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YENİ SEZONDA
PALANDÖKEN'İ
HİSSET

BU SEZON PALANDÖKEN’İ HİSSET SLOGANI İLE
BAŞLAYACAĞIZ. 5 DUYUNUZLA HİSSEDEBİLECEĞİNİZ
KAR ÜZERİNDE YAPILABİLECEK HER AKTİVİTE İLE
SEZONA HAZIRIZ.
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SNOWBOARD VE KAYAK YAPARKEN
KASK TAKMANIZ GEREKİR Mİ?
Eğlenceyi tehlikeden ayıramazsınız, bu nedenle
kayak yaparken veya snowboard yaparken kask
takmanız gerekip gerekmediğinin cevabı her
zaman evet.
Pistlerde ne kadar rahat olursanız olun, dağın
her yerindeki koşulları tahmin edemezsiniz.
Kayak veya snowboard yaparken her zaman kask
takmalısınız.
Yapılan araştırmada 37 ülkeden 1.377 doktora “
Kayak/snowboard yaparken her zaman kask
takılmalı mı?” sorusuna doktorların yüzde 88'i
kayak ve snowboard yaparken kask takılması
gerektiğini söyleyerek kask takmanın güvenlik için
önemine dikkat çekmişlerdir.

Kış sporları yaparken koruyucu kask takmak, bazı
kafa yaralanmalarının riskini ve ciddiyetini
azalttığı için akıllıca bir seçimdir. Ancak yine de
dikkatli olmalısınız… Kask zırh değildir ve sizi daha
fazla risk almaya teşvik etmemelidir. Kazalara
karşı en iyi koruma, sınırlarınızı ve Dağ Davranış
Kuralları ile Pist Sorumluluk Kurallarını bilmek ve
bunlara saygı duymaktır. Altın kural kontroldür!

PİSTLERDE
Kask takmanın birçok avantajı vardır , bu
nedenle kayak yaparken kask takmanın size
sunduğu tüm faydaları göz önünde
bulundurursanız, beceri seviyeniz ne olursa
olsun pistlere her çıktığınızda kask takmanın
önemini anlayacaksınız. NSAA'ya göre kask
kullanımı son 15 yılda %22'den %83'e çıktı Bu
yüzden pistlerde kask takmak için en önemli
beş (5) neden şöyle sıralanabilir ;

KASKLAR DAHA GÜVENLİ
Her şeyden önce, bir kask kafa travmasının
şiddetini azaltacaktır . Kafa travmasını tamamen
engellemese de sonuçta önemli bir fark yaratabilir.
Kask takmak akıllıca bir seçim, araştırmalar kafa
yaralanmalarını %30-50 oranında azalttığını
gösteriyor

KASKLAR SİZİ SICAK
TUTAR
Kask bu soğuk yüksek irtifa havası için mükemmel
bir savunmadır.Bir kaskı gelişmiş bir kulak ısıtıcısı
gibi düşünebilirsiniz, bunun dışında sadece
kulaklarınızı güzel ve sıcak tutmak yerine tüm
başınızın etrafında ısıyı kilitler

KASKLAR SİZE DAHA
FAZLA GÜVEN VERİR
Başınızın korunduğunu bilmek, özellikle kayakta
nispeten yeniyseniz, pistlerde size daha fazla güven
verebilir.Kendinizi en iyi şekilde koruduğunuzu
bilmek, kayak yapmayı daha rahatlatıcı ve daha
keyifli hale getirecektir ve bu iki şey sizi daha iyi bir
kayakçı yapacaktır

GÖZLÜKLERİNİZİ
YERİNDE TUTUN
Her kaskın arkasında, gözlüklerinizi güvenli bir
şekilde takmanıza olanak tanıyan bir klips bulunur,
böylece asla kafanızdan düşmezler.Gözlüğünüzü
düşürme veya kaybetme endişesi duymadan
yüzünüzde kolayca açıp kapatabilirsiniz.

KAMERA
BAĞLANTILARINI
TAKMANIZA İZİN VERİN
Kask sahibi olmanın en iyi yanlarından biri, çekim
için kolayca aksesuar takabiliyor olmasıdır.
Kasklar, kendinizi ve arkadaşlarınızı pistlerde kayıt
almak için kamera gimballeri ve dengeleyiciler
takmak için harika bir temel oluşturur

KASK TAKMAK
İÇİN EN
ÖNEMLİ
BEŞ NEDEN
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EJDER 3200
ARAMA
KURTARMA
TİMİ
Çığları kontrol etmek, hayat kurtarmak
ve günlük olarak ilk pist kontrollerini
yapmak: Bir kayak devriyesinin hayatına
hoş geldiniz.

Bir arama kurtarma timi ,kayaklı
devriye olarak temel görevi ,
tesis içindeki güvenliği
yönetmektir. Görevleri ise şunları
içerir:
çığ kontrol çalışması
Acil müdahale
İlk Yardımın Sağlanması
Genel tesis güvenliğini
sağlamak
Dağlarda iki gün birbirinin aynısı
değildir ve her ihtimale karşı
hazırlıklı olmanız gerekir. Her gün
farklı stratejiler uygulanır ve
planlar hava durumu kadar hızlı
değişebilir.

