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EK YARIŞ KURALLARI-1 

 
1. Kurallar arasında çatışma olması durumunda Ek Yarış Talimatı öncelik alınacaktır. 
2. Yarışçılara ilanlar; duyuru panosunda ve yarış sekreterliği tarafından kurulan, kayıtlı antrenörlerin 

(ferdi yarışmacılarda kendilerinin) dahil edildiği whatsapp grup uygulaması ile yapılacaktır. 
3. Eğer sözlü talimat ya da değişiklikler verilecekse Lima “L kod” bayrağı talimatın verilmesinden ya 

da değişiklikten en az 5 dakika öncesinden toka edilecektir. 
4. Karadan verilen işaretler Göztepe Yelken Kulübü Tesislerindeki Resmi bayrak direğine asılacaktır. 
5. Yarış Programı ve Resmi toplantılar  

5.1. Yarış programı, Yarış ilanı Madde 5’de belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 
5.2. Hava şartlarının sınıf gereklilikleri veya yarış planına uygun olması şartıyla ilk start verilecek 

sınıf bir gün öncesi Saat 20:00’den geç olmamak kaydıyla ilan edilecektir. 01 Mart 2022 günü 
yarışlarının start sıralaması Techno 293 U13, U15, U17 tamamlanmasına müteakip IQ Foil 
sınıfının yarışlarına geçilecektir. 

5.3. Hava şartlarının uygun olmaması veya yarış kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde start 
sıralamasını Yarış Kurulu değiştirilebilir. 

5.4. IQ Foil sınıflarında heat/grup uygulanmayacaktir. Erkek ve Kadın kategorileri ayrı ayrı 
yarıştırılacaktır. IQ Foil sınıf yarışlarına Erkek kategorisi ile başlanacaktır. 

6. IQ Foil sınıfı yarışları, Course Race, Sprint Slalom formatlarından herhangi birini veya tümünü 
içerebilen bir seriden oluşur. Yarış yönetimi uygun rüzgar hızlarına göre maximum yarışı 
hedefleyecektir. Bu husus Şampiyonalar İçin Yarış Yönetimi Md. 5.1.2'yi değiştirir. 

7. Parkurlar 
7.1.  Hava ve deniz koşullarının uygunluğu, sınıf gereklilikleri ile yarış planı göz önünde 

bulundurularak uyarı işaretinden geç olmamak üzere start/finiş teknesinin kıç omuzunda 
bulunan pano üzerinde gösterilecektir.  

7.2. Yarışmayan bordlar/sınıflar parkura girmekten kaçınacaklardır. Bu maddeye uyulmaması 
halinde tespit edilen sporcuların derecelerine artı 3 puan duruşmasız ilave edilecektir. 

7.3. LR ve LR2 parkurlarında start, finiş şamandıraları turuncu renkte, 1 numara ve kapı 
şamandıraları sarı renkte olacaktır.  

7.4. IQ Foil Sprint Slalom parkurunda start, finiş şamandıraları turuncu renkte, diğer şamandıralar 
sarı renkte olacaktır. 

7.5. Şamandıra üzerindeki numara, işaretler, şekilleri ile açıları düzeltme nedeni olmayacaktır. 
7.6. Parkur botlarında beyaz üzeri siyah “RC” bayrağı kullanılacak olup bulunmaması düzeltme 

sebebi değildir. 
7.7. IQ Foil Sprint Slalom yarışlarında “Apazına Start” SL1/SL2 Slalom Parkuru kullanılacaktır. Bu 

husus uyarı işaretinden geç olmamak üzere start/finiş teknesinin kıç omuzunda bulunan pano 
üzerinde gösterilecektir.  

7.8. Yarışlarda uygulanacak rota kartları eklerde belirtilmiştir. 
8. Start  

8.1. Start Hattı; 
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8.1.1. IQ Foil Course Race yarışlarında; sancak taraftaki yarış kurulu botunun turuncu kerteriz 
bayrağı taşıyan gönderi ile iskele taraftaki turuncu şamandıra arasındaki hattır. 

8.1.2. IQ Foil Sprit Slalom yarışlarında;  
8.1.2.1. SL1 Rota Kartı uygulandığında; sancak taraftaki Yarış Kurulu botunun kıç 

aynasındaki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan direği ile iskele taraftaki turuncu 
şamandıra arasındaki 

8.1.2.2. SL2 Rota Kartı uygulandığında; iskele taraftaki Yarış Kurulu botunun kıç 
aynasındaki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan direği ile sancak taraftaki turuncu 
şamandıra arasındaki hattır. 

8.2. IQ Foil Course Race, IQ Foil Sprint Slalom yarışlarına ait start işlemleri aşağıda belirtildiği 
gibidir. Bu, RRS Ek B 26.1 ve 26.2 kurallarını değiştirir. 

Start 
işaretinden 
önce dakika 

Görsel İşaret Seda İşareti Anlamı 

3 Sınıf Bayrağı Toka Bir Uyarı İşareti 

2 U veya Kara Bayrak Toka Bir Hazırlık İşareti 

1 U veya Kara Bayrak Arya Bir Uzun Bir Dakika 

0 Sınıf Bayrağı Arya Bir Start işareti 

8.3. Startta ve parkurda aşağıdaki tabloda sınıf hizalarında bulunan bayraklar sınıf bayrağı olarak 
kullanılacaktır. 

 

Techno 293 U13 

 

Techno 293 U15 

  

Techno 293 U17 
 

IQ FOIL ERKEK 

 

IQ FOIL BAYAN 

 

SARI 

MOR 
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8.4. IQ Foil Course Race yarışlarında kendi start işaretinden itibaren 3(üç) dakika içinde, IQ Foil 
Sprint Slalom yarışlarında kendi start işaretinden itibaren 1(bir) dakika içinde start yapamayan 
tekneler DNS sayılacaklardır. Bu, TYF Genel Yarış Kuralları Md 13.8’i değiştirir. 

