
 

 

                                    
 
 

Marmara Yelken Kulübü Sportsboat Yarışı 
Yarış İlanı  
16 Haziran 2019 

1. UYGULANACAK KURALLAR 

1.1. WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020 

1.2. 2019 TYF Yelken Yarışları düzenleme talimatı, Sporcu Lisans tescil Vize ve Transfer 
Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken no Tahsis talimatı, Reklam Talimatı, 
Yelken Hakem Talimatı,  

1.3. WS Özel Açık deniz Yönetmeliği (OSR) 2018-2020 Appendix B 

1.4. International Measurement System (IMS) Rule 2019 
 
1.5. ORC Rating Systems Rule 2019 

 
1.6. ORC Sportsboat Class Rules 2019 
 
1.7. Türkiye Yelken Federasyonu Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2019 ( SGYK ) 

1.8. Yarış İlanı, TYF Sportsboat Trofesi SGYK ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki 
olduğunda tarihi en yeni olan geçerli olacaktır. 

2. KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT 

2.1. Yarışlar uluslararası katılım dahil tüm katılımcılara açıktır.  

2.2. Kayıt yaptıracak teknelerin geçerli ORC Club veya ORC International sertifikaya sahip 
olması şarttır. 

2.3. Her bir takım uygun gördüğü ( sahibi olduğu ve ya kiraladığı ) TYF Sportsboat tanımına 
uyan teknelerle yarışabilir.  

2.4. Yarışlara katılacak takımların kayıtlarını TYF Sportsboat 2019 Genel Yarış talimatına uygun 
şekilde en geç 15 Haziran 2019 saat 13:00  tarihine kadar Marmara Yelken Kulübüne elden  ve  
bilgi@sportsboatturkiye.org ve cenkyoruk@marmarayelken.org.tr adreslerine mail olarak 
göndermiş olmaları gerekmektedir. Kayıt formu ilanın ekindedir. 
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2.5. Kayıt sırasında, tam doldurulmuş kayıt formu (ORC Sertifikalarındaki tekne adları ve 
yelken numaraları ile doldurulmuş olarak)  ve kayıt ücreti sekreterliğe verilmiş olmalıdır. 

   AKBANK / Şaşkınbakkal Şubesi (135) 

Marmara Yelken Kulübü Derneği  

Hesap No: 1821  

IBAN NO: TR22 0004 6001 3588 8000 0018 21 

       2.6. Kayıt ücreti 175 TL dir. 

2.7. Kayıt için: 

Marmara Yelken Kulübü: Cenk Yörük: cenkyoruk@marmarayelken.org.tr – 05304168727   

2.8. Geçici lisans çıkartılması ihtiyacında MYK sekretaryasından 100 TL karşılığında geçici 
lisans çıkartılabilir. 

3. YARIŞLARIN FORMATI, SONUÇLAR 

3.1. Yarışlar TYF Sportsboat Genel Yarış Kurallarına uygun yapılacaktır. 

3.2. Yarış alanı Caddebostan parkuru/ İstanbul dur. 

3.3. Üç Rüzgarüstü / Rüzgar altı şamandıra yarışından planlanmaktır. Yapılabilen yarış sayısı 
üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

34. Sonuçlar TYF Sportsboat Genel Yarış kurallarında yazıldığı şekilde PCS e uygun 
hesaplanacaktır.  

3.5. Alt gurup açılacak olup, genel yarış talimatına uygun olarak düzenlenecektir. 

3.6. Kayıt sırasında belirtilmesi ve aynı model teknelerden 3 ve daha fazla teknenin varlığında 
bu model tekneler için ayrıca sınıf açılabilir. Sınıf açılması durumunda değerlendirme için 
tekne başı ayrıca 50 TL katkı payı alınacaktır. 

3.7. Katılan her teknenin sonuçların hesaplanabilmesi için 2019 ORC sertifikasına sahip olması 
gerekmektedir. Sertifika işlemlerini tamamlamamış, ORC web sitesinde sertifika bilgileri 
açıklanmamış olan teknelerin yarışa kayıtları kabul edilmeyecektir. ( hesaplamanın 
yapılabilmesi için sisteme kayıtlı sertifika gereklidir ). 

