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YARIŞ İLANI 

 VI.International Süleymanpaşa Optimist Cup 01 – 05 Eylül 2023 

tarihleri arasında Optimist sınıfının katılımına açık olarak Tekirdağ 

Yelken İhtisas Kulübü ev sahipliğinde Süleymanpaşa/Tekirdağ’da 

yapılacaktır. 

 

1.KURALLAR 

1.1 Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2021-2024), yarışan sınıfların geçerli Sınıf 

Kuralları ile bu Yarış İlanı ve yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır.  

1.2 Kural 61.1 “ Protesto Edileni Bilgilendirme” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Kural 

61.1(a)’ya ilave olarak “ Protesto eden bir tekne, protesto edileni Yarış Komitesine finiş hattında, 

finişten hemen sonra bildirecektir. 

1.3 Kural 40 ve Bölüm 4 önsöz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1.3.1 Kural 40’ın ilk maddesi iptal edilmiş ve şu ifade yerini almıştır : “Her yarışmacı sınıf kuralı 

4.2 (a)’ya göre suda bulunduğu sürede kendi elbise veya özel malzemelerini değiştirme veya 

düzeltme amaçlı durumlar dışında kişisel yüzdürücülerini giyeceklerdir”. 

1.3.2 Bölüm 4’e önsöz olarak, “yarıştan sonra”, “Kural 40 dışında madde 1.3.1’e ek olarak“ 

ibaresi de eklenmiştir. 

1.4 Kural değişiklikleri yarış talimatında gösterilecektir. Yarış talimatları diğer kuralları da 

değiştirebilir. 

 

 

 



 

 

1.5 İngilizce, yarışın resmi dilidir. Diller arasında bir çelişki olması durumunda, ilgili belgenin 

orijinal versiyonunun dili öncelikli olacaktır. 

1.6 Bu yarışın tüm kurallarında  hem"sporcu"  hem de "yarışmacı" yarışta yarışan bir kişi 

anlamına gelir. "Destek kişisi" terimi, RRS'de tanımlandığı gibi bir kişi anlamına gelir.  

[DP], Cezasının Uluslararası Jurinin takdirinde olduğu bir kuralı belirtir. 

[SP], Yarış Komitesi veya Teknik Komite tarafından standart bir cezanın, Uluslararası Juri 

tarafından uygulanan bir duruşma veya takdir cezası olmaksızın uygulanabileceğini belirtir. Bu, 

RRS A5 ve 63.1'i değiştirir. 

[NP], bir teknenin protesto çekebilmesine zemin oluşturmayacak bir kuralı belirtir. Bu, RRS 

60.1(a)'yı değiştirir. 

 

2. REKLAM 

2.1 Tekneler, organizasyon komitesi tarafından sağlanan reklâmları üzerlerinde taşıyacaklardır. 

 

3.KAYIT 

3.1 Yarış tüm ülkelerin katılımına açıktır. Yarışmacıların, 2008 ve sonrası doğumlu olması 

gerekmektedir. 

3.2 Kayıtlar, www.isocup.org  sayfasından online kayıt formu doldurularak yapılacaktır. 

3.3 Ön kayıtlar için son tarih 4 Ağustos 2023’tür. Geç kayıtlar kabul edilmeyecektir. 

3.4 Kesin kayıtlar, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nde kurulan yarış sekreterliğine 1 Eylül 

2023 saat 15.00’a kadar yaptırılacaktır. 

3.5 Yarış kayıt ücreti TYF 2023 yılı lisans vizesi yapılmış her bir sporcu için 400TL’dir.  

 

4. YARIŞ FORMATI 

4.1 Senior (2008-2011 doğumlular ve arası) ile Junior (2012 ve sonrası doğumlular) birlikte 

start edecektir.  

4.2 Yarış Kurulu, 1 Eylül 2023 tarihinde kayıt veren sporcu sayısını dikkate alarak sayıları eşit 

olarak ayrılmış gruplandırmalar yapabilecek ve ilan edeceği gruplar ile yarışları planlayacaktır.  

Daha sonra kayıt yaptıran sporcular listenin altına kayıt sırasına göre eklenecektir. 

4.3 Yarışların formatı ile tüm detaylar Yarış Talimatında ilan edilecektir. 

4.4 Cherry Country Cup; İlk iki gün filo yarışları sonuçlarına göre her ülkenin en iyi Bayan ve 

Erkek sporcusu Cherry Country Cup yarışına katılmaya hak kazanacaktır. Country Cup ile ilgili 

tüm açıklamalar Cherry Country Cup yarış talimatında belirtilecektir. 

