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Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2021 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan TYF 2021 420 - 470 Türkiye
Şampiyonası, 16 – 22 Ekim 2021 tarihleri arasında, Kalamış / İstanbul’da yapılacaktır.
Bu yarışlar genç kategorileri için Milli Takım seçme yarışıdır. Yarışlar Açık statüde yapılacaktır.
1. KURALLAR
Yarışlar, World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2021-2024), TYF 2021 İlke Kararları, işbu Yarış İlanı,
TYF 2021 Genel Yarış Kuralları, TYF Yelken Yarışları Düzenleme Kuralları, TYF Sporcu Lisans Tescil, Vize
ve Transfer Talimatı, TYF Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, TYF Yelken Numarası Tahsis Kuralları,
TYF Yelken Hakem Talimatı, TYF Antrenör Talimatı, TYF Destek Botu Kullanma Talimatı, TYF Reklam
Alma ve Taşıma Kuralları, yarışan sınıfların geçerli Sınıf Kuralları ile yayınlanacak Ek Yarış Talimatları
uyarınca yapılacaktır.
2. REKLAM
Yarışlar TYF Reklam Alma ve Taşıma Kuralları hükümlerince uygulanacaktır.
3. KAYITLAR & KATEGORİLER
420 ve 470 sınıflarında TYF 2021 420 - 470 Türkiye Şampiyonası sonuç listesinde yer alan sporculardan
ilk %15’ e girenler TYF kontenjanından yararlanacaklardır.
3.1. Kayıtlar www.tyf.org.tr üzerinden giriş yapılan “Yelken Bilgi Sistemi” üzerinden kulüpler ve
ferdi sporcular tarafından online olarak yapılacak ve 04 Eylül 2021 günü saat 09:00’da başlayarak,
29 Eylül 2021 saat 17:00’de kapanacaktır. Geç kayıt uygulaması yapılmayacak olup, bu tarihten
sonra kayıt yapılamayacaktır.
“Antrenör Kayıt Formu” Kulüpler tarafından 29 Eylül 2021 tarihinde saat 17:00’a kadar kayıt
sırasında, “PCR Test Sonuçları” ve “İl Dışı Çıkış Olurları” ise 15 Ekim 2021 tarihinde saat 17:00’a
kadar “Yelken Bilgi Sistemi” üzerinden sisteme yüklenecektir.
3.2. 2021 yılı lisans vizesi olmayan sporcular kayıt yapamayacak ve yarışa katılamayacaklardır.
3.3. Kesin kayıtlar, İstanbul Yelken Kulübü’nde kurulacak Yarış Ofisi’ne “Katılım Bildirim Formları”nın
16 Ekim 2021 saat 17.00’e kadar teslim edilmesiyle tamamlanacak olup, yarış üssü ve tekne
parkı olarak kullanılabilecek tüm yarış alanlarına giriş-çıkış için zorunlu olacak fotoğraflı akreditasyon kartları kesin kayıt işlemi sırasında Kulüplerimize teslim edilecektir. Her kulüp için antrenör
hariç iki kulüp yöneticisine ve ferdi lisanslı sporcularımız için kendilerine destek olacak bir görevliye
akreditasyon hakkı verilecektir.
3.4. TYF Destek Botu Kullanma Talimatına uygun olmayan antrenör ve antrenör botlarının görev
yapmasına izin verilmeyecektir.
3.5. 2021 yılı Antrenör Vizesi olmayan antrenörlerin kaydı alınmayacaktır.

3.6. Yarışlara katılacak kulüplerimizin, illerinden yarışların yapılacağı yere hangi yolla ulaştıklarını ayırt
etmeksizin İl Dışı Çıkış Olurlarını (kafile listesi ile birlikte) İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden almaları gerekmektedir. Kulüplerin yarış kayıtlarını yaptırabilmeleri için “İl Dışı Çıkış
Olurları”nı 15 Ekim 2021 tarihinde saat 17:00’a kadar kayıtlarına ek olarak “Yelken Bilgi Sistemi”
üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilmiş olan kayıt prosedürünün, eksiksiz olarak
tamamlanmaması durumunda kayıt geçersiz sayılacaktır.
4. KAYIT ÜCRETİ
4.1. Covid- 19 pandemisi nedeniyle bu yarışa münhasır olmak üzere yarışlardan kayıt ücreti alınmayacaktır.
4.2. Antrenörlerden herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır.
5. PROGRAM

