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Delphia 24 University Sailing Cup

YARIŞ İLANI & TALİMATI
17 - 18 / 06 / 2017 – Palmarina Bodrum

1. UYGULANACAK KURALLAR
Word Sailing Yelken Yarış Kuralları 2017 – 2020 Yelken Yarış Kuralları (RRS), Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)
Yelken Yarışı Düzenleme Kuralları, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (RRS'in yerini alır), bu yarış
ilanı ve müteakiben ilan edilecek yarış talimatı ile ekleri ve Umpire Kurulu kararları uyarınca yapılacaktır.
Talimatlar arasında çelişki olması durumunda; tarihi geç olan geçerli olacaktır.

2. YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIF
Yarışlar, tamamı Vira Yatçılık - Delphia Yachts Sailing Academy tarafından sağlanacak ve tüm donanımları ile
ayarları eş olarak yapılmış, Uluslar Arası Delphia 24 One Design Topluluğu tarafından onaylı, 2 adet Delphia 24
One Design sınıfı tekne ile yapılacaktır. Organizasyonun sağladığı tekneler dışında aynı tip dahi olsa başka
teknelerin kullanımına müsaade edilmeyecektir.

3. YARIŞLARA KATILIM ve FORMAT
3.1 Yarışlara katılım her bir tekne için 4 kişilik ekip ile sınırlıdır. Kişi sayısında azalış veya artış kabul
edilmeyecektir. Her ekip en az 1 kişi yedek belirlemelidir. 4 asil 2 yedek olmak üzere toplam 6 kişilik ekipten
fazlası kabul edilmeyecektir. Yedekler yarış süresince karada kalacaktır. Her yarış öncesi ekip kendi içerisinde
değişiklik yapabilir.
3.2 Yarışlara aynı üniversiteden birden fazla ekip katılabilir. Ancak en iyi sonucu alan ekip sıralamaya dahil edilir.
Her üniversitenin “Birinci Ekibi” sonrası yaptırılacak kayıtlar “Yedek Kayıt” olarak alınacaktır. Birinci kayıt günü
sona erdikten sonra Yedek Kayıtlar’lar katılımcı listesine dahil edilcektir. Yarıştaki toplam ekip sayısı 12 ile
sınırlıdır.
3.3 Ekip ağırlıklarında ve cinsiyetinde bir sınırlama yoktur.
3.4 Hava koşulları nedeniyle programda belirtilen sayıda yarış yapılamadığında, yapılabilen yarışlarla sonuca
gidilecektir.
3.5 Hakem komitesi yarışlar süresince, güvenlik nedeniyle, hava şartlarına göre camadan vurma şartı koşabilir.
3.6 Teknelerde herhangi bir ekipman değişimi ya da modifikasyon yapılmasına izin verilmeyecektir.
3.7 Eleme yarışları süresince yarışlar ana yelken ve flok ile yapılacak olup, eleme yarışları sonrasında isteyen
ekipler balon yelken kullanabilirler. Hakem komitesi, güvenlik nedeniyle, hava şartlarına göre yarışların sadece
ana yelken ve flok ile yapılması kararı alabilir.
3.8 Eleme yarışları round-robin formatında yapılacak olup, round-robinler sonrasında çıkan sonuçlara göre;
öncelik sırası round-robinlerde üst sırada olan ekipte olmak üzere takimlar eşleşecektir. Önce birinci olan
takımın istediği takım seçilecek sonrasında ikinci olan takım seçim yapacak ve bu şekilde devam edecektir.
3.9 Yarış detayları ve tablosu katılımcı ekip sayısı belirlendiğinde oluşturulacak ve duyurulacaktır.

4. PROGRAM
Birinci Kayıt Kapanış: 9 Haziran 2017 Cuma saat 15.00
Son Kayıt Kapanış: 14 Haziran 2017 Çarşamba saat 15.00
Antrenman Günü: 16 Haziran 2017
Birinci Yarış Günü: 17 Haziran 2017
İkinci Yarış Günü: 18 Haziran 2017

5. KAYITLAR
5.1 Yarışlara en fazla 12 ekip katılabilir. 12 ekip kayıt yaptırdığında 14 Haziran 2017’den önce kapanabilir.
Kapasite üzeri kayıtlarda kayıt tarih ve saati baz alınacaktır.
5.2 Kayıt formlarında tüm ekip isimleri Nüfus Cüzdanı'nda olduğu şekilde yazılmalıdır. Tüm katılımcıların TYF
lisansı olması zorunludur. Aksi halde kayıt geçerli olmayacaktır.
5.4 Bir ekip değişikliği varsa, bu husus yeni kayıt formuyla birlikte vira@virayatcilik.com adresine e-posta ile ilan
edilen kayıt kapanış tarihine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.
5.5 Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanı'nın atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.
5.6 Kayıt için; www.virayatcilik.com ve/veya www.delphia24cup.com web sayfalarındaki online kayıt formu
kullanılacaktır.
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5.7 Kayıt ücreti ekip başına 100 TL’dir. Kayıt ücreti, online kayıt sırasında ödenmelidir. Ödemesi yapılmayan
başvurular geçersizdir. Kayıt bedelinin (Türkiye İş Bankası Kalamış Şubesi, Vira Yatçılık ve Yelkencilik Vadesiz
Türk Lirası IBAN: TR 110006400000111680279498) yatırıldığına dair dekont vira@virayatcilik.com adresine
eposta ile gönderilmelidir. Ödeme açıklamasına üniversite adı yazılmalıdır.

