Türkiye Yelken Federasyonu
Üniversiteler arası Sportsboat Trofesi
2020 Yılı Yarış Programı
1.UYGULANACAK KURALLAR
1.1. WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020
1.2. 2020 TYF Yelken Yarışları düzenleme talimatı, Sporcu Lisans tescil Vize ve Transfer Talimatı,
Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken no Tahsis talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem
Talimatı,
1.3. WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2018-2020 Appendix B
1.4. International Measurement System (IMS) Rule 2020
1.5. ORC Rating Systems Rule 2020
1.6. ORC Sportsboat Class Rules 2020
1.7. Yarış İlanı, TYF Sportsboat Trofesi GYT ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki olduğunda
tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.
1.8. TYF Üniversiteler Arası 2020 Sportsboat Trofesi aşağıdaki yarışlardan oluşacaktır.
29 Mart 2020 Pazar
26 Nisan 2020 Pazar
17 Mayıs 2020 Pazar
14 Haziran 2020 Pazar
5 Temmuz 2020 Pazar
16 Ağustos 2020 Pazar
6 Eylül 2020 Pazar
18-20 Eylül Cuma-Pazar
11 Ekim 2020 Pazar

Kalamış Yelken Kulübü Kupası 1 (3 şamandıra yarışı)
Moda Deniz Kulübü Kupası (3 şamandıra yarışı)
Deniz Kuvvetleri Kupası (3 şamandıra yarışı)
HSSK (3 şamandıra yarışı)
Marmara Yelken Kulübü Kupası (3 şamandıra yarışı)
Kalamış Yelken Kulübü Kupası 2 (3 şamandıra yarışı)
HSSK Kupası (1 Coğrafi rota yarışı )
Türkiye Şampiyonası (6 şamandıra, 1 coğrafi rota yarışı)
Kalamış Yelken Kulübü Kupası 3 (3 şamandıra yarışı)

Kalamış Koyu
Kalamış Koyu
Tuzla
Heybeliada
Caddebostan
Kalamış koyu
Heybeliada
Kalamış Koyu
Kalamış Koyu

2. KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT
2.1. Yarışlar tüm Üniversite Kulüp Takımlarına açıktır.
2.2. TYF 2020 Üniversiteler arası Sportsboat Trofesi ne katılacak Üniversite Takım sporcularının,
üniversite öğrencileri olacaktır. Yarışlarda ekip üyelerine, üniversite çalışanı, öğretim üyesi veya
çalıştırıcı dâhil olabilir. Bu sayı 1 ekip üyesinden fazla olamayacaktır.
2.3. Üniversite takımları birden fazla takımla yarışlara katılabilirler,
2.4. TYF 2020 Üniversiteler arası Sportsboat Trofesine katılacak ekipler, ev sahibi kulübe kayıtlarını her
yarış için kayıt formunda Üniversite Takımı olduğunu belirterek kayıt verecektir.

2.5. Trofe içerisindeki yarışlarda katılım ücreti ev sahipliği yapan kulübe ilanda belirtildiği şekilde
ödenecektir.
3. YARIŞLARIN FORMATI
3.1. Yarışlar TYF Sportsboat sınıfı tipi teknelerle yapılacaktır. Yarışlar TYF 2020 Sportsboat Sınıfı
Genel Yarış Talimatına Uygun yapılacaktır.
3.2. Her bir takım Sportsboat yarışların da uygun gördüğü (sahibi olduğu veya kiraladığı) TYF
Sportsboat tanımına uyan teknelerle yarışabilir.
3.3. Trofe yarışları boyunca takımlar tekne değişikliklerine gidebilirler. Esas olan takımın adı ve
devamlılığıdır.
4. YARIS DUYURULARI
4.1. Resmi ana ilan panosu TYF Sportsboat web sitesi ve TYF web sitesidir.
4.2. Programa alınan yarışların ilanları ayrıca her yarış için ev sahibi kulüplerin ilan panolarında
belirtilecektir. Bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacak
olup resmi ilan panosunun ve web sitesinin incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.
4.3. Yarış Sekreterliği ev sahibi kulüplerde ilgili yarışın sekreterliği olacaktır.
5. REKLAM ve BASIN YAYIN HAKLARI
5.1.Katılımcılar, reklam taşıyabilirler ancak Türkiye Yelken Federasyonunun reklam talimatına uygun
ilgili belgelerini kayıt evraklarıyla birlikte yarış komitesine sunmalıdırlar.
5.2. Yarışların fotoğraflanması ve görüntülenmesi ile yayınlanması TYF Sportsboat Komitesi tarafından
uygun görülen basın yayın organlarına yaptırılabilir. Bu görüntülerin kullanım hakları TYF Sportsboat
Komitesine aittir.
6. PROGRAM
6.1. Üniversite takımları adı geçen Sportsboat yarışlarında diğer katılımcılarla birlikte yarışacaklardır.
6.2. Günlük yarış programları ve ilgili yarış ilanı ilgili kulüplerce ve belirtildiği şekilde olacaktır.
6.3. TYF Üniversiteler arası 2020 Türkiye Sportsboat Şampiyonası, Türkiye Sportsboat Şampiyonası
içerisinde yapılacaktır. Puanlama genel puanlamanın içinden hesaplanacaktır.
7. TROFENİN PUANLAMASI
7.1. TYF 2020 Yılı üniversiteler arası Sportsboat trofesi , sene içerisinde planlanan bu ilanda 1.8
maddesinde belirtilmiş yarış günlerinin sonunda sahibini bulacaktır. Takvimde bulunup da
yapılamayan yarışlar düzeltme sebebi olamaz
7.2. Takvimde bulunan yarışlardan herhangi biri için tarih değişikliğine gidilebilir Bu değişiklik
ertelenen yarışın, planlanan son yarıştan önce tamamlanacağı şekilde yapılacaktır, yarışın bu tarih den
önce tamamlanamaması halinde söz konusu yarış Trofe hesaplanmasında sayılmayacaktır.
7.3. Takvimde bulunup yapılacak bu yarışlar da, yarış günleri yapılabilen her bir yarış kendi başına
ayrı ayrı puanlanacaktır.
7.4. Trofe puanlaması eğer grup açılacak olsa bile genel puanlama üzerinden yapılacaktır.
7.5. Trofe puanlaması için yarışa kayıt yaptırmayan tekneler ilgili yarış için kayıt sayısından iki fazla
puan alırlar.

