2022 DRAGON SONBAHAR SERİSİ
EYLÜL - ARALIK 2022

GENEL YARIŞ İLANI
Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2022 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan “2022 DRAGON SONBAHAR SERİSİ’’ yarışları
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde, TYF Dragon Sınıf Birliği ve BAYK Kulübü tarafından organize edilecektir.

KURALLAR

1.
1.1.

Yarışlar, WORLD SAILING Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2021– 2024), 2021 Uluslararası Dragon Sınıf
Kuralları, TYF 2022 İlke Kararları, bu Genel Yarış İlanı, TYF 2022 Genel Yarış Talimatı ile yayınlanacak Ek
Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır.

1.2.

TYF Genel yarış talimatındaki güvenlik maddeleri 21.1, 21.2 ve 21.3 (Denize çıkış ve dönüş imzası)
uygulanmayacaktır

1.3.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 14 Ocak 2022’de yayınladığı “2022 yılı COVID 19” başlığı altında
yayınlanan COVID – 19 salgınına ilişkin talimatları ve resmi kurumlarca yayınlanan diğer Covid – 19
yönergeleri

REKLAM

2.
2.1.

Tekneler ve Sporcular, organizatör tarafından sağlanacak reklam görsellerini taşımakla yükümlüdürler, bu
kural WORLD SAILING Yönetmelik 20 ve TYF Reklam Talimatı hükümlerince uygulanacaktır

2.2.

Sporcular, reklam görsellerini su üzerindeyken, organizatör tarafından talep
röportajları sırasında ve ödül töreninde taşımakla yükümlüdürler.

edildiğinde

basın

KATILIM ŞARTLARI ve KAYITLAR

3.
3.1.

2022 DRAGON SONBAHAR SERİSİ 5 ayrı yarış hafta sonundan oluşmakta olup her bir yarış hafta sonu için
katılım şartlarını yerine getiren tüm Dragoncuların katılımına açıktır

3.2.

2022 DRAGON SONBAHAR SERİSİ için kayıtların ve ücretlerin ilk yarış günü saat 10:00’a kadar yapılması
gereklidir. E-mail ile verilen kayıtlar geçerli olup, yarış günü saat 10:00’a kadar tekne sorumlusu
tarafından BAYK ofisinde imzalanarak kayıt ücreti ile beraber sekreterliğe teslim edilmelidir.

3.3.

Her katılımcı (her ekip üyesi) kayıt sırasında Covid 19 ile ilgili kendi sorumluluğunu aldığını, sağlık
açısından oluşabilecek riskler ve sonuçları açısından, BAYK ve BAYK yönetimi, personeli, Yarış Kurulu,
BAYK sponsorları, Türkiye Yelken Federasyonu’nu sorumlu tutmayacağına dair imzalı beyanı Yarış
Sekreterliğine verecektir.

3.4.

Yarışçıların 2022 yılı için vizeli Sporcu Lisansı olması zorunludur. Lisansı olmayan yarışçı kaydı kesinlikle
kabul edilmeyecektir. Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu sporcularda lisans aranmaz.

3.5.

Antrenörler ve destek botları, kayıt formu dolduracak ve bot ekipmanlarını kontrol ettirerek Madde 3.3
deki sure ve şartlar dahilinde Yarış Sekreterliğine bildireceklerdir. 4,00m’den küçük, motor stop kablosu,
demir ve demir ipi olmayan ve can yeleği giyilmeden kullanılan antrenör/destek botlarının parkurda
görev yapması yasaktır.

3.6.

Kayıt sırasında ek yarış teminatını da içeren sigorta poliçesinin ibrazının yapılması gerekmektedir.

Page 1 of

YARIŞ SEKRETERLİĞİ

4.

Yarış sekreterliği BAYK ofisinde kurulacak olup, yarışlar boyunca 09:00–17:00 saatleri arasında hizmet
verecektir.
BODRUM AÇIKDENİZ YELKEN KULÜBÜ
BODRUM MİLTA MARİNA
TEL 0252 316 33 85 www.bayk.org info@bayk.org

KAYIT ÜCRETİ

5.
5.1.

