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YELKENLİ TEKNELERİN YARIŞI

■ Yarışçılığın temel prensibi, en başından itibaren uğraşarak, iyi start almak ve yarış 

boyunca önde kalmaktır.

■ Yelkenciler hava koşullarını ve parkuru analiz edip kendilerine bir strateji belirlerler. 

Değişik manevralar ve taktiklerle rakiplerini geçmeyi ve avantajlı durumda olmayı 

düşünürler. Önde olduklarında dahi bir gözleri her zaman rakiplerinin üstündedir ki 

onların avantaj kazanmasını önleyebilsinler. 



■ Yelkenli teknelerin yarışı, start adı verilen 

başlangıç çizgisinden (start hattı) geçmekle 

başlar, finish adı verilen bitirme çizgisini 

(finish hattı) kesmekle biter. 

■ Bu hatlar genellikle komite teknesinden, 

şamandıradan veya bayrak direğinden

oluşan iki nokta baz alınarak çizilir. Bazı 

yarışlarda bu noktalar coğrafi koordinatlar 

olabilir.

■ Şamandıralar, deniz üzerinde görülebilen bir 

renkte (turuncu-sarı-kırmızı), deniz dibine 

demirlenerek sabitlenen büyük balonlardır. 

YELKENLİ TEKNELERİN YARIŞI



YELKENLİ TEKNELERİN YARIŞI

■ Düzenlenmiş yarışlar, şamandıra adı verilen yapay engellerle ya da coğrafi doğal 

engellerle, çerçevesi çizilmiş parkurlar içinde yer alır. 

■ Parkurun kenar noktalarındaki şamandıralar, bulundukları pozisyona ve de rüzgarın 

esiş yönlerine göre “Orsa şamandırası”, ”Apaz şamandırası”, ”Pupa şamandırası” 

gibi isimler alırlar. 



■ YARIŞ İLANI

Yarışın gerçekleşeceği tarihin belirli bir süre öncesinde 

yayınlanan, yarış hakkında önemli bilgileri içeren 

bildirge.

■ ROTA KARTI

Yarış ilanı ile birlikte yayınlanan görsel şemalardır. Bu 

şemalar yarışta uygulanabilecek alternatif rotaları ve 

rotalara ilişkin açıklamaları içerir.

Start ve finish hattını, dönülmesi gereken 

şamandıraları ya da coğrafi engelleri ve hangi sırayla 

dönülmesi gerektiğini gösterir. 

YARIŞ İLANI VE ROTA KARTI



YARIŞ ROTALARI

1. Coğrafi Yarışlar
2. Şamandıra Yarışları 



■ Rotası belirli coğrafik koordinatlar olan, genellikle uzun mesafeli yarışlardır. 

Dayanıklılık ve taktik planlama bu yarışlarda öne çıkar.

■ Rotaları oluşturulurken coğrafi elemanlardan (ada, burun, koordinat vb.) ve/veya 

şamandıralardan yararlanılır. 

1. COĞRAFİ YARIŞLAR



■ Bu tip yarışlarda kullanılan şamandıralar, 

denizde belirli bir konumu belirtmeye, bir 

tehlikeyi işaret etmeye ya da geçiş yolunu 

göstermeye yarayan, ve yarış 

zamanlarından bağımsız olarak denize 

sabitlenmiş şamandıralardır. 

■ Örneğin: 

– İstanbul Seperasyon Şamandırası

– Digavsing – Fb Sığlık Şamandırası

1. COĞRAFİ YARIŞLAR



Bir coğrafi yarış rota kartında,

■ rotanın hangi yarış sınıfları için 

uygulanacağı,

■ start ve finish hatları, 

■ engellerin hangi sırayla ve yönde 

dönülmeleri gerektiği,

■ rotadaki özel şamandıralar (deniz 

fenerleri vb.) ve bu şamandıraların 

coğrafi koordinatları,

■ rotanın uzunluğu ve tamamlanması 

gereken azami süre, 

■ parkura dair bir kısıtlama söz 

konusu ise kısıtlamanın açıklaması,

■ ve hangi bayrağı basarak 

duyuracağı yer alır.



