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EK TALİMAT

1) Yarış İlanı’nın2.3. maddesi değiştirilmiştir:

2.3 GEZGİN Sınıfı (Bordo Flama):
GEZGİN Sınıfında yarışacak tekneler, TYF Genel Yat Yarış Talimatı 2015 Madde 19.3 de 
tanımlanan “Destek Sınıfı” handikap sistemine tabi olacaktır.
Gezgin sınıfına;
a) 2015 yılı IRC ölçü belgesi çıkartmamış,
b) Teknesi yarış amacı ile imal edilmemiş, içi boşaltılmamış, modifiye edilmemiş olan,
c) Yelkenleri sıradan dakron evsafından daha özellikli bir malzemeden yapılmamışolan,
d) Karbon ve benzeri malzemeden yapılan direk, bumba ve gönderi olmayan,
e) İçten takma motoru olan, tekneler girer.
Kayıtlar sırasında GEZGİN Sınıfı için istenen ölçü ve özellik beyanı (teknenin imal yılı, metre 
olarak tam boy LOA, asimetrik/simetrik balon kullanıp kullanmayacağı) ibraz edilecektir.

2) Yarış İlanı’nın3.1. maddesi değiştirilmiştir:

3.1 Kayıt formu tamamen doldurulmuş, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından
imzalanarak ve geçerli IRC 2015 Ölçü Belgesi ve GEZGİN Sınıfı için teknenin imal yılı, metre
olarak tam boy (LOA) ve spinnaker (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı beyanı,
varsa reklam taşıma belgesi ve ekip lisansları ile birlikte en geç 15 Mayıs 2015 Cuma günü 
saat 15:00’a kadar, SYK Yarış Ofisine bizzat gelerek veya SYK’nın faks veya e-posta 
adresine yapılabilir. Kayıt Formları bilgisayar ortamında veya okunaklı ve büyük harf ile 
doldurulmalı ve tüm ekip isimleri Kimlik Belgesinde olduğu şekilde yazılmalıdır.
Yarışlara katılan yarışçıların 2015 yılında alınmış veya 2015 vizesi yapılmış lisans
belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara Geçici Lisans kulübümüz aracılığı
ile25,00 TL karşılığında çıkartılmaktadır. Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa 
katılamazlar.

3) Yarış İlanı’nın 6. Maddesi değiştirilmiştir:

6. Rota kısaltması

Alternatif rota ya da kısaltılmış rota uygulaması yoktur. Yarış kurulu hava ve deniz koşullarına
göre rota içindeki şamandıralardan herhangi birinin şartlı dönüş tarafında herhangi bir sınıf 
için görsel işaretlerle rotayı kısaltıp finiş alabilir.

4) Yarış İlanı’nın12. Maddesi değiştirilmiştir:

12. Yarış Süresi
Yarış süresi tüm sınıflar için saat 17:00’a kadardır.

5) Yarış İlanı’nın13.4. maddesi değiştirilmiştir:

13.4 Ödül Töreni, Wyndham Hotel Kalamış ‘ta 18.00’dan itibaren yapılacaktır.

Yarış Kurulu
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