Universālā zāle:
Vidzemes Olimpiskā centra universālā zāle ir viena no lielākajām telpām, kur uzņemt gan augstākā līmeņa sporta
sacensības ļoti dažādos sporta veidos, gan arī piedāvāt iespēju noorganizēt mūzikas koncertus, deju sacensības,
izstādes, izlaidumus un citus sarīkojumus ar lielu cilvēku ietilpību. Piedāvājam ielūkoties visnozīmīgākajos valsts
un starptautiska mēroga pasākumos, kuri sarīkoti Vidzemes Olimpiskā centra universālajā zālē. Skatītāju
ietilpība: līdz 1500 vietām.

Basketbols:







Eiropas U-16 čempionāts sievietēm 2007. gadā
Eiropas čempionāts basketbolā sievietēm 2009. gads
Pasaules U-19 čempionāts basketbolā 2011. gads
Baltijas basketbola Elites līgas spēles
Eiropas jaunatnes līgas finālu posmi (EYBL un NEYBL)
Latvijas vīriešu basketbola izlases treniņnometnes

Florbols:




2010. gada Eiropas čempionvienības kauss florbolā
Latvian OPEN starptautiskais florbola turnīrs
Latvijas florbola čempionāta Virslīgas finālsacensības

Volejbols:




Šenker līga volejbolā (Latvijas un Igaunijas apvienotā līga)
2007. gads Eiropas līgas sacensības (Latvijas, Slovākijas un Čehijas vīriešu izlases)
2007. Latvijas vīriešu volejbola izlases treniņnometne

Citas sacensības:





Latvijas jaunatnes olimpiāde 2009. gads
Zelta zivtiņas skolēnu un jauniešu Vislatvijas čempionāts
Reģionālie futzāla čempionāti
Frisbijs - studentu līga

VOC Ledus halle
Vidzemes Olimpiskā centra ledus halle ir vienīgā tāda līmeņa sporta būve Vidzemē, kurā iespējams nodarboties
ar visdažādākā veida aktivitātēm uz ledus. Hallē regulāri notiek slidošanas treniņi un apmācība bērniem,
skolēniem un jauniešiem. Ir daiļslidošanas nodarbības, kā arī hokeja treniņi. Katru vasaru nometnes šeit aizvada
gan „Dinamo” Rīga, kā arī hokeja komandas no Krievijas. Piedāvājam lielāko pasākumu ieskatu uz VOC ledus:







Dinamo treniņnometnes un pirmssezonas pārbaudes spēles
Valmieras domes un Saeimas hokeja sadraudzības spēle
Starptautiskais jauniešu turnīrs „Valmiera CUP” (Zviedrija, Krievija, Igaunija un Latvija)
Vidzemes hokeja čempionāts (dalībnieki arī no Igaunijas un Krievijas)
Sieviešu hokeja izlases izaicinājuma kauss (Norvēģija, Igaunija, Latvija un Holande)
LHF virslīgas paraugspēle, popularizējot hokeju reģionos

Jāņa Daliņa stadions
Mūsu Olimpiskā medaļnieka vārdā nosauktaias Jāņa Daliņa stadions ir tradīcijām ļoti bagāts un nodrošina
infrastruktūru visadažādāko sporta pasākumu uzņemšanai. Šeit notiek gan starptausitka mēroga vieglatlētikas
sacensības, dažāda ranga futbola turnīri un citu sporta veidu sacensības. Daudzi Latvijas izlases atlēti savas
treniņnometnes aizvada tieši šajā sporta bāzē.

Futbols:


Baltijas U-17 un U-19 futbola kauss (Somija, Igaunija,
Lietuva un Latvija)



Latvijas futbola čempionāta 1. līgas sacensības



2010. gads, starptautisks turnīrs futbolā ‘’Valmieras kauss’’,
(Latvijas, Brazīlijas, Ekvadoras, Kongo Republikas,
Somijas, Igaunijas un Baltkrievijas komandas).

Vieglatlētika:




Valmieras spēles – lielākās jauniešu vieglatlētikas sacensības Latvijā.
Piedalās arī Igaunijas un Skandināvijas
vieglatlētikas sporta skolu komandas.
Valsts Prezidenta balva vieglatlētika
(Baltijas valstu komandu sacensības)

Latvijas izlašu treniņnometnes:


Treniņnometnes hokeja komandām Rīgas „Dinamo”
un HK „Rīga”,



Treniņnometnes Latvijas izlases vieglatlētiem, gatavojoties Olimpiskajām
čempionātiem u.c. nozīmīgākajiem sezonas startiem (Urtāns, Ārents, Grīva u.c.)



Olimpisko spēļu dalībnieki – BMX braucēji, tai skaitā Māris Štrombergs, treniņus un treniņnometnes
pirms Pasaules čempionātiem un Olimpiskajām spēlēm aizvada Daliņu stadionā.

Citi valsts un starptautiskas nozīmes sporta pasākumi:







Ugunsdzesības sporta pasaules čempionāts jauniešiem
Latvijas čempionāti ugunsdzēsības sportā
Regbijs 7 Latvijas čempionāts un LČ turnīri
Skotu kalniešu spēles (spēka šovs) Latvijas čempionāts
Riteņbraukšanas sacensības „Valmieras velokross”,
ko organizē VOC kopā ar Olimpisko spēļu dalībnieku Arvi Piziku.
Vasaras līgas florbolā un basketbolā. Tajā piedalās sporta un atpūtas
cienītāji basketbolā un florbolā no visas Vidzemes.

spēlēm,

Pasaules

