<<< SIRESZ eTitkár >>>
e-mail:
jelszó:
belépés

SIRESZ / WayBack

frissítv e: 2014-11-25 12:23:07

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
<<< hírlevél feliratkozás >>>

SIRESZ fórum
SIRESZ
Tagfelvétel

Talán túlzás azt állítani, hogy a SIRESZ nem jött volna létre ha nincs az
egykori pg.c2.hu, de nem nevezhetjük tévedésnek.
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Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Insurance
Kapcsolat
Hírlevél
WayBack

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindazért a sok
információért és visszajelzésért,
amit ott kaptunk. És kiemelten
megköszönni a pg.c2.hu alkotóinak
és üzemeltetőinek munkáját,
amiért létrehozták és több évig
fenntartották ezt a fórumot.
Minden köztudott nehézsége
mellett is.

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

Ahogy ma már Edel ZX -et sem
látni a levegőben, így a fórumok
kora is lejárt, nyugodjon békében
a pg.c2.hu is.
Egyúttal emlékezzünk meg minden
siklóernyős közösségi oldalak
őséről a www.kfki-isys.hu/pg -ről
is. A méltán nagy hírű skeleton
projekt és a legősibb, azóta is
forrás mű starthelykatalógus
honlapjáról.

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 >>>

EgyéniKeresés
Kereső
W eb page converted to PDF w ith the PDFmyURL PDF creation API!

FRISS OLDALAK
SIRESZ
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Biztosítás
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Insurance
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Alapszabály

Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél

2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

Képzés
2016-08-31 00:18:21
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2017-05-15
Tovább >>>

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

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
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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