Klasifikasyon Soru Formu
Son 24 ay içerisinde aşağıdakilerden hangilerini yaptınız?
Soru 1.

Yarışlara sadece hobi amacı ile (ücret almadan, boş vakitleri
geçirmek için) katıldım.

EVETGrup 1

Soru 2.

Yarışa katılmak için ücret aldım veya bana ücret ödenmesi
teklifini kabul ettim.

HAYIRGrup 1

Soru 3.

Bir yarış veya yarış serisinde bir veya birden fazla teknenin
performansına etki edebilecek bilgi veya yeteneğime gereksinim
duyulan bir iş yaptım.

HAYIR
Grup 1

Soru 4.

Klasifikasyon sınırlamalarının uygulandığı bir etkinlikte yarıştım.
Cevabınız EVET ise, ilgili etkinlikleri sıralayınız; bunların her biri
için o etkinliğin kuralları uyarınca klasifikasyonunuzu belirtiniz.

Soru 5.

Beni 2. Grup Klasifikasyonlu yapabilecek bir iş’de çalıştım.

EVET
Grup 2

Soru 6.

Beni Grup 3 yapabilecek bir iş’de çalıştım veya ücret aldım.

EVET
Grup 3

Soru 7.

Deniz işinde veya deniz organizasyonunda iş gördüm. Cevabınız
EVET ise, görevlerinizi ve ilgili tarihleri sıralayınız.

HAYIR
Grup 1

Soru 8.

Yarış esnasında benim veya bir işverenimin ürün veya
hizmetlerinin kullanıldığı bir teknede yarıştım.

HAYIR
Grup 1

Soru 9.

Yelken eğitimi veya görev tanımım içerisinde yarış eğitimi olan
bir iş’de çalıştım. Cevabınız EVET ise, bu faaliyetiniz ekibin bir
parçası olduğunuz tekne ile veya o takıma dahil bir başka tekne ile
ilgili miydi?

HAYIR
Grup 1

Soru 10.

Tekne, ekip, yelken veya malzeme ile ilgili olarak eğitim,
antrenman, ayar, test, bakım veya hazırlık faaliyetleri ile ilgili
olarak ücret aldım.

HAYIR
Grup 1
HAYIR
Grup 2
EVET
Grup 3

Soru 11.

İsmimin veya görüntümün yelken performansım ile ilgili olarak
kullanılmasına izin vermem karşılığında 2000 ABD Doları veya
bundan fazla bir ücret aldım.

EVET
Grup 3

Soru 12.

24 yaşından genç olduğunuz taktirde, bu yaşınızın kural 22.2.1(b)
uyarınca yaş muafiyetine hak kazandıracağı kanaatinde misiniz?

Klasifikasyon Deklarasyonu
ISAF Yelkenci Klasifikasyon Kuralları’nı okuyup anladığımı ve işbu başvuruyu bizzat
doldurduğumu beyan ederim. Yanlış veya yanıltıcı bilgi vermem halinde, RRS 2 ve/veya
RRS 69 uyarınca duruşmaya çıkarılabileceğimi kabul ederim.
1. Grup / 2. Grup / 3. Grup Yarışmacı olduğum kanaatindeyim.
İşbu formda vermiş olduğum bilgilerin bilgisayar ortamında muhafaza edilmesini kabul
ediyorum. ISAF’ın işbu başvuru ile ilgili olarak internette yayınlayacağı bilgilerin, ismim,
temsil ettiğim ülke, kullanıcı numarası, klasifikasyonum ve klasifikasyon sürem ile sınırlı
olacağını anlıyorum.
Bu bilgilerden herhangi birinin klasifikasyonumu etkileyecek şekilde değişmesi halinde, ve
her halükarda ilgili etkinliğin ilk yarışından önce, veya yanlış bilgi vermiş olduğumu fark
ettiğim taktirde, Klasifikasyon Mercii’ni ve gerek olduğu hallerde katılımcıyı ve yarış
organizatörünü en kısa sürede bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Klasifikasyon Mercii’nin veya bu merciin yetkilendirdiği kişi veya kurumların
klasifikasyonumu teyid etmek amacıyla bana başkaca bir bildirimde bulunmadan diledikleri
kaynaklardan ilave bilgi araştırabileceklerini kabul ederim.
Yukarıda belirtilen koşulların tamamını idrak ettiğimi beyan ederim.

