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2017 – 2018 YATÇI TOPLANTISI
SERDAR ÖNER - FLAMENCO
SORU : IRC 3 Sınıfında 6 tekne 0,980 puanın – 0,986 civarında ve dolayısı ile Rating
bantlarının aşağı çekilmesi (0,970) olacak mı ?
2019’da 0,980, 0,975’a çekilecektir.
SORU : Evvelki yıllarda olduğu gibi sosyal medya platformu ekibi olacak mı ?
Evet, olacak; çalışılıyor.
GENCO SİNDEL – UNIQ2GO HANGOVER
SORU : Turgutreis – Sığacık – Çeşme ? Çakabey 2018 yarışında Etap ne olacak ?
Federasyon ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmeler neticesinde yarışçılarımız kısa
sürede bilgilendirilecektir.
SORU : E-mail ‘de belirttiğim gibi , FARR 40 ‘lar için çalınan düdük , MAT 1010 ‘lar içinde
çalınabilir mi?
Tabii ki. 5 starter yeterli kabul edilecektir.
SİNAN SÜMER - ALİZE TEKNELERİ
MAT 1010 benzer tekneleri içinde, en az tekne katılım şartı belirlenmeli ve yarış takvimine
eklenmelidir,
Yanıtı yukardaki soruya verilmiştir.
CEM GÖZEN – BURGANBANK EXTREME
SORU : IRC 2 bantında bulunan teknelerin arasında mesafe farkı oluşuyor ve yeni düzenleme
olabilir mi ?
Hayır
ORHAN TÜKER – ÇILGIN SİGMA
SORU : Sınıf ayırımları düzenlemesi ?
Yanıt yukardaki sorulara verilmiştir.
SORU : Burgazada yarışında , diğer etkinlikler nelerdir?
Planlanan aktiviteler; bisiklet yarışı, koşu yarışı ve triathlon.
Tavsiye : Marmara Adası dönülsün,
Geçmiş tecrübelere istinaden böyle bir şey yapılmayacaktır.

GÜRHAN TÜKER – KORZA
SORU : Burgazada yarışında bağlanacak yer ?
Bununla ilgili gerekli çalışma yapılacak. Yeter ki yarışçılar ödül törenine gelsin.
KEREM TANÖREN – FARRFARA
SORU : Farr 40 Şampiyonasının Mayıs yarışı , Güney kulüplerinden( BAYK ) yarışı ile çakışıyor,
tarih değişikliği olacak mı ?
Hiçbir tarih değişikliği yapılması pprogram nedeniyle mümkün değildir.
SORU : 2017 Farr 40 şampiyonasında olduğu gibi , 2018 şampiyonası ödülleri ayrı ayrı mı
olacak ?
Evet. Ayrı ayrı olacak.
EMİR İÇGÖREN – AMEERA
SORU : Güney yarışında genel overall ödülü var mı ?
Bu sene eklenecek.
SORU : 2001- 2017 yarışlarının tekne katılım oranlarına baktım ve Sponsorlu tekneler katılım
gösteriyor sponsorsuz/gezi teknelerin sayısı da giderek azalıyor, Katılımı arttırmak için neler
yapılabilir?
Tavsiye : Medya’ da yarışların tanıtımı yapılmalı,
AYDIN YURDUM – GOBLİN 5
Tavsiye : Eğitim planlaması gibi , yarışçılara kurallarla ilgili eğitim çalışması yapılmalı,
Antrenman ve eğitim yarışları Mayıs’tan itibaren Çarşamba günleri yapılacaktır. Teorik kural
eğitimi için henüz bir planlama yapılmamış olup konu ile ilgili çalışma yapılacaktır.
SORU : Farr 40 gibi iyi bir filo var ve Farr 40 ‘lar için ayrı değerlendirme olabilir mi ?
Minimum 6 Farr 40’ın start ettiği yarışlarda böyle bir değerlendirme yapılacaktır.
BERK ARAT – BE BLUE
SORU : 1 yılda yalnız , 1 kez Geçici lisans çıkarılır diyorsunuz, bunu 3 yarışlık geçici lisans
çıkarılabilir mi ?
Bu konuyu TYF’ye iletiyoruz.
TURGAY AYTAÇ – MİNERVA
DAKSAR olarak bizler , güvenlik botlarımızla yarışlarınızda görev almaya devam etmeyi
planlıyoruz,
SERDAR ÖNER – FLAMENCO
SORU : Federasyon yat temsilcisini toplantılara davet ediyor musunuz?
Tavsiye : Boğaziçi yarışlarından vazgeçmeyiniz

DENİZ FIÇI – ARÇELİK PAPİLİ
Tavsiye : Firmaların organizasyon etkinliğini nasıl arttırabiliriz bunun yolunu bulmalıyız,
TARGAN HAZARHUN
SORU : 07-08 Mayıs , 09-10 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak Sea Survıval eğitimlerinde Asıl
katılımcıların yanı sıra yedek katılımcılar da eğitime dahil edilecek mi ?
Kontenjan arttırılmaya çalışılacaktır.
ONUR BİLGEN – LOGO
SORU : Yarışlar sonrası , ödül törenleri Kalamış’ta yapılabilir mi ?
Seri yarışlar dışında yarışların ardından yapılmaya gayret edilecektir.

