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YARIŞ KURALLARI 
 

 

 

 

 



 

KARAR NO: 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 2018 GENEL FUNBOARD SLALOM 

YARIŞ KURALLARI 

  
TYF 2018 FUNBOARD SLALOM YARIŞ KURALLARI 

1- Türkiye Yelken Federasyonu (“TYF”) programında yer alan Funboard Slalom sı-

nıfı yelken yarışları için hazırlanan bu Funboard Slalom Yarış Kuralları (“FSYK”) 

yurt içinde yapılacak sportif amaçlı tüm yat sınıfı yelken yarışlarında kullanılacaktır. 

Yarışlarla ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler Yarış İlanı ve Ek Yarış Talimatı/ları ile 

ilan edilecektir. 

Yarışlar, TYF 2018 İlke Kararları ve/veya FSYK’de belirtilmiş sınıf ve kategorilerde 

yapılacaktır. 

IFCA EXPERIMENTAL SLALOM COMPETITION RULES (IFCA SLALOM 

YARIŞ KURALLARI) BUNDAN BÖYLE SYK OLARAK ANILACAKTIR.  

1. UYGULANACAK KURALLAR 

1.1  2018 TYF İlke Kararları. 

1.2  Uluslararası Yelken Federasyonu (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–

2020. 

 1.3   Uluslararası Funboard Sınıf Birliği Slalom Yarış Kuralları (2018-2020) 

1.4 TYF Reklam Alma ve Taşıma Kuralları. 

1.5  Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı; Sporcu Li-

sans, Tescil  

Vize ve Transfer Talimatı; Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı; Yelken Numarası 

Tahsis Kuralları; Yelken Hakem Talimatı; Destek Botu Kullanma Talimatı; Yarış 

İlanı, TYF 2018 SYK ve varsa yayınlanacak Ek Talimatlar. 

 

1.7 Yarış İlanı, SYK ve Ek-Talimat(lar), yarışın ilk startı öncesinde, kayıt süresi 

içinde Duyuru Panosunda ilan edilecektir. Yarışta kullanılacak ve bu talimatta belirti-

len görsel işaretler zorunlu olmadıkça değiştirilmeyecektir. Başkaca kullanılacak gör-

sel işaretler (varsa), Ek Yarış Talimatında açık olarak belirtilecektir. (WS RRS Kural 

25 değişikliği).  

 

1.9 Yarışın İlanı, işbu GYK ve Ek-Talimat(lar) maddeleri arasında bir uyuşmazlık 

tesbit edildiğinde, Protesto Komitesi bir düzeltme isteğini görüşmeye başlamadan 

önce, en adil çözümü bulacak ve duruşmayı bundan sonra açacaktır. 

 



 

1.10 Yarış İlanı, GYK, SYK ve varsa Ek Talimatlarının başka dile tercümesi ve ya-

yınlanması sonucunda oluşabilecek uyuşmazlık halinde Türkçe metin esas alınacak-

tır. İlaveten yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çelişki olması durumunda ilan tarihi 

en yeni olan geçerli olacaktır. 

2. KAMERA VE ELEKTRONİK DONANIM 

2.1 Boardlar, Organizasyon Otoritesince talep edilmesi durumunda, verilen kamera 

ve pozisyon belirleyici (transponder) elektronik donanımı belirtilen şekilde taşıyacak-

tır. 

2.2 Bu tür donanımın kullanımı ve yerleştirileceği yer konusunda talimatlar Resmi 

İlan panosunda açıkça belirlenecektir. 

3. YARIŞÇILARA DUYURULAR 

3.1 Yarış duyuruları resmi ilan panosunda, internet sitesinde, eposta yoluyla ve VHF 

ile ilan edilecektir. Duyuruların internet sitesinde, eposta yoluyla ve VHF ile ilan edi-

lememesi, Düzeltme Talebi nedeni sayılamaz. Bu şekilde yapılmış duyurular tüm ya-

rışçılara yapılmış resmi duyuru niteliği taşıyacak olup resmi ilan panosunun ve inter-

net sitesinin incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır. 

3.2 Tüm duyurulara tarih ve ilan saati yazılarak Yarış Kurulu Başkanı veya Yarış 

Ofisi Sorumlusu tarafından imzalanacaktır. Protesto Kuruluna ait duyurular ilgili Ku-

rul Başkanı tarafından imzalanacaktır. 

