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      BAUISC 
 

YAT YARIŞLARI VE TROFE PROGRAMI 
 

GENEL YAT YARIŞ TALİMATI 
 
 
 

 
Tarihi 

 

 
Yarışın Adı 

 
Yarış Türü 

 
Katsayısı 

4 Ekim 2020 Pazar BAUISC Spring Trophy 1.Etap Şamandıra Yarışı 1 

10 Ekim 2020 Cumartesi Helly Hansen-Sportworks Cup Şamandıra Yarışı 1 

25 Ekim 2020 Pazar BAUISC Spring Trophy 3.Etap Şamandıra Yarışı 1 

31 Ekim 2020 Cumartesi BAU Bosphorus Sailing Cup Boğaz Yarışı 1 

 
 
 

 
1. ORGANİZASYON OTORİTESİ 

BAUISC Spring Trophy, 4 Ekim 2020 Pazar – 31 Ekim 2020 Cumartesi tarihleri arasında, 
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü (“BAUISC”) tarafından Türkiye Yelken 
Federasyonu himayelerinde gerçekleştirilecektir. 

 
 

2. KURALLAR 
1. World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020;  
2. World Sailing Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2020-2021; 
3. World Sailing Yönetmelik 20 (Reklam Kodu); 
4. IRC 2020 Kuralları; Bölüm A, B, C 
5. IMS 2020 Kuralları; 
6. ORC Reyting Sistemi Kuralları, ORC International & ORC Club Kuralları; 
7. ORC Sportsboat Sınıf Kuralları (ORC Sportsboat Sınıfı için); 
8. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (Güneşin batışı ile doğuşu saatleri 

arasındaki zaman için RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır); 
9. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sportsboat 

Genel Yarış Kuralları, 2020 İlke Kararları, Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer 
Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Kuralları, Reklam 
Alma ve Taşıma Kuralları, Yelken Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı Madde 19 
Temyiz Hakkı; 

10. Yarış İlanı, bu Yarış Talimatı ve eğer varsa Ek Yarış Talimatları; 
11. Talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı ve varsa Yarış Ek 

Talimatları’ndan tarihi geç olan geçerli olacaktır. 
12. Lisanlar arasında çelişki olması halinde Türkçe metin geçerli sayılacaktır. 
13. Yerel gündoğumu ve günbatımı arasında RRS 2.Kısım Kuralları uygulanmayacak 

olup, bu kurallar IRPCAS’ın yol hakkına ilişkin kuralları (Denizde Çatışmayı Önleme 
Tüzüğü) ile yer değiştirecektir. 
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3. SINIFLAR VE KATILABİLME ŞARTLARI 
1. Yarışlar, Yarış İlanında aksi belirtilmedikçe aşağıdaki şartları sağlayan teknelere 

açıktır:  

• Tam boyları (LOA) 6 — 27 metre arasında olan; 

• İçten veya dıştan takma bir motora sahip;  

• Güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip; 

• IRC Sınıfında yarışacak tekneler için 2020 yılı IRC Endorsed Ölçü 
Belgesine sahip olan; Sportsboat Sınıfında yarışacak tekneler için 2020 
ORC International veya ORC Club Sertifikası olan; Gezgin sınıfında 
yarışacak tekneler için yat sınıfı özelliklerini taşıyıp IRC veya ORC Ölçü 
Belgesi edinmemiş ve Gezgin Sınıfında yarışma şartlarına haiz olan;  

tüm tek gövdeli yelkenli tekneler ile yerli ve yabancı tüm yarışçılara geçerli 
yönetmelik ve talimatlara uygun olmaları koşulu ile açıktır. 
 

2. Tekneler IRC, Sportsboat ve Gezgin Sınıflarında yarışacaklardır.  IRC Sınıfı için 
IRC sonuçlandırması yanında ORC sonuçlandırması da yapılacaktır. 

 

Divizyonlar Bant Aralığı Bayraklar 

IRC 0 TCC değeri 1,125 ve  üzerinde olan tekneler  Pembe 

IRC 1 TCC değeri 1,042 ile  
1,124 arası tekneler (TCC değerine 
bakılmaksızın tüm Farr 30) tipi 
tekneler)  

Sarı  

IRC 2 TCC değeri 1,020  1,041 arası tekneler  Yeşil  

IRC 3 TCC değeri 0,971 ile  1,019 arası tekneler  Lacivert  

IRC 4 TCC değeri 0,970 ve  altında olan tekneler  Turuncu  

SPORTSBOAT Katılan teknelere göre gruplar oluşturulabilir. 

Beyaz İçinde 
Kırmızı SB 
Logosu olan 
bayrak 

GEZGİN Katılan teknelere göre gruplar oluşturulabilir. Beyaz 

 
3. Yarış Organizasyon Otoritesi, kayıt veren tekne sayısına göre divizyonlarda bir alt 

veya bir üst grup ile birleştirme yapabilir. Teknelerin ORC sınıfları, IRC sınıflarıyla 
birebir olacaktır.  

4. Tüm 2020 yılı IRC Endorsed sertifikalı tekneler yarışlara katılabilir. Katılan tekneler 
IRC sınıfları ve TCC değerlerine göre ait divizyonlarda yarışabilir. Sportsboat 
sınıfında yarışmak isteyen tekneler 2020 ORC International veya ORC Club 
Sertifikalarını beyan etmek zorundadırlar. 

5. Gezgin Sınıfı için “Gezgin Sınıfı Ölçü Beyanı” sunulmalıdır. Bu beyanda 
bulunmayan teknelerin yarışa katılmasına izin verilmeyecektir. 

