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ÖN KAYIT İLANI 2023 
 
 

1  KURALLAR 

1.1 World Sailing (“WS”) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2021–2024; 

1.2 World Sailing Özel Açık Deniz Yönetmeliği (OSR) 2022-2023; 

1.3 World Sailing Yönetmelik 20 (Reklam Kodu); 

1.4 IRC Kuralları 2023 Bölüm A, B, C; 

1.5 ORC ölçüm sistemi için ORC Uluslararası 2023 ve ORC Kulüp kuralları 2023 ve International Measurement 

System (IMS) 2023 kuralları 

1.6 Türkiye Yelken Federasyonu (“TYF”) ORC Sportsboat kuralları, ORC Sportsboat 2023 Kuralları, IMS 

2023 kuralları 

1.7 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (Güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasındaki zaman için 

RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır); 

1.8 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Genel Yat Yarış Kuralları, İlke Kararları, 2023 Yılı Yat Yarışlarının 

Başlaması ile İlgili Duyuru, Yelken Yarışları Düzenleme Kuralları, Sporcu Lisans Tescil, Vize ve 

Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Kuralları, Reklam Alma ve 

Taşıma Kuralları, Yelken Hakem Talimatı; 

1.9 Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve eğer varsa Ek Yarış Talimatları; 

1.10 Talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi son olan 

geçerli olacaktır. 

1.11 Yarışan teknenin uyruğu, takım skipperının vatandaşı olduğu ülkeye göre belirlenecektir. 
 

2  YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR, KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT 

2.1 Açıkdeniz sınıfında ilan edilen yarışlar: 

i. Tam boyları (LH/LOA) 8 metre ve daha büyük,  

ii. İçten takma çalışır bir dizel motora sahip, 

iii. 2023 yılı IRC / ORC Ölçü Belgesi olan tekneler, 

2.2 Koy içi ve şamandıra sınıfında ilan edilen yarışlar: 

i. Tam boyları (LOA) 6 — 27 metre arasında bulunan, 

ii. İçten veya dıştan takma bir motora sahip, 

iii. 2023 yılı IRC / ORC Ölçü Belgesi olan tekneler, 

iv. 2023 güncel ORC Sertifikasına sahip TYF Sportsboat sınıfı tanımına uyan tekneler, 

2.3 Tüm yarışlar için geçerli gezgin sınıfı katılım kuralları: 

Yat sınıfı özelliklerini taşıyıp 2023 Endorsed IRC veya ORC sertifikasına sahip olmayıp GEZGİN 

sınıfında yarışmayı kabul eden, güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip, tüm 

yelkenli tekneler ile yerli ve yabancı tüm yarışçılara, geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmaları 

koşulu ile açıktır. 
 

3 CUMHURBAŞKANLIĞI 4. ULUSLARARASI YAT YARIŞI TORFESİ AÇIK OLAN SINIFLAR  

3.1 IRC: IRC kategorisinde yarışacak tekneleri için MAXI, 0, 1, 2, 3, 4 sınıfları, 

3.2 ORC: ORC kategorisinde yarışacak tekneleri için A, B, C sınıfları 

3.3 GEZGİN: GEZGİN kategorisinde yarışacak tekneleri için A, B, C sınıfları açılacaktır. 

3.4 Trofe kapsamında yapılacak yarışlara ait bant aralıkları:  

Her yarış öncesi organizasyon komitesi tarafından ilgili yarışa ait bant aralıkları duyurulacaktır.  

3.5 Yarış Organizasyon Komitesi, kayıt veren tekne sayısına göre sınıf/divizyonlarda bir alt veya bir üst gurup 

ile birleştirme yapabilir. 

3.6 Tüm IRC ve ORC sertifikalı tekneler yarışlara katılabilir. Katılan tekneler IRC ve ORC sınıfları ve TCC 

değerlerine göre ait oldukları divizyonlarda yarışabilir. 
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3.7 GEZGİN sınıfı için istenen “GEZGİN” sınıfı teknenin “imal yılı, metre olarak tam boy (LOA), spinnaker 

(asimetrik/simetrik) ve yarışlarda balon kullanıp kullanmayacağına dair beyanı ile hareketli salma ve 

katlanır pervanesinin olup olmadığına yönelik” beyanı bulunmayan teknenin bu yarışa katılmasına izin 

verilmeyecektir. 

