palandöken ejder3200
kayak merkezi
Palandöken Ejder 3200 Kayak Merkezi şehir merkezinden 5 km uzaklıkta 3.271m rakımda
bulunmaktadır. Palandöken Ejder 3200 Kayak Merkezi; Polonya, Rusya, Ukrayna, İran, Amerika,
Suudi Arabistan, Libya, Avusturya ve Yeni Zelanda ülkelerinden gelen turist sayılarının ağırlıklı
olduğu, yılda yaklaşık 150 bin civarında turistin kayak keyfini yaşamak için ziyaret ettiği kayak
merkezlerindendir.

Paralel Dev Slalom

567m uzunlukta ve 60m genişlikte olan pistin,
dikey düşüşü 152m ve ortalama dikliği %28’dir.

Snowboard Kross

Slope Style

744m uzunlukta ve 20-30m genişlikte olan
pistin, dikey düşüşü 187m ve ortalama dikliği
%26’dır.

734m uzunlukta ve 30-50m genişlikte olan
pistin, dikey düşüşü 178m ve ortalama dikliği
%25’dir.

Kayak Kros Yarışma Alanı

HalfPipe

Mogul

172m uzunlukta, 5,8m yükseklikte olan pistin,
kenardan kenara genişliği (WLTL) 18m, alt
bölüm genişliği (WB) 5m ve ortalama dikliği
%17.5’dir.

Pist uzunluğu 734m, pist genişliği 30-50m,
irtifa farkı 178m, ortalama eğim %25’tir.
Pistin başlama noktası yüksekliği 2.735m, bitiş
noktası yüksekliği 2.605m, irtifa farkı 130m,
uzunluğu 300m, ortalama eğim %43’tür.

Liftler

Uzunluk

Lift A

1140 m

Lift B

640 m

Lift C

1050 m

Gondol 1

1942 m

Gondol 2

1126 m

konaklı kayak tesisleri
Konaklı Kayak Merkezi Şehir merkezinden
17km uzaklıkta 460 hektar arazi üzerine
kurulmuştur.
Sabit binalar Hizmet binası, kafeterya, bakım
binasından ibarettir.

Liftler

Uzunluk

Lift A

1208 m

Lift B

1732 m

Lift C

1702 m

Lift D

1761 m

Lift F

785 m

Lift G

1043 m

Konaklı Hizmet Binası

Konaklı Bakım Binası

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında inşa edilen hizmet binası 4.467 m²
kapalı alanda hizmet vermektedir. Bünyesinde
sporcu ve ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik, kayak kiralama, satış, gişe
hizmetleri, kafe, yemekhane, dinlenme ve servis
üniteleriyle toplam 60 oda barındırmaktadır.

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında inşa edilen Bakım binası 1.776 m²
kapalı alanda hizmet vermektedir. Bünyesinde
4 adet kar aracı, park alanı, bakım ve servis
üniteleri, depolar, personel, dinlenme ve
konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak odalar
barındırmaktadır.

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında inşa edilen Kayak Okulu; 1.024 m²
kapalı alanda hizmet vermektedir. Bünyesinde
günübirlik ziyaretçilerin çocuklarının bakım ve
eğitimine yönelik tasarlanmış eğitim ve bakım
odaları ve servis üniteleri barındırmaktadır.

25. Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında Erzurum / Konaklı mahallesinde
Alp Disiplini ,Büyük Slalom, ve Super G
branşları için hazırlanan pistler , 46 Hektar
alanı kapsamaktadır.

Konaklı Kayak Okulu

Konaklı Yemekhane

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında inşa edilen 965 m² kapalı alanda
hizmet vermektedir. Bünyesinde günübirlik
ziyaretçilerin gıda ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik üniteler barındırmaktadır.

Konaklı Pistler

Gölet

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında inşa edilen pistlerin kar ihtiyacını
karşılamak üzere 130.000 metreküp suni kar
göleti inşa edilmiştir. Gölet sayesinde 62 hektar
alan – suni karlama sistemiyle kaplanmıştır.

· Erkekler Süper Büyük Slalom Pisti

Büyük Slalom start yükseklik 2.960m, varış yükseklik 2.340m’den oluşmaktadır.

· Erkekler Büyük Slalom Pisti

Büyük Slalom start yükseklik 2.852m, varış yükseklik 2.495m’den oluşmaktadır.

· Erkekler Slalom Pisti

Slalom start yükseklik 2.695m, varış yükseklik 2.495m’den oluşmaktadır.

· Bayanlar Süper Büyük Slalom Pisti

Süper Büyük Slalom start yükseklik 3.045m, varış yükseklik 2.495m’den oluşmaktadır.

· Bayanlar Büyük Slalom Pisti

Büyük Slalom start yükseklik 2.850m, varış yükseklik 2.495m’den oluşmaktadır.