6. Gezgin Sınıfı Ölçü Beyanı için kayıt sırasında “teknenin imal yılı, metre olarak tam 
boy (LOA), spinnaker (asimetrik/simetrik) ve yarışlarda balon kullanıp 
kullanmayacağına dair bilgi” beyan edilmelidir. 

7. GEZGİN Sınıfına; 

• 2020 yılında herhangi bir ölçü belgesi (IRC veya ORC) çıkartmamış, 

• Dakron, mylar ve kevlardan sadece klasik konseptte dikilmiş yelkenleri olan, 

• Karbon ve benzeri malzemeden yapılan direk, bumba ve gönderi olmayan, 

• İçten sabit motoru bulunan tekneler dahil olabilir. 
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4. YARIŞÇILARA DUYURULAR 

1. Yarışçılara duyurular ve yarış sonuçları, tarih ve saat yazılarak resmi ilan panosunda 
ve www.bauisc.org web sayfasında ilan edilecektir. Gerektiğinde VHF kanal 73’ten 
genel duyuru da yapılabilecektir. Yarış Komitesi hazırlık gerektirmeyen hususlarda 
start saatinden en az iki saat öncesine kadar Ek Talimat ilan edebilir. Bu hususlar 
yapıldığında, resmi ilan panosunda www.bauisc.org sayfasında altındaki tarih 
güncellenmek suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan duyurular tüm yarışçılara yapılmış 
Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Yarışçılar anılan dönemlerde resmi ilan panosunu 
ve BAUISC web sayfasından bu duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.  
 

2. Resmi ilan panosunun ve BAUISC web sayfasının gerekli zamanlarda incelenmesi 
her yarışçının kendi sorumluluğundadır. Uluslararası “L” kod bayrağının toka 
edilememesi bir Düzeltme Talebi nedeni olmayacaktır. 

 
                    

5. YARIŞ TALİMATINDA DEĞİŞİKLİKLER 
Yarış Talimatında yapılacak değişiklikler, ait olduğu gün saat 09:00’dan önce resmi ilan 
panosu ile birlikte internet sitesinde, e-posta yoluyla ve VHF ile ilan edilecektir. 
Değişikliklerin internet sitesinde, e-posta yoluyla ve VHF ile ilan edilememesi Düzeltme 
Talebi nedeni sayılmayacaktır. 
 
Yarış programında veya formatında yapılacak değişiklikler ise uygulamanın yapılacağı 
günden bir gün önce saat 20:00’ye kadar resmi ilan panosu ile e-posta, internet sitesi ve 
VHF ile ilan edilecektir. Duyuruların internet sitesinde, e-posta yoluyla ve VHF ile ilan 
edilememesi Protesto/Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. Bu şekilde yapılmış 
duyurular tüm yarışçılara yapılmış resmi duyuru niteliği taşıyacaktır. 
 
Yarış Komitesi, gerekli gördüğü durumlarda bazı değişiklikleri sözlü olarak su üstünde ilan 
edebilir. Yarış Komitesi, uyarı işaretinden önce, gerekli gördüğü değişiklikleri, önceden ilan 
edilmiş VHF kanalından duyurarak yapabilir (RRS 90.2.c). Tüm yarışan tekneler, telsiz 
anonslarını dinlemekle yükümlüdür. Duyuruların alınmaması Düzeltme Talebi nedeni 
sayılmayacaktır. 
 

6. KARADA VERİLECEK İŞARETLER 
Kalamış Marina Murphys Alanı olarak bilinen alandaki bayrak direği karada verilecek 
işaretler için kullanılacak ve Yarış Komitesinin resmi işaret direği sayılacaktır. 
 
Uluslararası “AP” (erteleme) bayrağı karada iki seda işareti ile toka edildiğinde “Yarış 
Ertelenmiştir” anlamına gelecektir. 1-9 sayı flandrası üzerinde toka edildiğinde ise “Belirtilen 
Saate Kadar Yarış Ertelenmiştir” anlamına gelecektir. Yarış Komitesinde Uyarı İşareti 
“AP”nin bir seda işareti ile arya edilmesinden en az 30 dakika sonra verilecektir.  
 
Yarış Komite Teknesi direği veya savlo sistemi, su üzerinden verilecek görsel işaretler için 
kullanılacaktır. 
 
Uluslararası “AP” (erteleme) bayrağı Yarış Komite Teknesinde iki seda işareti ile toka 
edildiğinde “Yarış Ertelenmiştir” anlamına gelecektir. Uyarı İşareti, Yarış Komitesi tarafından 
“AP”nin bir seda işareti ile arya edilmesinden 1 dakika sonra verilecektir. 

 
 
 
 

http://www.bauisc.org/
http://www.bauisc.org/
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7. START İŞLEMLERİ: 

1. Yarışlar, RRS 26’ya uygun şekilde başlatılacaktır. Uyarı işaretine dikkat çekmek 
amacıyla bir seda işareti ile Turuncu Bayrak toka edilecek; uyarı işaretinden önce en 
az 5 dakika tokada kalacaktır.  

2. Uyarı işareti verilmemiş tekneler, start hattından ve kendilerinden önce start 
eden/edecek teknelere çapariz vermeyecek şekilde uzak duracaklardır. Aksine 
hareket edenler hakkında Yarış Komitesi talebi ile Protesto Kurulu tarafından işlem 
yapılabilir.  

3. Hazırlık işaretinden önce tüm tekneler makinelerini durdurmuş olmalıdır. 
4. Her tekne start öncesinde, Yarış Komite teknesinin/start mahallinin yakınına gelerek 

Yarış Komitesine seslenecek ya da VHF kanal 73 vasıtasıyla kendisini tanıtmalıdır. 
5. Tüm sınıflar için start zaman limileri: 

• Şamandıra yarışları için 10 dakikadır. 

• Boğaz Yarışı için 15 dakikadır. 
 
