Kalamış Yelken Kulübü – Suadiye Yelken Kulübü
Yat Yarışı
22 Ekim Pazar 2017
Yarış İlanı
1. UYGULANACAK KURALLAR
1.1. WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020
1.2. 2017 TYF Yelken Yarışları düzenleme talimatı, Sporcu Lisans tescil Vize ve Transfer
Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken no Tahsis talimatı, Reklam Talimatı,
Yelken Hakem Talimatı,
1.3. WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2016-2017 Katagori 4
1.4. IRC Kuralları 2017
1.9. Yarış İlanı, KYK Yat trofesi GYT ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki olduğunda
tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.

2. YARISÇILARA DUYURULAR
2.1. Resmi İlan panosu KYK Fenerbahçe Burnu tesislerinde olacaktır.
2.2. Yarış duyuruları KYK Fenerbahçe Burnu ilan panolarında ve web sitesinde ilan
edilecektir. Bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği
taşıyacak olup resmi ilan panosunun ve web sitesinin incelenmesi her yarışçının kendi
sorumluluğundadır.
2.3. Yarış Sekreterliği KYK Fenerbahçe Burnu tesislerin de olacaktır.

3. YARIŞ TALIMATINDA DEĞİŞİKLIKLER
3.1. Yarış Talimatlarında yapılacak değişiklikler, ait olduğu günden bir gün önce saat
20:00’ye kadar resmi ilan panosunda ilan edilecektir.
3.2. Yarış programında yapılacak değişiklikler ise uygulamanın yapılacağı günden bir gün
önce saat 19:00’a kadar resmi ilan panosunda ilan edilecek ve aynı zamanda KYK internet
sitesinden yayınlayacaktır.
3.3. Duyuruların alınmaması düzeltme talebi nedeni sayılmayacaktır.

4. KARADA VERILECEK İŞARETLER
KYK gönderi karada verilecek işaretler için kullanılacak ve Yarış Kurulunun Resmi işaret
direği sayılacaktır.

5. REKLAM
Katılımcılar, reklam taşıyabilirler ancak ilgili belgelerini kayıt evraklarıyla birlikte
sunmalıdırlar.

6.KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT
6.1. Yarışlar, tam boyları 7 - 27 metre arası, 2017 senesi için geçerli IRC Ölçü belgesine sahip,
içten veya dıştan takma motor taşıyan tekneler ile Gezgin sınıfı niteliklerine sahip yatlara
açıktır.
6.2. Tüm teknelerde, WS OSR Kategori 4 ‘e uygun olarak gerekli malzeme ve ekipmanın
bulunması zorunludur. Ancak istisna olarak can salı ve fırtına yelkeni bulundurma
zorunluluğu aranmayacaktır.
6.3. GEZGİN sınıfında yarışacak yatlarda son 2 sene içinde IRC sertifikası almamış olma şartı
aranacaktır. Ancak, daha evvel IRC Sertifikası alınmış bir teknenin sahip değişikliği
durumunda, yeni sahibinin destek sınıfına müracaatı, kendisinin de son iki sene içinde IRC
belgesi olan bir teknesi olmaması halinde mümkün olacaktır. Bu teknelerde yarışan dümenci
ve ekibin yat yarışçılığına yeni başlamış ve yeterince deneyimli olmadıkları kabul
edilmektedir. Yarış Organizasyon Komitesi, sebebini belirtmek kaydı ile bir teknenin GEZGİN
sınıfına katılımını ret edebilir.
6.4. Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış olarak,
kayıt ücretleri ile beraber 20 Ekim Cuma günü saat 17:00 ye kadar KYK Fenerbahçe Burnu

tesislerindeki Yarış Sekreterliğine ulaştıracaklardır, web sitesinden kayıt yapılabilir ancak
kayıt ücreti yarış sekreterliğine elden ödenecektir.
6.5. Tekne kayıt ücreti
13.00 m üzeri tekneler için 350 TL
12.00- 12.99m arası tekneler için 300 TL
11.00 – 11.99 m arası tekneler için 275 TL
10.00 – 10.99 arası tekneler için 250 TL
9.99 – 9.00 m arası tekneler için 225 TL
9 metre altı ve Gezgin sınıfı için 200 TL dir.