Tarih

Saat

Faaliyet

15 Ekim 2021
Cuma

10:00
12:00

Yarış ve Protesto Kurulu Geliş
Yarış Kurulu Eğitimi ve Toplantısı

16 Ekim 2021
Cumartesi

09:00 - 17:00
14:00

İntikal – Kayıtlar
Deneme Yarışı

17 Ekim 2021
Pazar

09:30
11:30

Takım Liderleri / Antrenör toplantısı (Online)
İlk Start

18 Ekim 2021
Pazartesi

09:30
11:00

Antrenör Toplantısı (Online)
Günün İlk Start Saati

19 Ekim 2021
Salı

09:30
11:00

Antrenör Toplantısı (Online)
Günün İlk Start Saati

20 Ekim 2021
Çarşamba

09:30
11:00

Antrenör Toplantısı (Online)
Günün İlk Start Saati

21 Ekim 2021
Perşembe

09:30
11:00

Antrenör Toplantısı (Online)
Günün İlk Start Saati

22 Ekim 2021
Cuma

09:30
11:00
14:00
17:30

Antrenör Toplantısı (Online)
Günün İlk Start Saati
Günün Son Uyarı İşareti
Ödül Töreni - Kapanış

5.2. Tüm sınıflarda toplamda en fazla 12 yarış planlanmıştır.
5.3. TYF GYK Madde 8.3’e uygun olarak günde 3 yarıştan fazla yarış yapılmayacaktır. Yarış programının
gün bazında veya toplamda planlanan yarış adedi arkasında kalması halinde GYK Madde 5.2 uyarınca
ilan etmek kaydıyla günde bir fazla yarış yapılabilir.
5.4. TYF GYK Madde 6.3’e göre D bayrağı uygulaması yapılacaktır.
6. ÖLÇÜ KONTROLLERİ
6.1. Yarışta kullanılacak 420 ve 470 teknelerinde World Sailing plaketi bulunması ve yelkenlerinin ilgili
sınıf birliği butonu taşıması zorunludur
6.2. Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kurallarına uygun bir şekilde bulundurmakla yükümlüdür.
Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde, yarışlar arasında ve sonunda teknelerde ölçü kontrolleri
yapabilir.

6.3. 420 ve 470 sınıf kurallarına uygun yelken numarası taşımayan sporcuların yarışa katılmasına izin
verilmeyecektir. Aynı yelken numarasını taşıyan tekneler olduğunda teknelerin plaka numaraları
esas alınacaktır.
7. YARIŞ TALİMATLARI
Yarış Ofisi Duyuru Panosunda asılacaktır. Ayrıca Covid-19 pandemisi sebebi ile kurulacak iletişim
grupları üzerinden dijital olarak paylaşılacak ve resmi ilan özelliği taşıyacaktır.
8. YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT ADRESLERİ
İstanbul Yelken Kulübü
Turyolu Sok. 8/A No:12 Fenerbahçe Burnu, Kadıköy - İstanbul
9. UYGULANACAK ROTALAR
Ek Yarış Talimatı ile birlikte Duyuru Panosunda ilan edilecektir. Ayrıca Covid-19 pandemisi sebebi ile
kurulacak iletişim grupları üzerinden dijital olarak paylaşılacaktır.
10. CEZA SİSTEMİ
10.1. Bu yarışlar için su üzerinde Protesto Kurulu görevlendirilecek olup, World Sailing Yelken Yarış
Kuralları Ek P, Kural 42 için Özel Usuller geçerli olacaktır.
10.2. Protesto Kurulunun kararları RRS 70.5 gereği nihaidir, temyiz edilemez.
11. PUANLAMA
TYF 2021 Genel Yarış Kuralları Madde 20 uygulanacaktır.
12. DESTEK BOTLARI
12.1. TYF 2021 Genel Yarış Kuralları Madde 26 uygulanacaktır.
12.2. TYF Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
12.3. Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış ve Protesto Kurulları, antrenör botlarını kontrol
edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmayan antrenörlerin görev yapmalarını engelleyebilir.
12.4. Antrenörler her gün günün ilk startından önce denizde komite botunun yanına giderek kendilerini
tanıtacak ve denizde olduğunu göstereceklerdir.
13. TEKNE PARKI
Fenerbahçe Burnu’nda yerleşik olan kulüplerimiz sporcuları, kendi kulüplerinden denize çıkacaklardır.
İlgili kulüplerin başka bir kulübün sporcularına ev sahipliği yapmalarına izin verilmeyecektir.
Diğer İstanbul ili kulüplerimiz ile il dışından yarışlara katılacak tüm diğer kulüplerin sporcuları İstanbul
Yelken Kulübü tesislerinden denize çıkacaklardır.
14. TELSİZ İLETİŞİMİ
TYF 2021 Genel Yarış Kuralları Madde 28 uygulanacaktır.