 

8. GERİ ÇAĞIRMA 
Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara 
göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. Yarış Komitesi, bu durumdaki teknelerin yelken 
numarasını/tekne adını seslenmek veya VHF Kanal 73’den genel yayın yapmak suretiyle 
ayrıca uyarmayacak ve çağrılarak yanıt vermeyecektir. Bu durum Düzeltme Talebi nedeni 
olmayacaktır.  
 

9. STARTTAN SONRA ROTA KISALTMA VEYA ABANDONE 
Yarış Komitesi starttan sonra RRS 32 gereğince rotayı kısaltabilir veya yarışı abandone 
edebilir. 
 
Yarış Komitesi rotayı kısaltırsa “S” kod bayrağını ve rotasını kısalttığı sınıfın bayrağını iki 
seda işareti ile beraber toka ederek finiş hattının yerinin VHF Kanal 73’ten duyuracaktır. 
 
Rota kısaltması, lider teknenin finiş hattını kesmesinden önce ilan edilecektir. 

 
10. CEZA SİSTEMİ 

RRS Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden tekneler için RRS 44.1 iki dönüş cezası, RRS 44.2’ye 
uygun olarak bir dönüş cezası (aynı yöne bir tramola ve bir kavança) olarak değiştirilmiştir. 
RRS Bölüm 2 ve/veya Kural 31 Kurallarını ihlal eden tekneler RRS 44.1 ve 44.2’ye uygun 
olarak ceza alternatiflerini kullanacak ve ceza dönüşlerini protesto zaman limiti içinde VHF 
yoluyla ve Yarış Ofisinde Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu doldurmak suretiyle deklare 
edeceklerdir. Deklarasyon vermeyen tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır. Özel 
durumlarda Yarış Komitesi sadece VHF ile bildirimi yeterli sayabilir. 
 

11. PROTESTOLAR VE DÜZELTME TALEPLERİ 
Protesto vermek niyetinde olan tekne RR 61.1(a)’ya uygun hareket etmesine ilave olarak 
diğer tekneleri mümkün olan ilk fırsatta VHF telsizi ile kanal 73’ten bilgilendirecek ve finiş 
hattındaki görevlilere protesto niyetini ve hangi tekneyi/tekneleri protesto ettiğini mümkün 
olan en kısa zaman bildirecektir. (RRS Kural 61.1(a) değişikliği) 
 
Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen kırmızı bir flama olacak ve tekne, yarışı 
bitirene kadar bu bayrağı görünür şekilde kıç ıstralyasında taşıyacaktır. Protesto bayrağının 
ebatları en az 20x30cm olacaktır. 
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Protesto/Düzeltme Talebi formları Yarış Ofisinden temin edilebilecektir. Protestolar ile 
Düzeltme Talepleri, ilan edilen protesto zaman sınırı içinde Tekne Sorumlusu tarafından 
imzalanmış olarak Yarış Ofisine teslim edilmelidir. 
 
Protesto görüşmeleri izole bir alanda (tercihen açık alan) sosyal mesafe kurallarına uyularak 
yapılabilecek, yine protesto formları hijyen kuralları ve Covid-19 önlemlerine uygun olarak 
fiziken Yarış Sekreterliğine verilecektir. 
 
Boğaz Yarışında protesto zaman limiti, en son teknenin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) 
dakikadır. 
 
Şamandıra yarışlarında, protesto zaman limiti IRC-0, IRC-1, IRC-2 sınıflarından en son finiş 
yapan teknenin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) dakika ve IRC-3, IRC-4, SPORTSBOAT 
ve GEZGİN sınıflarından en son finiş yapan teknenin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) 
dakikadır. 

 
Protesto Komitesi gerekli gördüğü durumlarda bu zaman sınırlarını uzatabilir veya ek talimat 
ile kısaltabilir. 
 
Yarış Komitesi veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar Kural 61.1(b) ve (c) 
uyarınca, aynı protesto zaman sınırı içinde VHF yoluyla ve Yarış Ofisine verilmek suretiyle 
resmi ilan panosunda ilan edilecektir. 

 
Ölçü ve tartı protestolarında, protesto teminatına ilaveten, Protesto Kurulunun karar vermesi 
için eğer ölçüm ve tartı yapılması gerekirse, oluşacak masraflar karşılığı, Protesto eden ve 
edilen tarafından ayrı ayrı, peşinen ve avans olarak Yarış Ofisine yatırılacaktır. Protestoyu 
kaybeden taraf tüm masrafları üstlenecek ve kazanan taraf yatırdığı avans bedelini geri 
alabilecektir. Protesto edilen tarafın, belirlenen masraf avansını zamanında yatırmaması 
halinde işlem yapılmayacak, protesto eden tarafın protestoyu kazandığı kabul edilecektir. 
 

 
12. CEZALAR, PROTESTO SİSTEMİ VE TEMYİZ HAKKI 

1. Kendisi için Hazırlık İşareti verilen tekneler, işaret verildiği andan itibaren motorlarını 
durdurmalıdır. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi sonucu dış yardım alan; 
engelden ve tehlikeli durumdan kurtulmak için motor çalıştıran ve yarışa devam 
eden; akü şarj etmek için şaft ve pervane dönmemek kaydıyla motor çalıştıran 
tekneler protesto zaman limiti içerisinde Yarış Ofisi’ne yazılı deklarasyon vermelidir. 
Deklarasyon veren teknelerin durumu Protesto Komitesi’nce değerlendirilecek ve 
uygun bir zaman cezası verilebilecektir.  

2. Yukarıda belirtilen durumlar oluşmadığı halde, kendi hazırlık işareti verildiği andan 
itibaren motorunu durdurmayan tekneye, deklarasyon verse dahi; Protesto Kurulu 
DSQ’ya kadar gidebilecek bir ceza uygulayacaktır. 