4. YARIŞ TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER 

4.1 Resmi İlan panosu Yarış ofisine yakın konumda olacak ve yeri Yarış İlanında be-

lirtilecektir. 

4.2 Yarış Talimatlarında yapılacak değişiklikler, ait olduğu gün saat 09:00’dan önce 

resmi ilan panosunda, internet sitesinde ve eposta yoluyla ilan edilecektir. 

4.3 Yarış programında veya formatında yapılacak değişiklikler ise uygulamanın yapı-

lacağı günden bir gün önce saat 20:00’ye kadar resmi ilan panosunda, internet site-

sinde ve  eposta yoluyla ilan edilecektir. Duyuruların internet sitesinde ve eposta yo-

luyla ilan edilememesi, Düzeltme Talebi nedeni sayılamaz. Bu şekilde yapılmış du-

yurular tüm yarışçılara yapılmış resmi ilan edilecektir. 

4.4 Yarış Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda bazı değişiklikler sözlü olarak su 

üstünde ilan edilebilir. Yarış Kurulu, uyarı işaretinden önce, gerekli gördüğü 

değişiklikleri, her borda ayrı ayrı bildirmek suretiyle ilan edecektir. Duyuruların du-

yulmaması Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. 

5. KARADA VE SUDA VERİLECEK İŞARETLER 

5.1 Yarış Ofisine yakın konumdaki ‘RC’ bayrağı toka edilmiş direk karada verilecek 

işaretler için kullanılacak ve Yarış Kurulunun resmi işaret direği sayılacaktır. 

5.2 Uluslararası “AP” (erteleme) bayrağı karada iki seda işareti ile toka edildiğinde 

anlamı: Yarış ertelenmiştir, 1-9 sayı flandrası üzerine toka edildiğinde ise belirtilen 

saat kadar yarış ertelenmiştir anlamına gelecektir. Yarış Kurulunca Uyarı İşareti, 



 

‘AP’nin bir seda işareti ile arya edilmesinden en az 30 dakika sonra verilecektir. (Yö-

resel şartlar göz önüne alınarak bu süre Ek Yarış Talimatında belirtilmek suretiyle kı-

saltılabilir veya uzatılabilir). 

5.3 Start Komite botu su üzerinde verilecek görsel işaretler için kullanılacaktır. 

5.4 Uluslararası ‘’AP’’ (erteleme) bayrağı start komite botunda iki seda işareti ile 

toka edildiğinde, yarış ertelenmiştir. Yarış kurulunca uyarı işareti, ‘’AP’’nin bir seda 

işareti ile arya edilmesinden 1 dakika sonra verilecektir. 

6.YARIŞLARIN FORMATI 

6.1Yarışlar : 

a) Tek bir adet yarış, 

b) Bir günden fazla süren ve en az 3 yarış olarak planlanan bir seri yarış, 

c) Birden fazla seri yarıştan ve/veya tek yarışlardan oluşan bir trofe, 

d) Seçme ve Final serilerini içeren bir seri yarış, 

e) Bordların çift olarak birbirine karşı yarıştığı eleme serileri.  

7. YARIŞLARIN PROGRAMI 

7.1 Yarışlar TYF programında belirtildikleri tarihlerde ve/veya ilgili Yarış İlanında 

belirtilen gün(ler) ve saatte yapılacaktır. 

7.2 Yarış Programının yarış adedi arkasında kalınması halinde SYK 4.3 uyarınca ilan 

etmek kaydıyla günde bir fazla yarış yapılabilir. 

7.3 Yarışların son gününde verilebilecek en son Uyarı İşareti saati, Yarış İlanında be-

lirtilecektir. 

7.4 Yarış İlanında veya ek talimatlarda belirtilmek kaydıyla maksimum yarış süresi 

ve son finiş saati belirlenebilir. 

8. KATEGORİLER 

Funboard Slalom Erkek: Yaş sınırı yok 

Funboard Slalom Kadın: Yaş sınırı yok 

Fun board Slalom U20 Genç Kız 

Fun board Slalom U20 Genç Erkek 

Fun board Slalom U17 Junior Kız 

Fun board Slalom U17 Junior Erkek 

Fun board Slalom U15 Junior Kız 

Fun board Slalom U15 Junior Erkek  

Fun board Slalom Genç Master Kadın  

Fun board Slalom Genç Master Erkek 

 



 

9. UYARI BAYRAKLARI 

L (LİMA), HEAT NUMARASI, SINIF BAYRAĞI (IFCA), KIRMIZI, SARI, YEŞİL 

bayraklar. 

