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İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 

AÇIK İSTANBUL LİGİ & TROFESİ 

YARIŞ İLANI 

2019 

Optimist - Laser Standard - Laser Radial - Laser 4.7 - 420 - Pirat 

İ stanbul İ l Yelken Temsilciliğ i 2019 yılı Faaliyet Proğramında yer alan Optimist - Laser Standard - 
Laser Radial - Laser 4.7 - 420 - Pirat sınıfları için orğanize edilecek olan Açık İstanbul Ligi & Trofesi 
Yelken Yarışları, İ stanbul Yelken Kulu bu  tarafından ihdas edilmiş olup, 6 Ayak şeklinde icra 
edilecektir. 

1.  KURALLAR 

Yarışlar, WORLD SAİLİNG Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2017-2020), TYF 2019 yılı İ lke Kararları, bu 
Yarış İ lanı, TYF Genel Yarış Kuralları 2019, Yarışan Sınıfların Geçerli Sınıf Kuralları ile yayınlanacak 
o zel Proğram, Puan Sistemi ve yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. 

2.  REKLAM 

Yarışların Reklam Kateğorisi, WORLD SAİLİNG, Reklam Kodu, Kateğori C olacaktır. 

3. KAYITLAR 

3.1. Yarışların açık statu su  ğereğ i, Liğ’e İ stanbul dışındaki illerden veya yurt dışından kayıt yapılabilir. 

3.2. Kayıtlar lig başlamadan önce bir kez alınacak olup, lig yarışları başladıktan sonra kayıt 
yaptırmak      mümkün değildir. Ancak; 1. Ayak yarışları “2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Kupası”na, 6. Ayak yarışları “67. Yıl Altın Kilit Kupası”na puan vereceğinden, bu ayaklar için 
yeni kayıt verilebilir. Bu ayaklardaki yeni kayıtlı sporcular trofe puanı alamazlar. 

3.3. Kayıtlar TYF kayıt formu ile İ stanbul Yelken Kulu bu  Sportif Direkto rlu ğ u 'ne yapılacaktır. Kayıt 
yaptıracak sporcuların kayıt sırasında TYF 2019 yılı lisanslı sporcular listesinde bulunması 
zorunludur. Kayıtlar 12 Nisan 2019 Cuma ğu nu  akşamına kadar: İstanbul Yelken Kulübü Sportif 
Direktör Yalçın Gürkan Dikkatine; Fenerbahçe Burnu Alara Sok. Kadıköy-İstanbul,                             
Tel:02163369372-02163360633, Fax:02165509426, E-mail: 
sportsdirector@istanbulyelken.org.tr gönderilmiş olmalıdır. 

3.4. Kayıt u creti yoktur. 

3.5. Antreno rler, her bir ayak yarışları başlamadan o ayak yarışlarına ğelmeyecek sporcu listesi ile yelken 
numarası ya da sınıfı değ işmiş sporcularının listesini yarış sekreterliğ ine vereceklerdir. Bu yazılı 
bildirim yapılmadan değ işik numara ile ya da başka bir sınıfta yarışan sporcular DNC puanı 
alacaklardır. 

3.6. Antreno rler, her bir ayak yarışları başlamadan TYF Antreno r Kayıt Formunu yarış sekreterliğ ine 
vereceklerdir. TYF Destek botu Kullanma Talimatına uyğun olmayan antreno r botlarının ğo rev 
yapmaları mu mku n olmayacaktır. 

3.7. Antreno rlerden her hanği bir kayıt u creti alınmayacaktır. 

4. PROGRAM 

4.1. (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 1.Ayak Yarışları) : 13-14 Nisan 2019 (Optimist-Laser-420) 

(Açık İ stanbul Liği&Trofesi 1.Ayak Yarışları) : 14 Nisan 2019 (Pirat) 

 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 2.Ayak Yarışları) : 27-28 Nisan 2019 (Optimist-Laser-420) 
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 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 2.Ayak Yarışları) : 28 Nisan 2019 (Pirat) 

 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 3.Ayak Yarışları) : 08-09 Haziran 2019 (Optimist-Laser-420) 

 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 3.Ayak Yarışları) : 09 Haziran 2019 (Pirat) 

 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 4.ve 5.Ayak Yarışları) : 20-23 Temmuz 2019 (Optimist-Laser-420)   

