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 YARIŞ İLANI 
 
 

1  ORGANİZASYON OTORİTESİ 
Yarışlar, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (“İAYYK”) tarafından yapılacaktır. 

 
2  YARIŞ SEKRETERLİĞİ 

Yarış Sekreterliği adresi, 27 Ekim 2022 tarihinde ek talimat ile duyurulacak. Dijital postalar 
sekreterlik@iayk.org adresine gönderilmedir. 

 
3  UYGULANACAK KURALLAR  

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Talimatları Genel Şartlar 2022’ de belirtilen kurallar geçerlidir 
 

4 YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR, KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT 
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Talimatları Genel Şartlar 2022’de 3.2 ve 3.3 maddelerinde 
belirtilen kurallar geçerlidir. 
 

5 SINIF BANT ARALIKLARI VE SINIF / UYARI FLAMALARI 
 

IRC MAXI TCC değeri 1,200 ve üzerinde olan tekneler Siyah 
IRC 0 TCC değeri 1,120 ile 1,199 arası tekneler Pembe 
IRC 1 TCC değeri 1,050 ile 1,119 arası tekneler Sarı 

IRC 2 TCC değeri 1,020 ile 1,049 arası tekneler Yeşil 
IRC 3 TCC değeri 0,975 ile 1,019 arası tekneler Mavi 
IRC 4 TCC değeri 0,974 ve altında olan tekneler Turuncu 

GEZGİN A TCF değeri 1,030 ve üzerinde olan tekneler Beyaz - Pembe 

GEZGİN B TCF değeri 1,029 ile 0,935 arası tekneler Beyaz - Yeşil 

GEZGİN C TCF değeri 0,934 ve altında olan tekneler Beyaz -  Turuncu 
SPORTSBOAT-A TYF Sportsboat Sınıfı Genel Yarış Kuralları 

2022 – 3. maddesinde tanımlıdır 
Beyaz içinde Kırmızı  

SB logosu 
SPORTSBOAT-B TYF Sportsboat Sınıfı Genel Yarış Kuralları 

2022 – 3. maddesinde tanımlıdır 
Beyaz içinde Siyah  

SB logosu 
DHL Corporate Teams - A Yarışanları DHL çalışanı olup IRC 

sertifikasına sahip olan tekneler 
Beyaz üzeri siyah DHL 

logosu 
DHL Corporate Teams – B 
 

Yarışanları DHL çalışanı olup IRC 
sertifikasına sahip olmayan tekneler 

Sarı üzeri kırmızı DHL 
logosu 

5.1 Yarış Organizasyon Komitesi, kayıt veren tekne sayısına göre sınıf/divizyonlarda bir alt veya bir üst gurup ile 
birleştirme yapabilir. 
 

6 KAYIT 
6.1 Yarış kayıt işlemlerinin https://sailturkiye.racing web sitelerimizde bulunan Yarış Kayıt Sistemi’nden 

yapılması gerekmektedir. https://form.jotform.com/222691966091969 linkindeki Online 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 Online Yarış Kayıt Formunda, ekipteki tüm sporcu isimleri nüfus cüzdanında belirtilen şekilde 
yazılmalıdır. Aksi halde kayıt geçersiz olacaktır. Teknelerdeki yabancı sporcular hariç, tüm yarışçıların 
geçerli 2022 sporcu lisansları bulunmalıdır. 18 yaşından küçük sporcular için yazılı ebeveyn izni şarttır. 
Kayıt veren tekne sahibi/sorumlu kişisi bu konuda sorumludur. Geçici Lisans çıkartılmayacaktır. Lisansı 
olmayan sporcular yarışa katılamazlar. 
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6.3 KAYIT ÜCRETİ YOKTUR. 
6.4 Tüm kayıt işlemleri 26 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar tamamlanmış olmalıdır. Bu tarihten 

sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6.5 Kayıt formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik olduğunda, bu durum yarış ofisine yazılı olarak, 

sekreterlik@iayk.org adresine e-posta ile veya yarış aplikasyonu içerisinde yer alan mesajlaşma 
uygulaması ile her gün için ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 (bir) saat öncesine kadar bildirilecektir. 
Sözlü değişiklikler dikkate alınmayacaktır. Teknede ekip listesinde adı olmayan veya listede adı 
olmasına rağmen teknede olmayan yarışçı tespit edilmesi durumu, Protesto Komitesi tarafından 
diskalifiye ile cezalandırma nedeni olabilir. 

