Valmieras Olimpiskā centra vienības

World
Athletics
sertificēts
vieglatlētikas
stadions (II kategorija) un manēža (IV
kategorija). Stadionā ir 8 celiņu skrejceļš.
Manēžā ir 4 celiņu skrejceļš. Ir iespēja
organizēt
starptautiskas
sacensības,
piemēram, Eiropas čempionātu no U18 līdz
U23, komandu sacensības un visu līmeņu
senioru sacensības. Infrastruktūra ir atvērta ne
tikai profesionāļiem, bet arī visiem sporta
entuziastiem. J. Daliņa stadions ir pielāgots
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ļaujot
trenēties sportistiem – paralimpiešiem.

Valmieras peldbaseina komplekss - Lieliska vieta,
kur uzlabot savu fizisko un garīgo veselību, kā arī
kvalitatīvi pavadīt laiku ar draugiem un ģimeni!
galvenais peldbaseins, divi mācību baseini.
Atpūtas zona – Tvaika pirts, sāls istaba, sauna un
krievu pirts, masāžas duša, aukstā vanna, Masāžas
baseins, kas aprīkots ar straumēm, kaskādēm,
masāžas strūklām un ūdenī uzstādītiem masāžas
guļamkrēsliem.

Sporta halli var sadalīt trīs zonās ar kabrioletu
aizkaru, ļaujot paralēli nodarboties vairākos
sporta veidos.
Sporta hallē notikuši Latvijas, Eiropas un
Pasaules čempionāti basketbolā, florbolā,
handbolā, tenisā un citos sporta veidos.
Halles otrajā daļā atrodas Ledus halle, arēnā
notiek hokeja un daiļslidošanas treniņi un
sacensības..

BMX trase, iedvesmojoties no Māra Štromberga
lielajiem sasniegumiem, ir atvērta katru dienu un
uzņem vietējos, kā arī starptautiskos sportistus.
Trase ir 330 m gara, ar diviem starta kalniem (8 m
un 5 m augstumā) un trim starta vārtiem (8 m, 5 m
un 3 m augstumā). BMX trases konfigurāciju
izstrādājuši "PRO TRACKS" – pieredzējuši vairāku
Olimpisko BMX trašu izstrādātāji.
BMX trase ir ideāla vieta savu prasmju vingrināšanai
– starptautiskajiem standartiem piemērota BMX
trase.

NOMETŅU PIEDĀVĀJUMS
MANĒŽA

SPĒKA ZONA

NAKTSMĪTNES

ĒDINĀŠANA

FIZIOTERPIJA

BRĪVAIS LAIKS

VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽA
Astoņu joslu 60 m skrejceļš un 200 m četru skrejceļu
aplis ar iesildīšanās zonu ap skrejceļiem.

VIEGLATLĒTIKAS
MANĒŽA

Vieglatlētikas manēžā iespējams trenēties un organizēt
sacensības vieglatlētikas disciplīnās.
Ir pieejams tādu disciplīnu inventārs kā:
-Augstlēkšana
-Tāllēkšana
-Trīssoļlēkšana
-Šķēršļi
-Mešanas būris (šķēpa un diska mešana)
-Lodes grūšana
-Kārtslēkšana
Pārklājuma manifaktūra Conica AG Conipur SW, tas
samazina traumu risku un tādējādi veicina veselīgu un
drošu atlētismu.

TRENAŽIERU ZĀLE
Trenažieru zāle ir aprīkota ar pasaulē atzītiem "Life
Fitness" un "Hammer Strength" trenažieriem.

SPĒKA ZONA

Zāles inventārs ir daudzpusīgs un paredzēts
apmeklētājiem ar dažāda līmeņa fizisko sagatavotību –
gan profesionāliem sportistiem savu mērķu
sasniegšanai, gan ikvienam interesentam.
Trenažieru zālē ir 2 zonas treniņiem. Pati sporta zāle –
katram apmeklētājam.
Un zona vieglatlētikas manēžā. Šis laukums ir aprīkots
ar svaru platformām, vilces svariem, spiediena rāmi,
dažāda svara riteņiem, lēcienu kastēm utt.

VIESU IZMITINĀŠANA
Viesnīca Stadium Hotel piedāvā naktsmītnes ar
bezmaksas bezvadu internetu un bezmaksas privāto
autostāvvietu.

