
YARIŞÇILIK 2
YASİN ATİK

YARIŞÇILIK 
2

2019 Güz

Utku Giden



1. Terminoloji
Start-Finish Hattı,  Parkur-Rota,  Şamandıralar

2. Temel Yarış Kuralları
Sancak-İskele, R.altı-R.üstü, Şamandıra Dönüşü, Ceza 
Dönüşü, Bayraklar 

3. Yarış Öncesi
Yarış İlanı, Hava Durumu, Ekip içi görev dağılımı

4. Yarış Esnası
Start, Strateji- Senaryolar

5. Yarış Sonrası
Değerlendirme, Ödül Töreni

İçerik
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• Yarışlar yarışan tekne için START adı 
verilen hayali başlangıç çizgisini geçerek 
başlar ve FINISH adı verilen hayali bitiş 
çizgisini keserek biter. Bu iki çizgiye Start 
HATTI ve finish HATTI denir.

• Bu hatlar genellikle KOMİTE 
TEKNESİNDEN, ŞAMANDIRADAN 
VE/VEYA BAYRAK DİREĞİNDEN oluşan 
iki nokta baz alınarak çizilir. Bazı 
yarışlarda bu noktalar coğrafi 
koordinatlar olabilir.

Terminoloji



• Yarışın yapıldığı alana PARKUR
denir. Parkurların içinde rotayı 
belirleyen ŞAMANDIRALAR
vardır. Bu şamandıralar 
bulundukları pozisyona ve 
rüzgarın esiş yönüne göre 
orsa, apaz veya pupa 
şamandırası olarak 
adlandırılabilir. 

• Apaz şamandırası

• Pupa şamandırası

Orsa şamandırası

Rüzgar

TERMİNOLOJİTerminoloji



• Offset Şamandırası, rüzgar altı 
orsa şamadırası dönüldükten 
sonra balon setini hazırlamak, 
çatışmaları azaltmak için 
kullanılan bir şamandıradır. 
Genellikle apaz-geniş apaz 
seyredilir.

• Kapı Şamandırası, geniş 
seyirlerde, filoyu çatışmadan 
uzak tutmak adına kullanılır. 
Aynı zamanda rüzgar açıları 
göz önünde bulundurularak 
avantajlı bir kapı seçimi 
yapılabilir.

TERMİNOLOJİTerminoloji

Offset Şamandırası

• Kapı Şamandırası



• Şamandıralar arasındaki 
mesafeye de KOL denir. Orsa 
şamandırasına çıkılan 
mesafeye orsa kolu, apaz 
şamandırasına inilen 
mesafeye apaz kolu, pupa 
şamandırasına inilen 
mesafeye ise pupa kolu denir.

• Eğer bir veya daha fazla kol 
birden çok kez gidip 
geliniyorsa her gidip geliniş 1 
TUR adını alır.

Orsa kolu

Apaz kolu

Pupa kolu

Terminoloji

Rüzgar
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Kural Kitabı
Tüm dünyada yarışlar Uluslararası Yelken Yarış 
Kuralları’na göre yapılmaktadır. Bu kurallar 
WORLD SAILING tarafından 3 senede bir düzenli 
olarak güncellenir.

Temel Yarış Kuralları



Temel Yarış Kuralları

Sancak-İskele Kuralı
KURAL 10- Tekneler farklı kontralarda ise, iskele 
kontra tekne sancak kontra tekneden uzak 
duracaktır.



Temel Yarış Kuralları

R.Altı- R.üstü Kuralı
KURAL 11- Tekneler aynı kontrada ve kapatmalı
ise, rüzgarüstü tekne rüzgaraltı tekneden uzak 
duracaktır

KAPATMALI: Öndeki teknenin kıç aynalığına
paralel bir çizgi çekildiğinde arkadaki tekne bu 
çizgiyi kesiyorsa bu iki tekne kapatmalıdır.



Temel Yarış Kuralları

R.Altı- R.üstü Kuralı
KURAL 12- Tekneler aynı kontrada ve 
kapatmasız ise, arkadan gelen tekne öndeki 
tekneden uzak duracaktır. 



ŞAMANDIRAYI ÖNCE DÖNER

Temel Yarış Kuralları

Şamandıra Dönüş Kuralı
KURAL 18- Tekneler(birinin girmesi yeterli) üç 
tekne boyuna girdiklerinde kapatmalı 
durumdaysa, dış tekne iç tekneye şamandıra 
veya engeli dönmesi veya geçmesi için yer 
verecektir.