3. Yarıştan çekilmiş teknenin sahip veya sorumlu kişisi, ilk fırsatta VHF kanal 73’ten 
Yarış Ofisini/Komitesini bilgilendirecektir.  

4. Bir Dönüş Cezası veya İki Dönüş Cezası yapmış teknenin Sorumlu Kişisi, bu 
hususlar ile ilgili deklarasyon formlarını protesto zamanı sınırı içinde Yarış Ofisi’ne 
verecektir. Form doldurmayanlar, ceza dönüşü yapmamış sayılacaklardır. Özel 
durumlarda Protesto Kurulu, eğer Yarış Komitesi tarafınca anons alınmışsa, VHF ile 
deklarasyonu yeterli sayabilecektir.  

5. Protesto veya Düzeltme İsteği teminatı olarak 300 TL tahsil edilir. 
Kaybedilmesi/reddedilmesi halinde irat kaydedilir. Protestolara, protesto süresinin 
bitimi akabinde ilan edilecek gün ve saate bakılacaktır. 
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6. Protesto ve Düzeltme Talep Formları Yarış Sekreterliğinden temin edilebilir. Formlar 
sadece tekne sahibi/sorumlu kişisi veya yazılı yetki verdiği kişi tarafından 
doldurularak zaman sınırı içinde Yarış Sekreterliğine teslim edilir ve ancak bu kişiler 
protesto duruşmasına katılır. 

7. Protesto zaman sınırının dolmasından sonra 30 (otuz) dakika içinde duruşma 
saatleri ve yeri resmi ilan panosunda asılarak duyurulacaktır. Resmi ilan 
panosundaki bu duyuruyu takip etmek ve duruşma saatinde hazır bulunmak 
yarışçıların sorumluluğundadır. Protesto Kurulu duruşmaları veriliş sırası ile 
görüşmeye gayret gösterecektir. 

8. RRS Kural 66 (Duruşmanın Yeniden Açılması), aşağıdaki ilave değişiklikler ile 
uygulanacaktır. Duruşma Tarafları yarışların/serinin son günü: 

a) Konu bir önceki duruşma ile ilgili ise protesto zaman sınırı içinde, 
b) Konu son gün ile ilgili ise kararın tebliğinden itibaren 30 (otuz) dakika içinde 

yeniden duruşma açılması talebinde bulunabileceklerdir. 

9. Yarış İlanında aksi bir durum yazmıyorsa, bir protesto duruşmasına katılan taraf 
Protesto Kurulunun kararını benimsemediği takdirde, RRS EK-R uyarınca Temyiz 
Hakkını kullanabilir. Temyiz ücreti Hizmet Bedelleri tarifesinde belirtilen ücret kadar 
olup Türkiye Yelken Federasyonu hesabına yatırılmalıdır. Bir kararı temyiz edecek 
taraf RRS EK-R uyarınca hazırlayacağı Temyiz Başvurusunu bu ekte belirtilen 
evraklar ve banka dekontu ile beraber kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 (on 
beş) gün içinde Türkiye Yelken Federasyonu İstanbul Ofisi adresine gönderecektir. 

 

13. FİNİŞ VE CEZA DEKLARASYONLARI 
1. Yarışı tüm kurallara uyarak bitiren bir tekne, finiş hattını normal durumunda, 

gövdesinin veya ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası finiş hattını rota 
tarafından kestiğinde finiş yapmış sayılır. Finiş deklarasyonu vermesine gerek 
yoktur.  

2. Finiş yapmış bir tekne, finişten sonra herhangi bir sebepten dolayı yarıştan 
vazgeçerse, finiş yapmış teknenin sorumlu kişisi, Yarış Ofisinden sağlanacak Terk 
Deklarasyon Formunu doldurup imzalayarak protesto süresi bitiş zamanından önce 
Yarış Ofisi’ne verecektir.  

3. Ceza dönüşü yapmış tekneler, bu hususları ile ilgili formu temin ederek protesto     
süresi bitiş zamanından önce doldurup imzalayarak Yarış Ofisi’ne vereceklerdir. 
Aksine hareket edenler, ceza dönüşünü yapmamış sayılacaklardır.  

4. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi sonucu dış yardım alan tekneler ile 
engelden ve tehlikeli durumdan kurtulmak amaçlı motor çalıştıran tekneler, bu 
hususu protesto zaman limiti içinde yazılı olarak deklare edeceklerdir. Protesto 
Kurulunca durumları değerlendirilecek ve uygun ceza tatbik edilecektir. Bu konudaki 
karar Protesto Kuruluna aittir.  

 
 
 

14. ROTALAR, MESAFELER VE YARIŞ ZAMAN LİMİTLERİ:  
 

1. Yarışan tekneler, start hattını kesmeden önce tamamen start öncesi tarafta 
bulunacak olup, sadece kendi start işaretinden sonra start hattını kesip belirtilen 
rotayı takip etmek suretiyle finiş yapacaktır. 
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2. Trofe kapsamındaki yarışlarda uygulanacak rotalar, Yarış İlanı veya Ek Talimatlarda 
belirtilecektir. 

3. Birden fazla rotanın ilan edilmiş olması halinde, yarışta uygulanacak rota, uyarı 
işaretiyle birlikte veya uyarı işaretinden önce bir seda işareti ile rotanın kod/rakam 
flaması göndere toka edilmek suretiyle ve VHF Kanal 73’ten anons edilmek suretiyle 
duyurulacaktır. Rotanın telsizden anons edilmemesi, Düzeltme Talebi isteği olamaz. 