6. YARIŞ SEKRETERLİĞİ
Vira Yatçılık Palmarina Yacht Show Eurasia Stantı Yarış Sekreterliği olarak kullanılacaktır.
Vira Yatçılık Tel: 0212 427 44 01, 0532 282 25 45

7. ROTA
7.1 Yarışta kısa veya uzun rota uygulanacaktır. Kesin rota ekip sayısı belirlendiğinde ilan edilecektir.
7.4 Rota her yarış öncesinde hakem komitesi tarafından ilan edilecektir.

8. YARIŞLARI BAŞLATMA VE YARIŞ PROGRAMI
8.1 Yarışlar, aşağıdaki gibi başlatılacaktır. Uyarı İşareti Sınıf işareti 1 seda işareti ile toka edilir (starta üç dakika
var) Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P” veya “I” veya “Siyah Bayrak”, 1 seda işareti ile toka edilir (starta iki dakika
var) Bir Dakika Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P” veya “I” veya “Siyah Bayrak”, 1 uzun seda işareti ile arya edilir
(starta 1 dakika var) Start İşareti Sınıf işareti (Delphia 24) 1 seda işareti ile birlikte arya edilir (start saati).
8.2 İlk uyarı işareti saati bir önceki gün açıklanacaktır. Diğer yarışların uyarı işareti önceki yarışın bitiminden
sonra verilecektir.
8.3 Birinci gün gün batımından 30 dakika öncesine kadar start verilebilir. İkinci gün 17:00’dan sonra uyarı işareti
verilmeyecektir.
8.4 Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start
etmekle yükümlüdürler.

9. CEZAİ DURUMLAR / UMPIRE CEZALARI
9.1 a) Yeşil/Beyaz Bayrak (Ceza yok, devam ediniz)
b) Kırmızı Bayrak (İhlal var 1 ceza dönüşü)
c) Siyah Bayrak (Ağır ihlal, DSQ tekne derhal parkur dışına çıkacak)

10. START HATTI
Start hattı iki şamandıra arası olup yarış günü Yarış Sekreterliği'nce yapılacak Dümenci Toplantısı'nda
belirtilecektir.

11. FİNİŞ HATTI
Start hattıyla aynı olup ters yönde finiş verilecektir.

12. GÜVENLİK ve SORUMLULUK
12.1 Ekipler son ana kadar çatışmayı önlemekle yükümlüdür.
12.2 Ekipler sığlık ve uyarı şamandıralarına dikkat etmekle yükümlüdür.
12.3 Ekip üyelerinden birinin denize düşmesi ve karaya oturma durumlarında güvenlik önlemleri sebebiyle ekip
diskalifiye olacaktır.
12.4 Yarış süresince ekiplerin can yelekleri takılı olmalıdır. Oluşabilecek sağlık sorunları ekibin kendi
sorumluluğundadır. Bu konuda organizasyon komitesi sorumluluk kabul etmemektedir.

13. YARIŞ SÜRESİ
Her yarışta ilk finiş yapan tekneden sonra 3 dakika içinde finiş yapmayan tekneler DNF kabul edilecektir.

14. ÖDÜLLER
Fleet Race yarışında sadece final yarışlarında yarışan ve sonuçta ilk üç dereceyi alan ekipler ödüllendirilecektir.

15. SOSYAL ETKİNLİKLER
Yarış sırasında ve sonrasında Yacht Show Eurasia, Palmarina ve Vira Yatçılık tarafından organizasyon alanında
sosyal etkinlikler yapılacaktır.
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16. GEÇİCİ LİSANS İŞLEMLERİ
Lisansı olmayan ya da lisansları bu yıl içerisinde vizelenmemiş olan katılımcıların mutlaka geçici lisans çıkartması
gerekmektedir. Geçici Lisans işlemleri için katılımcıların spor yapabileceklerine dair bir doktor raporunu ve TC
kimlik fotokopisini en geç 9 Haziran 2017 Cuma günü saat 15.00’a kadar vira@virayatcilik.com adresine isim
soyisim ve firmalarını belirterek eposta atmaları gerekmektedir. Aksi halde lisansi/geçici lisansı olmayan
yarışçılar yarışa katılamayacaklardır.

17. OLASI HASARLAR VE DEPOZİTO
Etkinlik süresince, tekneler yarışan ekiplerin kontrolündeyken oluşacak tüm hasarlardan yarışan ekip
sorumludur. Bu hasarların giderilmesi için –ekip başına- 500 €’luk depozito alınacaktır. Hasarın giderilmesi için
gereken miktar, depozito miktarından yüksek olması durumunda; ek ödeme yarışlar sonrasında hasara neden
olan ekip tarafından yapılacaktır. Teknede herhangi bir hasar oluşmazsa depozito iade edilecektir. Oluşan
hasara ilişkin protesto çekilmesi durumunda gün sonunda karada Umpire Kurulu’nun duruşma sonunda
vereceği karara göre hareket edilecektir.

18. FOTOĞRAF, VIDEO, GÖRSEL MALZEME KULLANIMI
Katılımcılar, organizasyon komitesinin 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.
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