
RÉPCE SPORTCSARNOK, RÉPCELAK 

Kézilabda csarnokunk a szombathelyi Altus Savaria Tervezőiroda tervei alapján, 700 millió forintból épült, egy évvel az alapkő-

letétel után, 2017. június 17-én került átadásra, a költségeket TAO-támogatásból és önkormányzati pénzből fedezték. Az épület 

a városban működő női kézilabda (megyei bajnokság) és utánpótlás csapatai ill. kosárlabdaklubnak (megyei bajnokság) nyújt 

otthont; karate (Rakurai Dojo), kettlebell, aerobik, RSG, kötélugró edzése, jóga és kiválóan felszerelt konditerem várja az érdek-

lődőket. Szorgalmi időszakban délelőttönként az általános iskolások testnevelés óráit tartják benne, míg hétvégente sportren-

dezvények színtere. Minden igényt kielégítő, egészséges kínálatú büfé üzemel az előtérben. 

Megközelíthetőség: 3000 lelkes városunk az M86-os gyorsforgalmi főút mentén fekszik, melyen Szombathelyről kb. 20 perc 

alatt, Győrből 30 perc alatt, Budapestről 2 óra alatt érhető el. 

Nagyterem: A küzdőtér 1111 m2-es szabványos, hitelesített kézilabda- valamint futsalpálya, (függönnyel felezhető), nemzetkö-

zi színvonalú padlózatborítással ellátott (Gerflor Taraflex Sport M Evolution – azonos a Győri Audi Aréna padlóborításával), kézi-

labdára, kosárlabdára, teremlabdarúgásra is alkalmas. Az egész teremre elegendő padlóvédelemmel rendelkezünk, amely lehe-

tővé teszi a legkülönfélébb rendezvények lebonyolítását.  

Nézők: Az emeleti lelátóról kb. 300 fős, ülőhelyek száma: kb. 180. Ez a szám pl. kosárlabda, szivacskézilabda, röplabda- vagy 

boxmérkőzés esetén a küzdőtérre helyezett mobillelátókkal további 100 hellyel bővíthető. 

Hangosítás, kijelzők: 6 db egyenként 350 watt teljesítményű aktív hangfal. A bejátszó egység CD/SD/USB formátumokat kezel! 

(keverőpult, 4 db mikrofont + 1 mobil prezentációs hangfal). Eredményjelző tábla (224x112 cm), valamint ledfal (256x112 cm), 

amely akár film, képek kivetítésére is alkalmas. 

Öltözők: A létesítmény 5 db öltözővel (2 ffi, 2 női, 1 bírói) rendelkezik. 

Termeink: Az épület barátságos aulája 140 négyzetméteres, kiválóan felszerelt 70 m2-es konditeremmel, 2 db, egyenként 105 

m2-es, tatamival ill. sportpadlózattal borított különteremmel (mely akár állófogadás, vacsora rendezésére is alkalmas), irodá-

val, tárgyalóval, valamint 30 m2-es VIP-teremmel rendelkezik.  Igény esetén lehetőséget biztosítunk különtermeinkben állófo-

gadások, vacsorák, csapatépítő rendezvények lebonyolítására is.  
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