 

 

 

 

http://www.isocup.org/


 

 

5.PROGRAM 

5.1 Yarış Takvimi, 

Tarih Saat Faaliyet 

1 Eylül 2023 Cuma 

 
10.00-15.00 

11.30 
13.00 
18.00 

Resmi Geliş Tarihi 
Kayıt 

Antrenör toplantısı 
Deneme Yarışı 

Açılış Seremonisi 

2 Eylül 2022 Cumartesi 
10.00 
11.00 

Antrenör toplantısı 
Yarışlar 

3 Eylül 2023 Pazar 
10.00 
11.00 

Antrenör toplantısı 
Yarışlar 

4 Eylül 2023 Pazartesi 
09.00 
10:00 
12.00 

Antrenör toplantısı 
VI.Cherry Country Cup Yarışları 

Yarışlar 

5 Eylül 2023 Salı 

10.00 
11.00 
16.00 
18.00 

Antrenör toplantısı 
Yarışlar 

Son uyarı saati 
Ödül Töreni 

 

5.2 Günde en fazla 3 yarış olmak üzere toplam 12 yarış yapılması planlanmıştır. 

 

6. ÖLÇÜ 

6.1  Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kurallarına uygun bir şekilde bulundurmakla 

yükümlüdür. Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde olduğu gibi yarışlar arasında veya sonunda hem 

karada hem de denizde teknelerde ölçü kontrolleri yapabilir. 

6.2 Yarış komitesine yazılı dilekçe ile bildirilmediği takdirde fonksiyonunu yitiren ya da 

kaybolan malzemenin yerine konmasına izin verilmeyecektir. Böyle bir durum ilk fırsatta yarış 

komitesine bildirilmelidir. 

6.3 Zarar gören malzemenin değiştirilmesine, yarış ofisinde ilgili form doldurulup, zarar gören 

ve yerine kullanılacak malzemenin ölçü kontrolü sağlandıktan sonra izin verilecektir. 

6.4 Malzemenin değiştirilmesi su üzerinde iki yarış arasında yapıldıysa, hem zarar gören hem de 

yerine konan malzeme günün yarışlarından sonra ölçü komitesine gösterilmeli ve yarış komitesi 

tarafından kabul edilmelidir. 

 

7.  YARIŞ TALİMATLARI 

7.1 Yarış Ofisi duyuru panosu ve organizasyon web sitesi www.isocup.org adresinde ilan 

edilecektir. 

 

 

 

 

http://www.isocup.org/


 

 

8. YARIŞ ALANI 

8.1 Yarış Süleymanpaşa/Tekirdağ/Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Yarış Ofisi, Tekirdağ Yelken 

İhtisas Kulübü tesislerinde kurulacak ve yarışlar bu alanda yapılacaktır.  Yarış alanı Ek A’da 

gösterilmiştir. 

İletişim   : Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü 

Adres   : Ertuğrul Mah. Eski Barbaros Cad. No:2 Süleymanpaşa/Tekirdağ/TÜRKİYE 

İnternet Adresi  : www.isocup.org / info@isocup.org 

Telefon   : 0532 159 5885  

 

9. PARKUR 

9.1 Yarış Parkuru Uluslararası Optimist Trapezoid Rotası olup, EK B’ de gösterilmiştir. 

 

10. CEZA SİSTEMİ 

10.1 RRS ( 2017- 2020 ) Ek P uygulanacaktır. 

10.2 Yarışta uluslararası Jüri (IJ)  görev yapacak olup,  Kural 70.5 gereği verdiği kararlar nihaidir 

ve temyizi yoktur. 

 

11. PUANLAMA 

11.1 Yarışmada az puan sistemi(RRS Ek A) uygulanacaktır.  

11.2 3 yarış tamamlandığında seri geçerli sayılacaktır. 

11.3 (a)  1 ila 3 yarış tamamlandığında sporcunun aldığı puanlar onun toplam puanıdır. 

11.3 (b) 4 veya daha fazla yarış yapıldığında sporcu en kötü 1 yarışının puanını atacaktır. 

 

12. DESTEK BOTLARI 

12.1 Destek botları organizasyon komitesine kayıt ettirilmelidir. 

12.2 Tüm destek botları, organizasyon komitesi tarafından belirlenen kurallara uymakla 

yükümlüdür. 

12.3 Destek botları, uyarı işaretinden finiş tamamlanana kadar ve yarış kurulu erteleme, 

abandone veya genel geri çağırma uygulamalarına gittiği durumlar haricinde yarış parkuru 

dışında kalacaklardır.  

 

13. TEKNE KİRALAMA 

13.1 Organizasyonda kullanılacak Optimist tekne kiralama bedeli 150€’dur. Kiralama hizmeti 

almak isteyenler organizasyon komitesi ile irtibata geçebilir. (info@isocup.org) 

13.2 Yarışmacılar, tekneleri değiştiremez veya bunlardan başka bir şekilde değiştirilmelerine 

neden olmaz. 

 

http://www.isocup.org/
mailto:info@isocup.org


 • Bir pusula, gövdeye veya sparlara bağlanabilir veya bantlanabilir; 

 • Tüyler de dahil olmak üzere rüzgar göstergeleri teknenin herhangi bir yerine bağlanabilir veya 

bantlanabilir. 

 • Tekne gövdeleri, salma ve dümenleri yalnızca suyla temizlenebilir. 

 • Yapışkan bant, su hattının herhangi bir yerinde kullanılabilir. 