Her ayak için olmak üzere kayıt ücreti; Dragon Birlik Üyeleri tekne başı 750.-TL (2 günlük yarış)
1.000.-TL (3 günlük yarış)
Birlik üyesi olmayan tekneler için 1.500.-TL (2 günlük yarış)
2000.-TL (3 günlük yarış)

5.2.

Belirtilen kayıt zamanlarından sonra ve/veya kayıt ücreti yatırılmamış başvurular kabul edilmeyecektir.

5.3.

BAYK üyesi tekne sahipleri kayıt ücreti olarak 2 günlük yarışta 700.-TL, 3 günlük yarışlarda ise 900.-TL
ödeyeceklerdir.

YARIŞÇILARA DUYURULAR

6.

7.

6.1.

Yarış duyuruları BAYK Ofisi önündeki resmi ilan panosuna asılacaktır. Bu şekilde yapılmış duyurular tüm
yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacak olup resmi ilan panosunun incelenmesi her yarışçının
kendi sorumluluğundadır.

6.2.

Yarış Talimatlarında yapılacak değişiklikler, ait olduğu gün saat 09:00’dan önce resmi ilan panosunda ilan
edilecektir.

6.3.

Yarış programında veya formatında yapılacak değişiklikler ise uygulamanın yapılacağı günden bir gün
önce saat 20:00’ye kadar resmi ilan panosunda ilan edilecektir.

6.4.

Yarış Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bazı değişiklikleri sözlü olarak su üstünde ilan edebilir. Yarış
Kurulu, 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.

6.5.

BAYK Ofis gönderi karada verilecek işaretler için kullanılacak ve Yarış Kurulunun resmi işaret direği
sayılacaktır.

