Parque Desportivo de Kose

Estádio de atletismo

Principais Instalações





Estádio de atletismo oficial classificado como de 1a classe pela Federação Japonesa de Atletismo
Pistas de 400m com 8 raias, pavimentação de uretano apropriado para qualquer clima
Campo interno de grama natural e medidas de 106m x 69m (1campo de futebol e rugby)
Iluminações noturnas （200～1500Lx）

Instalações (equipamentos ) em anexo







Campo de treinamento interno （72m x 6.5m）, equipamento de vídeo com telão grande com medidas 7.8m x 17.6m.
A arquibancada tem capacidade para 17.256 cadeiras, sendo 6.050 centrais; 6.161 de fundo; e 4.972 laterais. Há também espaço reservado
para deficA arquibancada tem capacidade para 17.256 cadeiras, sendo 6.050 centrais; 6.161 de fundo; e 4.972 laterais. Há também espaço
reservado para deficientes físicos (25 lugares na arquibancada central, 14 na de fundo e 34 nas laterais).
Sala de reuniões, vestiário e consultório médico
Abaixo das arquibancadas de fundo há um espaço fechado e climatizado com 2 raias de 120m. Além disso, há também um amplo espaço
（20m x 5m） para realizar aquecimento
Estádio auxiliar: estádio de atletismo oficial classificado como de 3a classe, pavimentação de uretano apropriado para qualquer clima. Pistas
de 400m com 6 raias, pista reta 140m com 8 raias, Campo interno de grama natural, medindo 105m x 72m ( 1campo de futebol e rugby)

Instalações próximas disponíveis

•
•
•
•
•
•
•

Outras instalações do Parque Desportivo de Kose (ginásio de esporte, piscina, sala de treinamento e etc...)
É o maior estádio de atletismo da província de Yamanashi, sendo também utilizado tanto para os jogos oficiais da liga profissional de futebol
japonês quanto para os jogos oficiais de rugby.
Estádio classificado como do tipo 1 do pela federação de atletismo japonês. Segue todas as normas internacionais estabelecidas pela IAAF.
É possivel realizar competições oficiais na pista reta e reta oposta de 100m, 100m com barreiras e 110 m com barreiras. Conforme a direção
do vento, pode-se realizar um treino diferenciado.
É possivel realizar competições oficiais na pista reta e reta oposta de 100m, 100m com barreiras e 110 m com barreiras. Conforme a direção
do vento, é possível realizar um treino diferenciado.
Nas proximidades, foram construídos uma pista auxiliar de 400m de grama natural e um estádio coberto para que os atletas realizem
aquecimento e treinamento mesmo em caso de chuva.
Por estar dentro de um complexo esportivo, os atletas dispõe de sala de musculação （389,4 ㎡）, ginásio de esportes, pista de atletismo para
que realizem um treinamento completo e variado.
Por estar localizado em área urbana, estabelecimentos como mercado, farmácias, hospital e clínicas estão disponíveis nas proximidades.

Informação datada de final de novembro de 2015. Para obter informações mais recentes, favor acessar o site em inglês.

YAMANASHI SPORTS CAMP SUPPORT DESK
📞 +81-55-223-1545

FAX +81-55-223-1776

TOKYO
YAMANASHI

endereço
840 Kose-machi, Kofu City, Yamanashi
acesso
・Tempo estimado de carro da saida Kofu-Minami da Chuo Expressway é de10
minutos até o local.

 http://www.sports-camp.pref.yamanashi.jp  sports-camp@pref.yamanashi.lg.jp
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