Meghívó közgyűlésre
Kedves Egyesületi tagok,
Ezúton

meghívjuk

minden

kedves

tagját

a

Fair

Play

Siklórepülő Sportegyesületnek, a 2019. 06.07.-én tartandó
rendes éves közgyűlésünkre. A közgyűlés helyszíne az egyesület
székhelye (1146 Budapest Thököly u. 114/a 2/3). Időpontja:
19.00 óra.
Szavazásra bocsájtott napirendi pontok:
1.2018-es év értékelése
2.Az egyesület 2019-es tervei
3.2018 évi pénzügyi beszámoló
4.2019 évi pénzügyi tervek
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult
tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett
határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés,
változatlan napirend mellett 2019. 06.07-én 20.00 órakor lesz
megtartva.
Kérek mindenkit jelezzen vissza, hogy tud-e jönni.
Üdvözlettel.
Falucskai Lóránt, elnök

Fontos
információ
tandempilótáknak
Sziasztok Pilóták!
Tandempilóta vagy?
Most lesz egy kis teendőd ahhoz, hogy a továbbiakban is
legálisan repülhess, de segítünk
Íme a tudnivalók!
Vigyázat! A jogi értelmezés szerinti kereskedelmi tevékenység
nem azonos a könyvelés szerinti kereskedelmi tevékenység
fogalmával!
Egyesületi
kereteken
belül
végzett
tandemrepültetési tevékenység éppen úgy kereskedelmi
tevékenységnek minősül! A jog nem tudása, nem mentesít…

Tudnivalók „A-tandempilóták”, azaz amatőr tandempilóták
számára
A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a
repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről
és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről
szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet alapján kötelező vált a
nem gazdasági célú tandempilóta és tandemugró tevékenység
bejelentése a Légügyi Hatóság felé.
A rendelet alapján lábról induló sárkányrepülő eszközzel vagy
siklóernyővel nem gazdasági célú tandempilóta tevékenység,
valamint a nem gazdasági célú ejtőernyős tandemugró
tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező
személy e jogosultságát akkor gyakorolhatja, ha azt a
légiközlekedési hatóság erre a célra rendszeresített
formanyomtatványán bejelenti.
A formanyomtatványt töltsd le a lenti linkről és postázd vagy
küldd meg az ops@nfm.gov.hu címre.Erről a linkről töltheted le

a formanyomtatványt.
(Nem gazdasági célú tandempilóta és tandemugró tevékenység
bejelentése)Légügyi ellenőrzés esetén a tandempilóta
jogosításod és a bejelentés igazolására együttesen lesz
szükséged.
Ennyi, több teendőd nincs vele.
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Milyen
volt
szóval: más

India?

Egy

Fogadjátok szeretettel klubtársaink, Bede Fazekas Márk és
Knoll Gergő képes-írásos beszámolóját indiai kalandjaikról.
Történt még Ősszel, hogy Geri feltette a kérdést: nem megyünke Indiába repülni. Mivel ott október-november tájékán
repülőszezon van és viszonylag olcsó a repjegy. Először csak
mosolyogtam, hogy biztos hülyéskedik, mert minek is akarnánk
oda menni. Aztán később rájöttem, hogy nem viccelt. Így végül
(kissé leegyszerűsítve) vettünk repjegyet, elkezdtük túrni a
netet és valahogy kijutottunk Indiába. És még haza is,
méghozzá egészségesen!

És hogy milyen volt India? Egy szóval: más. A közlekedési
szokások, a járműpark, az ételek, az épületek, az utcakép, az
emberek, és még persze sorolhatnám. Könyvet lehetne írni róla,
meg
kell
nézni
egyszer
személyesen.
Európai
szemmel/szájjal/füllel/orral annyi szokatlant lehetett
tapasztalni a földön, hogy mondhatni, leginkább a levegőben
repdesve találkoztunk a legnormálisabb körülményekkel. Odafenn
már nem éreztük az elégetett szemét szagát, nem hallottuk a
folyamatos dudálást, az utca ricsaját. Csak magunk voltunk a
sokzsinóros rongyainkkal és a természet, minden úgy működött,
ahogy ezelőtt is tapasztalhattuk.
Hogy a repülés részéről is ejtsünk pár szót; kicsit jobb időre
számítottunk. Legtöbb nap az inverzió miatt nem lehetett
igazán magasra jutni, se messzire látni, viszont nem is volt
hideg fenn. Célpontunk, Bir-Billing, a helyi siklóernyős
paradicsom a Himalája lábánál van. Starthelyről lenézve
előttünk csak dimbek-dombok és síkság, míg mögöttünk olyan
hófödte vonulatok is vannak, ahova ha az ember berepül és ott

száll le, akkor nem pár óra stoppolást jelent a hazaút. Hanem
inkább pár napi túrát. Mi a hegyek mélyére nem indultunk el,
csak a civilizáció közelében távolodtunk el a starthelytől.
Sima nyugdíjas távrepülések voltak, persze igyekezve kihozni a
legtöbbet a napból és magunkból. A hegyi expedíciót pedig
meghagyjuk a tapasztaltabbaknak, vagy majd talán egyszer, ha
már felkészültebbek leszünk…

Azt hiszem elmondhatom, hogy mindketten profitáltunk a kinn
tapasztaltakból. Valószínűleg kevesebb ősz hajszálunk jelenik
meg, ha például kihagy az áramszolgáltatás, nincs vezetékes
meleg víz, vagy internet. Ha valami működik, annak próbálunk
örülni. Mert Indiában valahogy így oldódnak meg a dolgok,
sokat lehet tőlük tanulni.