15. ÖDÜLLER
TYF 2021 İlke Kararları’nda belirtildiği şekilde dağıtılacaktır ve sadece ödül almaya hak kazanmış
sporcuların katılacağı bir ödül töreni ile ödüller takdim edilecektir.
16. SORUMLULUK
16.1. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (Bakınız RRS Kural 4
-Yarışma Kararı). TYF, Yarış Kurulu ve organizatör, yarıştan önce, yarış esnasında ve sonrasında
oluşacak her türlü can ve mal hasarından ve Covid-19 bulaşından ötürü sorumluluk kabul etmez.
Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen kabul eder.
16.2. TYF 2021 Genel Yarış Kuralları Madde 21 Güvenlik Uygulamaları gereği deniz üzerinde görev yapan
tüm personel can yeleği takacaktır.
17. DİĞER HUSUSLAR
17.1. Yarışlarda yarışacak kontenjan dâhili sporcuların, yol ve 7 günlük harcırahları, merkezi ödeme ile
kulüplerine havale edilecektir. Bu nedenle kulüpler YBS üzerinden şifreleri ile girip IBAN bilgilerini
kontrol etmekle yükümlüdürler
17.2. TYF 2021 420 - 470 Türkiye Şampiyonası için kulüplere sağlanacak olan nakliye desteği aşağıdaki
prensipler dâhilinde ödenecektir;
İstanbul İli dışından gelecek kulüplere Karayolları mesafe cetvelinden belirlenecek olangidiş-dönüş
mesafesi için km başına 1,50 TL nakliye desteği verilecektir. Kulüplere ödenecek nakliye desteği
yarış sonrası TYF tarafınca hesaplarına 2 ay içinde havale edilecektir
17.3. Görev alacak hakemlerin ve görevlendirilecek TYF personelinin görev tazminatları, ulaşım,
konaklama, yemek ve oluşabilecek her türlü nam altındaki masrafları ile yarış boyunca hakem ve
görevlilere verilecek kumanya ve içecekler TYF tarafından karşılanacaktır.
17.4. Tekne nakliyeleri ve sporcu masrafları; Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlükleri, kulüpler veya
sponsorlar tarafından karşılanacaktır.
17.5. Covid-19 pandemisi sebebi ile tüm kulüp yöneticisi, antrenör ve sporculardan 14 Ekim 2021
saat 08:30’dan sonra yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini kayıt sırasında ibraz etmeleri
istenecektir. Ayrıca kayıt sırasında tüm sporcuların, antrenörlerin ve kulüp yöneticilerinin HES
kodları da kayıt altına alınıp Yelken Bilgi Sistemi’ne kaydedilecektir.
17.6. Yarış üssü ve tekne parkı olarak kullanılabilecek tüm yarış alanlarına tek bir noktadan giriş-çıkış
sağlanacaktır. Bu noktalarda kulüp yöneticisi, antrenör ve sporcular için hazırlanmış olan fotoğraflı
akreditasyon kartları kontrol edilecek ve sadece akreditasyon kartı olanlar içeri alınacaktır. Bu
doğrultuda; sporcular, antrenörler ve akreditasyon yaptırmak isteyen tüm kulüp yöneticileri ve
ferdi lisanslı sporcular için yanlarında bulunmasını talep ettikleri destek görevlileri dahil tüm
akreditasyon taleplerinin, tüm kafilelerinin ve ferdi lisanslı sporcular için yanlarında bulunmasını
talep ettikleri destek görevlilerinin vesikalık fotoğrafları ve HES kodları ile birlikte 29 Eylül
2021 tarihi saat 17:00’e kadar yariskayit@tyf.org.tr adresine talepte bulunmaları gerekmektedir.
Akreditasyon kartı, her kulüp için en fazla iki kulüp yöneticisine ve her bir ferdi sporcu için bir
destek kişisine verilebilecek olup, tüm fotoğrafların dosya adları ait olduğu kişinin adı ve soyadı
ile kaydedilerek gönderilmelidir