Üç tekne boyu: Teknemizden şamandıraya olan 
uzaklığın 3 tekne boyu olması.



Temel Yarış Kuralları

Şamandıra Dönüş Kuralı
KURAL 18- Sonradan kapatmanın 
değişmesi durumu: 

Herhangi biri üç tekne boyu alanına 
ulaştığında tekneler kapatmalı ise, 
bu kapatma daha sonra bozulsa 
dahi, ilk durumda dışta olan tekne 
diğer tekneye yer vermeye devam 
edecektir . 



Temel Yarış Kuralları

Ceza Dönüşü
• Bir tekne herhangi bir sebeple herhangi bir şamandıraya çarparsa 1 ceza 

dönüşü(360 atmak) yapmakla yükümlüdür.

1 CEZA DÖNÜŞÜ = 1 TRAMOLA VE 1 KAVANÇA ATMAK

• Bir tekne şamandıraya dokunmak haricinde herhangi bir kural ihlali yaparsa 2 
ceza dönüşü(720 atmak) yapmakla yükümlüdür.



Temel Yarış Kuralları

Bayraklar
• Tehir bayrağı: Başlamamış tüm

yarışlar ertelenmiştir. Bu durumda
tekneler bir sonraki start anonsu
için beklemeye geçerler. 

• N kod bayrağı(abandone): Tüm
yarışlar iptal edilmiştir. 
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Yarış Öncesi

Yarış İlanı
• Yarış ilanları yarışlardan önce 

yayınlanır ve içlerinde yarışta 
uygulanacak kurallar, start 
prosedürü, kayıt ücreti ve rota gibi 
bilgiler bulunur. 



Yat yarışlarında tekneler boylarına, 
yelkenlerine, ağırlıklarına ve daha nice 
özelliklerine göre rating’lere sahip olur.

Bu rating’ler özellikleri eşit olmayan 
tekneler arasındaki adaleti sağlayıp 
yarışlarda ekiplerin performanslarını 
öne çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yarıştan sonra teknelerin süreleri bu 
rating’lerle çarpılır ve düzeltilmiş 
zamanlar ortaya çıkar.

Rating’i yüksek olan tekne yarışı 
kazanmak için rating’i ondan düşük olan 
teknelerden belli bir süre önce 
bitirmelidir.

Hatırlayalım

Rating ve IRC Sistemi



Örneğin rating’i 1,168 olan bir tekne 
yarışı 2843 saniyede bitirmişse 
düzeltimiş zamanı 

1,168 x 2843 = 3321 saniye olur.

Aynı yarışta rating’i 1,378 olan bir tekne 
yarışı 2744 saniyede bitirmiş olsa bile 

1,378 x 2744 = 3781 saniye düzeltilmiş 
zamana sahip olur ve yarışı önde 
bitirmiş olmasına rağmen ikinci olur.

• Bu rating’ler kullanılarak tekneler 
sınıflara ayrılır. Bu sınıflar her sezon 
başında belirlenir. Örneğin geçtiğimiz 
sezon;

• Rating’i 1,125 ve üzeri olan tekneler 
IRC 0,

• 1,124-1,050 arasında olanlar IRC 1,

• 1,049-1,020 arasındakiler IRC 2,

• 1,019-0,980 arasındakiler ise IRC 3 
olarak ayrıldı.

Hatırlayalım

Rating ve IRC Sistemi



IRC 0

IRC 2IRC 3

IRC 1



Yarış Öncesi

Yarış İlanı – Start Saati
• Yarışlarda filonun durumuna göre 

starttaki kalabalıkları önlemek için 
belli sınıflar farklı zamanlarda start 
ettirilebilir. Bu startların ne zaman 
yapılacağı yarış ilanında 
belirtilmiştir.



Yarış Öncesi

Yarış İlanı – Rota
• Yarışlarda bazı sınıflar için tekne

hızlarının farklılıklarından dolayı farklı
mesafelerde olan farklı rotalar
verilebilir.

• Aynı zamanda rüzgarın durumuna göre
de alternatif rotalar tercih edilebilir.

• Potansiyel tüm rotalar yarış ilanında
belirtilir ve hangi rotanın tercih edildiği
yarıştan önce hem telsiz anonsu
yapılarak hem de bayrak toka ederek
anlatılır.