6.6 Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi, yarışlar esnasında teknede bulunacaktır. 
6.7 Yarışlar, geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile tüm bölgelere ve yabancı yatlar ve 

yelkencilere açıktır. Yabancı sporcularda lisans şartı aranmayacaktır. 
6.8 Yarış komitesi, yarışa katılmak isteyen yatların genel güvenlik ve denize uyum özelliklerini değerlendirerek 

kayıtlarını alıp almamakta serbesttir. 
6.9 Yarışa kaydını yaptıranlar, bu Yarış İlanını, bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları ve COVID-19 ile 

ilgili sorumluluğu kendilerinin aldığını kabul etmiş sayılırlar. 
 

7  TEKNE NUMARALARI / STİKER KULLANIMI 
Tüm tekneler, yarışlar süresince kendilerine verilen numaraları teknelerinin borda baş kısmının her iki 
tarafına numaralar başta olacak şekilde yapıştırmalıdır. Tekne numarası yapıştırılmamış teknelerin 
düzeltilmiş finiş zamanlarına %5 zaman ilave edilecektir. İlave zaman yarış kurulu tarafından duruşmasız 
olarak eklenecektir. 

 
8 YARİSİN RESMİ İLAN PANOSU 

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Talimatları Genel Şartlar 2022 Madde 22’ de belirtilen whatsapp 
iletişim gurubu yarışın resmi ilan panosu olarak kullanılacaktır. Yarışan ekipler, yarışlar süresince bu grup 
üzerinden yapılan duyuruları ve ilanları takip etmekle yükümlüdür. 

 
9 YARIŞLARI BAŞLATMA VE YARIŞ PROGRAMI 
9.1 Bu yarışlar, RRS 26 uyarınca aşağıdaki gibi başlatılacaktır. 
9.2 Tüm sınıflar için 1 adet coğrafi (İstanbul Boğazı) yarış planlanmaktadır. 
9.3 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:45 Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak 1 dakikalık saygı duruşu ardından start 

işlemlerine başlanılacaktır. 
9.4 Yarış (29 Ekim 2022 Cumartesi) için ilk uyarı işareti saati 11:55 olacaktır.   
9.5 Start etme süresi tüm sınıflar için 15 (onbeş) dakikadır. Bu süre OCS olan tekneler için de geçerlidir. 
9.6 Uyarı işareti verilmemiş tekneler, start hattından ve kendilerinden önce start eden/edecek teknelere çapariz 

vermeyecek şekilde uzak duracaklardır. Aksine hareket edenler hakkında Yarış Kurulu talebi ile Protesto 
Kurulunca işlem yapılabilir. 

9.7 Hazırlık işaretinden önce tüm tekneler makinelerini stop etmiş olacaklardır. 
9.8 Yarış Programı, Yarış Organizasyon Komitesi tarafından Ek Yarış Talimatları ile değiştirilebilir. 
9.9 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 16.00’den sonra uyarı işareti verilmeyecektir. Süresi içinde uyarı 

işareti verilmiş ise ve genel geri çağırma yapılırsa veya işlemler sırasında bir hatadan ötürü erteleme (AP) 
bayrağı toka edilirse, ilan edilen saati geçse dahi işlemlere devam edilecektir. 
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10  GERİ ÇAĞIRMA 
Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start 
etmekle yükümlüdürler.  