RANK SİSTEMİ
Amaç: Türk Dragon Birliği tarafından hazırlanan ve Bodrum - Muğla’da ev sahipliğimizde
gerçekleştirilecek olan 2023 Dünya Şampiyonası seçme bildirisi, Dünya Şampiyonasına katılacak Türk
ekiplerin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Dragon sınıfı teknelerin, ulusal yarışlarda adil bir sistemle
puanlandırılmaları, yarışların katılımcı sayıları ve önemlerine göre katılım ve ağırlık puanları ile
zenginleştirerek istenilen istenilen zaman periyodunda genel performanslarının ölçülmesi ve bu sayede
ulusal katılımın teşvik edilmesi amaçlanmıştır.
Katılım hakkı: Dünya Şampiyonasına ev sahibi ülke adına katılacak teknelerin sayısı Uluslararası Dragon
Birliği tarafından belirlenir. (https://internationaldragonsailing.net/wp-content/uploads/2020/04/IDA-WorldChampionship-Rules-2020.pdf ) Türkiye, 2023 Dünya Şampiyonasına 12 tekne ile katılma hakkına
sahiptir.
Seçme sistemi: Dünya Şampiyonası yarışlarına katılmak için kurallar aşağıdaki gibidir: Seçim,
dümencinin performansına göre yapılacaktır.
Uluslararası Dragon Birliği tarafından belirlenen kontenjan doğrultusunda 2023 yılı Dünya Şampiyonasına
katılacak ekiplerin %75'i 2022 yılında, kalan %25'i ise 2023 yılında seçilecektir.
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Ayrıca bir katılım hakkı kazanılmaması durumunda şu anki katılım hakkı doğrultusunda katılacak 12
ekipten 9 ekip 2022 yılında, 3 ekip ise 2023 yılında belirlenecektir.
Bu sayının Uluslararası Dragon Birliği tarafından arttırılması durumunda yukarıdaki yüzdelik değerler
doğrultusunda katılma hakkı kazanan ekiplerin katılım hakkı ilgili yılın seçme sonucuna eklenecektir.
2022 yılı seçmesi: Türk Dragon Birliği tarafından hazırlanan ve Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet
Programında yer alan 10 seri yarıştan en iyi 7’sinın puanları toplanarak ilk 9 ekibi seçmek için
değerlendirilecektir. Seçmeye dahil yarışların tamamı Bodrum Milta Marina’da yapılacak olup tarihleri
aşağıdaki gibidir :
2022 BAYK Dragon Sonbahar Serisi
24 - 25 Eylül 2022
1. Ayak (Katsayı 1,0)
15 - 16 Ekim 2022
2. Ayak (Katsayı 1,0)
12 - 13 Kasım 2022
3. Ayak (Katsayı 1,0)
24 - 27 Kasım 2022
4. Ayak - Açık Türkiye Şampiyonası (Katsayı 1,2)
16 - 18 Aralık 2022
5. Ayak - Yeni Yıl Kupası (Katsayı 1,0)
SUPERPAR Kupası ve Açık Türkiye Şampiyonalarının katsayıları (1,2), diğer tüm yarışların katsayısı (1,0)’dir.
Puanlama “Fazla Puan Sistemi” kullanılarak yapılacaktır ve aşağıdaki gibidir.
Birinci 9 Puan, İkinci 8 Puan, Üçüncü 7 Puan, Dördüncü 6 Puan, Beşinci 5 Puan, Altıncı 4 Puan, Yedinci 3
Puan, Sekizinci 2 Puan, Dokuzuncu 1 Puan, Onuncu ve sonrası 0 Puan.
Faaliyet programında ayrıca yer alan her bir seri yarış tek yarış olarak değerlendirilecek ve puanlama buna
göre yapılacaktır.
2023 yılı seçmesi: Türk Dragon Birliği tarafından hazırlanarak Türkiye Yelken Federasyonu 2023 Faaliyet
Programında yer alacak, Dünya Şampiyonası son kayıt tarihinden önce sonucu alınmış olacak 3 seri
yarışın puanları toplanarak son 3 ekibi seçmek için değerlendirilecektir. Puanlama “Fazla Puan Sistemi”
kullanılarak yapılacaktır ve aşağıdaki gibidir. Hali hazırda Dünya Şampiyonası için katılma hakkı kazanmış
ekipler puanlama dışı tutulacaklardır. Birinci 3 Puan, İkinci 2 Puan, Üçüncü 1 Puan, Dördüncü ve sonrası 0
Puan. Tüm yarışlar için katsayı (1,0)’dır.
Eşitliklerin bozulması: Toplam puanlardaki beraberliklerin bozulmasında, iki veya daha fazla eş puana
sahip teknelerin beraber yarıştıkları yarışlardaki seri yarış toplam - overall - sonuçları, atmasız olarak en
iyiden kötüye doğru sıralanacaktır ve daha fazla iyi derecesi olan tekne önde kabul edilecektir. Eşitliğin
bozulmaması durumunda yarışlara katılacak ekip kura ile belirlenecektir.
Sonuçların duyurulması: Seçme sürecinde ve sonunda tüm sonuç tabloları ve seçme sistemi güncel
durumu, Türk Dragon Birliği resmi internet sitesi olan www.turkishdragons.net üzerinden
yayımlanacaktır.
Ekiplerin seçilmesi: Seçme sisteminde belirtilen yarışlar ve hesaplamalar dümenci ismi üzerinden
gerçekleştirilecektir. Yarışlara bir teknenin ekibi olarak katılmak isteyen yelkenciler için herhangi bir
kısıtlama ve katılım zorunluluğu uygulanmayacaktır.
Genel açıklamalar:
• Seçilmiş bir ekibin Dünya Şampiyonasına katılamaması durumunda sıralamadan bir sonraki sporcu ilgili
yarışa katılma hakkını kazanır. Katılamayacak ekibin son kayıt tarihinden önce bu durumu Dragon Sınıf
Birliği’ne yazılı olarak deklare etmesi gerekmektedir.
• IDA tarafından Şampiyona Kuralları kapsamında bir Türk ekibin tahsis edilen 12 kontenjanın dışında
ayrıca bir hak kazanması durumunda bu hak sıralamadan atlamadan bir sonraki ekibe geçer.
• Dragon Sınıf Birliği, Covid 19 Pandemisi, lojistik şartlar, fiziki durum ve değişken yarış koşulları sebebi ile
oluşabilecek her türlü duruma karşın gerekli değişiklik yapma, daha fazla veya daha az faaliyet düzenleme
ve seçme sistemini güncelleme hakkını saklı tutar.
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PROGRAM

8.