4. YARIÇILARA DUYURULAR 

4.1. Resmi ilan panosu MYK web sitesi ve Sportsboat web sitesidir. Yarış günü MYK 
kayıkhanesindeki ilan panosudur. (www.marmarayelken.org.tr - www.sportsboatturkiye.org ) 

4.2. Bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacak 
olup yarış günü yapılacak ek talimat lar sadece MYK ilan panosunda yayınlanacaktır, resmi 
ilan panosunun incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır. 

4.3. VHF kanal 73 den duyurular ve sonuçlar yarış aralarında açıklanmaya çalışılacak olup 
yapılamaması durumun düzeltme isteği sebebi olamaz. 
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5. REKLAM 

5.1.Tekneler organizasyon otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemesini taşımak 
zorundadırlar. Bu husustaki uygulama duyuru panosunda ilan edilecektir. 
 
5.2. Reklam taşıyan sporcular kayıt esnasında yarış ofisine, TYF Reklam Alma ve Taşıma 
Kurallarına uygun olarak belgelerini vereceklerdir. 

6. PROGRAM / ROTALAR: 

6.1. Yarışların programı aşağıdaki şekildedir. 

 16 Haziran 2019 Pazar - 3 adet şamandıra yarışı    

6.2. Rota 2019 Sportsboat Genel yarış kuralları eklerinde olduğu şekilde Rüzgarüstü/ 
Rüzgaraltı şamandıra yarışlarıdır.  

6.3. İlk yarışın uyarı işareti 13:25 dir. Son yarış için uyarı işareti 16:45 dan sonra 
verilmeyecektir. 

6.4. TYF Sportsboat Genel yarış kuralları 2019 madde 8.6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şamandıra yarışlarında, guruplara bakılmaksızın ilk teknenin finişinden itibaren uzun yarışlarda (45 +/- 
10 dk. planlanmış yarışlar) 40 dakika, kısa yarışlarda (30 +/- 5 dk planlanmış yarışlar) 30 dakika 
içerisinde finiş yapmamış tekneler DNF sayılacaktır, yarış komitesi bu süreyi coğrafi yarışlarda ayrıca 
ilan edecektir. Bu süre içerisinde yarışan bütün tekneler finiş yapmışsa, sürenin dolmasını beklemeden 
bir sonraki yarısın start hazırlıkları başlatılabilir.  

7.EKIP SINIRLAMALARI 

7.1 Sposrtsboat yarışlarında teknelerde bulunan ekiplerin kiloları dikkate alınacak olup TYF 
Sportsboat genel yarış kurallarına uygun olmalıdır. 

7.1.1. Her teknede en az 3 ekip üyesi bulunmak zorundadır.  

7.1.2.Organizasyon otoritesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu veya 
ziyaretçiler bu sayı dahilinde değildir tümü can yeleklerini giymiş olmalıdırlar ve emniyet 
kurallarına uymak mecburiyetindedirler. 

8. ÖDÜLLER 

8.1. Genel puanlama sonucunda ilk 3 sırayı alan, gurup da ilk 3 sırayı alan ekipler ve sınıf 
açılmışsa ilk sırayı alan ekipler kupa ile ödüllendirileceklerdir. 

8.2. Organizasyon ve ya diğer kuruluşlar özel ödül verebilirler, bu husus ek talimatta 
belirtilecektir. 

8.3. Ödül töreni yarış günü saat 18:00 den sonra MYK de yapılacaktır. 

 



 

 

                                   
 
 

Marmara Yelken Kulübü Sportsboat Yarışı 
Yarış Kayıt Formu 

 
 

 
 

Tekne Adı: 

Kayıtlı Olduğu Liman ve Ülke:  

Kulübü:  

Yelken No:  

Yarış Grubu / Üniversite takımı:  

*Genel kurallara uygun sınıf belirtilmelidir, ayrıca üniversite takımı ise belirtilmelidir. 

Tekne Rengi:  

Tam Boy: 

Balon Tipi: 

Telefon Numarası:  

Sorumlu Kişi / Sahibi Kulübü Lisans No E-Mail / Tel: 

 

Mürettebat Kulübü Lisans No E-Mail / Tel: 

 
 
 

Bu yarış ta, yarış esnasında gerekli güvenlik önlemlerini yerine getireceğimi ve yine yarış esnasında 

meydana gelebilecek her türlü can ve mal kayıp ve zararı için Marmara Yelken Kulübü ve yarış 

organizasyonun mesul olmayacağını beyan ve kabul ederim  

 

Tekne sahibi / Sorumlusu:  

Adresi:  

Tarih / İmza 


