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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỶ LỤC GUINESS NHẢY DÙ KHÓA 9

  

Kính gửi toàn thể quý hội viên và quý anh (chị) quan tâm đến hoạt động thể thao hàng không
của CLB Hàng không phía nam

  

Theo kế hoạch tuyển sinh khóa 9 lần 2/2011. CLB Hàng không phía nam sẽ tuyển sinh 40 học
viên nhảy dù hàng không. Lịch khai giảng chính thức sẽ vào ngày 04/9/2011 và thực hành nhảy
dù vào cuối tháng 10.

  

Hiện nay số lượng hội viên đăng ký đã gần đủ và đặc biệt trong kỳ tuyển sinh này số lượng học
viên Nữ tham gia học nhảy dù khá đông chiếm tới 2/3 tổng số lượng học viên đăng ký, đồng thời
có 1 học viên nữ 14 tuổi - nhỏ tuổi nhất hiện nay 

  

Trong lịch sử nhảy dù của Việt Nam hiện nay vẫn chưa từng có chuyến nhảy dù nào mà toàn
bộ thành viên đều là nữ giới. Theo đó với số nữ học viên khóa 9 cùng các khóa trước cộng lại thì
số lượng nữ vận động viên thực hành nhảy dù trong khóa này sẽ không dưới 50 người tham gia.
Trong khi đó mỗi chuyễn nhảy dù một máy bay trực thăng Mi 171 có thể chở được khoảng 20
Vận động viên.

  

Nhận thấy đây là 1 điều đặc biệt trong khóa 9 này. Vì vậy Câu lạc bộ hàng không phía nam đã
lên kế hoạch sẽ thực hiện ít nhất 1 chuyến nhảy dù gồm toàn bộ nữ giới trong 1 ngày nhất định
của khóa nhảy dù lần này. Nếu thành công đây sẽ là kỷ lục GUINESS mới của Việt Nam

  

Câu lạc bộ rất mong các chị em phụ nữ nhiệt tình tham gia xác lập kỷ lục này.

  

Kỷ lục 1 mang tên " NHIỀU PHỤ NỮ NHẢY DÙ KHỎI MÁY BAY CÙNG LÚC NHẤT VIỆT NAM"
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Kỷ lục 2 mang tên " 2  NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN NHẢY DÙ TRẺ TUỔI NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM"

  

Quý anh (chị) là người nhà hoặc thân nhân của Vận động viên nếu quan tâm có thể đăng ký
tham gia đi xem các Vận động viên thực hành nhảy dù xác lập kỷ lục Guiness tại Sân bay Biên
Hòa trong thời gian tới đây. Câu lạc bộ sẽ bố trí xe Bus chuyên dụng đưa đón anh (chị) tại văn
phòng CLB.

  

Kế hoạch ngày giờ xác lập kỷ lục Guiness và đưa đón thân nhân đi xem sẽ được thông tin sớm
nhất cho anh (chị) trên website chính thức của CLB vào tháng 9 tới.

  

Xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý hội viên và gia đình

  

CÂU LẠC BỘ HÀNG KHÔNG PHÍA NAM
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