9.1 Yarışacak kategoriler uyarı işareti yarış ilanı veya ek talimatında aksi belirtilme-

dikçe SYK Madde 9’da belirtilen bayraklar olacaktır. 

9.2 Yarışlarda kullanılacak tüm görsel işaretlerin ve sınıf bayraklarının 60cm x 90cm 

ölçülerinde olmasına özen gösterilmesi gerekir. Bu ölçü uluslararası yarışlarda geçerli 

olmakla beraber tavsiye niteliğindedir. 

10. ROTALAR ve ŞAMANDIRALAR 

10.1 Uygulanacak rotalar ilgili yarışın Rota Kartlarında ve/veya Ek Talimatlarında 

detaylı olarak belirtilecektir. Rota kartlarında belirtilen zamanlar/mesafeler sadece, 

Yarış Kuruluna rota uzunluğu bakımından yönlendirici olmaları için konulacaktır, 

hiçbir şekilde zaman/mesafe limiti anlamına gelmezler. Uygulanan rotaların belirti-

lenden uzun ya da kısa olmaları bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. Yarış 

Kurulu uygulanacak rotaları resmi ilan panosuna asarak, internet sitesinde ve eposta 

yoluyla ilan edilecektir. Duyuruların internet sitesinde ve eposta yoluyla ilan edile-

memesi, Düzeltme Talebi nedeni sayılamaz. 

10.2 Yarış Kurulu, kullanılacak şamandıraların şekil, renk ve varsa üzerindeki işaret-

leri yayınlayacağı Ek Talimat ile ilan edecektir. Yarış sırasında kullanılan şamandıra-

ların bu tariflere uymaması bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. Bu husus, 

RRS kural 62.1(a) yı değiştirir. 

11. TABİİ MANİALAR 

11.1 Yarış Kurulu, yarış parkuru içinde veya yakınında bulunan (batık, sığlık, kaya-

lık, vs) tabii maniaları yayınlanacak ek talimatta açıkça belirtecektir. 

12. START 

12.1 Yarış(lar)ın startı SYK 26’ya göre verilecektir. Eğer uyarı işareti süresinde 

değişiklik varsa bu yarış ilanı ve/veya ek talimatlarda açıkça belirtilecektir.  

12.2 Günün ilk yarışının start zamanı ve birden fazla kategori ayrı olarak start edece-

ğinde start sıralaması, ilgili Yarış İlanı programı veya Ek Talimatlar ile ilan edilecek-

tir. 

12.3 Start Hattı tarifi, ilgili yarışın rota kartlarında veya Ek Talimatlar ile ilan edile-

cektir. 

12.4 Yarış Kurulu tekneleri, hava şartları veya teknik sebeplerden dolayı start 

ve/veya finiş hattında pozisyonlarını muhafaza etmek için makine çalıştırabilir, bu 

durum bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. Bu husus, RRS kural 62.1(a) yı 

değiştirir. 

12.5 Uyarı işareti verilmemiş borçlar, diğer kategoriler start işlemleri sırasında start 

alanından ve kendilerinden önce start edecek borçlardan uzak duracaklardır. Buna 

uymayan bordlar için Yarış Kurulu ve/veya Protesto Kurulu tarafından işlem yapıla-

bilir ve uygulanacak ceza DSQ dan az olabilir. 

12.6 Kendi start işaretinden sonra 2 dakika içinde start edemeyen tüm bordlar (DNS) 

puanı alacaklardır. Bu husus RRS Kural A4 ve A5’i değiştirir.  



 

12.7 Günün ilk yarışı/yarışları tamamlandıktan sonra verilecek startlarda, iki yarış 

arasında veya uzun gecikme aralığı olduğunda sporcuların uyarı işaretine dikkatini 

çekmek amacıyla bir seda işareti ile Turuncu Bayrak toka edilecek; uyarı işaretinden 

önce en az 5 dakika tokada kalacaktır. Start işlemleri tamamlandıktan en az 5 dakika 

sonra Turuncu Bayrak seda işaretsiz arya edilecektir. 

13. STARTTAN SONRA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ 

13.1 Starttan sonra rota değişikliği, RRS Kural 33’e uygun olarak, şamandıranın Ya-

rış Kurulu tarafından yeni pozisyonuna taşınması veya yeni şamandıra atılması şek-

linde yapılacaktır. 