Mire jogosít az ‘A’ vizsga?
Sok a bizonytalanság ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Fontosnak
tartjuk, hogy tisztán lássátok, a megszerzett ‘A’ vizsga
papírotok mire jogosít. Mint biztosan már halottátok, 2018
szeptemberétől számotokra kedvezően változtak a szabályok.
Idézet a HFFA ÚJ Képzési kézikönyvéből, hogy az ‘A’ vizsga
mire jogosít:
“Alapfokú képzés során a növendék megszerzi a siklóernyő
biztonságos repüléshez való előkészítésének készségét, és az A
vizsgafeladatokban azt a jártasságot, ami alapján A vizsgás
pilótaként oktató jelenléte nélkül is képes nem turbulens
időben az A vizsgához tartozó feladatokat elvégezni:
Az ‘A’ vizsgás feladatok a következőek: A/1.a gyakorlat: Földi
előkészítés A/1.b gyakorlat: Kötelező szimulációk A/1.c

gyakorlat: Talajfogási technikák A/2. gyakorlat: Felhúzások és
futópróbák 23 A/3. gyakorlat: A leszállás a futópróbák alatt
A/4. gyakorlat: Talajmenti siklások A/5. gyakorlat: A
leszállás kisdombról. A/6. gyakorlat: Fordulózások,
gyorsítások, lassítások. A/7. gyakorlat: Szoktató repülések
A/8. gyakorlat: A leszállás magas startból. A/9. gyakorlat:
Fülcsukás.”
Hogy mikortól turbulens az idő (termikusság, vagy szél miatt),
az egyedileg évszaktól, napszaktól, az adott meteorológiai
helyzettől és tereptől is függ. Ennek megítélése sokszor még
oktatóként is nehéz feladat. A biztonságotok, és lelki
nyugalmatok megőrzése végett, ennek megítélését minimum Pilóta
1-re de inkább az oktatóidra bízd.
A tematika alapján, – elméletileg – szezonban ez azt jelenti,
hogy kb.10.00-18.00-ig nem repülhetsz egyedül. Még akkor sem,
ha ebben az intervallumban csak le szeretnél siklani. Kérjük a
fent leírtakat mindenkor tartsátok szem előtt.
fAirPlay csapata

I. Repülés Éjszakája gálaest
díjkiosztó
ünnepség
és
repülőbál
Február 23-án került megrendezésre az I. Repülés Éjszakája
gálaest díjkiosztó ünnepség és repülőbál, ahol az elmúlt év
legjobb sportrepülőit díjazták. Kiosztásra kerültek a 2018
évben megrepült siklóernyős rekordokért járó kitüntetések is,

az alábbi képen balról jobbra:
Fichtinger Gyula: Céltáv max. 3 fordulóponttal ált. magyar,
nemzeti rekord
Juhász Katalin: FAI háromszög női magyar, nemzeti rekord,
Sebességrekord 50 km-es FAI háromszögben ált. magyar, nemzeti
rekord
Rácz Balázs: Szabad táv ált. magyar rekord, Szabad táv max. 3
fordulóponttal ált. magyar, nemzeti rekord, Szabad FAI
háromszög ált. magyar, nemzeti rekord
Szabó József: Szécsi Gáborról elnevezett fAIR PLAY díj
és akik a rendezvényen nem tudtak részt venni,
Detki Árpád: sebességrekord 25 km-es FAI háromszögben
Varga Norbert: magasságnyerés rekord
Beliczay Koppány: Tandem szabad hurok magyar, nemzeti rekord
Még egyszer gratulálunk minden rekordernek és hasonlóan
eredményes 2019-es szezont kíván a fAirPlay csapata!

Összefoglaló
tréningről

a

mentőernyő

Szombaton sikeresen lezajlott a fAirPlay éves mentőernyő dobó
tréningje. Öröm volt látni, hogy mennyien tartjátok fontosnak
a mentőrendszer megismerését, a mentőernyő behajtásának
technikáját.