9. Finiş 
9.1. IQ Foil Course Race yarışlarında; Sancak taraftaki Yarış Kurulu botunun mavi kerteriz bayrağı 

taşıyan gönderi ile iskele taraftaki turuncu şamandıra arasındaki hattır. 
9.2. IQ Foil Sprit Slalom yarışlarında; 

9.2.1.  iskele tarafta beyaz üzeri siyah "RC" bayrağı taşıyan şişme bottaki mavi finiş bayrak 
direği ile sancak taraftaki turuncu şamandıra arasındaki hattır. 

9.2.1.1. SL1 Rota Kartı uygulandığında; sancak taraftaki Yarış Kurulu botunun kıç 
aynasındaki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan direği ile iskele taraftaki turuncu 
şamandıra arasındaki 

9.2.2. SL2 Rota Kartı uygulandığında; iskele taraftaki Yarış Kurulu botunun kıç aynasındaki 
turuncu kerteriz bayrağı taşıyan direği ile sancak taraftaki turuncu şamandıra arasındaki 
hattır. 

10. Süre Sınırlamaları  
10.1. Start işlemlerinde; 

10.1.1. IQ Foil sınıfı Course Race yarışlarında start işaretinden itibaren 3 dakika, 
10.1.2. IQ Foil sınıfı Sprit Slalom yarışlarında start işaretinden itibaren 1 dakika, 

sonra başlayan bir yarışmacı duruşmasız olarak start etmedi (DNS) olarak puanlandırılacaktır. 
10.2. Finiş işlemlerinde; Start eden teknelerden ilk finis yapan tekneden sonraki 

10.2.1. IQ Foil sınıfı Course Race yarışlarında 10 dakika, 
10.2.2. IQ Foil sınıfı Sprit Slalom yarışlarında 2 dakika, 

içinde finis yapamayan bütün tekneler DNF puanı alacaklardır. (Bu husus RRS Kural 35, A4 ve A5’i 
degistirir). 
11. Ekipman Değiştirilmesi 

11.1. IQ Foil sınıflarında yarış kurulundan yazılı talepleri karşılığında izin alınmadan hasarlı 
veya kayıp ekipmanın değişikliği yapılmayacaktır. 

11.1.1. Denizde; bir ekipman parçası yarıştan kısa bir süre önce hasar görmesi veya kaybolması 
sebebiyle değiştirildiğinde, yarışçı uyarı işaretinden önce Yarış Kurulunu bilgilendirecektir. 
Karaya çıktıktan sonra protesto süresi sınırı içinde yarışmacı değiştirilen parçayı yarış 
kuruluna sunacaktır. 

12. Emniyet Kuralları  
12.1. Eğer “N” altı “H” ya da “N” altı “A”, “AP” altı “H” ya da “AP altı A“işaretlerinden 

herhangi biri bir ya da birden fazla yarış komite teknesinde toka edilmişse, yarışçılar mümkün 
olan en kısa sürede sahildeki yarış alanına dönmelidirler.  

12.2. Acil durumlarda yarış kurulu öncelikle sporcu güvenliği sağlayacaktır. Gerektiğinde yarış 
kurulu tarafından komite teknesinde “V” (viktor) bayrağının toka edilmesi durumunda tüm takip 
botları yarış kurulu başkanının talimatlarına uyacaktır. 

12.3. Denize çıkış ve dönüşte antrenörler (ferdi olarak yarışan sporcular kendileri) denize çıkış-
dönüş bildirimlerini Covid-19 önlemleri gereği whatsapp grubu üzerinden bildireceklerdir.  

12.4. Denize çıkış bildirimi yapılmaması durumunda, günün ilk yarışına, ihlal gününde yarış 
tamamlanmasa bile tamamlanan bir sonraki yarış için 1 puanlık ceza duruşmasız 
uygulanacaktır. 

12.5. Denizden dönüş bildirimi yapılmaması durumunda, günün son yarışına, ihlal gününde 
yarış tamamlanmasa bile tamamlanan son yarış için 1 puanlık ceza duruşmasız uygulanacaktır. 



Sayfa 4 / 4 

12.6. Herhangi bir yarışta Md 13.5 ve / veya Md. 13.6 ihlalleri için sadece 2 (iki)  puanlık ceza 
uygulanacaktır. 

13. Yarış Kurulunun talimatlarına kesin şekilde uyulmalıdır. Karada yapılacak duyuruların 
duyulmaması ve/veya online panoda yayınlananların okunmaması düzeltme/protesto nedeni 
sayılmayacaktır. 

14. Bordlar ve destek tekneleri suya çöp atmamalıdırlar. Çöpler destek ve yarış kurulu teknelerindeki 
çöpe atılmalıdır. Denize ve karada çöp attığı tespit edilen sporcuların derecelerine artı 1 puan 
duruşmasız ilave edilecektir. 

15. Telsiz haberleşmesi kanal 73 üzerinden yapılacaktır. 
16. Start işlemleri kapsamında uyarı işaretinden itibaren yarışmayacak sporcular ve antrenörler start 

alanından her yöne doğru 100 metre uzak durmalıdırlar. Bu hususa uymayan sporcuların 
derecelerine artı 1 puan duruşmasız ilave edilecektir. 

 
YARIŞ KURULU 

 
TARİH : 28.02.2022 
SAAT  : 


