2018 TRIO TROFE
23 MART – 25 MAYIS 2018
YARIŞ İLANI
1.

UYGULANACAK KURALLAR

1.1

1.2.
1.3.

2018 BAYK Genel Yarış Talimatları kuralları uygulanacaktır.
Bu talimatlara :
BAYK web sitesi : www.bayk.org adresinden
Resmi İlan panosundan veya
Yarış Sekreterliğinden ulaşılabilir.
Yarış Sekreterliği BAYK Ofisinde kurulacaktır.
Resmi İlan panosu BAYK Ofisi önünde bulunacaktır.

2.

SEÇİLME NİTELİKLERİ ve KAYITLAR

2.1.

Yarışlar 2018 senesi için geçerli IRC Ölçü belgesine sahip, içten veya dıştan takma
motor taşıyan tam boyları 7-27 metre arası teknelere açıktır.

2.2.

No Spinnaker TCC: Spinnaker kullanmayacağını beyan eden yatların IRC sertifikaları
üzerindeki “No Spinnaker TCC” değeri kullanılacaktır.
Trofe’den puan almak isteyen yatlar, I. Ayak kaydı ile birlikte bildirdikleri TCC değeri ile
tüm yarışları tamamlayacaklardır. Aksi halde trofe için puan alamazlar. (Teknede
yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklere göre alınacak yeni TCC’ler istisnadır.)

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış olarak,
kayıt ücreti ile beraber Duyurunun 4. maddesindeki program uyarınca trofenin her ayağı
öncesi Perşembe günü saat 17:00’ye kadar B.A.Y.K. Ofisindeki Yarış Sekreterliğine
teslim edeceklerdir.
Tekne kayıt ücreti 200.00 TL’dir. Perşembe günleri saat 17:00 sonra yapılacak geç
kayıt veya ödemeler için 100 TL gecikme bedeli uygulanır.
İlk BRİFİNG başlama saatinden sonra kesinlikle kayıt kabul edilmeyecektir.
Teknelerdeki tüm yarışçıların 2018 yılı için vizelenmiş Sporcu Lisansı olmak zorundadır.
Geçerli lisansı olmayan yarışçılara geçici sporcu lisansı B.A.Y.K. Yarış Sekreterliği’nce
çıkartılacak ve lisansı olmayan yarışçı kaydı kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2018 yılı için
tespit edilen geçici lisans ücreti 75 TL’dir.
Organizasyon Otoritesi veya Yarış Kurulu, nedenini bildirmek ve ilk yarışın startından
önce olmak kaydı ile bir teknenin kaydını ret veya iptal edebilir veya yarışçıyı ihraç
edebilir (RRS Kural 76.1).
I. Ayak kayıtları tamamlandıktan sonra IRC sınıfları bant aralıkları TCC değerlerine göre
belirlenecek ve yarış öncesi ilan edilecektir. Bu bant aralıkları tüm Trofe boyunca
değişmeyecektir.
Otopilot kullanımı serbesttir.

2.10.
2.11.

Yarışlar tüm bölgelere ve yabancı yatçılara açıktır.
Yarışlara Yelken veya borda numarasız tekne kabul edilmeyecektir. Yelken numarası
bulunmayan tekneler numaralarını teknenin her iki tarafında baş vardevelanın hemen
gerisinde vardevela tellerine dışarıdan net olarak görülecek şekilde bağlayarak
taşıyacaklardır. Numaraların yarış süresince düşmemesi için gerekenin yapılması
teknenin sorumluluğundadır. Bu numaralar kayıt formuna işlenecektir.

3.

YARIŞÇILARA DUYURULAR

3.1

Yarış duyuruları BAYK Ofisi ilan panolarında asılacaktır. Bu şekilde yapılmış duyurular
tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacak olup resmi ilan panosunun
incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.
Ayrıca Yarış Komitesi Yacht Club içinde bir kopya ilan panosu temin edecektir.
Bu kopya ilan panosu yarışçılara kolaylık sağlamak amacını taşır ve güncel tutulmaya
çalışılacaktır ancak bu panonun BAYK Ofisi önündeki resmi ilan panosu ile
güncelleştirilmemiş olması Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır.
Kıyıdan verilecek işaretler için BAYK Ofisi gönderi kullanılacaktır.