A nap legizgalmasabb részének, a szimulációs gyakorlatok
bizonyultak, ahol mindenki a saját beülőjében ülve, valós
repülési pozícióban szimulálhatta a mentőernyő kidobását. A
résztvevők megtapasztalhatták, hogy milyen koncentrációra és
fizikai erőre van szükség egy-egy dobásnál.
Kiderült pár beülő mentőernyő-gyorsító kombinációról, hogy
lassítják a nyitást, majd erre a problémára megoldást is
sikerült találni, még szerencse, hogy nem éles helyzetben
derült ez ki.
Ha nem is mindenki de közel 50 klubtagunk vett részt a
programon, akiket megkérdezve nagyon gyakorlatiasnak találták
a tréninget, hiszen ha a szükség úgy hozza, ezek után akár
starthelyen is tudják ellenőrizni a mentőernyő konténer
tüskéinek helyzetét vagy orvosolni a mentőernyő fogantyú
véletlen felszakadását.
Ismét egy remek hangulatú és hasznos csapatépítő délutánt
töltöttünk együtt, jövőre mindenképpen megismételjük. Addig
pedig azt kívánjuk ne is lássátok a mentőernyőtöket.
A fényképekért köszönet Cintinek!
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Évindító Monaco-i túránkról
Az előző évek hagyományait követve, idén is Monte Carlo-i
utazásunkkal indítottuk az évet, nem is akárhogy. Nemcsak az
olykor 20 fok fölötti meleg volt szokatlan de az ilyentájt még
nem jellemző hétvégi nagy tömeg is. Volt szerencsénk

találkozni a siklóernyőzés történelmének két meghatározó
alakjával is, Mad Mike Küng -el és Hannes Papesh -el, akik egy
közös fotóra és autogramra is kaphatóak voltak.
Csapatunk gyorsan felvette a helyi ritmust és túránk mind a 7
napját izgalmas repülésekkel koronázta meg. Volt akinek itt
gratulálhattunk az ‘A’ vizsgájához de születtek időtartam
rekordok és kisebb-nagyobb távrepülések is, az estéket pedig
spontán szervezett vacsoracsatával zártuk, így a túra
végeztével nem csak a sok élmény súlyával gyarapodott a
társaság.
Remek

évindító,

belemelegítő

hét

volt,

túraszervezőként

büszkeséggel töltött el ahogy a szemünk előtt fejlődött,
sokszor a fáradtságon átlendülve lépett ki a komfort zónából
mindenki. Nagyon várjuk az élménybeszámolókat és várunk
benneteket legközelebb is fAirPlay túráinkon.
Zárásként pedig egy rövid snitt, ahogy vezető pilótánk,
Falucskai Lóránt köszöntötte 2019-et egy Infinity Tumbling
manőverrel.

Kezdetektől a végtelenbe… –
előadás Február 5.

A
acrobatika a siklóernyőzés egyik leglátványosabb, és
legmagasabb szintű ernyőkezelést igénylő válfaja. Az ernyőnk a
játékunk, az égbolt a játszóterünk. Hatalmas örömök forrása,
miközben tiszteletre tanít!

Sokan viszont nem tudják mennyi gyakorlás szükséges ahhoz,
hogy tökéletesen uralhassuk a játékszerünket. Ebben a világban
a dolgok gyorsabban történnek, és ‘kicsit’ másképpen is
működnek.
Ajánlom mindenkinek akit izgat, hogyan lehet fejlődni, hol
tart a sport, vagy csak be szeretne tekinteni ebbe a világba.
Falucskai Lóránt

Dátum: Február 5.
18:30-tól

IBS Office Center
1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

Mentőernyő dobó tréning

Idén is megszervezésre kerül az éves mentőernyő dobó/áthajtó
tréning.A tréning az éves klubtagsági díj része, a 2018-2019
évre regisztrált klubtagjainknak ingyenes, enélkül a tréning
költsége: 5.000Ft
A helyszínen lesz lehetőség az éves regisztráció befizetésére
is de mielőtt rendeznéd, kérlek olvasd el a 2019-es
regisztráció menetét. A helyszínre hozd magaddal a már
kitöltött startkönyvedet is.
A program első részében lehetőség lesz a mentőernyő dobás
gyakorlására segédeszközökkel, majd később “valós” helyzetet
szimulálva, szimulátorból a saját mentőernyők kidobására.
A program második felében a kidobott mentőernyőket szakszerűen
áthajtjuk.
A tréningre nem szükséges előzetes bejelentkezés, mindenkit
sok szeretettel várunk!

Dátum:
Január 26
szombat

Tornateremben leszünk, váltócipőt hozz magaddal.

Helyszín:
Kőbányai Szent László Gimnázium
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34, 1102

Kezdés:
10:00-14:00

2018.06.02.-én meghirdetett
közgyűlés eredménye
Örömmel tudatjuk veletek, hogy 2018.06.02.-é 19.00 órára
meghirdetett közgyűlés eredményes volt. A tagság 60%
megjelent. Köszönjük, hogy eljöttetek. A meghirdetett
napirendi pontokban teljes egyetértésben döntött a közgyűlés,
így töretlen lendülettel tudja az egyesület folytatni a 2018as munkáját.

fAirPlay Elnökség

