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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 

2014 YILI İLKE KARARLARI 
 

GENEL 

Türkiye Yelken Federasyonu, Özel  Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği 
ile Türk Yelken Sporu’nun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu sayısının arttırılması 

için yelken sporu ile ilgili bütün kaynakları en etkili şekilde devreye sokmak üzere 

gerçek veya tüzel kişilerce yelken özel beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması, bu 

tesislerin işletilmesi, aynı zamanda yelken sporunun çeşitli dallarının turizm faaliyeti 

olarak uygulanması sırasında, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm 

işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek, faaliyetin güvenli biçimde 

sürdürülebilmesi için gerekli önlemleri almak, denetlemek ve bununla ilgili usul ve 

esasları düzenlemekle yükümlüdür. 
Bu doğrultuda, Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2014 faaliyeti aşağıda belirtilen İlke 

Kararları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 
 

1. TYF PROGRAMI 

TYF programı, TYF tarafından kabul edilmiş sınıfların yurt genelinde ve yurtdışında 

gerçekleştirilecek yarış, kamp çalışmaları ve eğitimler (kurs, seminer, klinik) ile 

toplantıları kapsar. 

1.1. TYF Yarış Programında olma şartları aşağıdaki gibidir; 
a) Türkiye’de yapılan bütün uluslararası yarışlar TYF Faaliyet Programında yer almak 

zorundadır. 

b) İllerde yapılan yarışlar, “Açık” statüde düzenlenebilir. “Açık” statüde düzenlenen il 
yarışları, düzenleyen kurum/kuruluş/kulüp tarafından katılım ücreti talep edilmesi 
durumunda TYF programında yer almalıdırlar. 

c) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında yapılan tüm yarışlar TYF Faaliyet Programında 

yer almak zorundadır. 
d) Türkiye’de yapılan tüm Yat yarışları TYF Faaliyet Programında yer almak 

zorundadır. 
e) Uluslararası olup, başka ülkelerin kara sularında da etaplar içeren yarışlar TYF 

Faaliyet Programında yer almak zorundadır. 
f) Ülke tanıtım amacı taşıyan ve bu tip organizasyonları içeren; Bakanlıklar, bağlı 
kuruluşlar ve yerel idareler tarafından maddi olarak desteklenen uluslararası yarışlar, 

TYF Faaliyet Programında yer almak zorundadır. 
1.2. TYF 2014 Faaliyet Programında yer almak isteyen kurum, kuruluş ve kulüplerin, 
federasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere TYF’ye aşağıda belirtilen miktarlarda 

“Faaliyetlere Katkı Payı” ödemeleri gerekmektedir: 

a) Yat yarışları için; yarışa kayıt yaptıran tekne başına 50 TL, 
(Bir trofeye dahil olsun veya olmasın yıl içerisinde gerçekleştirilen, bir yada birden 

fazla gün süren seri ya da tek yarışlardan ve trofelerin bütün ayaklarından 

alınacaktır.) 
Yukarıda yazılı yükümlülükler Pirat yarışları için de geçerlidir.



 

b) Boğazlarda tek gün olarak planlanacak yarışlar için ödenecek “Faaliyet Katkı Payı’’ 

20.000 TL’ dir. Yarışların sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda TYF’ye ek 

olarak bir bedel ödenmeyecektir. 
c) Sporculardan katılım ücreti alınan “Açık“ statüdeki yarışlardan 2.000 TL, 
alınacaktır. 
d) Yarışların sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda ek olarak 1.000 TL, 
(Yarışların sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda, kayıt yaptıran tekne başına 

alınan 50 TL’ye ek olarak organizasyonu düzenleyen kurum/kuruluş/kulüp’ ten 

toplam 1.000 TL alınacaktır) 
e) Bir veya birden fazla yarışın puanı değerlendirilerek "Trofe" adı altında 

gerçekleştirilen yat yarışları için, trofe sponsor ismi ile anıldığı durumda, yapılacak 

olan ödeme 1.000 TL ile sınırlı olup, her bir ayak için ayrıca 1.000 TL ödeme 

yapılması söz konusu değildir. Bununla birlikte, bir yat kulübü yıl içerisinde birden 

fazla trofe gerçekleştiriyor ve bu trofeler sponsor ismi ile anılıyor ise her trofe için ayrı 
ayrı 1.000 TL ek ödeme söz konusu olacaktır.) 
f) Windsurf, Kiteboard sınıfları için özel sponsorluk anlaşmaları ile yapılacak 

faaliyet/yarışlarda ilgili kurum, kuruluş ve kulüpler ile Windsurf ve Kiteboard 

kurullarının görüşü doğrultusunda, Türkiye Yelken Federasyonu arasında özel 
protokol yapılacaktır. 
g) Hareketli salma sınıflarında yapılacak olan özel yarışlar için TYF ile talep eden 

kurum/kulüp/kişi arasında özel protokol yapılacaktır. 
1.3. 2014 yılı içinde yukarıdaki kriterlere uygun yarış organizasyonu gerçekleştirecek 

olan kurum/kuruluş/kulüplerin başvurularını Ön Yarış İlanları ile birlikte TYF Ankara 