■ Start - moda

■ Digavsing iskelede bırakılacak

■ Kınalıada iskelede bırakılacak

■ Büyükada sığlık feneri iskelede

bırakılacak

■ Dilek kayalığı sancakta bırakılacak

■ Digavsing sancakta bırakılacak

■ Finish - moda



2. ŞAMANDIRA YARIŞLARI

■ Önceden belirlenmiş noktalardaki şamandıraları 

dönmekten ibaret olan, taktik ve performansın ön  

plana çıktığı, nispeten daha kısa süreli yarışlardır.

■ Şamandıra dönüşlerinde şamandıraya çarpmak, 

ceza dönüşü gerektirir. Ceza dönüşü, diğer tekneleri 

engellemeden kendi etrafında 360 derece 

dönmesidir (1 tramola + 1 kavança). 



2. ŞAMANDIRA YARIŞLARI

■ Şamandıra yarışlarında 3 tip rota kullanılır.

■ Coğrafi konum, deniz trafiği ve diğer sebeplere göre farklı rotalar tercih edilir.

■ Yarışçılar, şamandıra yarışlarında önceden verilen bu rotayı tamamlamak suretiyle 

yarışırlar.

■ Şamandıraları, o şamandıraya ulaşmak için hangi seyirle gitmemiz gerekiyorsa o 

seyrin ismiyle adlandırırız. Örneğin: Orsa Şamandırası

■ İki şamandıra arasındaki mesafeye de “kol” adı verilir, ve de önüne, gidileceği 

şamandıranın ismi eklenir. Örneğin: Pupa Kolu

■ Eğer 2 veya daha fazla şamandıra arasında 1 kereden çok gidip geliniyorsa, bu her 

gidip geliniş bir “tur” ismi alır.



Sosis rota genellikle Match Race’lerde seyircinin 

izlemesini kolaylaştırmak için kullanılır. 

Trapez rota genelde Centerboard yarışlarında 

kullanılmaktadır. 
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Bir şamandıra yarışının rota 
kartında,
• rotanın hangi yarış sınıfları

için uygulanacağı,
• Start ve finish hatları, 
• şamandıraların numaraları
• şamandıraların hangi sırayla 

ve yönde dönülmeleri 
gerektiği,

• Rotanın uzunluğu ve 
tamamlanması gereken 
azami süre

• ve alternatif rotalar arasından 
uygulanacak rotanın o olması 
halinde, hakem komitesinin o 
rotayı denizde hangi bayrağı
basarak duyuracağı yer alır.



YARIŞ TİPLERİ

1. Teknelere Göre
2. Katılıma Göre



1. TEKNELERE GÖRE

1.1 Tek Dizayn (One Design)

■ Olimpik yarışlar için kullanılır.

■ Yarışan bütün tekneler aynı tiptir. (Örneğin: Optimist, Laser, Finn, 420 , 470 …)

■ Bitiş hattını geçen ilk tekne yarışı kazanır.



1. TEKNELERE GÖRE

1.2 Handikap

■ Avantaj ve dezavantaj bakımından birbirinden farklı olan teknelerin yarıştıkları yarış tipidir.

■ Farklı reytinglere sahip tekneler zamana karşı yarışır ve yarış sonunda teknelerin düzeltilmiş 

zamanları hesaplanır. En iyi düzeltilmiş zamanı yapan birinci ilanı edilir. 

■ Yani finish hattını ilk kesen tekne her zaman birinci olmaz.



1. TEKNELERE GÖRE

Rating Sistemi

■ Yelkenli teknelerin belirli ölçümlerden 

geçmesiyle her tekne için bir rating değeri

elde edilir. 

■ Tekneler bu değerlere göre yüksekten düşüğe

IRC0, IRC1, IRC2 gibi isimli sınıflara ayrılırlar.

■ Teknenin rating değeri büyükse, o tekne diğer 

teknelerden daha avantajlı demektir. Ancak 

bitiş süresi rating’e göre düzeltilir ve 

dezavantajlı duruma düşülebilir. Yani bu 

sistemde önemli olan bitiş sırası değil, 

düzeltilmiş bitiş süresidir.