20 Ekim Cuma günü saat 17:00’den sonra yapılacak geç kayıt veya ödemeler için 100.00 TL
ilave gecikme bedeli uygulanır.
6.6. Yarıslar, IRC-0, IRC-1, IRC -2, IRC -3 ,IRC-4 ve GEZGİN sınıfları olmak üzere altı ana sınıfta
yapılacaktır.
Teknelerin Sınıflara göre dağılımı
IRC 0 Sınıfı ( beyaz flama ): TCC 1,130 ve üzeri tekneler,
IRC I Sınıfı ( sarı flama ) : TCC 1.070 – 1.129 arası tekneler ile TCC değeri 1,070 altında
olmasına
rağmen tam boyu (LOA) 11.60 m ( 38 Feet ) ve üzeri olan tekneler.
IRC II Sınıfı ( Yeşil flama ): TCC 1,069 ve 1,020 arası olan tekneler ile TCC değerine
bakılmaksızın Farr 30 (Mumm 30) tipi tekneler.
IRC III Sınıfı ( Lacivert flama ) : TCC 1,019 ve 0,980 arası olan tekneler.
IRC IV Sınıfı ( Turuncu Flama ): TCC 0,979 ve altı olan tekneler.
Gezgin Sınıfı (Bordo flama ) : KYK genel yarış talimatında duyurulduğu üzere Handikap
sistemine tabii olacaktır. Kalamış Yelken Kulübü Yat Yarışları Genel Talimatı 2017 madde19.2

6.7. KYK - SYK Yat yarışında yarışan yatların IRC sınıflarında yarışabilmesi için endorsed IRC
sertifikasına sahip olmaları şarttır.

6.8. Teknelerdeki yarışçıların 2017 yılı için vizeli Sporcu Lisansı olmak zorundadır. Geçerli
lisansı olmayan yarısçılara geçici sporcu lisansı KYK Yarıs Sekreterligi’nce çıkartılacak ve
lisansı olmayan yarısçı kaydı kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2017 yılı için tespit edilen geçici
lisans ücreti : 75 TL’dir. Yabancı uyruklu sporcularda lisans aranmaz.
6.9. Yarıslar tüm bölgelere ve yabancı yatçılara açıktır.
6.10. Yarışlara IRC sınıflarında Yelken numarasız tekne kabul edilmeyecektir.

7. PROGRAM :
7.1. Yarışın ilk uyarı saati 12:50 dir,
7.2. 15:00 den sonra Uyarı işareti verilmeyecektir.
7.4. Start sırası önce IRC 0 - IRC 1- IRC2 ve IRC 3 sınıflarına birlikte, ardından IRC 4 ve Gezgin
sınıflarına verilecek şekilde planlanacaktır. Ek yarış talimatı ile start lar birleştirilebilir veya
sırası değiştirilebilir.
7.5. Yarışlar RSS 26 nın değişik şekli ile aşağıdaki gibi başlatılacaktır.

Uyarı İşareti: Sınıf flamaları BİR seda işareti ile toka edilir ( Starta 10 dakika var )
Hazırlık İşareti : Kod bayrağı ‘P’ ( beraberinde komite kararına göre ‘I’, ‘Z’ veya ‘U’
bayrağı) BİR seda ile toka edilir. ( Starta 5 dakika var )
Bir Dakika: Kod bayrağı ‘P’ ( beraberinde komite kararına göre ‘I’, ‘Z’ veya ‘U’ bayrağı )
BİR seda ile arya edilir. ( Starta 1 dakika var )
Start İşareti : Sınıf flamaları BİR seda ile arya edilir. ( Start )

7.6. KYK GYT uyarınca (12.1c) OCS olan tekneler kendilerini teşhis etmekle yükümlü olup
Yarış kurulu VHF kanalından bu tekneleri duyurmayacak ve bu konudaki çağrılara cevap
vermeyecektir.
7.7. Start hattı rota kartlarında belirtildiği şekilde olup KYK web sayfasında rota
numaralarına göre ilan edilmiştir.