4. Dönüş şamandıralarının koordinatlarının verilmesi zorunluluğu olmayıp, bu husus 
Düzeltme Talebi isteği olamaz. 

5. Rotalar için belirtilen mesafeler yalnızca fikir vermek amacı taşımakta olup bağlayıcı 
değildir. 

6. Start ve Finişler 
 

a. Şamandıra Yarışları için: 
START HATTI: Tüm sınıflar için start hattı, sancak taraftaki Yarış Komite 
teknesinin turuncu bayraklı gönderi ile iskele taraftaki şamandıra veya şişme 
botun turuncu bayraklı gönderi arasındaki hattır.  
FİNİŞ HATTI: Tüm sınıflar için, sancak taraftaki Yarış Komite teknesinin 
turuncu bayraklı gönderi ile iskele taraftaki şamandıra veya şişme botun 
turuncu bayraklı gönderi arasındadır.  
 

b. Boğaz Yarışı için: 
START HATTI: Hattın iskelesinde Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi rıhtımına 
yakın Yarış Komite teknesindeki turuncu kerteriz bayrağı ile hattın sancak 
ucundaki şamandıra veya şişme botun turuncu bayraklı gönderi arasındaki 
hattır. (Startlar genel kuzey yönüne yapılacaktır.) 
FİNİŞ HATTI: Çırağan Sarayı önünde hattın sancak tarafındaki Yarış Komite 
teknesindeki turuncu kerteriz bayrağı ile hattın iskele ucundaki şamandıra 
arasındaki hattır. (Finişler genel güney yönüne yapılacaktır.) 
 

7. Start Sıralamaları 

Start sıralaması uyarı işaretinden önce VHF Kanal 73’ten bildirilecektir.  

 
8. ROTALAR 

 

 
ROTA-A: 

RÜZGARÜSTÜ-RÜZGARALTI  
START – 1-1A-2S/2P-1-1A-FİNİŞ 
Kapı şamandıraları (2S/2P) dışında, tüm dönüş şamandıraları dönüş 
sırasında iskele   tarafta bırakılacaktır. 

  

 
ROTA-B: 

RÜZGARÜSTÜ-RÜZGARALTI  
START -1-1A-FİNİŞ 
Tüm dönüş şamandıraları dönüş sırasında iskele   tarafta 
bırakılacaktır. 
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ALTERNATİF COĞRAFİ ROTALAR  

START HATTI: Tüm sınıflar için start hattı, sancak taraftaki Yarış Komite teknesinin 
turuncu bayraklı gönderi ile iskele taraftaki şamandıra veya şişme botun turuncu 
bayraklı gönderi arasındaki hattır. Start hattı, Dalyan-Caddebostan mevkiinde 
olacaktır.  

FİNİŞ HATTI: Tüm sınıflar için, iskele taraftaki Yarış Komite teknesinin turuncu 
bayraklı gönderi ile sancak taraftaki sarı şamandıra veya şişme botun turuncu 
bayraklı gönderi arasındadır.  

ALTERNATİF COĞRAFİ 
ROTA-A: 

Start – Sivriada iskelede – Kınalıada iskelede – 
Kınalıada Güneydoğu şamandırası iskelede - 
Finiş (yaklaşık 14 mil) 

ALTERNATİF COĞRAFİ 
ROTA-B: 
 

Start – Kınalıada iskelede – Kınalıada 
Güneydoğu şamandırası iskelede - Finiş 
(yaklaşık 8 mil) 

Alternatif coğrafi rota uygulamasında hangi rotanın uygulanacağı, uyarı işaretinden 
geç olmamak üzere, beyaz zemin üzerinde siyah renkte A veya B harfi bulunan rota 
bayrağı toka edilerek VHF Kanal 73’ten tüm yarışan teknelere duyurulacaktır.  

 31 EKİM 2020 Boğaz Yarışı İçin 

Uygulanacak rotalar, üzerinde siyah rakam bulunan beyaz bayrak ile uyarı 
işaretinden önce gösterilecektir.  

ROTA A: Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi önü start- Anadolu Hisarı 
şamandırası İskelede –Çırağan şamandırası sancakta –Anadolu 
Hisarı Şamandırası İskelede- Çırağan şamandırası sancakta – 
Anadolu Hisarı şamandırası İskelede- Çırağan sarayı önü finiş 
(Yaklaşık 21 mil) 

ROTA B: Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi önü start- Anadolu Hisarı 
şamandırası İskelede –Çırağan şamandırası sancakta –Anadolu 
Hisarı Şamandırası İskelede- Çırağan sarayı önü finiş (Yaklaşık 14 
Mil) 

ROTA C: Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi start- Anadolu hisarı şamandırası 
İskelede – Çırağan sarayı önü finiş (Yaklaşık 8 Mil) 

                
 

9. Zaman Limitleri 

• Trofe kapsamında gerçekleştirilecek şamandıra yarışlarının zaman 
limiti; start saatinden itibaren 120 dakikadır. Bu süre içinde finiş 
yapamayan tekneler DNF puanı alacaklardır. (Bu durum YYK 35, A4 ve 
A5’i değiştirir.) 

• 31 Ekim 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Boğaz Yarışının zaman 
limiti tüm sınıflar için 17:00’dır. 17:00’da finiş hattı kapanacaktır. 

• Boğaz Yarışında protesto zaman limiti, en son teknenin finiş saatinden 

itibaren 90 (doksan) dakikadır. 

