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EK YARIŞ TALİMATI-1 

 

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

2. Yarışçılara ilanlar https://tyf2021millitakimsecmeyarislari.tyf.org.tr/ adresi ile yarış sekreteryası 

tarafından kurulan ve 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 için Kite Foil sınıfınında Urla Kite Academi, IQ Foil sınıfında Urla Deniz 

Kulübü Tesislerindeki Resmi bayrak direği kullanılacaktır. 

4.1. IQ Foil sınıfı için karada "D" kod bayrağı kullanılacaktır. 

4.2. Kite Foil sınıfında “AP” karada arya edildiğinde, 10 dakikadan önce herhangi bir işaret 

verilmeyecektir. 

5. Yarış Programı ve Resmi toplantılar  

5.1. Hava şartlarının sınıf gereklilikleri veya yarış planına uygun olması şartıyla ilk start Formula 

Kite sınıfına verilecektir. Formula Kite sınıfının günlük planlı yarışlarının tamamlanmasına 

müteakip IQ Foil sınıfının yarışlarına geçilecektir. 

5.2. Hava şartlarının uygun olmaması veya yarış kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde start 

sıralamasını Yarış Kurulu değiştirilebilir. 

5.3. Kite Foil sınıfında heat/grup uygulanmayacaktır. IQ Foil sınıfında önce erkek ve ardından bayan 

olarak start verilecektir. 

6. IQ Foil sınıfı yarışları, Course Race, Sprint Slalom formatlardan 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 ortam koşullarının uygunluğu, sınıf gereklilikleri ile yarış planı göz önünde 

bulundurularak uyarı işaretinden en az 10 dakika önce Parkur (Ek A-1, Ek A-2, Ek A-3 veya Ek 

A-4) ilan edilecektir.  

7.2. Yarışmayan bordlar/sınıflar parkura girmekten kaçınacaklardır. Bu maddeye uyulmaması 

halinde uymayan sporcuların derecelerine artı 3 puan duruşmasız ilave edilecektir. 

7.3. Şamandıralar sarı renkte olup, üzerindeki numara, işaretler, şekilleri ile açıları düzeltme nedeni 

olmayacaktır. Açılar yaklaşık değerlerdedir. 

7.4. Parkur botlarında beyaz üzeri siyah “RC” bayrağı kullanılacaktır. Bulunmaması düzeltme 

sebebi olmayacaktır. 

8. Start  

8.1. Start Hattı; 

8.1.1. Kite Foil yarışlarında; sancak taraftaki yarış kurulu botunun turuncu kerteriz bayrağı 

taşıyan gönderi ile iskele taraftaki sarı şamandıra arasındaki hattır. 
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8.1.2. IQ Foil sınıfı Course Race yarışlarında; sancak taraftaki yarış kurulu botunun turuncu 

kerteriz bayrağı taşıyan gönderi ile iskele taraftaki sarı şamandıra arasındaki hattır. 

8.1.3. IQ Foil Sprint Slalom yarışlarında; Yarış Kurulu botunun kıç aynasındaki turuncu 

kerteriz bayrağı taşıyan direği ile sarı şamandıra arasındaki hattır. 

8.2. Tüm sınıflarda 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. 

8.3. Startta ve parkurda sınıf bayrağı olarak; 

8.3.1. Kite Foil için mavi zemin üzerine siyah amblemli IKA bayrağı, 

8.3.2. IQ Foil sınıfı Erkek kategorisi için mavi zemin üzerine beyaz noktalı sınıf bayrağı, 

8.3.3. IQ Foil sınıfı Bayan kategorisi için kırmızı zemin üzerine beyaz noktalı sınıf bayrağı, 

kullanılacaktır. 