· Bayanlar Slalom Pisti

Slalom start yükseklik 2.695m, varış yükseklik 2.495m’den oluşmaktadır.

atlama kuleleri

Kayakla Atlama tesisi Kiremitlik tepe mevkiindedir. Kayakla Atlama Kuleleri, Türkiye’nin ilk
olimpik ve tek kayakla atlama merkezi olma özelliğine sahiptir. Kış mevsiminde kar üzerinde, yaz
mevsiminde ise çim üzerinde kayakla atlama sporunun yapılabilmesi için tasarlanmış olup kendi
içerisinde 5 kuleden oluşmaktadır. Şimdiye kadar tarihi eserleriyle tanınan Erzurum şehrinin
gelecek dönemde tanıtımı açısından, gerek şehre katmış olduğu artı değer, gerekse imarı açıdan
postmodern bir Erzurum simgesi olmuştur. Dünyanın en uzun inranlı (iniş rampalı) tesisi olan
piste sahiptir.

K125 ve K95 yarışmaları için İki (2) atlama kulesi ve iki (2) atlama rampası; üç (3) adet K65, K40 ve
K20 antrenman rampalarından ibarettir.

Normal Tepe K95

K95 atlama tepesinin deniz seviyesine oranla en yüksek nokta 1.995,23 m ve en alçak noktası
1.902m’dir.

Büyük Tepe K125

K125 atlama tepesinin deniz
seviyesine oranla en yüksek noktası
1.995,10m ve en alçak noktası
1.902m’dir.

Antrenman Kuleleri

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında Kiremitlik tepede inşa edilen
antrenman kuleleri; K65m, K40m, K20m
yükseklikte üç adet olarak inşa edilmiştir.

Otel

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında kiremitlik tepede inşa edilen
otel; 7651,21 metrekare kapalı alana sahiptir.
Bünyesinde medya merkezi, konferans
salonu, kafeterya, teras kafe ve VİP odası
barındırmaktadır. Ayrıca 1. Katta 2 adet 2 kişilik
oda 2.katta ise 27 adet 2 kişilik oda ile toplam 76
yatak kapasitesi mevcuttur.

Sporcu Evleri

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında Kiremitliktepede inşa edilen
sporcu evleri 17. 74 metrekare kapalı alana
sahiptir.25 adet inşa edilmiş olup sporcuların
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitedir.

Kandilli Kayaklı Koşu ve
Biathlon Tesisleri

Türkiye’nin ilk Biathlon ve Kayaklı koşu
tesisidir. 25. Dünya Kış Oyunlarının Erzurum’a
kazandırdığı önemli bir yatırımdır. Biathlon ve
Kayaklı koşu sporlarının yapılabilmesi için inşa
edilen Kandilli Kayak Merkezi aynı zamanda
iki ayrı spor disiplininin bir arada icra edildiği
Kuzey Kombine yarışlarının koşu ayağı olan
Kayaklı koşu yarışmalarına da ev sahipliği
yapmaktadır.
Sadece kış sporları değil yaz sporları için de
vazgeçilmez bir bölge olması için tasarlanmıştır.
Kış boyunca üç spor disiplinine ev sahipliği
yapan tesis yaz aylarında da tekerlekli
kayak, Biathlon ve Atletizm branşları için
kullanılabilmektedir. Bu özellikleri ile kandilli
Kayak Merkezi Türkiye’nin gözde kamp
merkezlerinden biri olmuştur.

Kandilli̇ Kamp Merkezi̇

25.Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları
kapsamında inşa edilen kamp merkezi Erzurum/
Aşkale Kandilli beldesinde 3.303m² kapalı alanda
hizmet vermektedir. Bünyesinde müştemilat ve
servis ünitelerinden oluşan toplam 44 oda 80
yatak barındırmaktadır.

Kuzey Disiplini Kayak Merkezi

Kandilli kuzey disiplini kayak merkezi 160
hektar arazi üzerine kurulmuştur. Kandilli Kuzey
Disiplini Kayak Merkezi 12 ay süreyle çok amaçlı
kullanıma açık olarak kullanılmaktadır. Şehir
merkezine 36km uzaklıktadır. Pistlerin rakımı
1.713-1.767m arasında değişmektedir

Kayaklı Koşu

Kandilli Kayaklı Koşu spor tesisi 2,5km, 3,75km ve
5km mavi ve kırmızı pist; iki (2) (1,6km ve 1,3km)
sprint pistine ilaveten kayaklı koşu stadyumu,
yarışma sevk ve idare binası, her bir takım için Wax
kabinleri, kayak test alanı, ısınma alanı, seyirci
alanı, VIP çadırı, medya ve park alanına sahiptir.

Sprint Pisti (Serbest)

Pist 1.297m uzunluğunda, 9-12m genişliğinde,
22m irtifa farkına sahiptir. Maksimum tırmanış
19m ve toplam tırmanış 30m’dir. En düşük nokta
1.713m ve en yüksek nokta 1.735m’dir.

Sprint Pisti (Klasik)

Pist 1.600m uzunluğunda, 9-12m genişliğinde,
22m irtifa farkına sahiptir. Maksimum tırmanış
19m ve toplam tırmanış 40m’dir. En düşük nokta
1.713m ve en yüksek nokta 1.735m’dir.