• Şamandıra yarışlarında protesto zaman limiti, IRC 0 – IRC 1 – IRC 2 

gruplarından en son finiş yapan teknenin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) 

dakika ve IRC 3 – IRC 4 – SPORTSBOAT- GEZGİN gruplarından en son 

finiş yapan teknenin finiş saatinden itibaren 90 (doksan) dakikadır.  
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15. ŞAMANDIRALAR 
1. Parkurda kullanılacak tüm şamandıralar sarı silindirik veya üçgen olacaktır. 
2. RRS 33 sonucunda kullanılacak yeni şamandıra, sarı üzeri siyah bantlı silindir 

şamandıra olacaktır. 
3. RRS 33 uygulaması yapıldığında, şamandıra yarışı rotasındaki 1A şamandırası 

atılmayacaktır. 
 
 

16. EMNİYET KURALLARI 
Yarışlarda WS Özel Açık deniz Yönetmeliği (OSR) 2020-2021 EK-B kategorisine ilişkin 
kurallar uygulanacaktır. Yarışacak teknelerde bu kurallara göre bulunması gereken tüm 
malzeme ve ekipmanın yarışlar süresince mevcut bulundurulması teknenin kendi 
sorumluluğundadır. 
 
Yarıştan çekilen tekneler en kısa zamanda VHF telsizinden Yarış Komitesini 
bilgilendirmelidir. 
 
Tekneler yarışlar süresince demirlerini pruvalarında loçada taşımayacaklardır. Uygun demir 
ve yeterli miktarda zincir ve halatı teknelerinin uygun bir kısmında muhafaza etmelidirler. 
 
RRS Kural 27.1 uyarınca, Yarış Komitesinin, uyarı işaretinden geç olmamak kaydıyla startta 
veya herhangi bir dönüş şamandırasında uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile 
birlikte toka etmesi, can yeleklerinin tüm yarışlar sırasında giyilme mecburiyeti olduğu 
anlamına gelecektir. Aynı bayrağın karadaki işaret direğinde toka edilmesi, su olunan tüm 
zamanlarda can yeleklerinin giyilmesinin zorunlu olduğu anlamına gelecektir. (RRS 27.1 
değişikliği). Giyilecek can yeleklerinin; teknedeki ekip sayısından en az bir fazla olacak 
şekilde, 150 N seviyesinde yüzdürücü özellik taşıyan ISO 12402-3/EN 396 standartlarında, 
tam ya da yarı otomatik gazlı tip olması zorunludur. 
 
 

17. EKİP VE EKİPMAN SINIRLAMALARI İLE DEĞİŞİKLİKLER 
1. Ekip Sayısı ve Ağırlığı 

• IRC Sınıfları için: Yarışırken, en fazla ekip sayısı, IRC sertifikasında yazan 
ekip sayısından en çok 1 fazla olabilir. Bu kural, IRC Kural 22.4.2’yi değiştirir. 
IRC sınıflarında ekip ağırlığı sınırlaması bulunmamaktadır. 

• ORC Sınıfları ve Sportsboat için: Ekip sayısı sınırlaması yoktur. Ancak bu 
sınıflarda yarışacak teknelerde en az 3 kişi bulunmalıdır. Ekip ağırlığı için 
aşağıdaki kurallar uygulanacaktır. 

i. En fazla ekip ağırlığı tekne sahibi tarafından beyan edilebilir (102.1) 
Eğer en fazla ekip ağırlığı beyan edilmez ise ortalama ağırlık 
hesaplanacaktır. (102.2) 

ii. En düşük ekip ağırlığı, ORC Kuralları 102.3 ve 200.1(b)’de belirtildiği 
şekilde uygulanacaktır. (Minimum Ekip Ağırlığı= Maksimum Ekip 
Ağırlığı – (Maksimum Ekip Ağırlığının %25’i veya 85 kg) 

• Gezgin Sınıfları için ekip sayısı veya ekip ağırlığı sınırlaması 
bulunmamaktadır. 

• Tüm sınıflar için ekip sayısı 3’ten az olamaz.  
2. Organizasyon Otoritesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu veya 

ziyaretçiler de yukarıdaki sınırlamalar dahilindedir.  
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3. Herhangi bir ekip değişikliği yapılması gerekirse, ilk uyarı işaretinden bir saat 
öncesine kadar yariskayit@bauisc.org adresine bildirimde bulunulmalıdır.  

4. Yarış Komitesi veya Protesto Kurulunun yazılı izni olmaksızın ekip ve ekipman 
değişimi yapılamaz. 

5. Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi veya yetki verdiği Sorumlu Kişi, şahsen 
teknede bulunmak zorundadır. Kayıt yaptıran kişi, aynı yarışlar kapsamında 
değerlendirilen yarışlardan bir diğerinde başka bir teknede bulunamaz. Bu durum, 
her iki tekne için Protesto Kurulu kararı uyarınca DSQ ile cezalandırılabilir. 

 
 

18. EKİPMAN VE ÖLÇÜ KONTROLÜ 
Tekne ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliği ve teknenin sertifikasına uygun 
olmasından tekne sahibi ve tekne sorumlusu birlikte sorumludurlar. 
 
Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Komitesi Başkanının veya tayin ettiği ölçücünün 
isteği ile herhangi bir protestoya gerek olmaksızın kontrole tabi tutulabilirler. 
 
 

19. YARIŞ KOMİTE TEKNELERİ 
Yarış Komite Tekne ve Botları “RC” bayrağı taşıyacaklardır. Bu hususun eksikliği Düzeltme 
Talebi nedeni sayılmayacaktır. 

 
 

20. SUYA ÇÖP ATILMASI 
Tekneler kesinlikle çöplerini suya atmayacaklardır. Aksine hareket edenler için Protesto 
Kurulu işlem yapabilir. 
 
 

21. TELSİZ İLETİŞİMİ: 
1. Teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması 

şarttır. Yarışan teknelerin aksi belirtilmediği sürece VHF Kanal 73’ü ve olanak varsa 
Kanal 16’yı dinlemeleri gereklidir.  

