
                                                  

 

Ktorú ligu hrá Váš trávnik ?     Doprajte mu postup !   Dovoľujeme si Vás pozvať na 6.ročník workshopov pre futbalové kluby a správcov futbalových ihrísk.                                            Program  workshopu:  Časové rozpätie Názov a obsah prednášok Prednášajúci od  do 9:00 9:10 Predstavenie firmy.  Ing. Iveta Rothová  9:10 9:40 Realizácia hybridných trávnikov. Naše skúsenosti z realizácií v r.2018.Výhody a nevýhody najpoužívanejších spôsobov spevnenia koreňovej zóny. Štefan Bliska 9:40 10:00 Inštalácia drenáže do existujúceho futbalového trávnika – prierez postupom prác (realizácia 2018). Komplexná regenerácia KORO – prierez postupom prác ( realizácie 2018). Ing. Iveta Rothová 10:00 10:20 Spôsoby prevzdušnenia koreňovej zóny – kedy a aký spôsob je najvhodnejší, vplyv na hrací povrch , aké stroje použiť. Ing. Ivana Kmetyová 10:20 10:50 Čo sme zaznamenali na špecializovanej  výstave Saltex v Birminghame. Novinky zo semináru IOG v Prahe . Nové stroje  a novinky v údržbe futbalových trávnikov. Ing. Ivana Kmetyová Ing. Iveta Rothová 10:50 11:10 Prestávka – občerstvenie   11:10 11:40 Praktické skúsenosti s prípravou ihriska na zápasy reprezentácie Ing. Patrik Kováč/City Aréna Trnava 11:40 12:10 Rozdielna cena inštalácie závlahového systému. Ako vybrať správny typ zavlažovacieho systému.  Štefan Bliska 12:10 12:50 Rok 2018 bol extrémny vo výskyte chorôb. S ktorými chorobami na trávnikoch sme bojovali v r. 2017-2018? Rýchlejšie a stabilnejšie založenie trávnika. Yellow jacket -novinka v sortimente firmy Barenbrug. Ing. Iveta Rothová 12:50 13:10 Špecifiká prípravy trávnika na zápasy skoro na jar a neskoro na jeseň. Ing. Ivana Kmetyová Ing. Iveta Rothová 13:10 13:30 Diskusia a prehliadka strojov   13:30 14:00 Obed   Termíny a miesta konania workshopov:   Dátum Miesto Poznámka 06.03.2019 City Aréna Trnava, vchod GATE H   V prípade záujme aj iné mestá. Doplníme podľa záujmu.  Účastnícky poplatok : 12 EUR ( vrátane DPH) /osoba. Platba na mieste alebo vopred prevodom na účet. Súčasťou seminára je obhliadka strojov na údržbu trávnikov.  Kontaktujte nás na 0903-753841 alebo 0903-772570  prípadne mailom: rothova@engo.sk , kmetyova@engo.sk 