4 ROTALAR  

4.1 10-14 Nisan 2023 Halikarnas Açık Deniz Yarışı Marmaris – Bodrum: 

i. ROTA A: Marmaris Kalesi Önünde START – 1 numaralı şamandıra iskelede – Sedir Adası sancakta – 2 

numaralı şamandıra iskelede – 3 numaralı şamandıra iskelede - Yıldız Adası iskelede – Keçi Adası 

sancakta – Katrancık Adası Sancakta - Seskili (Sesklion) Adası iskelede - Sömbeki (Simi) Adası 

iskelede - Miskin (Minos) Adası iskelede (Knidos)Deveboynu Burnu Ferinden Sakarcılar (Yiali) adası 

istikametinde kıyıdan 5,5 deniz mili açığa atılacak sanal Knidos Geçiş şamandırası iskelede - İstanköy 

(Kos) Adası Geçiş iskelede - Turgutreis D-Marin Mendireği önünde FİNİŞ. Yaklaşık 175 nm  

ii. ROTA B: Marmaris Kalesi Önünde START – 1 numaralı şamandıra iskelede – Sedir Adası sancakta – 2 

numaralı şamandıra iskelede – 3 numaralı şamandıra iskelede - Yıldız Adası iskelede – Keçi Adası 

sancakta –Seskili (Sesklion) Adası iskelede - Sömbeki (Simi) Adası iskelede - Miskin (Minos) Adası 

iskelede (Knidos)Deveboynu Burnu Ferinden Sakarcılar (Yiali) adası istikametinde kıyıdan 5,5 deniz 

mili açığa atılacak sanal Knidos Geçiş şamandırası iskelede - İstanköy (Kos) Adası Geçiş iskelede - 

Turgutreis D-Marin Mendireği önünde FİNİŞ. Yaklaşık 110 nm  

iii. ROTA C: Marmaris Kalesi Önünde START – 1 numaralı şamandıra iskelede – Sedir Adası sancakta – 2 

numaralı şamandıra iskelede – 3 numaralı şamandıra iskelede - Yıldız Adası iskelede – Keçi Adası 

sancakta –Seskili (Sesklion) Adası iskelede - Sömbeki (Simi) Adası iskelede - Miskin (Minos) Adası 

iskelede (Knidos)Deveboynu Burnu Ferinden Sakarcılar (Yiali) adası istikametinde kıyıdan 5,5 deniz 

mili açığa atılacak sanal Knidos Geçiş şamandırası iskelede – Karaada iskelede - İstanköy (Kos) Adası 

Geçiş iskelede - Turgutreis D-Marin Mendireği önünde FİNİŞ. Yaklaşık 118 nm  

iv. ROTA D: Marmaris Kalesi Önünde START – 1 numaralı şamandıra iskelede – Sedir Adası sancakta – 2 

numaralı şamandıra iskelede – 3 numaralı şamandıra iskelede - Yıldız Adası iskelede – Keçi Adası 

sancakta – Katrancık Adası Sancakta - Seskili (Sesklion) Adası iskelede - Sömbeki (Simi) Adası 

iskelede - Miskin (Minos) Adası iskelede (Knidos)Deveboynu Burnu Ferinden Sakarcılar (Yiali) adası 

istikametinde kıyıdan 5,5 deniz mili açığa atılacak sanal Knidos Geçiş şamandırası iskelede - Karaada 

iskelede - İstanköy (Kos) Adası Geçiş iskelede - Turgutreis D-Marin Mendireği önünde FİNİŞ. Yaklaşık 

183 nm  

Knidos Geçiş Şamandırası koordinatları: 36°40'59.0"N 27°16'18.2"E  

Katrancık Adası Yaklaşık koordinatları: 36°41'45.70"N 29°0'22.89"E   

4.2 27-29 Ekim 2023 İstanbul yarışları rota kartlarını https://sailturkiye.racing/yaris/yaris-rotalari sayfasında 

yer alan Rota Kartları dosyasından erişebilirsiniz. 

4.3 Rotaların, start ve/veya finiş hattı değişikliği Yarış Komitesinin yetkisinde olacaktır. Protesto veya 

Düzeltme İsteğinde bulunulamaz. Bu RRS 60.1ve 62.1(a)’yı değiştirir. 