11 ROTALAR 
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 2022 Rota Kartlarında belirtilen rotalar uygulanacaktır. 
Yarışta uygulanacak rota yarış VHF kanalından, yarış whatsapp grubundan ve start komite teknesi 
üzerindeki beyaz panoya yazılarak duyurulacaktır. 

11.1  Uyarılar: 
Yarışlara katılan teknelerin parkur içinde yer alan tabii manialardan ve sığ sulardan uzak durmaları, 
önemle duyurulur. 

12 START HATTI 
Tüm Sınıflar İçin: 
Dolmabahçe önlerinde demirli Komite Teknesi üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile, start 
şamandırası arasındaki hattır. Komite Teknesi iskelede, şamandıra sancakta bırakılacak olup startların 
yönü genel kuzey yönü olacaktır. Uygulanacak rotaya göre, Startların güney yönlü olması halinde Komite 
Teknesi sancakta, şamandıra iskelede bırakılacaktır. 

13  START 
13.1 İlk start işlemi tüm IRC sınıfları için tek bayrak altında (pembe bayrak) yapılacaktır. 
13.2 İkinci start işlemi tüm SPORTSBOAT sınıfları için tek bayrak altında (beyaz üzeri SB logolu bayrak) 

yapılacaktır. 
13.3 Üçüncü start işlemi GEZGİN ve DHL Corporate sınıfları için tek bayrak altında (beyaz bayrak) yapılacaktır 
14 FİNİŞ HATTI 

Tüm Sınıflar İçin: 
Dolmabahçe önlerinde demirli komite Teknesi üzerindeki mavi bayraklı gönder ile açığındaki sarı renkli 
şamandıra arasındadır. Finişte komite Teknesi sancakta şamandıra iskelede bırakılacaktır. Uygulanacak 
rotaya göre, Startların güney yönlü olması halinde Komite Teknesi iskelede, şamandıra sancakta 
bırakılacaktır. 

15 ZAMAN SINIRI 
29 Ekim 2022 Cumartesi yapılacak yarışlar için zaman sınırı 17:00’a kadardır. Bu süre içinde finiş 
yapamayan tekneler (DNF) puanı alacaklardır. 29 Ekim 2022 Saat 11.30’dan önce ve 17:00’den sonra 
İstanbul Boğazı'nda yelken seyri yapmak KESİNLİKLE YASAKTIR. 

16  CEZA SİSTEMİ 
17 Yarış esnasında, RRS Bölüm 2 kurallarından birini veya fazlasını ihlal eden tekne İki-Dönüş Cezası, RRS 

31’i ihlal eden tekne Bir-Dönüş Cezası kullanacaktır.  

18  TELSİZ İLETİŞİMİ 
Teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması şarttır. Yarışan teknelerin 
aksi belirtilmediği sürece VHF kanal 73’ü ve olanak varsa kanal 16’yı dinlemeleri gereklidir. Bu kanalların 
dinlenmesi yarışla ilgili bilgilerin zamanında alınabilmesi için önemlidir. 

19  YARIŞ KATEGORİSİ:  
WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) Appendix B uygulanacaktır. 

20 ALTERNATİF ROTALAR 
Alternatif Rotalar Ek Talimat ile duyurulacaktır. 
Alternatif coğrafi rota uygulamasında hangi rotanın uygulanacağı, uyarı işaretinden geç olmamak üzere, 
rakam bulunan rota bayrağı toka edilerek VHF kanal 73’ten tüm yarışan teknelere duyurulacaktır. 

21 KUPALAR VE ÖDÜLLER 
Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı dahilinde verilecek kupa, ödül ve özel ödüller Cumhurbaşkanlığı 
Uluslararası Yat Yarışı Talimatları Genel Şartlar 2022 madde 23 belirtilmiştir. 

22 ÖDÜL TÖRRENİ 
30 Ekim 2022 Pazar saat 20:00’de Tersane İstanbul’da yapılacaktır. 
 

10 Ekim 2022, Saat 15:00 
YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ 


