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I.  YIL 
TAYK /BURGAZADA DENİZ KULÜBÜ/ BAYRAK YARIŞI ŞENLİĞİ İLANI 

18 AĞUSTOS 2007 
 
1. UYGULANACAK KURALLAR 
Yarışlar,  Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF.) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2005-2008., IRC 
Kuralları, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2006-2007,  İşbu Yarış İlanı,   varsa Ek Yarış/Şenlik 
Talimatları uyarınca yapılacaktır.  
2.  YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR    
2.1. Yarışlar, IRC. 0 veya I’den bir, IRC. II ve IRC. III’den birer yattan oluşan takımlara açıktır.   
 

2.2. Yarışlar, tüm bölgelere ve yabancı yatlarla yelkencilere geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak 
koşulu ile açıktır.  
3.  KAYITLAR  
3.1. Kayıt Formu tamamen doldurulmuş, takım kaptanı tekne sahibi veya yazılı olarak yetki verdiği sorumlu 
kişisi tarafından imzalanmış olarak 16 Ağustos 2007 Perşembe günü saat 17:00 ye kadar  Yarış 
Sekreterliğine verilmiş olacaktır.  
 

3.2. Faks veya e-posta ile yapılan kayıtlar için telefon ile teyit alınmalıdır. Aksi takdirde kayıtlar geçersiz 
sayılacaktır.  

İlgili kişi:  Seden EDİPOĞLU 
Telefon: 0212 560 56 55 - 0212 560 56 95    Faks: 0212 560 56 16                                                          
e-posta:  taykkayit@tayk.org.tr ; taykkayit@gmail.com  

3.3. Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş 
sayılırlar.    
4. YARIŞ SEKRETERLİĞİ 
Burgazada Deniz Kulübü’nde kurulacaktır.   
BDK. Tel: 0216. 381 26 65-67 , 381 10 95    
 5. YARIŞ KATEGORİSİ 
ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2006–2007 ye göre Kategori 4 dür. 
7.  ROTA  (HER TAKIM İÇİN) 

Start – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – finiş. (her takım için belirlenecek olan şamandıralar iskelede, finiş yapan 
yatlar için finiş hattında finiş şamandırası sancakta bırakılacaktır. )  
Her tekne bir turun sonunda finiş hattını geçip, bayrağını tabip eden yata verdikten sonra diğer yat 
start edecek, finiş yapan yat start/finiş hattını neta bırakacaktır. 