 

5 YARIŞLARIN PROGRAMI  

i. 10 – 14 Mayıs 2023- Halikarnas Kupası Açık Deniz Yarışı 

ii. 27 Ekim 2023 Cuma - Mavi Vatan Kupası Şamandıra yarışı 

iii. 28 Ekim 2023 Cumartesi - Barbaros Hayreddin Paşa Kupası Coğrafi yarışı 

iv. 29 Ekim 2023 Pazar- Cumhuriyet Kupası İstanbul Boğazı Coğrafi Yarışı 

https://sailturkiye.racing/yaris/yaris-rotalari
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6 ÖN KAYIT 

6.1 Trofe yarış kayıt işlemlerinin https://sailturkey.racing web sitelerimizde bulunan Yarış Kayıt adresinden 

https://form.jotform.com/230104603754951 yapılması gerekmektedir. Online Ön Yarış Kayıt 

Sistemi’nde bulunan form, tekne sahibi veya yazılı olarak yetki verdiği sorumlu kişisi tarafından eksiksiz 

doldurulmalıdır. Tekne Sigorta Poliçesi, teknenin reklam taşıması halinde reklam taşıma belgesi ve tekne 

sahibi tarafından tekne sorumlusuna verilen yetki belgesi sekreterlik@iayk.org ’a ayrıca gönderilmelidir. 

6.2 KAYIT ÜCRETİ YOKTUR. 

6.3 Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi, yarışlar esnasında teknede bulunacaktır. 

6.4 Yarışlar, geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile tüm bölgelere ve yabancı yatlar ve 

yelkencilere açıktır. Yabancı sporcularda lisans şartı aranmayacaktır. 

6.5 Yarış komitesi, yarışa katılmak isteyen yatların genel güvenlik ve denize uyum özelliklerini değerlendirerek 

kayıtlarını alıp almamakta serbesttir.  

 

7 WHATSAPP İLETİŞİM GRUBU  

Yarış kurulu tarafından oluşturulan whatsapp grubu yarış ve hakem komitesinin duyuruları için 
kullanılacak olup tüm kaptanların yarış süresince bu gurubu takip etmeleri gerekmektedir. Kayıt 
esnasında verilen telefonlar yarış kurulu tarafından gruba eklenecektir. Gruba eklemek istediğiniz 
telefonları yarış kuruluna 05326832045 nolu telefon ya da sekreterlik@iayk.org mail adresi üzerinden 
bildirebilirsiniz. Kayıt formunu dolduran kişiler formda belirttikleri telefon numarası üzerinden bu gruba 
katılmayı ve yarış hakkındaki iletişimlerde bu numara üzerinden ulaşılmayı kabul etmiş sayılır. 

 
8  YARIŞ ATMA 

Halikarnas Kupası Açık Deniz Yarışı ya da Cumhuriyet Kupası İstanbul Boğazı yarışından alınan yüksek 

puanlı yarış atılacaktır. 

 

9 KUPALAR VE ÖDÜLLER 

TYF 2023 İlke Kararlarında belirtildiği şekilde uygulanır. TYF 2023 İlke Kararları madde 5.2. ye uymayan 

sınıflar için organizasyon her sınıf için birinci, ikinci ve üçüncüye özel ödül verebilir 

9.1 Yapılan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Seri sonunda, toplamda en az puan alan tekneler 
kupa kazanacaktır.  

9.2 Halikarnas Kupası Yat Yarışı: Her sınıfta birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecektir. İlk bitiren ekibe 
Line Honours Kupası verilecektir. Her sınıfta, Knidos geçiş şamandırası ile Deveboynu Feneri arasındaki 
hattı ilk geçen ekibe Knidos geçişi özel kupası verilecektir. (Geçiş süreleri tekne takip cihazından alınan 
veriler ile tespit edilecektir.)  

9.3 Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı: Her sınıfta birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecektir.  

9.4 Mavi Vatan Kupası Yat Yarışı: Her sınıfta birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecektir.  

9.5 Barbaros Hayreddin Paşa Kupası Yat Yarışı: Her sınıfta birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecektir.  

9.6 Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Trofesi: IRC MAXI,0,1,2,3,4, GEZGİN A,B,C ve ORC  

A,B,C sınıflarında overall toplam puanına göre birinci olan teknelerin her birine Cumhurbaşkanlığı 

Uluslararası Yat Yarışı Trofesi ödülü verilecektir. Trofe bant aralıkları yarışlardan bağımsız olarak 

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Genel Talimatları 2023 5.1 maddesinde belirtildiği gibidir. 