14. FİNİŞ 

 1. 14.1  Finiş Hattı tarifi, ilgili yarışın rota kartlarında veya Ek Talimatlar ile ilan 

edilecektir. 

 

 2. 14.2  Finiş hattında bulunan Yarış Kurulu teknesinde uluslararası “L” kod bay-

rağı toka edildiğinde, “verilecek yeni bir start için start hattına gidiniz’’ anla-

mına gelecektir. 

 

14.3 Finiş zamanı, bordun, ekipmanın veya yarışçının normal seyir pozisyonunda Fi-

niş Hattını ilk kestiği andır. Ancak bord finiş hattından tümüyle neta oluncaya kadar 

RRS Kurallarına uymakla yükümlüdür. 

14.4 Finiş Kurulunca lider bord finiş hattını kestiğinde bir seda işareti verilecektir. Bu 

işaretin verilememiş olması bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. 

14.5 Finiş Hattındaki Kurul Botu pozisyonunu aldığında mavi bayrak toka edecektir. 

14.7 Finiş zamanı lider bordun finişinden 3 dakika sonra sona erer. Bu süreden sonra 

finiş yapanlar DNF olarak kayıt edilirler.  

15. CEZA SİSTEMLERİ 

15.1 RRS Bölüm 2 ve/veya Kural 31 kurallarını ihlal eden bord/lar  RRS 44.1 ve 

44.2’ye uygun olarak ceza alternatiflerini kullanacaktır Özel durumlarda Yarış 

Kurulu Ek Talimatta belirterek alternatif ceza şekilleriyle kendini temize çıkar-

masına olanak sağlayabilir.  

16. ZAMAN SINIRI 

16.1 Yarışlarda zaman sınırlamaları ve hedeflenen süreler organizasyon otoritesi tara-

fından belirlenecek ve yarış ilanı ve ek yarış talimatlarında açıkça belirtilecektir. 

16.2  Start işaretinden 2 dakika sonra start etmemiş boardlar (DNS) olarak puanlandı-

rılacaktır  



 

16.3 İlk finiş veren borddan sonra 3 dakika içinde yarışı bitiremeyen bord/lar du-

ruşmasız olarak Finiş Yapmadı (DNF) puanı alacaktır. 

17. PROTESTOLAR VE DÜZELTME TALEPLERİ  

17.1 Protesto vermek niyetinde olan board RRS 61.1(a)’ya uygun hareket etmesine 

ilave olarak diğer bord/ları mümkün olan ilk fırsatta bilgilendirecektir ve Finiş Hat-

tındaki görevlilere protesto niyetini ve hangi bord/ları protesto ettiğini mümkün olan 

en kısa zamanda bildirecektir.  

 

17.2 Protesto/Düzeltme Talebi formları Yarış Ofisinden temin edilecek ve Protestolar 

ile Düzeltme Talepleri, ilan edilen protesto zaman sınırı içinde Yarış Ofisine teslim 

edilecektir. 

 

17.3 Protesto Zaman Sınırı günün en son yarışında en son finiş yapan bordun finiş sa-

atinden itibaren 60 dakikadır. Protesto Komitesi gerekli gördüğü durumlarda bu za-

man sınırını uzatabilir veya ek talimat ile kısaltabilir veya yeniden düzenleyerek ilan 

edebilir. 

 

17.4 Yarış Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar Kural 61.1(b) 

ve (c) uyarınca, Yarış Ofisine verilerek resmi ilan panosunda ilan edilecektir. 

17.5   Protestolara/Düzeltme Taleplerine sadece ilan edilen mahallerde bakılacaktır. 

17.6 Protesto zaman sınırının dolmasından sonra 30 dakika içinde duruşma saatleri ve 

yeri resmi ilan panosunda asılarak duyurulacaktır. Resmi ilan panosundaki bu duyu-

ruyu takip etmek ve duruşma saatinde hazır bulunmak yarışçıların sorumluluğunda-

dır. 

Protesto Kurulu duruşmaları veriliş sırası ile görüşmeye gayret gösterecektir. 

17.7 RRS Kural 66 (Duruşmanın Yeniden Açılması), aşağıdaki ilave değişiklikler uy-

gulanacaktır. ”Duruşma Tarafları, yarışların veya uygulandığında seçme serisi ya-

rışlarının son günü;  

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. 

17.8 RRS Kural 70.5 uyarınca Temyiz Hakkının kaldırılması sadece TYF’ nin düzen-

lediği yarışlarda mümkün olup bu durum ilgili Yarış İlanında belirtilecektir. 