STADIUM HOTEL

Viesnīcas numuros ir rakstāmgalds, plakanā ekrāna
televizors, privāta vannas istaba, gultas veļa un dvieļi.
Istabās ir drēbju skapis.
Viesnīcas ietilpība - 100 viesi
(2 pers. /istaba, 4 cilv. /istaba, wc un dušas istabās).
Nakšņošana ir mierīga un klusa, priežu meža un blakus
esošās Gaujas ielokā.

ĒDINĀŠANAS PIEDĀVĀJUMS

ĒDINĀŠANA

Kafejnīca "1:1" piedāvā ēdienu no 12:00 līdz 20:00 katru
dienu. Pusdienu piedāvājums no 12:00 līdz 15:00, tad
kafejnīca turpinās darboties. Kafejnīcā Stadium Hotel
viesiem tiek pasniegtas brokastis. 7 € vienai personai.

Speciāli sagatavota ēdienkarte/plāns treniņnometnes
dalībniekiem. 3 ēdienreizes dienā.
Kafejnīca var apkalpot līdz 1000 cilvēkiem, tāpēc lieliska
iespēja sadarboties pasākumu organizēšanā.

SPORTA VESELĪBAS CENTRS
Sporta Veselības centrs nodrošina profesionālu
speciālistu pakalpojumus ķermeņa atjaunošanai,
rehabilitācijai un nepieciešamajiem sportistiem
sagatavošanās procesiem:

FIZIOTERAPIJA

-Fizioterapija un sporta rehabilitācija
-Ķermeņa estētika
-Vakuuma masāža
-Funkcionālā magnētiskā stimulācija
-Gaitas analizators
-Ultraskaņa
-Funkcionālo darbspēju tests
-Funkcionālais treniņš
www.sportaveselibascentrs.lv

SAJŪTU PARKS
Piedzīvojumu parks ir vieta ar daudziem dažādiem
šķēršļu elementiem un interesantām takām. Aktivitātes
gan pieaugušajiem, gan izklaides vieta bērniem.
Var izbaudīt - Baskāju taku, Taku kokos, Taku kokos
bērniem, Tīkla kubu, Daliņu pludmali, Gaujas Stāvos
krastus.
ATPŪTAS ZONA

BRĪVAIS LAIKS

Atpūtas zona – Tvaika pirts, sāls istaba, sauna un
krievu pirts, masāžas duša, aukstā vanna,
Masāžas baseins, kas aprīkots ar straumēm,
kaskādēm, masāžas strūklām un ūdenī
uzstādītiem masāžas guļamkrēsliem, tas viss
Valmieras peldbaseinā.
SPORTA SPĒĻU LAUKUMI
3 sporta laukumi: basketbola laukums 3x3 un Bertānu
ģimenes basketbola laukums, kas veltīts leģendārā
basketbolista Kobes Braienta piemiņai, kā arī universāls
laukums volejbola un minifutbola spēlēm. Sporta laukumi
ir pieejami bez iepriekšējas reģistrācijas, ievērojot
sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus.

VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽAS
SERTIFIKĀTS

VIEGLATLĒTIKAS STADIONA
SERTIFIKĀTS

NOMETŅU CENAS
STADUIM
HOTEL

20 EUR/PERS.
(NAKTS)

ĒDINĀŠANA

INFRASTRUKTŪRA

BRĪVAIS LAIKS

FIZIOTERAPIJA

21 EUR/PERS.

5 EUR/PERS.
(2X)

PĒC IZVĒLES
(1X)

CENAS PĒC
CENRĀŽA

(3 ĒDIENREIZES)

IEPAZĪSTI JĀŅA DALIŅA STADIONU - PASAULES KLASES
VIEGLATLĒTIKAS INFRASTRUKTŪRA!

SKATĪTIES TE

ATRAŠANĀS VIETA
Rīga ~ 1 h 25 min.
Tallina ~ 3 h
Viļņa ~ 5 h
Helsinki ~ 6 h

HELSINKI
OSLO

STOKHOLMA

TALLINA

VALMIERA

KONTAKTI
+371 27079858

VIĻŅA

info@janadalinastadions.lv
https://www.janadalinastadions.lv
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, LV-4201, Latvija
@JanaDalinaStadions

@j.dalinastadions