9. Finiş 

9.1. Kite Foil yarışlarında; İskele taraftaki Yarış Kurulu botunun kıç aynasındaki mavi kerteriz 

bayrağı taşıyan direği ile sancak taraftaki sarı şamandıra arasındaki hat, 

9.2. IQ Foil Course Race yarışlarında; Sancak taraftaki Yarış Kurulu botunun mavi kerteriz bayrağı 

taşıyan gönderi ile iskele taraftaki sarı şamandıra arasındaki hat, 

9.3. IQ Foil Sprint Slalom yarışlarında: iskele tarafta mevcut şişme bot üzerindeki mavi kerteriz 

bayrağı ile sancak taraftaki sarı şamandıra arasındaki hattır. 

10. Süre Sınırlamaları  

10.1. Start işlemlerinde; 

10.1.1. Kite Foil sınıfı yarışlarında start işaretinden itibaren 1 dakika, 

10.1.2. IQ Foil sınıfı Course Race yarışlarında start işaretinden itibaren 3 dakika, 

10.1.3. IQ Foil sınıfı Sprint Slalom yarışlarında start işaretinden itibaren 1 dakika, 

sonra start eden yarışmacı duruşmasız olarak "DNS" (start etmedi) olarak puanlandırılacaktır. 

10.2. Finiş işlemlerinde; Start eden teknelerden ilk finis yapan tekneden sonraki 

10.2.1. Kite Foil sınıfı yarışlarında 12 dakika, 

10.2.2. IQ Foil sınıfı Course Race yarışlarında 10 dakika, 

10.2.3. IQ Foil sınıfı Sprint Slalom yarışlarında 2 dakika, 

İçinde finis yapamayan diğer tekneler DNF puanı alacaklardır. (Bu husus RRS Kural 35, A4 ve A5’i 

degistirir). 

11. Ekipman Değiştirilmesi 

11.1. Kite Foil sınıflarında; rüzgar hızı değişimlerinde kite değişimi maksadıyla yarış kurulu 

süreler verebilir. 
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12. Kite Foil - IQ Foil yarışlarında dört yarış tamamlandığında 1, sekiz yarış tamamlandığında 2, oniki 

yarış tamamlandığında 3 kötü puan atılacaktır. Bu TYF 2021 GYK Md.20.3.b-c'yi değiştirir. 

13. Emniyet Kuralları  

13.1. 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. 

13.2. Acil durumlarda yarış kurulu öncelikle sporcu güvenliğini sağlayacaktır. 

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

13.4. Denize çıkış bildirimi yapılmaması durumunda, günün ilk yarışına, ihlal gününde yarış 

tamamlanmasa bile tamamlanan bir sonraki yarış için 1 puanlık ceza duruşmasız 

uygulanacaktır. 

13.5. Denizden dönüş bildirimi yapılmaması durumunda, günün son yarışına, ihlal gününde 

yarış tamamlanmasa bile tamamlanan son yarış için 1 puanlık ceza duruşmasız uygulanacaktır. 

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

uygulanacaktır. 

14. Yarış Kurulunun talimatlarına kesin şekilde uyulmalıdır. Karada yapılacak duyuruların duyulmaması 

ve/veya online panoda yayınlananların okunmaması düzeltme/protesto nedeni sayılmayacaktır. 

15. 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. 

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

zorundadır. 

17. Telsiz haberleşmesi kanal 73 üzerinden yapılacaktır. 

18. Kite Foil sporcuları "BİP" lerini yarış sırasında diğer giysilerin üzerine giyilecektir. Yarışmacılar 

kasıtlı olarak onları kesmeyecek veya yırtmayacaktır. 

19. Start işlemleri kapsamında uyarı işaretinden itibaren yarışmayacak sporcular ve antrenörler start 

alanından her yöne doğru 150 metre uzak durmalıdırlar. Bu hususa uymayan antrenörlerin 

sporcularına ve/veya sporculara derecelerine artı 1 puan duruşmasız ilave edilecektir. 

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

giyilmesi zorunludur. 

21. Protesto Zaman Sınırı; günün en son yarışında, en son finiş yapan tekneden; 

 Kite Foil için 90 dakika, 

 IQ Foil için 60 dakikadır. 

 

YARIŞ KURULU 

 

TARİH : 29.06.2021 

SAAT  : 11:00 


