
 

 

 
 
 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 
OPTİMİST YILDIZLAR KUPASI 

14 -20 MART 2022 
BODRUM / MUĞLA  

EK YARIŞ KURALLARI 1: 

1. Yarış Ofisi; Öğretmen Evi girişindeki Güvenlik Kulübesinde kurulacaktır. 
2. Rota kartı Ek – A  dır. 
3. Start Hattı: Sancak taraftaki Yarış Kurulu teknesinin turuncu bayrak taşıyan direği ile iskele taraftaki pin-end 

teknesinin turuncu bayrak taşıyan gönderi arasındaki hattır. 
4. Finiş Hattı: Sancak taraftaki Finiş teknesinin mavi bayrak taşıyan gönderi ile iskele taraftaki pin-end 

teknesinin mavi bayrak taşıyan gönderi arasındaki hattır.    
5. Hazırlık işaretinden önce tekneler Yarış Kurulu Start botunun sancak tarafından geçerek yelken numaralarını 

yazdıracaklardır. 
6. Denizde kullanılacak şamandıralar SARI renkli KONİK şamandıradır. Şamandıra renk, şekil ve numara farkı 

düzeltme nedeni olmayacaktır. 
7. Yarış İlanı Madde: 1.2 ‘ ye göre Optimist ve Optimist Junior sınıflarına gruplandırma yapılacaktır. Optimist 

sınıfı ÜÇ (3) guruba ayrılacaktır, Grup renkleri; Sarı –Mor -Yeşil 
 Optimist Junior ise üç (2) guruba ayrılacak olup; Grup renkleri Kırmızı – Mavi  olacaktır. 
 Grup renkleri uyarı (sınıf)  işareti olarak kullanılacaktır. Sporcu ve antrenörlerin doğru renkli kurdele 
takmaları  kendi sorumluluklarıdır, yanlış renkli kurdele takmaları düzeltme sebebi  olmayacaktır.  

8. GYK Madde :21 Denize çıkan – dönen teknelerin deklarasyonları; antrenörleri veya kulüp idarecileri 
tarafından, yarış ofisinin kuracağı WHATSAPP grubundan bildirilecektir şeklinde değiştirilmiştir. Ve GYK 
Madde 21.2 ye göre 1 ceza puanı uygulanacaktır. 

9. Bekleme alanı ihlali 1 ceza puanı duruşmasız uygulanacaktır.(SP) 
10. GYK madde 16.3 kural 42. 3 ve daha sonrası ihlaller için cezayi yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 2. İhlalin 

cezayi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerle aynı ceza alacak yani söz konusu yarıştan DNE ile 
cezalandırılacaktır. 

11. GYK Madde 2.2 uygulanmayacaktır. 
12. 15 Mart 2022 Salı günü; 

Takım Liderleri/Antrenör Toplantısı (online)   - 9:30 
İlk Start                                                                     - 12:00 olarak değiştirilmiştir. 

13. Günün ilk start sıralaması,  
 Sarı –Mor -Yeşil 
Kırmızı -  Mavi olacaktır.  
Daha sonraki startlar görsel işaretle verilecektir . 

14. Ceza ve terk dönüş bildirimleri Yarış Ofisinin önünde kurulacak olan masada sporcular tarafından 
imzalanacaktır. 

15. Protesto zaman limiti son finişin bitişi veya son grup teknesinin finiş zaman limitidir. 
16. Sporcu Listeleri, renk listeleri, protesto  bildirimleri  ve yarış sonuçları https://2022yildizlarkupasi.tyf.org.tr/  

sayfasında yayınlanacaktır . 
17. Start teknesinin rüzgar altında bulunan 2 adet kırmızı şamandıra arası Bekleme Alanını tarif eder . 
18.  Haberleşme kanalı olarak VHF (ch) 71 kullanılacaktır. 
19. Yarış İlanı Madde 17.8 Sağlık Bakanlığının kararı uyarınca yapılmayacaktır. 
20. Protesto Odası; Öğretmen Evi içerisinde Müdür Yardımcı odasıdır. 

   
YARIŞ KURULU 
Tarih : 14.03.2022 
 Saat    : 18:00  

                                                          Başhakem 
                                                                        Hakan Kütük                                                                            