9.7 Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Trofesi IRC ve ORC Şampiyonluğu: IRC MAXI,0,1,2 ve 

ORC A,B sınıflarında trofe toplam puanına göre birinci olan tekneye Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat 

Trofesi bir yıl süreyle verilecektir. 

9.8 Özel Ödüller 

Yarış ilanlarında ve ek talimatlar ile duyrulacaktır. 

9.9 Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Trofe Overall Özel Kategori Ödülleri:  

Trofe kapsamında aldıkları toplam puan üzerinden hesaplanarak, kadın yelken takımlarında birinci, ikinci 

ve üçüncüye özel ödül verilecektir. Yine aynı şekilde trofe kapsamında aldıkları toplam puan üzerinden 

hesaplanarak, üniversite yelken takımlarında birinci, ikinci ve üçüncüye özel ödül verilecektir. 

i. Kadın yelken takımı tanımı:  

Yarışa katılan ekibin %74’ünden fazlası kadın olan ekipler “Kadın Yelken Takımı” statüsünde özel 

ödüle hak kazanabilecektir. (Örneğin 8 kişilik bir ekip için en az 6 kadın yarışçı katılım sağlamalıdır.) 

https://form.jotform.com/230104603754951
mailto:sekreterlik@iayk.org
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ii. Üniversite yelken takımı tanımı:  

Yarışa katılan ekibin %74’ünden fazlası üniversite öğrencisi olan ekipler “Üniversite Yelken Takımı” 

statüsünde özel ödüle hak kazanabilecektir. (Örneğin 8 kişilik bir ekip için en az 6 üniversite öğrencisi 

katılım sağlamalıdır.) Üniversite öğrencilerinin 2021 yılı için geçerli bir öğrenci kimliği ibrazı 

zorunludur. 

9.10 Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı eSailing Turnuvası:  

Trofe kapsamında http://www.esailing.club katkılarıyla gerçekleşecek eSailing turnuvasını birinci, ikinci 

ve üçüncü olarak tamamlayan yarışçılara özel ödül verilecektir. 

10 SORUMLULUK 

10.1 Kuralların Kabulü: İşbu Yarış İlanında belirtilen kurallarla yönetilen bu yarışa katılmak ile her yarışçı ve 
tekne sahibi veya sorumlu kişisi: 

i. Yarışın bu kurallarla yönetileceğini, 

ii. Kurallar uyarınca verilecek cezaları ve diğer uygulamaları, içindeki Temyiz ve gözden geçirme 

hakları saklı kalmak şartı ile karşılaşılabilecek her olayın, Kurallar uyarınca kesin bir kararı 

olacağını kabul edeceğini ve böyle bir karara bağlı olarak, herhangi bir hukuki merci veya 

mahkemeye başvurmayacağını beyan eder. 

10.2 Yarışma Kararı: RRS Temel Kurallar 4 gereğince bir teknenin yarışa katılma kararı veya yarışa devam 
etmesi sorumluluğu, sadece tekne sahibi veya mesul kişisi ile teknede yarışanlara aittir. 

10.3 Bu yarışları düzenleyen, İAYYK Kulübü Yönetimi ile Yarış ve Protesto Kurulları ve varsa yarışın 
sponsorları, yarışlarda veya bunların hazırlık safhalarında, Yarış İlanı ile Ek Yarış Talimatları, Yarış Rotası 
ve alınan kararlardan, teknelere, yarışanlara, tekne sahibine veya sorumlu kişi ile diğer mürettebatına, 

dolaylı veya dolaysız meydana gelecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar ölüm ve yaralanmalar dahil, için 
hiçbir sorumluluk taşımazlar. Yarışa kaydını veren tekne sahibi veya mesul kişisi ile katılan yarışçılar bu 
hususu peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. 

10.4 Bir teknenin, o yarışta yarışan tekne sahibi veya tekne sahibi teknenin sorumlu kişisidir. Yarış süresince, 
Yarış Organizasyon Komitesi, Yarış Kurulu veya Protesto Kurulu ile, kendisi veya yazılı yetki verdiği kişi 
muhatap olacaktır. Tekne sahibi/sorumlu kişisi, kendisi veya yetki verdiği kişi dışında sözlü/yazılı iletişim 
veya yapılan telsiz muhaberesinden sorumludur. 

 

11  YARIŞ KATEGORİSİ 

WS Özel Açık Deniz Yönetmeliği (OSR) 2023-2023 Ek-B uygulanacaktır. 

 

 

 

 
 

 

11 OCAK 2023, Saat 21:00 

YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ 

 