• Ayarlanacak şekilde tasarlanan tüm donanım veya teçhizat, Sınıf Kurallarına uyulması şartıyla 

ayarlanabilir. 

13.3 Katılımcılar kendi salma, dümen, direklerini veya ekipmanlarını kullanabilirler. 

13.4 Kiralanacak tekneler salma, dümen, direk takımı, güvenlik balonları ve trayler ile teslim 

edilecektir. 

13.5 Yelken, iskota, baş ipi, makaralar, çamçak, padıl ve diğer tüm halatlar kiralayanın yanında 

getirmesi gereken ekipmanlardır. 

13.6 Uluslar arası Süleymanpaşa Optimist Kupası Organizasyon Komitesi kiralanan tüm tekneler 

ve ekipmanları için kesin kayıt gününde ödenmesi zorunlu olmak üzere 50€ kasko sigortası 

yapacaktır. Ödeme nakit olarak yapılacaktır. 

13.7 Kiralanan teknede yaşanan bir arıza düzeltme sebebi olmayacaktır. Bu kural 62.1(a)’yı 

değiştirir. 

 

14. KONAKLAMA 

14.1 Konaklama; organizasyon tarafından 2 destek personeline ve 10 sporcuya oda ve öğle 

kumanyası olarak 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Eylül 2022 tarihlerinde ücretsiz sağlanacaktır. Konaklama 

yapılacak yurtlar 2, 3 ve 4 kişilik odalardan oluşmaktadır. 

14.2 Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tutarı kişi başı 200TL’dir. Katılımcılar tarafından kayıt 

esnasında yarış ofisine ödenecektir. 

14.3 Ekstra katılımcı veya organizasyon tarafından verilen tarihlerden önce giriş veya geç çıkış 

konaklama tutarı kişi başı 200TL’dir. Katılımcılar tarafından kayıt esnasında yarış ofisine 

ödenecektir.  

14.4 Organizasyon Komitesi, irtibata geçilmesi ve uçuş biletlerinin 4 Ağustos 2023 tarihine 

kadar belgelenmesi halinde İstanbul’un herhangi bir noktasından ücretli transfer hizmeti 

vermektedir. 

 

15. ÖDÜLLER 

15.1 Yarışmada ödüllerin dağıtımı şu şekilde olacaktır; 

• Genel Klasman ilk 5 sporcu 

• Kız ilk 3 sporcu 

• Junior ilk 5 sporcu (2012 ve sonrası doğumlular) 

• Junior Kız ilk 3 sporcu (2012 ve sonrası doğumlular) 

• Bambinos ilk 5 sporcu (2014 ve sonrası doğumlular) 

• Bambinos Kız ilk 3 sporcu (2014 ve sonrası doğumlular) 



 

16. TEKNE PARKI 

16.1 Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler. 

 

17. SORUMLULUK 

17.1 Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (RRS Kural 4-

Yarışma Kararı)  

17.2 TYİK, Yarış Kurulu ve organizatör yarıştan önce, yarış esnasında ve sonrasında vuku 

bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez. Yarışa kaydını yaptıran 

her yarışmacı bu hususu peşinen kabul eder. 

17.3 Sporcuların kayıt formunda kendi imzasının yanı sıra velisinin veya idarecisinin de 

imzasının bulunması zorunludur. 

 

18. HAVA VE RÜZGAR KOŞULLARI 

18.1 Yarış tarihlerinde ortalama hava sıcaklıkları 20 – 25 OC, ortalama rüzgar hızı 5 – 17 knot 

arasındadır. 

18.2 Hava ve rüzgar koşullarını www.windguru.cz/169525 linkinden takip edebilirsiniz. 

 

19. DİĞER HUSULAR VE İLETİŞİM 

19.1 Konaklama organizasyon tarafından Madde 14 – Konaklama’da yazıldığı gibi oda, kahvaltı, 

öğle kumanyası, akşam yemeği olarak verilecektir. Ancak organizasyonun sunduğu imkanlar 

dışında başka bir yerde konaklama yapmak isteyen takımlar aşağıdaki oteller ile irtibata 

geçebilirler. 

Otel Adı Rezervasyon Numarası  Rezervasyon Maili 

Des Hotel **** 
02822622000 

05325220707 
rezervasyon@desotel.com.tr 

Ramada Hotel ***** 02822292929 salesteam@ramadatekirdag.com 

GranBella Hotel**** 
02822640959 

05302597399 
rezervasyon@granbellahotel.com.tr 

Tekirdağ Öğretmenevi 02822610835 tekirdag_ogretmenevi@hotmail.com 

Yat Hotel 02822611054  

Goldhan Hotel 02824454445  

 

19.2 Her takım 100x150cm ölçülerinde kendi kulüp ve ülke bayrağını getirecektir. 

 

 

 

 

http://www.windguru.cz/169525


EK A : YARIŞ ALANI  Süleymanpaşa / Tekirdağ / TÜRKİYE 

 

 
EK B : YARIŞ PARKURU 

 

 

 