Arama Kurtarma
Görevleri
Nelerdir ?
Bir arama kurtarma kayaklı devriyesi, bir kayak
merkezinin acil tıbbi bakım ve kurtarma
hizmetleri sağlayan kişidir. Kayak devriyeleri
ayrıca alan politikaları uygulayarak, kayak
pistlerinde oluşabilecek tehlikelere karşı
önlem alan ve diğer özel tekniklerle (örneğin
çığ kontrolü, kızak taşıma, telesiyej tahliyesi,
çığ arama ve kurtarma, ilk yardım) dağ
güvenliğini teşvik etmek için çalışan ileri
derecede kayak eğitimine sahip dağın gizli
kahramanlarıdır.
Kayak devriyeleri, ilk yardım sorumluluklarına
ek olarak, dağ güvenliğini sağlamak ve teşvik
etmek için de çalışırlar. Kayak devriyeleri
genellikle güne, dağın misafirler için güvenli
olduğundan emin olmak için çalışma
saatlerinden önce dağ ve pistleri kontrol
ederek başlar. Bu, tesisin halatlarının
korunmasını, Pistlerin işaretlenmesi, gerekli
görülen bilgilendirici levhaların onarılmasını
ve engellerin işaretlenmesini gerektirir. Günün
sonunda, kayak devriyeleri, dağda tüm kayak
severlerin güvenli bir şekilde başlangıç
noktasına kadar gelmesi için dağda ki son
taramalarını yapıp kimse kalmadığından emin
olduktan sonra sorunsuz ve güvenli bir şekilde
pistlerin kapanmasını gerçekleştirir.
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Kayak devriyeleri, kayak merkezinde
yaralı kayak severlere ilk müdahale
eden kişilerdir. Tipik olarak bu, olay
yeri yönetimini (örneğin diğer
kayakçılar veya snowboardcular gibi
mevcut risklerin yönetilmesi) ve
yaralı veya hastanın
değerlendirilmesini, tedavisini ve
taşınmasını gerektirir. Kayak
devriyelerinin genellikle yaralı bir
hastayı bir kızak kullanarak kaza
mahallinden revire taşıması gerekir
ve gerekirse hastanın yerel acil sağlık
hizmetleri sistemine teslim
edilmesinde aktif olarak yer alır.

Wikipedia'ya
göre
Dergi,bilinir.
kağıt üzerine
Kayak merkezlerini tehdit eden en büyük doğal
felaket çığ
olarak
Bu doğa
basılan veya elektronik olarak yayımlanan
felaketine karşı gerekli analizlerin yapılıp ve önlemlerin
alınması ve olası bir çığ
(bunlar online dergiler olarak da
felaketinde olay mahaline ilk gelen ve kurtarma
işlemlerine başlayan Arama
adlandırılır), genellikle periyodik bir

Kurtarma Timi’nin asli görevleri arasında yer alır
bu durum.
Bu yüzden
her gün
yayındır.
Dergiler genellikle
düzenli
aralıklarla
yayımlanır
pistlerde oluşabilecek çığ riskine karşı Gazex çığ
önleme
cihazları ile dağ

yamaçlarında suni sarsıntılar oluşturarak çığ riskini minimuma indirirler. Ejder3200
17 adet gazex çığ önleme cihazı ile Türkiye’de bu alanda çığla mücadelede ilk
sıradadır. Ayrıca olası gün içerisinde bir çığ durumunda arama kurtarma timi
sırtlarında sürekli taşıdıkları çantalarda ‘life bip’ gprs cihazları, çığ sondaları,
kürekler ve ilk yardım malzemeleri ile çok hızlı bir şekilde duruma müdahele ederler.
Fakat herşeye rağmen doğa durdurulamaz bir güce sahip olduğu için lütfen
uyarılarılara önem gösteriniz ve girilmemesi gereken pist uyarı levhaları görünce
güvenliğiniz için girmeyiniz.

www.ejder3200.com

Arama Kurtarma timi tesislerde
oluşabilecek arıza sonucu, liftlerde
oluşabilecek bir durumda sorun
giderilemeyecek bir seviyedeyse devreye
girerek hızlı, kontrollü ve güvenli bir
şekilde tahliye işlemini gerçekleştirmek
asli görevleri içeresindedir.
Tesis tahliye anonsu geldiği andan
itibaren hızlı bir şekilde önceden görev
yerleri belirlenmiş sorumluluk bölgelerine
geçişi başlamaktadır. Kask, eldiven,
kurtarma aparatları ve emniyetçisini
yanına alarak kurtarma operasyonunu
başlatırlar. Tüm misafirlerin güvenli bir
şekilde tahliyesini ve güvenliğini
sağlayana kadar kurtarma işlemini hızlı
bir şekilde gerçekleştirir. Bu gibi
risklerden dolayı eğitimleri yaz/kış devam
etmektedir ve alanından uzman kişiler bu
eğitimde görevlidir.

Ejder3200 Arama Kurtarma Timi aldığı
arama kurtarma eğitimleri, ileri
derecede kayak eğitim deneyimi ve siz
değerli misafirlerimizi olabilecek tüm
tehlike ve kazalara karşı korumak için
yeni sezonda görev ve
sorumluluklarının bilinciyle mutlu
güvenli eğlenceli bir sezon için
pistlerde daha güzel zaman geçirmeniz
için yeni sezona hazır.
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Yeni sezonda siz değerli misafirlerimizi
Palandöken Kayak merkezinde ağırlamaktan
heyecan duyuyoruz! En iyi kayak
merkezlerinden biri olan Palandöken bir kış
tatilin de isteyebileceğiniz sizler için hazırlanmış
birbirinden eğlenceli ve heyecanlı etkinlik
aktivite paketleri ile bu sene kayaktan çok daha
fazlasını sunuyor. Sizlere sunabileceğimiz birçok
etkinlik aktivite programlarına ve olanaklara
göz atın.
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