3.2.

4.
4.1.

PROGRAM
TRIO TROFE I. AYAK
22 MART Perşembe
23 MART Cuma
24 MART Cumartesi

17:00
10:00
12:00
18:00

KAYITLARIN KAPANIŞI
BRİFİNG – MARİNA YACHT CLUB
YARIŞIN STARTI
I.AYAK ÖDÜL TÖRENİ - MARİNA YACHT CLUB

17:00
10:00
12:00
19:00

KAYITLARIN KAPANIŞI
BRİFİNG – MARİNA YACHT CLUB
YARIŞIN STARTI
II.AYAK ÖDÜL TÖRENİ - MARİNA YACHT CLUB

17:00
10:00
12:00
19:00

KAYITLARIN KAPANIŞI
BRİFİNG – MARİNA YACHT CLUB
YARIŞIN STARTI
III.AYAK ÖDÜL TÖRENİ - MARİNA YACHT CLUB

17:00
09:30
12:00
19:00

KAYITLARIN KAPANIŞI
BRİFİNG – MARİNA YACHT CLUB
YARIŞIN STARTI
IV.AYAK ÖDÜL TÖRENİ & TROFE ÖDÜL TÖRENİMARİNA YACHT CLUB

TRIO TROFE II. AYAK
12 NİSAN Perşembe
13 NİSAN Cuma
14 NİSAN Cumartesi

TRIO TROFE III. AYAK
03 MAYIS Perşembe
04 MAYIS Cuma
05 MAYIS Cumartesi

TRIO TROFE IV. AYAK
24 MAYIS Perşembe
25 MAYIS Cuma
26 MAYIS Cumartesi
4.2.
4.3.
4.4.

TCC değerlerine göre gruplama ek yarış talimatları ile ilan edilecektir.
Rotalar resmi İlan panosunda ilan edilecektir.
Her ayakta tek yarış planlanmaktadır.

5.

GRUP BAYRAKLARI

5.1.
5.2.

Ek Yarış Talimatlarıyla belirtilecektir ve BAYK Ofisinden temin edilebilecektir.
Sınıf/Grup flamaları kıç ıstralyada, en az vardevela yüksekliğinin üzerinde, okunacak,
görülecek şekilde asılacaktır. Kıç ıstralya olmayan teknelerde balançina kullanılacaktır.
Bu kuralın ihlali için Protesto Komitesince verilebilecek ceza DSQ dan az olabilir.

6.

CEZA SİSTEMLERİ

6.1.

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
Formu’nu
dolduracaklardır.
Deklarasyon
vermeyen
tekne/tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.
Protesto Komitesinin, ISAF RRS Bölüm 2 ve 2018 BAYK Genel Yarış Talimatları madde
18.7 haricindeki kural ihlallerinde vereceği cezalar DSQ’dan az olabilir.
Start işlemlerinde “Z” kod bayrağı uygulaması yapıldığında, duruşmasız olarak, teknenin
yarışta geçen zamanına %20 ilave edilecektir (RRS kural 30.2 değişikliği)
Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen kırmızı (bayrak kırmızısı renkte) bir
flama olacaktır. Protesto bayrağının ebatları en az 20x30cm olacaktır.
Protesto bayrağı sancak uzun çarmıhta (çift direklilerde ön direkteki uzun çarmıh)
güverteden yaklaşık 2m yükseklikte olacaktır.

6.2.
6.3.
6.4.

7.

EKİP SINIRLAMALARI

7.1.
7.2.

Her teknede azami 3 kişilik bir ekip daimi ve fiilen bulunacaktır.
Kayıt formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa değişiklikler en geç yarışın
ilan edilen start saatinden bir saat önce Yarış Sekreterliğine veya Yarış Komitesine yazılı
olarak bildirilecektir.

8.
8.1.
8.2.