8. ROTALAR: KYK web sitesindeki rotalar uygulanacaktır. Hangi sınıfa hangi rotanın
uygulanacağı Yarış gününden bir gün önce en geç saat 19:00 da ilan panosunda , Web
sitesinde duyurulacaktır ve ayrıca start öncesi komite tarafından yarışan yatlar
bilgilendirilecektir.

9. YARIŞ SÜRESİ
9.1. Her sınıfın ilk teknesi için yarış süresi saat 18:30e kadardır. Sınıfların ilk tekneleri bu
süre içerisinde finiş yapmışsa yarış süresi 1 saat daha gün batımına bakılmaksızın uzatılır. Bu
süre içerisinde finiş yapamayan tekneler DNF sayılacaklardır.
9.2. Yarış kurulu gerekli gördüğü taktirde VHF kanal 73 den yarış süresini uzatabilir.

10. CEZA SISTEMLERİ
RRS Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden tekne/tekneler RRS 44.1 ve 44.2’ye uygun olarak ceza
alternatiflerini kullanacak ve bu hususta protesto zaman limiti içinde Yarış Ofisinde
Ceza/Terk Deklarasyon Formunu dolduracaklardır. Deklarasyon vermeyen tekne / tekneler
ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.

11.EKIP SINIRLAMALARI
Yarışlarda teknelerde bulunan ekip sayıları sertifikalarda yazan sayıyı IRC 0-1 sınıflarında 2,
IRC 2-3-4 sınıflarında 1 den fazla geçemez. Her teknede en az 3 ekip üyesi bulunmak
zorundadır. Organizasyon Otoritesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu veya
ziyaretçiler bu sayı dahilinde değildir ancak emniyet kurallarına uymak
mecburiyetindedirler.

12. ÖLÇÜ ve DENETLEMELER
12.1. Tekne ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliği ve teknenin sertifikasına
uygun şekilde muhafazasından tekne sahibi sorumludur.
12.2. Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Komitesi Başkanının veya tayin ettiği
ölçücünün isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler.

13. EMNIYET KURALLARI

13.1. WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2016-2017 Katagori 4 ye göre bulunması gereken
tüm malzeme ve ekipmanın yarışlar süresince mevcut bulundurulması teknenin kendi
sorumluluğundadır.
13.2. Yarıştan çekilen tekne(ler) en kısa zamanda Yarış Komitesini bilgilendirecektir ve
mesajın alındığından emin olacaktır. Buna uymayan tekneler hakkında Yarış Komitesi RRS
Kural 2 uyarınca protesto verebilir.
13.3. Tekneler yarışlar süresince uygun demir ve yeterli miktarda zincir ve halatı taşımak
zorundadırlar.
13.4. RRS Kural 27.1 uyarınca, Yarış Komitesinin, Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile
uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi can yeleklerinin tüm
yarışlar sırasında giyilme mecburiyetini belirtecektir.

14. ÖDÜLLER
14.1. Yarış Kalamış Yelken Kulübü Yat Trofesine puan verecektir.
14.2. Her gurubun ilk 3 teknesine ödül verilecektir.
14.3. Ödül töreni hemen yarışın bitiminde sonuçlar açıklanır açıklanmaz KYK Fenerbahçe
Burnu tesislerinde yapılacaktır.

15. SORUMLULUK
Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. Tekne sorumlusu kayıt
formunu imzalamakla, kendisinin ve teknede bulunan tüm ekibinin bu kural ve talimatları
okuduklarını ve sorumluluklarını peşinen kabul ederler.

16. SIGORTA
Yarışlara katılan her teknenin geçerli bir Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortasına sahip
olması tavsiye edilir.

17. DIGER HUSUSLAR
Yarış ile ilgili sorularınız için KYK Yarış Ofisi’ne müracaat ediniz.
Tel : 0 216 336 54 29

E-mail: yelken@kalamisyelken.com.tr

KYK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