DRAGON Sonbahar serisi 1.AYAK
Cumartesi ve Pazar olmak üzere 5 yarış planlanmıştır
24 Eylül Cumartesi
09:00
İntikal
12:00
Yarışlar (ilk start saati)
25 Eylül Pazar
11:00
Yarışlar (ilk start saati)
DRAGON Sonbahar serisi 2.AYAK
Cumartesi ve Pazar olmak üzere 5 yarış planlanmıştır
15 Ekim Cumartesi
09:00
İntikal
12:00
Yarışlar (ilk start saati)
16 Ekim Pazar
11:00
Yarışlar (ilk start saati)
DRAGON Sonbahar serisi 3.AYAK
Cumartesi ve Pazar olmak üzere 5 yarış planlanmıştır
12 Kasım Cumartesi
09:00
İntikal
12:00
Yarışlar (ilk start saati)
13 Kasım Pazar
11:00
Yarışlar (ilk start saati)
DRAGON Sonbahar serisi 4.AYAK – AÇIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere ? yarış planlanmıştır
24 Kasım Perşembe
09:00
İntikal
12:00
Yarışlar (ilk start saati)
25 Kasım Cuma
11:00
Yarışlar (ilk start saati)
26 Kasım Cumartesi
11:00
Yarışlar (ilk start saati)
27 Kasım Pazar
11:00
Yarışlar (ilk start saati)
DRAGON Sonbahar serisi 5.AYAK
Cumartesi ve Pazar olmak üzere 5 yarış planlanmıştır
16 Aralık Cumartesi
09:00
İntikal
12:00
Yarışlar (ilk start saati)
17 aralık Pazar
11:00
Yarışlar (ilk start saati)

YARIŞ TALİMATLARI

9.
9.1.

Yarış sekreterliği önündeki resmi ilan panosuna asılacaktır.

9.2.

Yarışların

son

günü

saat

14:30

’dan
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sonra

yarış

uyarı

işareti

verilmeyecektir.

PARKUR ve UYGULANACAK ROTALAR

10.
10.1.

Parkurlar Karaada/Bodrum, Gümbet veya Bitez koylarında kurulacaktır

10.2.

Rotalar Rüzgar üstü – Rüzgar altı, şamandıra rotaları olacaktır.

10.3.

Rotalar Ek Yarış Talimatı ile bildirilecektir.

ÖLÇÜ KONTROLLERİ ve AĞIRLIK SINIRI

11.
11.1.

Her yarışmacı, teknesini geçerli Uluslararsı Dragon Sınıf Kuralları’na uygun bir şekilde
bulundurmakla yükümlüdür.

11.2.

Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde olduğu gibi yarışlar arasında veya sonunda teknelerde rastgele
ölçü ve ağırlık kontrolleri yapabilir.

11.3.

Ölçü veya ağırlık kontrolu yapılmaması düzeltme talebi nedeni sayılmayacaktır.

GÜVENLİK

12.
12.1.

Dragonlar, ekip ve tekne güvenliği için TYF GENEL YARIŞ talimatındaki ilgili güvenlik kaidelerine
uymak zorundadır. Dragon sahipleri ve ekipleri kendi güvenlikleri için ve her türlü kazaya karşı
kendi sigortalarını yaptırmak zorundadırlar.

12.2.

12 Knot rüzgar ve üzerindeki hava koşullarına haiz bütün yarışlar sırasında ve ayrıca yarış
kurulunun ‘Y’ kod bayrağı toka ettiği durumlarda, “CAN YELEĞİ GİYME” mecburiyeti vardır.
Aksine hareket edenler Yarış Kurulu tarafından tespit edildiğinde, duruşmasız diskalifiye
edilecektir.
12 Knot rüzgarın altındaki hava koşullarında da CAN YELEĞİ giyilmesi önemle tavsiye
edilmektedir.

