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1 YARIŞ İLANI MADDE 9.4 AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR. 
 

9.4 Start Sıralaması Aşağıdaki Gibi Olacaktır. 

 

(a) 04 Haziran 2016 Cumartesi günü start sıralaması aşağıdaki şekilde olacaktır: 

İlk start IRC IV ve Destek sonra IRC III, sonra IRC 0 şeklinde olacaktır.  

 

  (b)   05 Haziran 2016 Pazar günü start sıralaması aşağıdaki şekilde olacaktır: 

İlk yarış için ilk start IRC 0, sonra IRC IV ve Destek, sonra IRC III şeklinde olacaktır.  

Ancak, gününün ilk yarışından sonra verilecek olan ikinci yarış startlarında, start sıralaması 

değişiklik arz edebilir. Böyle bir durumda Yarış Komitesi VHF Kanal 73 den yarışan yatları 

bilgilendirecektir.  

 

  (c)   Aşağıdaki madde 2 ile yapılan düzenleme geçerlidir. 
 

 

2 YARIŞ TALİMATI MADDE 10.2 AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

 
10.2 Genel Geri Çağırma: Bir start işaretinde Yarış Komitesi, start hattının rota tarafında olan veya RRS 

30’un uygulandığı tekneleri belirleyemezse, veya start uygulamasında bir yanlışlık olmuşsa, Yarış 

Komitesi “1.Tekrar Flamasını” iki seda işaretiyle toka ederek genel geri çağırma yapabilir (RRS 

29.2). Bu, VHF Kanal 73’den ilan edilecektir. 
 

1. Tekrar Flaması aşağıdaki şekilde arya edilecektir: 

 Geri çağırma programlanan BİRİNCİ veya İKİNCİ startta olduğu zaman - izleyen sınıf(ların) 

hazırlık işaretinde (RRS 29.2 değişikliği) 

 Geri çağırma programlanan ÜÇÜNCÜ startta olduğu zaman - toka edildiği zamandan bir kaç 

dakika sonra 
 

Geri çağrılan sınıf(ların) yeni start işlemleri programdaki tüm start işlemlerinden sonra başlayacaktır 

(eğer kendisinden önce geri çağrılan startlar varsa). 
 

Yenilenecek start işlemleri için uyarı işareti aşağıdaki şekilde toka edilecektir: 

 Geri çağrılan sınıf(lar) programdaki BİRİNCİ veya İKİNCİ sıradaki start edecek sınıf(lar) olması 

durumunda bir önceki start işareti sırasında  

 Geri çağrılan sınıf(lar) programdaki ÜÇÜNCÜ start edecek sınıf(lar) olması durumunda 1. Tekrar 

Flamasının aryasından 1 dakika sonra 
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