Parque Desportivo de Kose Budoukan
Principais Instalações







Arena (6 tatames de judô e kendô , 53.1m x 37.5m)
1ª área de artes marciais (2 tatame de kendô, medindo 17.7m x 30.0m)
2ª área de artes marciais (2 tatame de judô, medindo 17.7m x 30.0m)
Salas de treinamento (11.8m x 33.0m)
Arco e flecha (curta distância 28m para 12 arqueiros, longa distância 60m para 12 arqueiros)
Local para Sumô (1 arena e 4 arenas ao ar livre)

Instalações (equipamentos ) em anexo



Ar condicionado, sala de reuniões e vestiários com chuveiros.
A arquibancada da arena Budoukan tem capacidade para 2.864 lugare, sendo 1.424 de cadeiras fixas e 1.440 de
cadeiras móveis.

Instalações próximas disponíveis

•
•
•
•
•
•
•
•

Outras instalações do Parque Desportivo de Kose (estádio de atletismo, ginásio esportivo, piscina , etc.)
Possui instalações para atender tanto campeonatos de judô e karatê da província quanto os de âmbito nacional e
internacional.
Com experiência na realização de várias competições de campeonatos nacionais.
A 1ª área (judô) e 2ª área (kendô ou karatê) de artes marciais possui assoalhos de molas especiais.
Todo o salão está equipado com ar condicionado, permitindo o uso durante todo o ano.
Dentro do budokan há uma grande sala de academia e musculação （389,4 ㎡）.
A sala de academia e musculação é equipada com 15 esteiras; 12 bicicletas ergométricas, 42 equipamentos de levantamento
de peso, e pesos livres de diversos tipos.
É um prédio espetacular construído para ter a aparência externa de uma armação de samurai.
Por estar dentro de um complexo esportivo, piscinas, ginásio de esportes, pista de atletismo estão disponíveis para que os
atletas 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.
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・Tempo estimado de carro da saida Kofu-Minami Chuo Expressway é de10
minutos até o local.
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