ÖLÇÜ ve DENETLEMELER
Tekne ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliği ve teknenin sertifikasına uygun
şekilde muhafazasından tekne sahibi sorumludur.
Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Komitesi Başkanının veya tayin ettiği
ölçücünün isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi
tutulabilirler.

9.
9.1.
9.2.

REKLAM
Tekneler, Organizasyon Otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemelerini
taşıyacaklardır. Bu husustaki uygulama ilan panosunda yarıştan bir gün önce
duyurulacaktır.
Reklam taşıyan tekneler kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF Reklam Talimatı’na
uygun belgelerini vereceklerdir.

10.
10.1.
10.2.

KARAYA ÇEKME, PLASTİK HAVUZLAR ve DALIŞ TAKIMLARI
Yarış Komitesi veya Protesto Komitesinin yazılı izni olması haricinde, tüm yarışan
tekneler, Trofe ayaklarında, ilk yarış günü saat 10:00’dan itibaren son günü protesto
süresi bitimine kadar suda olacaklardır.
Su altı dalış takımları, plastik havuzlar veya onların benzerleri, Trofe ayaklarının ilk yarış
günü saat 10:00’dan itibaren son günü protesto süresi bitimine kadar
yarışan
teknelerde ve yakınında, Yarış Komitesi veya Protesto Komitesinin yazılı izni olmadan
kullanılamaz.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

TELSİZ İLETİŞİMİ
Yarışlar süresince Yarış Komitesi tekneler ile iletişim için VHF Kanal 72 kullanacaktır.
Yarışlar süresince teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince VHF
kanal 72 de açık olması şarttır.
Telsiz ve/veya telefon ile üçüncü şahıslarla temas kurarak yarışlara yön verilmesi ve
yardım edilmesi veya yardım alınması yasaktır.
Tekneler yarışlar süresince telsizle özel gönderme yapamaz, diğer tüm teknelere yönelik

12.
12.1.
12.2.

özel telsiz konuşmalarını dinleyemezler. Bütün tekneler VHF Kanal 72’de kalacaklardır.
Bu kanalda yarışla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili olmayan şahsi
konuşmalar yapılırsa, Yarış Komitesi tekne hakkında işlem yapabilir.
PUANLAMA VE ÖDÜLLER
TRIO TROFE puanlaması 4 yarış gerçekleştiği takdirde 1 yarış atılarak hesaplanacaktır. 4
den az yarış yapıldığı takdirde yarış atma olmayacaktır.
2018 BAYK TRIO Trofesi’nde her ayak sonunda alt gruplarda ilk 3 dereceye ödül
verilecektir.
2018 BAYK TRIO Trofesi sonunda alt gruplarda ilk 3 dereceye ödül verilecektir.

13.
13.1.

SORUMLULUK
Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar (Bakınız ISAF RRS
Kural 3, Kural 4 ve 2018 BAYK GENEL YARIŞ TALİMATI madde 26). Kayıt formunu
imzalamakla bu kural ve talimatları okuduklarını ve sorumluluklarını peşinen kabul ve
taahhüt etmişlerdir.

14.
14.1.
14.2.

SİGORTA
Yarışlara katılan her tekne geçerli bir Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortasına sahip
olacaktır.
Yarışlarda hasarlı malzemesi olan tekneler, yarış komitesinden sigorta deklarasyonu
alabilmek için, bu hasarlarını protesto süresi bitimine kadar yazılı olarak yarış
sekreterliğine vererek kontrol edilmesini isteyeceklerdir.

15.
15.1.

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 yayınlanmasını ve/veya
yayınlattırılmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanılmasını
peşinen kabul ederler.

16.
16.1.

TEKNE BAĞLAMA
Yarışlar süresince tekneler Bodrum Milta MARİNA ’da ücretsiz konaklayabilirler.

17.
17.1.

DİĞER HUSUSLAR
Yarış ile ilgili sorularınız için B.A.Y.K. Yarış Ofisi’ne müracaat ediniz.
Tel : 0 252 316 3385
Fax : 0 252 313 4732
Mobil: 0 537 476 2107
E-mail: info@bayk.org

B.A.Y.K. YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ
MART 2018

