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ՄԵՐ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ 
 
«Ուրարտու» մարզահամալիրում առկա 
են 8 ֆուտբոլային խաղադաշտեր՝ չորս 
մեծ չափսի և չորս փոքր: Ակումբն իր 
պաշտոնական հանդիպումներն անց-
կացնում է սեփական մարզադաշտում, 
որը տեղավորում է 4775 հանդիսական, 
խաղադաշտն ունի արհեստական 
լուսավորություն։ Գլխավոր մարզադաշ-
տը համապատասխանում է եվրոպա-
կան չափանիշներին, այն ընդունել է 
նաև 2019 թվականին Հայաստանում 
անցկացված Եվրոպայի մինչև 19 տա-
րեկանների առաջնության հանդիպում-
ներից մի քանիսը։ Մարզաբազայում 
կան վերջին սերնդի արհեստական խո-
տածածկով երկու  խաղադաշտեր։ «ՈՒ-
րարտուն» ունի նաև փակ մարզադահ-
լիճ, որտեղ արհեստական խոտածածկի 
վրա հնարավոր է մարզումներ ու խա-
ղեր անցկացնել տարվա բոլոր եղանակ-
ներին: Ակումբի մարզաբազան ունի 
ընդարձակ և հարմարավետ լողավա-
զան, անհրաժեշտ բոլոր վարժասար-
քերով համալրված մարզասրահ, լիար-
ժեք վերականգնման համար նախա-
տեսված  սարքավորումներով սենյակ-
ներ, մարզչական ու տեսական մար-

զումների դասասենյակներ։ Մարզաբա-
զայի վարչական շենքում գործում է 
հյուրանոց և ճաշարան։ Ակումբի մար-
զաբազայի մասին իր կարծիքն է հայտ-
նել աշխարհահռչակ մարզիչ Ֆաբիո 
Կապելոն․ «Ուրարտուն» հիանալի վայր 
է մարզվելու և առաջադիմելու համար։ 
Ես ինքս 5 տարի աշխատել եմ ակա-
դեմիայում և շատ լավ գիտեմ, թե որքան 
կարևոր է նման մարզաբազա ունենալը 
հետագա հաջողությունների համար» 



2-ՐԴ ԴԱՇՏ                             
(Արհեստական ծածկ)  

ԽԱՂԱՅԻՆ ՉԱՓՍԵՐԸ 
62x101  

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԱԿԱՆ 
ՀԱՐԹԱԿ 

ԳՈՒՅՔ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ ՏԱՔ ՋՈՒՐ 

PARKING 

ԳՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ 

1 ժամ  
(All inclusive) 

75.000 դրամ 

1 ժամ  
(միայն խաղադաշտի 

տրամադրում) 

65․000 դրամ 



3-ՐԴ ԴԱՇՏ 
(Արհեստական ծածկ)  

ԽԱՂԱՅԻՆ ՉԱՓՍԵՐԸ 
66x101  

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԱԿԱՆ 
ՀԱՐԹԱԿ 

ԳՈՒՅՔ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ, ՏԱՔ ՋՈՒՐ, PARKING ՏՐԻԲՈՒՆԱ 

ՑՈՒՑԱՏԱԽՏԱԿ 

ԳՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ 

1 ժամ  
(All inclusive) 

80.000 դրամ 

1 ժամ  
(միայն խաղադաշտի 

տրամադրում) 

70․000 դրամ 



5-ՐԴ ԴԱՇՏ 
(Արհեստական ծածկ)  

ԽԱՂԱՅԻՆ ՉԱՓՍԵՐԸ 
          35․30x70․40   

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ 

ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ ՏԱՔ ՋՈՒՐ PARKING 

ԳՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ 

1 ժամ  
(All inclusive) 

35.000 դրամ 

1 ժամ  
(միայն խաղադաշտի 

տրամադրում) 

25․000 դրամ 



6-ՐԴ ԴԱՇՏ 
(Արհեստական ծածկ)  

ԽԱՂԱՅԻՆ ՉԱՓՍԵՐԸ 
          33․20x67․20  

ԳՈՒՅՔ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ 

ՏԱՔ ՋՈՒՐ PARKING 

ԳՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ 

1 ժամ  
(All inclusive) 

35.000 դրամ 

1 ժամ  
(միայն խաղադաշտի 

տրամադրում) 

25․000 դրամ 



8-ՐԴ ԴԱՇՏ 
(Արհեստական ծածկ)  

ԽԱՂԱՅԻՆ ՉԱՓՍԵՐԸ 
                19x39  

ԳՈՒՅՔ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ 

ՏԱՔ ՋՈՒՐ PARKING 

ԳՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ 

1 ժամ  
(All inclusive) 

30.000 դրամ 

1 ժամ  
(միայն խաղադաշտի 

տրամադրում) 

20․000 դրամ 



ՓԱԿ ԴԱՇՏ 
(Արհեստական ծածկ)  

ԽԱՂԱՅԻՆ ՉԱՓՍԵՐԸ 
                17x34  

ԳՈՒՅՔ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ 

ՏԱՔ ՋՈՒՐ PARKING 

ԳՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ 

1 ժամ  
(All inclusive) 

40.000 դրամ 

1 ժամ  
(միայն խաղադաշտի 

տրամադրում) 

30․000 դրամ 

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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