 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 4.Ayak Yarışları) : 21 Temmuz 2019 (Pirat) 

 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 6.Ayak Yarışları) : 02-03 Kasım 2019 (Optimist-Laser-420)   

 (Açık İ stanbul Liği&Trofesi 5.Ayak Yarışları) : 03 Kasım 2019 (Pirat) 

4.2. Tüm ayaklarda, her yarış günü, ilk start saati 12:00'dir. 

4.3. Tu m sınıflar için 13-14 Nisan 2019 ğu nu  yapılan yarışlar aynı zamanda “2. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Kupası”,  02-03 Kasım 2019 ğu nu  yapılan yarışlar, aynı zamanda 67. Yıl Altınkilit 
Kupası Koyiçi Yarışları ve Pirat Ligi 6. Ayak Yarışlarına puan verecektir. 

4.4. Her Ayaktaki Yarış Sayısı:                                                                                                                                                                                        
Optimist-Laser-420 sınıfları için her ayakta planlanan yarış sayısı 6'dır. Pirat sınıfı için her ayakta 
planlanan yarış sayısı 3'du r. Optimist-Laser-420: (Toplam 36 Yarış) Pirat: (Toplam 15 Yarış) 

4.5. Optimist Sınıfında, ğerek ğo ru ldu ğ u nde, yarış kurulu ğruplama yaparak start verebilir. Ancak 
Trofe’nin ayaklarında ğruplarda eşit sayıda yarış yapılması puantaj için zorunludur. 

4.6. Yarış Kurulu ru zğar koşulları nedeniyle bazı sınıflarda yarışları 1 ğu n o nceden (Saat 20:00'ye kadar) 
ilan ederek iptal edebilir. 

5. ÖLÇÜ KONTROLLERİ 

5.1. Yarışlarda, her yarışmacı teknesini Sınıfının ğeçerli o lçu  kurallarının belirttiğ i değ erlerde 
bulundurması zorunludur. 

5.2. Yarışlar o ncesinde o lçu  kontrolu yapılmayacaktır ancak; Yarış Kurulu yarışlar esnasında lu zumlu 
ğo rdu ğ u  hallerde, teknelerin o lçu  ve Sınıf kurallarında zorunlu avadanlıklarını kontrol edebilir. 
Standartlara uymayanlar hakkında Protesto Kurulu işlem yapabilir. 

6. KULLANILACAK TEKNE & EKİPMAN 

Tu m sınıflarda, herkes kendi tekne ve ekipmanını kullanacaktır. 

7.  YARIŞ TALİMATLARI 

 Yarış Ofisi duyuru panosunda ilan edilecektir. 

8. YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT ADRESİ 

Yarış Ü ssu  İ stanbul Yelken Kulu bu 'du r. 

Liğ Yarışları ile ilğili her tu rlu  bilği & irtibat için: 

Yalçın GÜ RKAN (İ stanbul Yelken Kulu bu ) 0216 336 9372 - 0216 336 0633, Faks:0 216 346 2737 

E-Mail: sportsdirector@istanbulyelken.orğ.tr GSM: 0532 232 5682 

9. KONAKLAMA 

İ stanbul dışından ğelecek yarışmacılar, kendi konaklama olanaklarını kullanacaklardır. Ancak 
İ stanbul Yelken Kulu bu  kampusu nde (yatakhane şeklinde olmak u zere) 60 kişilik konaklama olanağ ı 
mevcuttur. Konaklama opsiyonları fiyat tesbiti için: Dilara KOL ile ğo ru şu lecektir. Yer tahsisi başvuru 
o nceliğ ine ğo re yapılacaktır. O nceden rezervasyon yapılması şarttır. 

10. UYGULANACAK ROTALAR 

Yarışlar ru zğar durumlarına ğo re, Caddebostan-Fenerbahçe & Kalamış parkurlarında yapılacaktır. 
Üyğulanacak rotalar Ek Yarış Talimatları ile beraber duyuru panosunda ilan edilecektir. 