7.6. Planlanan iki coğrafi yarışın puanı 1,5 katsayılıdır, bunun dışında kalan yarışların her birinin puan
katsayısı eşittir ve 1 katsayılıdır..
7.7. Toplamda 2 adet Coğrafi yarış planlanmıştır. Yapılabilen bu yarışlardan iyi dereceli olan
değerlendirmeye alınacaktır eğer tek yarış yapılmış ise bu yarış derecelendirmeye alınır ve atılamaz
7.8. Planlanan şamandıra yarışlarında yarış sayısına göre değerlendirmeye alınacak yarış sayısı,
1-6 arası yarış tamamlanmışsa tüm yarışlar değerlendirmeye alınacaktır.(yarış atma yoktur)
7-9 arası yarış tamamlanmışsa 1 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
10-12 arası yarış tamamlanmışsa 2 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
13-15 arası yarış tamamlanmışsa 3 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
16-18 arası yarış tamamlanmışsa 4 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
19-21 arası yarış tamamlanmışsa 5 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
22-24 arası yarış tamamlanmışsa 6 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
25-27 arası yarış tamamlanmışsa 7 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
7.9. Programda olan Türkiye Sportsboat Şampiyonasının madalya yarışı trofe puanlamasında
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.10. Eşitlik halinde değerlendirmeye alınan Coğrafi rota yarışının sonucuna bakılarak eşitlik
bozulacak, eğer eşitlik durumu devam ederse şamandıra yarışlarında ki WS kurallarına göre eşitlik
bozulur.
7.11. Son yarışın bitimiyle birlikte en az puanla ( kötü puanlı yarış/yarışları atma sonrası ) birinci
sırada bitiren tekne ve ekibi TÜRKİYE 2020 ÜNİVERSİTERE ARASI SPORTSBOAT TROFE
ŞAMPİYONU ÜNVANI’nı alıp döner kupasının üzerine adını yazdırarak 1 sene saklama hakkına
sahip olacaktır.
8.EKIP SINIRLAMALARI
8.1 Sportsboat yarışlarında teknelerde bulunan ekiplerin kiloları dikkate alınacak olup TYF 2020
Sportsboat Genel yarış talimatına uygun olmalıdır.
8.1.1. Her teknede en az 3 en fazla 5 ekip üyesi bulunmak zorundadır.
8.1.2.Organizasyon Otoritesinin bilgisi dâhilinde teknede olacak medya mensubu veya ziyaretçiler bu
sayı dâhilinde değildir. Ancak emniyet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.
9. ÖDÜLLER
9.1. Trofe yarışlarının puanlaması sonucunda ilk sırayı alan Üniversite Takımı ‘TYF 2020 yılı
Üniversiteler arası Sportsboat Trofesinin sahibi olup Trofe kupasının üzerine adını yazdırarak bu kupayı
1 yıl saklayacaktır.
9.2. Trofe yarışlarının puanlaması sonucunda, ilk üç sırayı alan Üniversite Takımları sırasıyla kupa ile
ödüllendirilecektir. Ayrıca her yarışta ilk üç sırayı alan takımlara Kupa Başarı Belgesi verilecektir.
9.3. Trofe Ödül Töreninin yeri ve zamanı son planlanan yarıştan önce açıklanacaktır.
10. DIGER HUSUSLAR
Yarışlar ile ilgili sorularınız için;
Mehmet ÖZÇETİN - 0 532 2147356
Dr. Şükrü SANUS - 0 542 2117446 numaralı telefona danışabilirsiniz.
E-posta: bilgi@sportsboatturkiye.org

