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EK YARIŞ KURALLARI-1 

 
1. Kurallar arasında çelişki olması durumunda Ek Yarış Talimatı öncelik alınacaktır. 

2. Yarışçılara ilanlar; 

2.1. Yarış sekreterliği tarafından kurulan ve kayıtlı antrenörlerin (ferdi yarışmacılarda 
kendilerinin) dahil edildiği whatsapp grup uygulaması, 

2.2. TYF internet sitesi karekod 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 için Gülbahçe Yelken ve Rüzgar Sörfü Kulübü tesisindeki resmi bayrak 
direği kullanılacaktır. 

4.1. “AP” karada arya edildiğinde, 10 dakikadan daha erken herhangi bir işaret verilmeyecektir. 

4.2. Karada, yarış kurulu görevlisi beachmaster olup kıyı organizasyonundan, denize çıkış ve 
dönüşlerin kontrol edilmesi ile sporculara yapılacak ilanların icra edilmesinden sorumludur. 

5. Parkurlar 

5.1.  1 numara, protect ve kapı şamandıraları sarı, diğer şamandıralar turuncu renkte olup, 
üzerindeki numara, işaretler, şekilleri ile açıları düzeltme nedeni olmayacaktır. Açılar 
yaklaşık değerlerdedir. 

5.2. Parkur botlarında beyaz üzeri siyah “RC” bayrağı kullanılacaktır. Bulunmaması düzeltme 
sebebi olmayacaktır. 

6. Start; 

6.1. Start Hattı; sancak taraftaki yarış kurulu botunun turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönderi ile 
iskele taraftaki turuncu şamandıra arasındaki hattır. 

6.2. Yarışlar aşağıdaki işaretler kullanılarak başlatılacaktır. Bu, RRS Md 26 kurallarını değiştirir. 

Start 
işaretinden 
önce dakika 

Görsel İşaret Seda İşareti Anlamı 

5 Turuncu Bayrak Toka Bir Start Hattı Hazır 
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 

Start zaman 
dilimi 

Turuncu Bayrağı Arya  Start Hattı 
Kapanmıştır. 

6.3. Startta ve parkurda sınıf bayrağı olarak sarı zemin üzerine siyah amblemli IKA bayrağı 
kullanılacaktır. 

7. Finiş; 

7.1. İskele taraftaki Yarış Kurulu botunun kıç aynasındaki mavi kerteriz bayrağı taşıyan direği 
ile sancak taraftaki turuncu şamandıra arasındaki hattır. 
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8. Süre Sınırlamaları  

8.1. Start işlemlerinde; start işaretinden itibaren 1 dakikadan daha geç start eden yarışmacı 
duruşmasız olarak "DNS" (start etmedi) olarak puanlandırılacaktır. 

8.2. Finiş işlemlerinde; Start eden teknelerden ilk finis yapan tekneden sonraki 12 dakika içinde 
finis yapamayan diğer tekneler DNF puanı alacaklardır. (Bu husus RRS Kural 35, A4 ve 
A5’i degistirir). 

9. Ekipman Değiştirilmesi 

9.1. Kite Foil sınıflarında; rüzgar hızı değişimlerinde kite değişimi maksadıyla yarış kurulu 
süreler verebilir. 

10. Emniyet Kuralları  

10.1. 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. 

10.2. Acil durumlarda yarış kurulu öncelikle sporcu güvenliğini sağlayacaktır. 

10.3. Denize çıkış ve dönüşte sporcular denize çıkış-dönüş bildirimlerini imzalayacaklardır. 

10.4. TYF 2022 Genel Yarış Kuralları Madde 21.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  

“Suya çıkış (Check-Out) listesini kendisi veya antrenörü imzalamayan sporcular için, günün 
sonucu alınan ilk yarışındaki finiş puanına 1 puan ilave edilecektir. Sudan dönüş (Check-In) 
listesini imzalamayan sporcular için, günün sonucu alınmış son yarışındaki finiş puanına 1 
puan ilave edilecektir. Ancak, günde ilave edilecek ceza puanı 2 puandan fazla 
olmayacaktır.” 

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

12. 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 3 puan 
duruşmasız ilave edilecektir. 

13. Sporcu ve antrenörler karada bulundukları süre boyunca Covid-19 önlemleri gereği maske takmak 
zorundadır. 

14. Telsiz haberleşmesi kanal 73 üzerinden yapılacaktır. 

15. Kite Foil sporcuları "BİP" lerini yarış sırasında diğer giysilerin üzerine giyilecektir. Yarışmacılar 
kasıtlı olarak onları kesmeyecek veya yırtmayacaktır. 

16. Kite Foil sporcularının tespiti ve kayıt altına alınması maksadıyla dağıtılan "BİP"ler yarış sırasında 
giyilmesi zorunludur. 

YARIŞ KURULU 
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