Yarış Öncesi 



Yarış Öncesi

Hava Durumu
• Yarışlardan önce hava durumuna 

hakim olmak çok önemlidir. Havanın 
saat kaçta kaç dereceye döneceğini, 
hızının ne zaman artıp ne zaman 
azalacağını bilmek doğru bir strateji 
belirlemenizi sağlayacaktır. 



Yarış Öncesi

Ekip İçi Görev Dağılımı      ve
• Her bir ekip üyesinin yarış içinde 

olduğu gibi yarış öncesinde de 
birtakım görevleri vardır :
✓Yarış ilanı - 2 gün önce

✓Rota bilgilendirmesi – önceki akşam

✓Hava durumu – önceki akşam

✓Rakip analizi/önceki yarış 
sonuçları/yarışa katılan tekneler – 1 gün 
önce

✓Kumanya organizasyonu

Teknedeki Pozisyonlar
• Hangi pozisyonda yarışacak isek yarış 

rotasına ve beklenen hava durumuna 
bakarak teorik bir tekrar yapmakta fayda 
vardır:
✓Başüstü

✓Direkdibi

✓Piyano

✓Rüzgarüstü trim

✓Rüzgaraltı trim

✓Anayelken

✓Dümen
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Yarış Esnası

Start
• Start yarışın kaderini belirleyen 

anlardan biridir. Eğer yarış kısa ise 
starttan iyi bir konumda çıkmanız 
yarışı kazanmanın ilk koşuludur. 
Tekneler startı beklerken asla 
yerlerinde durmazlar hep hareket 
halindedirler. Bu yüzden doğru bir 
taktikle bu hareketli durum iyi 
kullanılırsa starttan önde-avantajlı 
çıkılabilir. 

• Yat sınıfı yarışlarında genelde starttan 
önce 10-5-1 dakika uyarıları verilir.

• Start süresince ekipten bir kişi 
dümenciye kalan zamanı belirli 
aralıklarla söylemelidir. Start 
yaklaştıkça bu periyotlar kısalır.

• https://www.youtube.com/watch?v=
3s0mSf5knH4



• Teknemizin kemere hattını start 
hattına paralel olacak hale getiririz 
ve burnunu rüzgara doğru tutmaya 
çalışırız. Yelkenlerimiz bir taraftan 
daha fazla rüzgar almaya 
başlayacak ve bir kontraya 
dönecektir. İşte bu kontra start 
hattının avantajlı tarafını gösterir.  

Yarış Esnası

Start Hattı Avantajı
• Rüzgar asla sabit bir açıdan esmez ve 

hep dinamik bir yapıdadır. Bu yüzden 
asla ideal bir start hattı kurulamaz. 
Her zaman startın avantajlı bir tarafı 
olur. Bu avantajlı tarafı bulmanın basit 
bir yolu vardır.



Yarış Esnası

Start Hattı Avantajı
• Örnek olarak buradaki start hattında 

tekne rüzgara döndüğünde yelkenleri 
sancaktan dolacaktır ve sancak kontra 
olacaktır. Bu demektir ki startın 
sancak tarafı avantajlıdır.

• Avantajlı taraftan çıkarsak hem orsa 
şamandırasıyla aramızdaki mesafeyi 
kısaltmış oluruz hem de diğer 
teknelerin rüzgarüstünde kalmış 
oluruz.



P bayrağı basılmışsa fodepar olan tekne 
start hattının içinden geçip tekrar start 
etmelidir.

I bayrağı basılmışsa fodepar olan tekne 
start şamandırasının etrafından dolanıp 
tekrar start etmelidir.

Z bayrağı basılmışsa fodepar olan tekne 
%20 puan cezası alır.

Siyah bayrak basılmışsa fodepar olan tekne 
diskalifiye edilir.

Yarış Esnası

Fodepar ve Prosedürleri
• Bir teknenin starttan erken çıkmasına 

fodepar olma denir.

• Yarışlarda farklı fodepar prosedürleri 
uygulanır ve hangisinin uygulanacağı 
hem yarışlardan önce ilan edilir hem 
de start süresince asılı olan 
bayraklarla haber verilir. Bunlara 
hazırlık bayrakları denir.