 

18. TEMYİZ HAKKI 

18.1 RRS Kural 70.4 uygulaması dışında, bir protesto duruşmasına katılan taraf, Pro-



 

testo Kurulunun kararını benimsemediği takdirde RRS Ek-R uyarınca Temyiz Hak-

kını kullanabilir. 

18.2 Temyiz ücreti Hizmet Bedelleri tarifesinde belirtilen ücret kadar olup Türkiye 

Yelken Federasyonu hesabına yatırılmalıdır. 

18.3 Bir kararı temyiz edecek taraf, RRS Ek-R uyarınca hazırlayacağı Temyiz Başvu-

rusunu bu ekte belirtilen evraklar ve banka dekontu ile beraber kararın kendisine teb-

liğinden itibaren 15 gün içinde TYF Başkanlığı İstanbul Bürosu adresine gönderecek-

tir. 

18.4 Temyiz talebini alan TYF; süre ve gerekli belgelerin kontrolunu yaptıktan sonra 

Merkez Hakem Kurulu vasıtasıyla Temyiz Kurulunu oluşturacak, Temyiz Duruşma-

sında bulunacak üyelerin masrafları karşılığı belirlenecek nakdi teminatı müracat 

edenden talep edecektir. Bu nakdi teminat, talep tarihinden itibaren yedi gün içinde 

yatırılmadığı takdirde temyiz başvurusu iptal edilecek ve temyiz ücreti irad kaydedi-

lecektir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra TYF Temyiz Duruşması ile ilgili 

olarak duruşmanın yapılacağı tarih ve yeri: 

a) İlgili taraflara, 

b) Temyiz Kurulu üyelerine, 

c) Tanıklara, 

d) İlgili yarısın Protesto Kurulu Başkan ve Üyelerine yazı ile bildirecektir. 

19. PUANLAMA 

19.1 Puanlamada RRS Ek-A ve IFCA yarış kuralları 2017-2020, 90-3 uygulanacak-

tır.  

19.2 Eşitlik halinde WS Kuralları RRS Ek A7 ve A8 uygulanacaktır. 

 

19.3 Tüm Seri Yarışlarda PUANLAMA sistemi, organizasyon otoritesi tarafından 

Yarış İlanında açıkça ve geniş detaylı olarak ilan edilecektir. 

Bir borda puan cezası verildiğinde bu  bordun puanı DSQ dan daha kötü olmayacak-

tır. 

19.4 Yarış Kurulunun bir hatası sonucu, sıralamaya itiraz eden bord, bu başvurusunu, 

Yarış Ofisinden temin edeceği “Finiş Sıralaması Düzeltme Talep Formu” ile Yarış 

Kurulu’na yapacaktır. Bu başvurusundan sonuç alamadığı takdirde, Düzeltme Talebi 

hakkı saklıdır. 

20. EMNİYET KURALLARI 

 

20.1 RRS Kural 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun, Uyarı işaretinden geç olmamak 

kaydı ile startta veya herhangi bir dönüş şamandırasında uluslararası “Y” kod bay-

rağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can yeleklerinin tüm yarışlar sırasında 



 

giyilme mecburiyetini belirtecektir. Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edil-

mesi ise, suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kı-

lar.(RRS 27.1 değişikliği) 

20.2 Antrenör / Takip botları, TYF Destek Botu Kullanma Talimatında belirtilen teç-

hizat olmadan suda görev alamayacaklar, su üstünde görev yapan tüm personel can 

yeleği takacaktır. 

20.3 Organizasyon Otoritesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu 

veya ziyaretçiler bu sayı dahilinde değildir ancak emniyet kurallarına uymak mecbu-

riyetindedirler. 

22. EKİP VE EKİPMAN SINIRLAMA VE DEĞİŞİMLERİ 

 

22.1 Kayıt formlarında belirtilen ekipman listelerinde değişiklik varsa değişiklikler 

en geç, yarışın ilan edilen start saatinden bir saat önce Yarış Ofisine veya Yarış Kuru-

luna yazılı olarak bildirilecektir.  

22.2  Yarış Kurulu veya Protesto Kurulunun yazılı izni olmaksızın ekipman değişimi 

yapılamaz. 

23. ÖLÇÜ ve DENETLEMELER 

23.1 Bord ve yelken ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliğinden board sa-

hibi sorumludur. 