1. TEKNELERE GÖRE

1.3 Box Design

■ Farklı tasarımcılar tarafından üretilen aynı tip teknelerin kullanıldığı yarış tipidir.

■ Tekne tasarımları belirli kısıtlamalar dahilinde yapılır.

■ Örneğin: Volvo Ocean Race, America’s Cup …



1. TEKNELERE GÖRE

1.4 Serbest Tasarım

■ Her şeyin serbest olduğu yarışlardır.

■ Örneğin: The Race



2. KATILIMA GÖRE

■ GRUP YARIŞLARI

– Tek Yarış

– Seri Yarış

– Ayak Yarışlar

– Kısa Mesafe

– Orta Mesafe

– Uzun Mesafe

– Yat Rallisi

■ ÖZEL YARIŞLAR

– Match Race

– Team Race



YARIŞ KURALLARI



■ Yelken yarışları, tüm dünyada geçerli olan 

Uluslararası Yelken Yarış Kuralları’na göre yapılır. 

Bu kurallar World Sailing tarafından dört senelik 

periyotları kapsayacak şekilde güncellenir.

■ Yarışların adil bir şekilde ve güvenli bir ortamda 

yapılmasını amaçlayan bu kurallar bütünü, yarış 

formatı, puanlama sistemi, yol hakkı gibi birçok 

konuya açıklık getirir.

YARIŞ KURALLARI



■ Kural ihlali durumunda, ihlali fark eden tekne, ihlal eden 
tekneye bunu sesle bildirir. Eğer söz konusu tekne cezasını 
yapmıyorsa, diğer tekne bu tekneye protesto çekebilir.

■ Protesto çekerken, görünebilecek büyüklükte kırmızı bir 
bayrak gösterilir ve protesto çekildiği seslenerek belirtilir. 

■ Protesto çeken tekne, yarış sonunda, yarış hakemlerine 
yazılı deklerasyon vererek, hangi tekneye, hangi kural 
nedeniyle protestosu olduğunu bildirir. 

■ Yarıştan sonra kural ihlali bir jürinin -protesto komitesi-
önüne çıkarılır ve her iki tarafın kendini savunması 
beklenir. Mahkeme sonucunda ya teknelerden biri 
diskalifiye olur, ya ekstra puan verilir, ya da protestonun 
haksız olduğu anlaşılır. 

■ Yarış esnasında hatasını kabul edip cezasını uygulayan 
tekne yarıştaki yerini korur. Hakem komitesi ayrıca diğer 
yarışanların fark etmediği kural ihlallerinde de sudayken 
veya yarış sonrası kurulda ceza verebilir

PROTESTO ÇEKMEK



PUANLAMA



■ Fleet Race

– En genel puanlama sistemi Low-Point Scoring System’dir

– Birinciye bir, ikinciye iki, üçüncüye üç puan... 

– Bir teknenin puanı bitirdiği yarış skorlarının toplamına eşittir ve en düşük puanlı 

yarışçı kazanır. 

■ Seri yarışlarda, seri yarışlar içindeki tüm skorlar toplanır. Fakat bazı yarışlarda, yarışan 

teknelerin en kötü 1 veya 2 derecesi toplamdan silinir. Bu yarışlara Bir Atmalı/İki atmalı 

yarışlar denir. 

PUANLAMA



■ Disqualification (DSQ)

■ Did Not Start (DNS)

■ Did Not Finish (DNF)

■ Premature Starter (PMS)

■ Did Not Compete (DNC) 

PUANLAMA

Kayıt listesine göre start alan tekne sayısından 

bir fazla puan alır.

Yarışa kayıt yaptıran tekne sayısından bir fazla 

puan alır. 



Atmasız Bir Seri

İki Atmalı Bir Seri



X          =



YARIŞ EKİBİMİZ



2019 Başarılarımız

MIYC Campus Cup

3.lük
Üniversiteler Şampiyonası 

2.lik

Visa Bosphorus

Regatta

1.lik





Kara Antrenmanlarımız



DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER!