2. Telsiz veya cep telefonu ile üçüncü şahıslarla temas kurarak (dolaylı veya dolaysız) 
yarışlara yön verilmesi veya yardım edilmesi, yardım alınması yasaktır. 

3. Yarış Kurulu, el verdiğince, kurallara ve centilmenliğe uygun telsiz çağrılarına cevap 
verecektir. Herhangi bir çağrıya Yarış Kurulu’nun cevap vermemesi, protesto nedeni 
veya düzeltme isteği olamaz. 

 
 

22. YARIŞ SAYISI, HANDİKAP SİSTEMLERİ VE PUANLAMA: 
1. Trofe 4 etapta gerçekleştirilecektir. Birinci, ikinci ve üçüncü etapların her birinde 

2’şer şamandıra yarışı planlanmıştır. Son etap ise İstanbul Boğazı’nda 
gerçekleştirilecek olup 1 adet coğrafi yarış planlanmıştır. Organizasyon Otoritesi 
yarış sayısında değişiklik yapabilir.  

2. Bir teknenin yarış puanı yapılmış tüm yarış puanlarının toplamı olacaktır. Yarış atma 
yoktur. 

3. Toplamda en az puan alan tekne kazanacaktır. 
4. Puanlar arasında eşitlik olması durumunda eşitlik, RRS A8’ e göre bozulacaktır. 
5. Yarışlarda, "Time on Time " sistemi kullanılacaktır. Bu sisteme uygun olarak, her 

yarışta bu sınıfların "Düzeltilmiş Zamanı " hesaplanacak ve derecelendirilmesi RRS 
Ek A4 düşük puan sistemine göre yapılacaktır. 
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6. IRC Sınıfları için Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi 
uygulanacaktır. Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman 
Düzeltme Katsayısı (TCC) 

7. ORC Sınıfları ve Sportsboat Sınıfı için ORC sonuç hesaplama sistemi kullanılacaktır. 
ORC Sonuçları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

• Şamandıra Yarışları: Belirlenmiş rotadaki Performance Curve Scoring sistemi 
kapsamında hesaplanacaktır. 

• Coğrafi Yarışlar: Zamana Göre Zaman (TOT=Time on Time) sistemi 
uygulanacaktır. 

8. Gezgin Sınıfı için Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman 
Düzeltme Katsayısı (TCF) 

• Gezgin Sınıfı için TCF aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
 TCF=(0,2424x√R) / (1+0,0567x√R)R (Rating) = LOA (m) x 2,65 ile bulunan 
değere yaş indirimi uygulanmış reyting değeridir. 

• Gezgin Sınıfı için spinnaker (simetrik ve/veya asimetrik) cezası, yaş indirimi 
yapılmış reyting değerlerinin %10 fazlasıdır. 

• Gezgin Sınıfında katlanır pervanesi olan teknelerin düzeltilmiş reyting 
değerleri %5 artırılarak uygulanır. 

• Gezgin Sınıfında hareketli salması olan teknelerin düzeltilmiş reyting 
değerleri %5 artırılarak uygulanır. 

• En düşük düzeltilmiş zaman (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir. 

• Düzeltilmiş zaman (CT) hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve 
üzeri ise) bir üst değere yuvarlatılacaktır. 

• Sonuç hesaplaması TOT sistemine göre yapıldığından, rotalarda belirtilen 
mesafeler sadece bilgi için olup hesaplamalarda kullanılmamaktadır. 
Mesafelerin ilan edilenlerden az ya da fazla olması Düzeltme Talebi nedeni 
sayılmayacaktır. 

• Gezgin Sınıfı için uygulanacak Yaş İndirimleri aşağıdaki gibidir: 
 

2020 yılı için % 0,00 2016 yılı için % 1,60 2012 yılı için % 3,60 2008 yılı için % 6,80 

2019 yılı için % 0,40 2015 yılı için % 2,00 2011 yılı için % 4,40 2007 yılı için % 7,60 

2018 yılı için % 0,80 2014 yılı için % 2,40 2010 yılı için % 5,20 2006 yılı için % 8,40 

2017 yılı için % 1,20 2013 yılı için % 2,80 2009 yılı için % 6,00 2005 yılı için % 9,20 

2004 yılı ve daha yaşlı tekneler için % 10 

 
 

23. ÖDÜLLER: 
1. Divizyon Ödülleri; Trofe kapsamında gerçekleşen her etap sonunda her divizyonun 

ilk üç derecesi hem IRC handikap sistemine göre açıklanacak sonuçlara göre hem 
de ORC handikap sistemine göre açıklanacak sonuçlara göre ödüllendirilecektir. 
(Sportsboat ve Gezgin Sınıfları hariç) 

2. Overall Ödülleri 

• IRC Handikap Sistemine Göre Yapılacak Sıralamalar 
i. BAUISC Spring Trophy VELA Kupası: BAUISC Spring Trophy 

yarışlarında IRC handikap sistemine göre belirlenmiş genel birinciye 
tahsis edilen bir Trofe ödülü bulunmaktadır. Bu Trofe, yarışlar 
sonunda IRC 0, IRC 1, IRC 2 sınıflarında yarışan teknelerin, sınıf 
ayırımı yapılmaksızın, düzeltilmiş zamanlara göre IRC Handikap 
sistemine göre sıralanmaları sonucu ortaya çıkan derecelere göre 
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hesaplanır ve bu sınıflarda yarışa katılan tekneler arasında tüm 
yarışlar sonrası toplamda en az puanı alan tekne VELA Kupası’nı 
kazanmış olur. Trofeyi kazanan ekip, kupayı bir yıl sonraki Spring 
Trophy’e kadar muhafaza etme hakkına sahip olacaktır. 
Gerçekleştirilen yarış sayısının 3’ten az olması halinde VELA Kupası 
verilmeyecektir. 

ii. IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında yarışan teknelerin, sınıf ayırımı 
yapılmaksızın, düzeltilmiş zamanlara göre IRC Handikap sistemine 
göre sıralanmaları sonucu ortaya çıkan derecelere göre tüm yarışlar 
sonrası toplamda en az puanı alan tekneye ayrı bir Overall kupası 
verilecektir.  

