igényes kialakításukkal kifejezzék azt az
értéket, amit az MKK -ban regisztrált repülések és rekordok jelentenek a
távrepülő pilótáknak.
A rekordok díja: 1 uncia súlyú színezüst érme
A Női, HG FAI-1, Nyílt kategóriákban:
1. díj, 1 uncia súlyú színezüst érme aranyozva
2. díj, 1 uncia súlyú színezüst érme
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3. díj, vörösréz alapú bronz antikolt érme
A tandem, standard, sport és klub kategóriák díjai: 42,5mm -es vörösréz alapú
futtatott érme
A SIRESZ ha úgy ítélitek meg és befizetéseitekkel támogatjátok az MKK díjakat
( "MKK" megjegyzés az eTitkárban ), akkor szeretné ha hagyományként
továbbvihetné az emlékérméket.
XContest MKK ( külső hivatkozás )
MKK 2010 Prezi - online ( külső hivatkozás )
MKK 2010 Prezi - offline ( zip - 47747819 bytes - 2010-12-14 )
MKK 2010 emlékérmék ( jpg - 990522 bytes - 2010-12-14 )
MKK 2010 emlékérmék front ( jpg - 1704149 bytes - 2010-12-14 )
MKK 2010 emlékérmék PG Nyílt ( jpg - 671679 bytes - 2010-12-14 )
MKK 2010 emlékérmék rekord ( jpg - 713981 bytes - 2010-12-14 )
MKK 2010 emlékérmék hátoldal ( jpg - 3534725 bytes - 2010-12-14 )
MKK 2010 emlékérmék dobozon ( jpg - 978167 bytes - 2010-12-14 )
MKK 2010 emlékérmék dobozon 2 ( jpg - 834603 bytes - 2010-12-14 )
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