X BAYRAĞI: FERDİ GERİ ÇAĞIRMA

1. TEKRAR BAYRAĞI: GENEL GERİ 
ÇAĞIRMA

Yarış Esnası

Fodepar ve Prosedürleri
• Yat yarışlarında genelde hakem komitesi kimlerin fodepar

olduğunu anons etmez. Ancak komite, fodepar olan tek bir 
tekne bile varsa ferdi geri çağırma bayrağı basabilir. Eğer 
komite botu hangi teknelerin fodepar olduğunu 
belirleyemezse veya çok fazla tekne fodepar olmuşsa genel 
geri bayrağını basabilir. Ferdi geri çağırma bayrağı basılmışsa 
teknelerinin fodepar olup olmadığını anlamak ekibin kendi 
sorumluluğundadır. Genel geri basılmışsa tüm filo start 
hattına geri döner ve start işlemleri baştan başlar



• Kötü start etmişseniz her şeyi unutup 
ilk yapmanız gereken temiz rüzgara 
çıkmaktır çünkü diğer teknelerin 
pisinde kalırsanız kimseyi geçme 
ihtimaliniz olmaz. Temiz rüzgara 
çıktıktan sonra stratejinizi tekrar 
gözden geçirip yeni taktiklerle 
rakiplerinizi yakalayıp geçmeye 
çalışırsınız.

Yarış Esnası

Start Sonrası- İlk Orsa
• Eğer iyi start etmişseniz ve 

öndeyseniz, liderliği korumak için 
unutmamanız gereken her zaman 
şamandıra ile esas grup arasında 
kalmaktır. Sürekli rüzgarla stratejinizi 
karşılaştırıp hatalı olup olmadığından 
emin olabilirsiniz.

• TAKTİK: yarış sırasındaki kısa süreli 
hamleler.

• STRATEJİ: yarıştan önce belirlenen, 
yarışta sadık kalınan plan.



Yarış Esnası

Pupalar
• Pupa kollarında rüzgar arkadan 

alındığı için arkadaki tekneler öndeki 
tekneleri pislerinde bırakıp onlara 
yetişme fırsatı yakalarlar.

• Öndeki tekneler ise mümkün 
olduğunca gerideki teknelerin pis 
rüzgarlarından kaçmaya çalışırlar.



Yarış Esnası

Balon Seçimi
• Hava durumu ve rotamıza bakarak, 

bize en çok avantaj sağlayacak balonu 
seçmek oldukça büyük önem taşır.

• Simetrik Balonlar S1-2-3-4 olarak 
kalınlıklarına göre ve uygun oldukları 
açılara göre sıralanır.

• Asimetrik Balonlar da A1-2-3-4-5 
olarak tekrar kalınlıklarına ve uygun 
açılarına göre sıralanır.



• Öndeki tekne isek ve arkamızdan bir 
tekne bizi rüzgarüstümüzden geçmeye 
çalışıyorsa orsalatma hakkımızı 
kullanarak bu tekneyi sürebiliriz. Bunu 
yaparken arkamızdaki başka bir 
teknenin de bizi geçebileceğini 
unutmamalıyız.

Yarış Esnası

Apazlar
• Apaz kollarında yine arkadaki tekneler 

öndekileri pislerinde bırakmaya 
çalışacaklardır ama bu sefer rüzgar 
daha dar bir açıdan alındığı için bunu 
yapmak daha zor olacaktır. 

• Apaz kolunda eğer arkadan yetişen bir 
tekne isek önümüzdeki tekneyi 
rüzgarüstünden geçip onu pisimizde 
bırakmaya çalışırız.
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Yarış Sonrası

• Yarışlardan sonraki ödül törenlerini 
yarışların birer parçası olarak görmeli 
ve ödül almayacak da olsak 
rakiplerimize, hakemlere ve yarış 
organizatörlerine saygımızdan dolayı 
ödül törenlerinde bulunmalıyız.

Değerlendirme ve Ödül Töreni
• Yarış sonrasında yarışın sebep olduğu 

adrenalinle ekip arkadaşlarımızın 
hatalarını tartışmaya başlamak 
yapabileceğimiz en büyük hatadır. 
Bunun yerine teknemizi toplamaya 
başlamalı ve herkesin nabzı normale 
döndüğünde hatalarımızı yapıcı 
eleştirilerle konuşmalıyız.



Dinlediğiniz 
için 

teşekkürler

Pruvanız 
neta

rüzgarın 
kolayına 

olsun