17.7. Akreditasyon kartı bulunan tüm kişilerin deniz üzerinde olmadıkları tüm zamanlarda maske
takmaları zorunludur.
17.8. HES kodu sorgulamaları ise etkinlik boyunca toplu olarak yapılacaktır.
18. GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI
Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının yarışlarla ilgili her türlü
görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması
olmaksızın yayınlamasını ve/veya yayınlattırmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla
kullanmasını peşinen kabul ederler.
19. GÖREVLENDİRMELER
TYF Mali Sorumlusu: Ahmet Rıza TURGUT
TYF Yarış Sorumlusu: Fatih ÖZMEN
20. AÇIKLAMALAR
Malzeme satışı yapmak isteyen firmaların taleplerini baskanlik@tyf.org.tr adresine 29 Eylül 2021 tarihine
kadar göndermeleri gerekmektedir. Firmalara satış yapacakları yer bilgisi iletilecektir.
21. UYGULANMASI GEREKEN COVID- 19 ÖNLEMLERİ
21.1. Sporcularımızın, yarış alanlarına ve tesislere gelip giderken tahsis edilen ve/veya kulüplerimize ait
araçları kullanması, farklı araçlar ile seyahat etmemesi, seyahat süresince maske kullanımına ve
sosyal mesafeye dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir.
21.2. Yarış alanları 09:00 – 18:00 saatleri arasında kullanılacaktır.
21.3. Soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin kullanımı aynı anda 3 kişiyle sınırlıdır ve dışarıda sosyal
mesafe kuralları göz önünde bulundurulur. Sporcularımız yarış alanına mümkün olduğu kadar
spor kıyafetleriyle gelecektir.
21.4. Sporcularımız spor malzemelerini kullandıktan sonra ellerini dezenfekte edecektir.
21.5. İlerleyen zamanlarda sporcularımızda, semptom (sürekli yüksek ateş, öksürük, halsizlik vb.
durumlar) görülmesi halinde yetkili kişiye bilgi verilecektir.
21.6. Lavabolar, sosyal mesafeye uygun olacak şekilde kullanılacaktır. (tuvalet önünde sıra oluşturulmamalı, kullanımdan sonra belli bir süre beklenmelidir.)
21.7. Sporcular her zaman sosyal mesafeye dikkat etmeli ve kaynaşma / bir araya gelme arzusuna
direnmeli, tokalaşma veya sarılmalardan kaçınmalıdır.
21.8. Havlular, yiyecek, içecek ve diğer malzemeler sporcular arasında değiştirilmemelidir.
21.9.

Konaklamanın yapılacağı oteller ve diğer ortak yaşam alanlarında sporcuların birbirleriyle ve
çalışanlarla aralarındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde uygulanacaktır.

21.10. Konaklamanın yapılacağı otellere misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.
21.11. Konaklama oteli dışından yemek ve gıda servisi kabul edilmemesi tavsiye edilir.
21.12. Konaklama otelinde bulunulduğu süre boyunca maske kullanımı zorunludur.

21.13. Otel ortak alanların kullanımında aynı kulüp sporcuları ve aynı odayı paylaşan sporcuların özellikle
maskelerini kullanmadıkları yeme-içme ortamlarında bir arada bulunmaları, ayrı katta hatta
ayrı odalarda kalan öğrencilerin mümkün olduğunca birlikte olmamalarına dikkat edilmelidir.
21.14. Otellerde konaklayan sporcular arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri
gösterenler mutlaka otel görevlilerine bildirmelidir.
21.15. Otelde kalan sporcuların oda değişikliğine izin verilmemelidir.
21.16. Sporcular odalarında oldukları müddetçe belirli aralıklarla odalarını havalandırmalıdır.
21.17. Yemekhanede her sporcunun oturacağı masalar ve yemek saatleri önceden belirlenmelidir.
Sporcu gruplarının kendileri için belirlenen saatlerde yemeklerini yemeleri ve her öğünde aynı
masayı kullanmaları tavsiye edilir.
21.18. Sporcular oteller içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, sık sık eller su ve sabunla
yıkanmalı veya el antiseptiği kullanmalıdırlar.
21.19. Sporcular otellerin içinde ortak kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar kısa süre
kalmalıdırlar.
21.20. Sporcu odalarında, aynı odada kalan sporcular dışında kişilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
04.09.2021

