Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы

24 июль - 9 август 2015

КАЗАН АРЕНА, СТАДИОН

ЯРЫШЛАР ӨЧЕН КОРЫЛМА

АД РЕС: Казан шәһ., Хөсәен Ямашев прт ы, 115а йорт
Т ЕЛЕФ ОН: +7 (843) 294-71-17

Кар тад а
кар ар га

НИЧЕК КИЛЕП ҖИТ ӘРГӘ:
“Казан Арена” фут бол ст адионы” т укт алышы: 10, 18,
35а, 36, 44, 45, 55, 62, 74, 74а, 76 нчы авт обуслар; 2 нче
һәм 13.нче т роллейбуслар.

2015 елда Су спорт т өрләре буенча 16 нче дөнья чемпионат ы
вакыт ында ст адионда йөзү һәм синхрон йөзү буенча ярышлар
узды. Ф ут бол кырында 50 мет рлы ике вакыт лы бассейн
урнашт ырылды: ярышлар һәм күнегүләр өчен. Т өп аренадагы
ике вакыт лы бассейн да Халыкара йөзү федерациясе парт неры
Myrtha Pools белән берлект ә, FINA т аләпләренә т уры кит ереп
т өзелде. Т рибуналарның сыйдырышлыгы – 11 000 урын.
Ст адионның Т өньяк өлешендә спорт чыларны әзерләү зонасы,
лаундж зона һәм өйрәнүләр бассейнына узу юлы
урнашкан. Ф ункциональ зоналар (Ф ИНА офисы, ярышлар
менеджерлары офисы), мат бугат үзәге, конференцияләр залы
һәм VIP скайбокслар Көнбат ышт а урнашкан.
"Казан Арена" ст адионы т өзелеше 2010 елның 5 маенда,
бинага беренче нигез т ашын ул вакыт т а Россия Ф едерациясе
Премьер-минист ры булган Владимир Пут ин салгач, башланып
кит т е.
Ст адион 32 гект ар мәйданны били. Ул Казан шәһәре Яңа-Савин
районының көнчыгыш өлешендә урнашкан. Ст адионың
күләмле образы суда үсә т орган лилия чәчәген хәт ерләт ә һәм
шәһәрнең гомуми панорамасына уңышлы керешә. Ст адион
бинасы т үгәрәк формада, 5 т ән алып 8 гә кадәр дәрәҗәдәге
дүрт яруслы ачык т рибунадан гыйбарәт . Т рибуна 45 мең
т амашачыга исәпләнгән. Көнбат ыш т рибунада HD-сыйфат лы
медиа-экран урнашт ырылган, аның мәйданы 3700 кв.мет р
т әшкил ит ә.
Бинаның күпфункцияле булуына заманча т ехнологияләр
куллану нәт иҗәсендә ирешт еләр, т ехнологияләр фут бол
кырында мәдәни-күңел ачу чаралары һәм башка спорт
чаралары үт кәрү мөмкинлеге дә бирә.
Ст адионда 2013 елгы XXVII Бөт ендөнья җәйге Универсиаданы
ачу һәм ябу т ант аналары узды, шулай ук анда Уеннар
вакыт ында Баш мат бугат үзәге һәм Халыкара т апшырулар
үзәге урнашт ы.
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