12.3.

Madde 12.2 ihlali için yarışçı protestosu ve düzeltme talebi kabul edilmeyecektir.

12.4.

Yarışçılar, Dragon sınıf kurallarına uymak zorundadırlar

12.5.

Yarış filosunun güvenliği ve yarışların daha adil koşullar altında yapılabilmesi için 5 knot’ dan az,
25knot ’dan fazla olan rüzgârlarda yarış yapılmayacaktır. Bu kısıtlamanın alt sınırında ve üst
sınırında start komite teknesinden ölçülen devamlı rüzgâr hızı esas alınacaktır.

CEZA SİSTEMİ

13.
13.1.

RRS Bölüm 2 Kuralları’nın ihlalinde, Kural 44.1 ’e göre olan 2 dönüş cezası, 1 dönüş olarak
değiştirilmiştir.

13.2.

RRS Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden tekne/tekneler RRS 44.1 ve 44.2’ye uygun olarak ceza
alternatiflerini kullanacak ve bu hususta protesto zaman limiti içinde Yarış Ofisinde Ceza/Terk
Deklarasyon bildirimini fiilen veya elektronik ortamda ( e-mail / Whatsapp ) yapacaklardır.
Ceza/terk Deklarasyonu bildirmeyen tekne/tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.

PUANLAMA

14.
14.1.

TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır.
5 hafta sonundan oluşan Sonbahar Serisinin her ayak yarışı kendi içinde ayrı puanlandırılacak
olup karışıklığa mahal vermemek adına bu puanlamada 20. Maddenin 1 nolu bendindeki Ek-A4 az
puan sistemi uygulanacaktır.

14.2.

Puanlama ve sıralama tekne isim ve numaralarına göre yapılacaktır. Tekne sahipliği değişirse
elde edilmiş puanlar teknenin eski sahibinde kalacak ve/veya yeni aldığı tekneye devredilecektir.

14.3.

Serinin her bir ayağında dümencinin aynı kalması zorunludur.
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14.4.

Dragon Sonbahar Serisinin münferit ayaklarında derecelendirme için yarış atma uygulanacaktır.
Yapılabilen her 5 yarış için kötü 1 yarış atılacaktır.

14.5.

Dragon Sonbahar Serisi yarışlarının genel yarış toplamında, yapılan her 5 yarış için kötü 1 yarış
atılarak genel klasman yapılacaktır.

DESTEK BOTLARI

15.
15.1.

TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.

15.2.

TYF Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.

TEKNE PARKI

16.

Tekneler Marina içinde E pontonunda kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.

SUYA ÇÖP ATILMASI

17.

Tekneler kesinlikle çöplerini suya atmayacak, muhafaza edeceklerdir. Aksine hareket edenler
için Protesto Kurulu işlem yapacaktır.
Gerektiğinde çöpler, yarış aralarında antrenör, destek veya yarış Kurulu teknelerine verilebilir.

KARAYA ÇEKME, PLASTİK HAVUZLAR ve DALIŞ TAKIMLARI

18.
18.1.

Yarış Kurulu veya Protesto Kurulunun yazılı izni olması haricinde, tüm yarışan tekneler, seri
yarışlarda, ilk yarış günü ilan edilen ilk starttan 1 saat öncesinden itibaren yarışların son günü
protesto süresi bitimine kadar suda olacaklardır.

18.2.

Su altı dalış takımları, plastik havuzlar veya onların benzerleri, seri yarışlarda, ilk yarış günü ilan
edilen ilk starttan 1 saat öncesinden itibaren yarışların son günü protesto süresi bitimine kadar
yarışan teknelerde ve yakınında, Yarış Komitesi veya Protesto Komitesinin yazılı izni olmadan
kullanılamaz.

EKİP VE EKİPMAN SINIRLAMA VE DEĞİŞİMLERİ

19.

Yarış Kurulu veya Protesto Kurulunun yazılı izni olmaksızın, ekip ve ekipman değişimi
yapılamayacaktır.

PROTESTOLAR VE DÜZELTME TALEPLERİ

20.
20.1.

