STE ŽE BRCALI NA ŠRC DOBRAVA?
Športno rekreacijski center Dobrava je del športne infrastrukture v Slovenskih Konjicah,
namenjen predvsem nogometu in atletiki. Center se nahaja nekoliko ven iz mesta, a še vedno
dovolj blizu, da središče mesta dosežete peš. Točno lokacijo ŠRC Dobrava najdete tukaj.
Upravitelj centra je Zavod za šport Slovenske Konjice.

Za konkretno ponudbo in rezervacijo ŠRC Dobrava se obrnite na:

Laura Krančan
041 931 940
laura.krancan@sport-konjice.si

V pričakovanju sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

FANTASTIČNA IZKUŠNJA NA UMETNI TRAVI
Od leta 2018 je ŠRC Dobrava bogatejši za novo vrhunsko podlago z umetno travo, ki omogoča
fantastične nogometne izkušnje čez celotno leto, predvsem pa možnost igranja tekem in
izvedbe treningov v zimskih mesecih, ko je vadba na naravnih igriščih močno otežena. V lepi
kulisi pod vznožjem Konjiške gore bo igranje nogometnih tekem dobilo posebno dimenzijo, ki
vas ne bo pustila razočaranih.

Igrišče, dimenzij 100 m x 64,04 m, je po končani investiciji opremljeno z umetno travo
dvobarvne, monofilamentne, monoekstrudirane umetne trave zadnje generacije s
certifikatom FIFE QUALITY PRO, s posebno dvokomponentno strukturo travne niti z
ojačitvenim jedrom za večjo odpornost na obremenitve in s tako imenovanim recowering
efektom za postavljanje travne niti v vertikalni položaj CORE 60-15. Položeno v rolah širine
400cm, višina vlaken 60 mm, vlakna 100% polietilen, gostota tkanja min 9445 voz./m2, gostota
travne niti min. 113.380 niti/m2, debelina vlakna minimalno 385 mikronov, gostota travne niti
min 15.600 dTex, širina vlakna 1,3 mm, teža vlaken 1.980g/m2, raztezek pri pretrgu vlakna min
40%, z vgrajenimi črtami iz bele umetne trave ter polnjeno po navodilih proizvajalca. Polnilo
tvori suh kremenčev pesek 21 kg/m2 in zeleni RPU gumi granulatom 14 kg/m2). Igrišče ima
vgrajeno kvalitetno drenažo, je ograjeno ter je opremljeno z novo razsvetljavo, srednje
osvetljenosti moči 400 luxov.

PRAVA TRAVA ZA PRAVO IZKUŠNJO
Na voljo je obnovljeno igrišče, dimenzij 100 m x 66,46 m. Na pokriti tribuni je 420 sedežev,
morda pa sedišč še za kakih 10 navijačev več. Za enim golom je tudi večji pokrit prostor, kjer
lahko tekmo spremlja še 200 do 300 gledalcev. Za istim golom je tudi manjše in razsvetljeno
pomožno igrišče z umetno travo.
p.s.: Šušlja se, da tako dobro vzdrževane trave ni daleč naokoli ;)

BREZ TEGA NE GRE



2 prostorni garderobi s petimi tuši in toaleto
Prostor za masažno mizo



Parkirišče: Ob ŠRC Dobrava je urejeno makadamsko parkirišče, v bližini pa asfaltirano
parkirišče ob nakupovalnem centru. Parkiranje v neposredni bližini igrišča je mogoče
za osebna vozila in avtobuse.

ŠRC Dobrava je na voljo tako za tekme, treninge in priprave. V Slovenskih Konjicah in bližnjih
Zrečah (6 km) je dovolj spalnih kapacitet za nastanitev vaše ekipe, treninge in priprave pa lahko
v neposredni bližini ŠRC Dobrava dopolnimo še z drugo športno ponudbo (atletski stadion,
športna dvorana, fitnes, fitnes na prostem…).

Kdaj se vidimo?
Za konkretno ponudbo in rezervacijo ŠRC Dobrava se obrnite na:
Laura Krančan
041 931 940
laura.krancan@sport-konjice.si