8. START SAATİ  
İlk yatın start saati 18 Ağustos 2007  Cumartesi günü 14:00’dır. 
9. START HATTI   
Burgazada –Heybeliada kanalında demirli/şamandıraya bağlı komite botu ile doğu yönüne atılmış şamandıra 
arasındaki   hat olup startların yönü genel güney yönü olacaktır.   
Uyarı, hazırlık ve start  İşaretleri Komite Botundan  beşer dakika ara ile gösterilecektir. 
10. FİNİŞ HATTI 
Finiş hattı start hattı ile aynı olup, finişler aksi yönde yapılacaktır. 
11. YARIŞ SÜRESİ 
Yarış süresi saat 18:00 e kadardır.  
l12. RRS BÖLÜM 2 KURALLARINI İHLAL  CEZASI  
RRS. Bölüm 2  Kurallarını ihlal eden  bir yat olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer 
teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra, derhal iki tramola ve iki kavança atarak aynı yönde iki dönüş yaparak 
İki Dönüş Cezası kullanarak kendini temize çıkaracaktır. 
 13.EKİP SINIRLAMALARI   
Asgari ekip sayısı üç olup, azami ekip sınırlaması yoktur.  
14. ÖDÜLLER  
Yarışta birinci (kayıt miktarına göre belki ikinci, üçüncü…ilah…) gelen takım ödüllendirilecek, sonuncu 
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gelen takım yılın kaplumbağa ekibi ilan edilecektir.  
15. SOSYAL ETKİNLİKLER  
Yarış/Şölen bitiminde BDK.’da ödül töreni yapılacaktır.  
16. SORUMLULUK  
16.1. Yacht yarışları tehlikeli olabilir. Bir teknenin ve tekne ekibinin güvenliği tekne sahibi veya yetkili 
temsilcisinin yegane ve kaçınılmaz sorumluluğudur. Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam 
etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir (RRS Temel Kurallar 4)  
16.2. Bu yarışları düzenleyen Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Temsilcileri, Organizasyon, Yarış ve Protesto 
Komiteleri ile Sponsorları; yarışlarda veya bunlara ait çalışmalarda yarış talimatları, yarış rotası ve alınan 
kararlardan, yachtlara, yarışanlara, sorumlu kişi veya mürettebata, dolaylı veya dolaysız meydana 
gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir sorumluluk taşımazlar.                                       
Özellikle yacht sahipleri veya yacht sahibi tarafından yetki verilmiş sorumlu kişileri (skipper):                                             
a) Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu (sigorta dahil- Organizasyon Komitesi tüm tekne sahiplerine, tekne 
ve yarışçılar dahil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmalarını önemle tavsiye eder.) ve 
yachtlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip 
etmeme, yarışa devam edip etmeme sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu, yarışın; Yarış 
Talimatı/Genel Şartlar Madde 1 de yazılı kurallarla idare edileceğini, kurallar uyarınca verilecek cezaları ve 
diğer uygulamaları, içindeki temyiz ve gözden geçirme hakları saklı kalmak şartı ile, karşılaşılabilecek her 
olayın, kurallar uyarınca kesin bir kararı olacağını kabul edeceğini; ve kurallar uyarınca belirlenemeyecek bir 
mesele olduğunda, ISAF veya Spor Arbitrasyon Mahkemesi tarafından temin edilen tüm iç çözümler 
tükenmeden bir hukuki merci veya mahkemeye baş vurmayacağını kabul eder. 
b) Bir yachtın, o yarışta yarışan sahibi veya skipperi sorumlu kişisidir. Yarış süresince organizasyon 
komitesi, yarış komitesi veya protesto komitesi ile kendisi veya yazılı yetki verdiği kişi muhatap olacaktır. 
Yacht sahibi/sorumlu kişi; kendisi veya yetki verdiği kişi dışında sözlü/yazılı iletişim veya yapılan telsiz 
muhaberesinden sorumludur. 
c) Yukarıdaki a ve b maddelerindeki sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının 
dikkatini çekerler.  
d) RRS 1.2 Can Kurtarma ekipmanı ve kişisel yüzdürücü; “Sınıf Kurallarının başka şart önermediği 
durumlarda bir tekne içindeki herkes için yeterli can kurtarma ekipmanı bulundurulacaktır ve bir tanesi acil 
durum kullanımı için hazır olacaktır. Her yarışçı, şartlar için uygun kişisel yüzdürücü giymekle şahsen 
sorumludur.” 
e) Yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan ederler. Kayıt veren her yacht bu 
sorumlulukları kabullenmiş sayılır.  
 
NOT: 3 kayıttan az yarış/şenlik yapılmayacaktır. 
 

 
 
 

 
 

BAYRAK YARIŞI ŞÖLENİ KAYIT FORMU 
 
TAKIM ADI : 
 
 
TAKIM YATLARI ADLARI VE TCC. DEĞERLERİ: 
IRC. 0 VEYA I : ADI:      TCC: 
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IRC. II  : ADI:      TCC: 
 
IRC III  : ADI:      TCC: 
 
YARIŞ SIRASI:  

1. TUR: 
2. TUR: 
3. TUR: 

 
Bu yarış/şenlikte ISAF. IRC. Ve işbu Yarış İlanı hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğumu, yarış/şenlik esnasında 
meydana gelebilecek her türlü can ve mal kayıp ve zararı için TAYK.’nün mesul olmayacağını beyan ve kabul ederim.   
 
 
      SORUMLU KİŞİ: 
 
      ADI VE SOYADI: 
 
      İMZA: 
 
      TARİH: 
 
 
 
 
 
 