Protesto vermek niyetinde olan tekne RRS 61.1(a)’ya uygun hareket etmesine ilave olarak diğer
tekne/tekneleri mümkün olan ilk fırsatta VHF telsizi ile ilan edilecek Kanaldan, veya diğer şekilde
bilgilendirecektir ve Finiş Hattındaki görevlilere protesto bayrağını gösterecek, protesto niyetini
ve hangi tekneyi(leri) protesto ettiğini mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir. (RRS Kural
61.1(a) değişikliği)

20.2.

Protesto/Düzeltme Talebi formları Yarış Ofisinden temin edilecek ve Protestolar ile Düzeltme
Talepleri, ilan edilen protesto zaman sınırı içinde Yarış Ofisine teslim edilecektir.

20.3.

Protesto Zaman Sınırı Yarış Kurulu Start/Finiş teknesinin yarışların bitiminde karaya bağlanma
saatinden itibaren 60 dakikadır. Protesto Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bu zaman sınırını
uzatabilir veya Ek Talimat ile kısaltabilir veya yeniden düzenleyerek ilan edebilir.

20.4.

Yarış Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar Kural 61.1(b) ve (c) uyarınca,
aynı protesto zaman sınırı içinde Yarış Ofisine verilerek resmi ilan panosunda ilan edilecektir.
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20.5.

Protesto zaman sınırının dolmasından sonra 30 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.

20.6.

RRS Kural 66 (Duruşmanın Yeniden Açılması), aşağıdaki ilave değişiklikler ile uygulanacaktır :
”Duruşma Tarafları, yarışların son günü kararın kendilerine tebliğ edilmesinden sonra :
a) Konu bir gün önceki duruşma ile ilgili ise, protesto zaman sınırı içinde,
b) Konu son gün ile ilgili ise kararın tebliğinden itibaren 30 dakika içinde
yeniden duruşma açılması talebinde bulunabileceklerdir”.

TELSİZ İLETİŞİMİ

21.
21.1.

Yarış süresince sadece acil durumlarda ve/veya Komite ile iletişim kurmak ile sınırlı olacak şekilde
teknelerde güvenlik amaçlı VHF el telsizi bulundurulması önerilir. Komite VHF Kanal 72’den
dinlemede olacaktır.

21.2.

Ayrıca Yarış Kurulu Ek Talimat ile sadece emniyet açısından ve acil durumlarda kullanılacak GSM
numarasını duyuracaktır.

ÖDÜLLER

22.
22.1.

TYF 2022 İlke Kararları’na göre verilecek olup, 2022 DRAGON SONBAHAR SERİSİ
organizasyonunun sonunda genel klasmanda ilk 3 derecede bitiren Dragon ekiplerine ödül
verilecektir.

22.2.

Serinin 4. Ayak Yarışı olan AÇIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ayrıca kendi içinde değerlendirilecek
olup ilk 3 derecede bitiren Dragon ekiplerine ödüller verilecektir.

22.3.

Ödül töreni ileride bir tarihte yapılmak üzere ayrıca bildirilecektir

SİGORTA ve SORUMLULUK

23.
23.1.

Yarışçılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar. (Bak RRS4 – Yarışma
Kararı) TYF, Yarış Kurulu, Protesto Kurulu, personel ve organizatör yarıştan önce, yarış esnasında
ve sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü hiçbir sorumluluk Kabul
etmez.

23.2.

Yarışan teknelerin yarış sigorta poliçelerinde mutlaka ek yarış teminatının olması gereklidir.

23.3.

Yarışa kaydını yaptıran her tekne sorumlusu ve yarışmacı bu hususları peşinen kabul eder.

23.4.

Reşit olmayan sporcuların kayıt formunda velisinin veya idarecisinin imzası şarttır.

23.5.

2022 DRAGON SONBAHAR SERİSİ için kayıt yaptıranlar, bu Yarış İlanı ve ilgili tüm Yarış
Talimatları’nı kabul etmiş sayılırlar.

Türk Dragon Birliği
16 EYLÜL 2022
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