 

23.2 Bordlar, yarıştan önce veya sonra Yarış Kurulu Başkanının veya tayin ettiği 

ölçücünün isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutula-

bilirler. 

24. REKLAM 

 

24.1 Yarışçılar Organizasyon Otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemelerini 

taşımak zorundadırlar. Bu husustaki uygulama resmi ilan panosunda yarıştan bir gün 

önce duyurulacaktır.  

24.2 Reklam taşıyan yarışçı ve ekipmanları kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF 

Reklam Alma ve Taşıma Kuralları’na uygun belgelerini vereceklerdir. Reklam 

taşımasına rağmen söz konusu belgeyi ibraz etmeyenler yarışa katılamazlar. 

25. YARIŞ KURULU TEKNELERİ 

 

25.1 Yarış Kurulu görevli tekneleri ‘RC’ bayrağı taşırlar. Bu hususun eksikliği, 

Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. 



 

26. DESTEK TEKNELERİ 

 

26.1 Destek botları ve kullanıcıları, botlarını kontrol ettirmek, ilgili formları ve dekla-

rasyonları imzalayarak resmi kayıt süresi bitimine kadar Yarış Ofisine vermek zorun-

dadırlar. Kayıt yaptırmayan destek botlarının görev yapmasına izin verilmeyecektir. 

 

26.2 Tüm destek botları Türk Bayrağı’nı ve bağlı oldukları ilin / kulübün/teknenin 

flamalarını veya adlarını görünür bir şekilde taşıyacaklardır 

 

26.3 Uyarı işareti ile beraber tüm destek botları parkurun en az yüz metre dışına çıka-

caklardır. Ancak, Yarış Kurulu tarafından bir çağrı aldıklarında, yarış tehir veya 

abandone edildiğinde, genel geri çağırma durumunda tekrar yarış alanına 

dönebilirler. 

26.4 Bu GYK maddelerine aykırı hareket edenler hakkında Protesto Kurulu, ilgili 

tüm teknelerin diskalifikasyonu da dahil olmak üzere ceza uygulaması yapabilir. 

27. SUYA ÇÖP ATILMASI 

27.1 Yarışçılar kesinlikle çöplerini suya atmayacak, muhafaza edeceklerdir. Aksine 

hareket edenler için Protesto Kurulu işlem yapabilir. 

28  ÖDÜLLER 

28.1 TYF 2018 İlke Kararlarında belirtildiği şekilde uygulanır. 

28.2 Organizasyon Otoritesi, Yarış İlanında belirtmek kaydı ile bunu değiştirebilir, 

ilaveler yapabilir. 

29. SORUMLULUK 

29.1 Her yarışçı, hava ve deniz koşullarını göz önünde bulunduracak ve yarışlara yal-

nız kendi kişisel sorumluluğu altında katılacaktır. (Bak. WS RRS Kural 4 - Yarışma 

Kararı). 

TYF, organizator kulüp veya kuruluş, Yarış Kurulu ve diğer görevliler ile sponsorlar, 

faaliyet esnasındaki meydana gelebilecek can ve mal kaybı ile hasarlardan kesinlikle 

sorumlu tutulamazlar. Kaydını yaptıran her yarışçı bu hususu peşinen kabul ettiğini 

taahhüt eder. Reşit olmayan küçükler için kayıtta veli veya idarecisinin imzası şarttır. 

29.2 Yarış Kurulu ve diğer görevliler, yelken faaliyetlerinin gerçekleştiği hava ve de-

niz koşullarının özelliklerini bilerek, yarışlarda kendi rızaları ile görev aldıklarını 

peşinen kabul etmiş sayılır. 

29.3 Sporcular, yarış alanı, konaklama tesislerindeki her türlü hal ve davranışların-

dan sorumludurlar. Aykırı hareket edenler hakkında Protesto Kurulunca gerekli cezai 

işlem yapılacaktır. 



 

30. SİGORTA 

30.1 TYF ve organizator kulüp veya kuruluş, yarışlara katılan her sporcunun ve bor-

dun Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasına sahip olmasını önemle tavsiye eder. 

31. DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI 

2018 Funboard Sınıf Yarış Kuralları’nda değişiklikler ve eklemeler TYF Yönetim 

Kurulu kararıyla yapılacak ve TYF internet sitesinde ilan edilecektir. 

32. YÜRÜTME 

İşbu 2018 Funboard Sınıf Yarış Kuralları, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Ku-

rulu tarafından yürütülür. 

 

 


