
 
 

 
 
 
 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI 3. ULUSLARARASI 

YAT YARIŞI 2022 

 

EK TALİMAT - 1 

 
(GENEL YARIŞ TALİMATI DEĞİŞİKLİKLERİ) 

1. CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞI TALİMATLARI GENEL ŞARTLAR 2022 Madde 1.12 
tamamen kaldırılmıştır. 

 

2. CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞI TALİMATLARI GENEL ŞARTLAR 2022 aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

3. Madde 13. Yarış esnasında RRS Bölüm 2 kurallarından birini veya fazlasını ihlal eden tekne -sportsboat 
sınıfı hariç- İki Dönüş Cezası, RRS 31’i ihlal eden tekne Bir Dönüş Cezası kullanacaktır. Sportsboat sınıfı 
tekneler TYF Sportsboat Genel Yarış Kurallarında yazılı ceza alternatifini kullanacaktır. 

4. Madde 17.2 Kendi Hazırlık İşareti verildiği andan itibaren tekneler motorlarını stop ettirmelidir. Can ve 
mal emniyetinin tehlikeye düşmesi sonucu dış yardım alan; engelden ve tehlikeli durumdan kurtulmak 
amaçlı motor çalıştıran ve yarışa devam eden; akü şarj etmek için şaft ve pervane dönmemek kaydıyla 
motor çalıştıran tekneler ilk fırsatta VHF kanal 73’ten Yarış Komitesi’ne ve protesto zaman limitinden 
önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir.  Deklarasyon veren teknelerin durumu Protesto 
Komitesi’nce değerlendirilecek ve uygun bir zaman cezası verilecektir. 

5. Madde 17.4 Yarıştan çekilmiş/terk eden teknenin sahip veya sorumlu kişisi, ilk fırsatta VHF kanal 73’ten 
ve protesto zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir. 

6. Madde 17.5 Bir Dönüş Cezası veya İki Dönüş Cezası yapmış teknenin sorumlu kişisi, bu hususlar ile ilgili 
deklarasyonu ilk fırsatta VHF kanal 73’ten Yarış Komitesi’ne ve protesto zaman limitinden önce Yarış 
Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir. Deklarasyon vermeyenler ceza dönüşü yapmamış 
sayılacaklardır. 

7. Madde 17.10 ii. Finiş hattından geçmiş finiş yapmış bir tekne, finişten sonra herhangi bir sebepten 
yarıştan vaz geçerse, finiş yapmış teknenin sorumlu kişisi, ilk fırsatta VHF kanal 73’ten Yarış Komitesi’ne 
ve protesto zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir. 



8. Madde 17.10 iii Ceza dönüşü yapmış tekneler, ilk fırsatta VHF kanal 73’ten Yarış Komitesine ve protesto 
zaman limitinden önce Yarış Sekreterliğine yazılı olarak bildirecektir.  Aksine hareket edenler, ceza 
dönüşünü yapmamış sayılacaklardır. 

9.  ** CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞI TALİMATLARI GENEL ŞARTLAR 2022 aşağıdaki 
madde eklenmiştir 

10. Madde 17.11 - Protesto duruşmalarının dili Türkçe olacaktır.  Tarafların kendileri ve tanıkları için 
tercüman sağlamaları her iki tarafın kendi sorumluluğundadır.  Çevirmenin hazır olmaması duruşma 
zamanını değiştirmez. 

11. Genel Şartlar Madde 19.3’te bahsi geçen “4.3” atıf maddesi  “5.3” olarak değiştirilmiştir. 
 
YARIŞ KURULU 
27 Ekim 2022, Saat: 17.00 

 