• ORC Handikap Sistemine Göre Yapılacak Sıralamalar: ORC handikap 
sistemine göre yapılacak sıralamalar, teknelerin ait oldukları IRC sınıfları 
dikkate alınarak yapılacaktır. ORC handikap sistemine göre belirlenmiş genel 
birinciye tahsis edilen bir overall ödülü daha bulunmaktadır. Yarışlar 
sonunda, belirlenecek ORC divizyonlarını kapsayacak bu ödül, düzeltilmiş 
zamanlara göre ORC Handikap sistemine göre sıralanmaları sonucu ortaya 
çıkan derecelere göre hesaplanır ve bu sınıflarda yarışa katılan tekneler 
arasında tüm yarışlar sonrası toplamda en az puanı alan tekne/teknelere 
verilir. 

3. Gerçekleştirilen yarış sayısının 3’ten az olması halinde VELA Kupası ve/veya diğer 
overall kupaları verilmeyecektir. 

4. ORC Handikap sistemine göre gerçekleştirilecek sıralamalarda Trofe sonunda her 
bir divizyonun birincisi olan takıma (Sportsboat Sınıf hariç) polar hediye edilecektir. 

 
 

24. KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI:  
Her bir yarışın gerçekleştirileceği tarihte saat 09.00’da tekneler yüzer durumda olacaktır. 
Yarışlar sırasında Yarış Komitesinden önceden yazılı olarak alınan izin dışında bu zaman 
sonrasında tekneler karaya çekilmeyecektir.   

 
 

25. DALGIÇ EKİPMANI VE PLASTİK HAVUZLAR:  
Yarış Komitesinin önceden yazılı izini olmadan, ilk yarışın hazırlık işareti ile son yarış günü, 
protesto zaman limiti bitişi arasında, tekneler etrafında sualtı nefes alma aygıtı ve plastik 
havuzlar veya benzerleri kullanılmayacaktır 

 
 

26. YAYIN HAKLARI:  
Yarışa katılan tüm tekneler ve yarışçılar, BAUISC tanıtım ve yayın projeleri kapsamında 
video ve fotoğraf çekimlerinin yapılabileceğini ve bu görüntülerin farklı mecralarda 
yayınlanabileceğini peşinen kabul ederler.   

 
 

27. SORUMLULUK: 
1. Kuralların Kabulü: İşburada belirtilen kurallarla yönetilen bu yarışa katılmak ile her 

yarışçı ve tekne sahibi veya sorumlu kişisi: 

• Yarışın bu kurallarla yönetileceğini, 

• Kurallar uyarınca verilecek cezaları ve diğer uygulamaları, içindeki temyiz ve 
gözden geçirme hakları saklı kalmak şartı ile karşılaşılabilecek her olayın, 
kurallar uyarınca kesin bir kararı olacağını kabul edeceğini ve böyle bir 
karara bağlı olarak, herhangi bir hukuki merci veya mahkemeye 
başvurmayacağını kabul eder. 
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2. Yarışma Kararı: RRS Temel Kurallar 4 gereğince bir teknenin yarışa katılma kararı 
veya yarışa devam etmesi sorumluluğu, sadece tekne sahibi veya mesul kişisi ile 
teknede yarışanlara aittir. 

3. Bu yarışları düzenleyen, BAUISC, Yarış Komitesi ve Protesto Kurulu ve varsa 
yarışın sponsorları, yarışlarda veya bunların hazırlık safhalarında, Yarış Talimatları, 
Yarış Rotası ve alınan kararlardan, teknelere, yarışanlara, tekne sahibine veya 
sorumlu kişi ile diğer mürettebatına, dolaylı veya dolaysız meydana gelecek 
herhangi bir kayıp, zarar, hasar ölüm ve yaralanmalar dahil, için hiçbir sorumluluk 
taşımazlar. Yarışa kaydını veren tekne sahibi veya mesul kişisi ile katılan yarışçılar 
bu hususu peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. 

 
 

28. SİGORTA: 
1. Yarışlara katılan tekne sahibi, sorumlu kişisi/dümencisi, tekne ve tüm yarışçıları 

kapsayan, yarış klozu dahil edilmiş ve üçüncü şahıs mali mesuliyet teminatını da 
kapsayacak şekilde tanzim edilmiş geçerli bir Tekne Sigorta Poliçesini, katılacakları 
yarışta kayıt formu ile birlikte ibraz etmekle mükelleftir. 

2. Organizasyon Otoritesi, Yarış Komitesi veya Protesto Kurulu yarışan yatların veya 
ekibinin eksik ya da hatalı sigortalanmış olmasından dolayı hiçbir sorumluluk 
taşımayacaklardır. 
 

29. YARIŞ KATEGORİSİ:  
WS Özel Açık deniz Yönetmeliği (OSR) 2020-2021 Ek- B uygulanacaktır. 
 

30. DÜMENCİ TOPLANTILARI 
Dümenci toplantıları Zoom Platformu üzerinden gerçekleştirilecek olup, tarih ve toplantıya 

katılım bilgileri www.bauisc.org adresinden veya sosyal medya mecralarından 

duyurulacaktır. 
 
 

BAUISC ORGANİZASYON OTORİTESİ 
30 Eylül 2020 Saat: 19:00 

http://www.bauisc.org/