18 AĞUSTOS BURGAZADA ŞENLİĞİ 
Denizci Nikahı 
Bu törensel şenlik, özellikle yarış teknelerinde tanışmış ve yarışmakta olan evli çiftler, kendi arzuları ile yarıştıkları 
tekne içinde o teknenin kaptanı tarafından yapılacak bir törenle sembolik olarak bir kere daha evlenebileceği gibi yaş 
limiti olmadan isteyen çiftler nikah tazeleyebilir. Bu törenler adına uygun, şenlik şeklinde olacak ve biraz da o tekne 
elemanlarının yaratıcılığına bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilecektir. Nikah Törenleri 18 Ağustos 2007 
Cumartesi günü 12:30 -13:30 saatleri arasında Burgazada Deniz Kulübü önünde yapılacaktır. 
Önerilen tören: 
Nikah teknesinin arkasına çalı, çırpı vs. gibi şeyler bağlanacak, tekne gelin ve damadı bekleyecektir. 
• Damat, bir botla mayo üzerine papyon kravat takmış olarak, 
• Gelin ise ayrı bir botla mayo üzerine duvak takmış olarak nikah teknesine getirileceklerdir. Tekne kaptanı kısa bir 
konuşma yapıp”….. Poseidon’dan almış olduğum yetkiye göre” diyerek söze başlayıp, sözlerinin sonunda “Bu evliliğe 
itirazı olan var mı?” diye soracaktır. Bekarlar hep bir ağızdan, “Var!” diyecekler, kaptan ise, “Onlar karar vermişse size 
söz düşmez” diye lafı kesip, nikahı ilan edecektir. Diğer tekneler korna çalıp yelken yapraklatırken yeni evliler denize 
atılacaktır. 
Bu törenin müziği Rod Stewart ’ın “Sailing” şarkısı olacaktır. 
BAYRAK YARIŞI: 
Bayrak yarışı 18 Ağustos 2007 Cumartesi günü 14:00’ da başlayacaktır. 
Takım teşkili: 
IRC 1 veya IRC 0’dan bir tekne, IRC 2’den ve IRC 3’den birer tekne; toplam 3 divizyondan 3 tekne bir araya gelerek 
bir takım olacaklardır. Takımlara verilecek isimler serbesttir. 
Rating’ler: 
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Her takımdaki teknelerin tek tek rating’lerinin toplamı takımın rating’i olacaktır. Oluşacak olan rating bantlarına göre 
gerekirse eşdeğer gruplar oluşturulacak ve gruplara göre parkurlar belirlenecektir. Yani her rating grubu için önceden 
hesap edilmiş mevkiye ayrı şamandıra atılacak, her takım (veya takımlar) kendilerine ait şamandırayı döneceklerdir. 
Parkur: 
Start hattı finiş hattı ile aynı olacak, takımların eşdeğer grup rating bantlarına göre farklı mesafelerde şamandıralar 
atılacak; her takım kendi numarasını gösteren şamandırayı dönecektir. Şamandıra yerleri raiting bantlarına göre 
hesaplanıp atılacaktır. Takımlar en fazla 3 gruba ayrılacak ve 3 dönüş şamandırası atılacaktır. 
Yarış: 
Takımlara verilen bayrakları taşıyarak tekneler istedikleri sıraya göre start edecek, ancak bu yarış sıralamasını yarıştan 
önce yarış komitesine bildirecek. Kendi şamandıralarını döndükten sonra finiş hattına girip bayrağı bir sonraki sınıftaki 
tekneye verecektir. Yarış komitesine verilen sırada değişiklik yapılmayacaktır. 
Çatışmayı önlemek için finiş yapan teknenin tamamının finiş hattını geçmiş olması şartıyla bayraklar tekneden tekneye 
verilirken veya en son teknenin finişe girişinden sonra hakem heyetine verilirken denize girmek ve yüzmek serbest 
olacaktır. 
Finiş 
Bayraklar komite botundaki görevli yarış komitesi üyesine verildiği anda finiş alınacaktır. 
Ödül Töreni: 
Aynı gün yarış bitiminden sonra Burgazada Kulübünde yapılacaktır. 
Yalnız birinciye kupa verilecektir. Ayrıca sonuncu gelene de özel bir ödül verilebilir. Veya ceza verilebilir. ( Örnek 
ceza. Ekip halinde podyuma çıkıp “Biz salyangoz takımıyız en arkadan geliriz” diye bağırırlar böylelikle ilan 
edilmekten kurtulurlar. Aksi halde yarış ilanlarında o senenin “salyangoz ekibi” olarak adları geçer) 
Kurallar, 
Komite tarafından değiştirilebilir. Komite’nin de son kararı geçerlidir. 
NOT 
Değerli Yarışçılarımız 
Parkurların düzenlenebilmesi için yarışçı arkadaşların bir araya gelerek ivedilikle takımlarını kurup kulübümüze 
müracaat etmelerini rica ederiz. 
Organizasyon Komitesi 
27 Temmuz  2007 
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