2.5 km Mavi Pist

Pist 2.500m uzunluğunda, 9-12m genişliğinde,
51m irtifa farkına sahiptir. Maksimum tırmanış
32m ve toplam tırmanış 82m’dir. En düşük nokta
1.713m ve en yüksek nokta 1.764m’dir.

2.5 km Kırmızı Pist

Pist 2.500m uzunluğunda, 9-12m genişliğinde,
54m irtifa farkına sahiptir. Maksimum tırmanış
32m ve toplam tırmanış 86m’dir. En düşük nokta
1.713m ve en yüksek nokta 1.767m’dir.

3.75 Mavi Pist

Pistinden oluşmuş, standart 30 elektronik hedef
sistemine sahiptir (HORA2000), 150m ceza turu
parkuru, start/finish alanı ve 1.500 kişilik seyirci
alanı mevcuttur.

3.75 km Kırmızı Pist

Pist 2.000m uzunluğunda, 6-8m genişliğinde ve
30,66m irtifa farkına sahiptir.

Pist 3.750m uzunluğunda, 9-12m genişliğinde ve
54m irtifa farkına sahiptir. Maksimum tırmanış
34m ve toplam tırmanış 122m’dir. En düşük nokta
1.713m ve en yüksek nokta 1.767m’dir.
Pist 3.750m uzunluğunda, 9-12m genişliğinde ve
54m irtifa farkına sahiptir. Maksimum tırmanış
32m ve toplam tırmanış 127m’dir. En düşük nokta
1.713m ve en yüksek nokta 1.767m’dir.

5 km Mavi Pist

Pist 5.000m uzunluğunda, 9-12m genişliğinde,
and 57m irtifa farkına sahiptir. Maksimum
tırmanış 42m ve toplam tırmanış 160m’dir.
En düşük nokta 1.710m ve en yüksek nokta
1.767m’dir.

Biatlon

Biatlon pisti Kandilli Kayak merkezindedir.
2km, 2,5km, 3km, 3,3km ve 4km, Kayaklı Koşu

2 km Pist

2,5 km Pist

Pist 2.459m uzunluğunda, 6-8m genişliğinde ve
30,66m irtifa farkına sahiptir.

3 km Pist

Pist 3.138m uzunluğunda, 6-8m genişliğinde ve
42,41m irtifa farkına sahiptir.

3,3 km Pist

Pist 3.411 m uzunluğunda, 6-8 m genişliğinde ve
42,41 m irtifa farkına sahiptir.

4 km Pist

Pist 4.000m uzunluğunda, 6-8m genişliğinde ve
42.11m irtifa farkına sahiptir.

Short Track Salonu (Sürat Pateni̇ Salonu

Erzurum Palandöken semtinde bulunan kapalı kısa mesafe sürat pateni pisti
(30x60m²) 9 Mart 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Pist soyunma odaları,
dinlenme odaları, medikal oda, doping kontrol odası ve görevli, jüri ve teknik
panel için yeterli odalara sahiptir.

Buz Pateni Salonu

Erzurum kapalı Buz Pateni Pisti (30x60m) 9 Mart 2009 tarihinde hizmete
açılmıştır. 6.000m² inşa alanına sahip pistte oturma kapasitesi 2.000 kişidir. Pist
soyunma odaları, dinlenme odaları, medikal oda, doping kontrol odası ve görevli
jüri ve teknik panel için yeterli odalara sahiptir.

Buz Hokeyi Salonları

Buz hokeyi yarışmaları Erzurum Kazım Karabekir Spor Kompleksi yakınında
inşa edilen erkekler için 3.000 oturma kapasiteli buz pistinde 11 adet soyunma
odası ve 500 oturma kapasiteli bayanlar müsabakalarının yapılacağı buz pistinde
4 adet soyunma odası bulunmaktadır.

3000 kişilik Buz Hokeyi Salonu

Kazım Karabekir Spor Kompleksindedir. 3.000 oturma kapasiteli buz pistinde
11 adet soyunma odası bulunmakla birlikte bu pist 60m x 30m ölçülerinde inşa
edilmiştir.

500 kişilik Buz Hokeyi Salonu

Kazım Karabekir Spor Kompleksindedir.
60m x 30m ölçülerinde ve 500 oturma 500
oturma kapasiteli bayanlar müsabakalarının
yapılacağı buz pistinde 4 adet soyunma odası
bulunmaktadır.
Buz hokeyi salonlarında basın ofisi, basın
toplantı salonları, sauna, ofis ve bürolar,
konferans salonu, doping kontrol odası ve
kondisyon salonu bulunmaktadır.

Curling Arena

2010 yılında hizmete açılan Curling Salonu,
1.000 oturma kapasitesine ve 5 curling yarışma
alanına sahiptir.
Bu spor alanında 1 adet teknik delege için,
1 adet hakem ve juri için, 1 adet başhakem için
ve 4 adet sporcu için salon bulunmaktadır.
Bunlara ilave olarak internet bağlantısına sahip
4 VIP odası, kapalı devre telefon ve TV sistemi
mevcuttur.