11. CEZA SİSTEMİ 

11.1.RRS Bo lu m 2 Kuralları ihlalinde, Kural 44 uyğulanacaktır. 
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11.2. Bu yarışlar için su u zerinde Protesto Kurulu ğo revlendirildiğ inde bu husus ek talimatla yarışçılara 
duyurulacaktır. Ek Talimat yoksa uyğulama yapılmayacaktır. Ancak su u zerinde ğo revlendirme 
yapılmadığ ında, Yarış Kurulu ve yarışmacıların Kural 42 ihlallerinde Protesto yetkileri mevcuttur. 
Protesto Kurulu bu başvuruları sonuçlandıracaktır. 

11.3. Açık İ stanbul Liği & Trofesi yarışları Temyize açıktır. 

12.PUANLAMA 

12.1 Açık İ stanbul Liği ve Trofesi yarışlarında, (AZ PÜAN Sİ STEMİ ) içeren aşağ ıdaki O zel Puanlama 
Sistemi uyğulanacaktır. 

12.2 Planlanan toplam yarış sayısı (Optimist-Laser-420) için 36 yarış, (Pirat) Sınıfı için 15 yarıştır. 
(Optimist-Laser-420) sınıflarında tamamlanan 10 yarıştan sonra 1; tamamlanan 15 yarıştan sonra 2; 
tamamlanan 18 yarıştan sonra 3, 20 yarıştan sonra 4; 24 yarıştan sonra 5 ve 28 yarış tamamlandığ ında 6 
ko tu  yarış atılacaktır. 

Pirat sınıfında ise 8 yarış tamamlandığ ında 1; 12 yarış tamamlandığ ında 2; 15 yarış tamamlandığ ında ise 
en ko tu  3 netice atılacaktır. Az puan hesaplaması atılan yarışlar yapıldıktan sonra sonuçlanır. Her iki 
ğurupta da en az puanla liği tamamlayan sporcu birinci olacaktır. 

O du le hak kazanabilmek için Optimist-Laser-420 sınıflarında en az 9; Pirat sınıfında ise 6 yarışa katılıp, 
bitirmek koşuldur. 

Sporcular, ayak tarihlerinde Milli Takım Kamp ve Mu sabakalarda olduklarını belğelediklerinde 
kendilerine o tarihten o nce tamamladıkları yarışların ortalaması puan olarak verilecektir. Yıl içinde 
sınıflar arasında ğeçiş so z konusu olduğ unda, yıl içinde tamamlanan toplam yarış sayısında, yarıdan bir 
fazla hanği sınıfta yer almışsa, sporcunun final değ erlendirmesi aynı sınıf içinde yapılır. Yarıdan bir fazla 
yarışa katılmayan sporcular değ erlendirilmeye alınmazlar. 

13. EŞİTLİKLERİN BOZULMASI 

Toplam rank/sonuç puanlarındaki beraberliklerin bozulmasında, her iki veya daha fazla eş puana sahip 
teknelerin beraberce yarıştıkları yarışlardaki dereceleri en iyiden ko tu ye doğ ru sıralanacak, eşitlik 
bozulmazsa, beraberce yarıştıkları son yarışta o ndekinin lehine bozulacak, hala bozulmadığ ında kura ile 
eşitlik muhakkak bozulacaktır. 

14. SONUÇLARIN İLANI 

Her ayaktan sonra ğu ncel puan durumu duyuru panosunda ve İ stanbul Yelken Kulu bu  web sayfasında 
yayınlanacaktır. 

15. TEKNE PARKI 

Tekneler İ YK kampusu nde kendilerine tahsis edilen alanlar dışına park edemezler. 

16. TELSİZ İLETİŞİMİ 

TYF Genel Yarış Talimatı Madde 28 uyğulanacaktır. 

17. ÖDÜLLER 

O du ller Liğ bitiminde Trofe o du lleri olarak TYF İ lke Kararlarına uyğun, ileri bir tarihte İ YK lokalinde 
yapılacak ikramlı to renle dağ ıtılacaktır. 

18. SORUMLULUK 

18.1 Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (Bakınız RRS Kural 4 
YARİŞMA KARARİ) İ YK, Yarış ve Protesto Kurulları, orğanizasyon kurulu ve sponsorlar (varsa), yarış 
o ncesinde, esnasında ve sonrasında vuku bulacak her tu rlu  can ve mal hasarından o tu ru  sorumluluk 
kabul etmeyecektir. Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 

18.2 Sporcularının kati kayıt formunda kendi imzalarının yanında veli veya idarecisinin imzasının 
bulunması zorunludur. 

ORGANİZASYON KURULU 

OCAK 2019 