Merkez Bürosu Ulus İş Hanı Kat: 2, Ulus PK:06050 ANKARA adresine posta ile ve 

TYF’nin tyf-ankara@tyf.org.tr e-mail adresine 15 Şubat 2014 tarihine kadar yazılı 
olarak yapmaları gerekmektedir. Başvurular değerlendirilip karşılıklı protokol imzalan- 

dıktan sonra 2014 Faaliyet Programına dahil edilecektir. 
1.4. Tüm sınıflardaki yarışlar ISAF 2013 – 2016 Yelken Yarış Kuralları, Sınıf Kuralları, 
TYF İlke Kararları, TYF Genel Yarış Talimatları ve ekleri, ilgili ölçü sistemi kuralları, 
TYF Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Ceza Talimatı, 
Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı ve 

TYF tarafından yayınlanacak diğer talimatlar uygulanmak kaydıyla TYF ve/veya 

organizatör kurum/kuruluş/kulübün yayınlayacağı yarış ilanlarına uygun olarak 

yapılacaktır. 
1.5. YARIŞLARA KATILACAK SPORCULARIN DAVETİ 

1.5.1. TYF Programında yer alan yat sınıfı dışındaki yarışlar için, TYF'ce belirlenecek 

kontenjana göre davet edilecek sporcuların harcırah ve yollukları TYF tarafından 

karşılanacaktır. 
1.5.2. Bu kontenjandan faydalanacak sporcular, yapılacak seçme yarışları ve/veya 

geçerli rank sistemi ile belirlenecektir. 

1.5.3. Bu kontenjanların dışında kalan sporcular, kendi imkânları ile yarışlara 

katılabilirler. Ancak TYF, yayınlayacağı Yarış İlanı'nda belirtmek suretiyle katılıma 

kısıtlama getirebilir. 
 

2. İL FAALİYET PROGRAMLARI 
2.1. İlde faaliyet gösteren tüm kulüpler, mevcut ise İl Spor Müdürlüğü Tertip 

Komitesi, mevcut değilse Yelken İl Spor Temsilcisi’nin katıldığı bir toplantı ile, TYF‘nin 

2014 yılı için düzenleyip yayınladığı programa uyarak, aynı “Excel” formatında 

hazırlayıp elektronik posta ile TYF'ye onaylanmak üzere göndereceklerdir.



İl programları oluşturulurken dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;



a) TYF Programında yer alması zorunlu olan yarışlar İl Programına dahil edilemezler. 

b) TYF programında bulunan ulusal ve/veya uluslararası yarış tarihlerinde, aynı ilde 

faaliyeti etkileyebilecek başka bir program konulmayacaktır. 
c) İl Programında aynı anda birkaç yarış planlanırken il malzeme ve hakem imkanları 

göz önünde bulundurulacaktır. 
d) Yarış Ofisi gerekli yarış formlarının temininden, yarış kayıtlarının TYF Talimatlarına 

uygun olarak yapılmasından, yarış sonuçlarının hesaplanmasından ve ilanından 

sorumlu olacaktır. 
e) Optimist, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 420 – 470 ve Windsurf ve Kiteboard 

sınıflarından faal olan sınıflarda yıl içinde en az 5 seri yarış planlanacaktır. 
f) Hareketli salma sınıflarında her hafta sonu tek yarış düzenlenmesi yerine seri 
yarışlar planlanacaktır. 
g) 01 Temmuz Kabotaj Bayramı Kupası ve 10 Kasım Atayı Anma Kupası için il 

faaliyetine yarış konulacaktır. 
2.2. TYF programına paralel olarak illerde de bir yıla yaygın bir program düzeni 
meydana getirilecektir. 

İller, il içinde yapacakları kurs, seminer, toplantı ve yarışları, şekil ve tarihi ile birlikte 

programlarına alacaklar ve faaliyetlerini bu düzene göre sürdüreceklerdir. 
2.3. Onaylanıp yayınlanmış faaliyet programlarında yer almadığı halde ilave edilmesi 
düşünülen faaliyetler için Yelken İl Spor Temsilcisi aracılığıile TYF’den onay 

alınacaktır. 

2.4. TYF tarafından onaylanmış il programında sonradan yapılacak değişiklikler için 

karar , mevcut ise İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesi, mevcut değilse Yelken İl Spor 

Temsilcisi tarafından verilecek ve TYF eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir. 

2.5. 2014 il programında ‘’Açık’’ statüde ilan edilen il yarışlarına, tüm illerden sporcu 

katılımı serbesttir. 
Ancak İl Faaliyet Programları’nda yer alan Açık statüdeki yarışlar için sporculardan 

katılım ücreti alınamayacaktır. 
2.6. 2014 il programlarının yayınlanmasından sonra “Açık” statüye dönüştürülmesi 
istenen yarışlarla ilgili TYF Ankara Merkez Bürosu’na Ön Yarış İlanları ile birlikte posta 

ile ve e-mail yoluyla en geç faaliyetten 2 ay öncesinden bilgi verilmesi gerekmektedir. 
2.7. Yelken İl Spor Temsilcisi, il programlarında yer alan faaliyetlerin dosyalarını, 
faaliyetler yapılamadı ise nedenlerini, bilgi ve belgeleri ile birlikte doğrudan ve yarış 

bitim tarihinden sonra en geç bir hafta içinde TYF Başkanlığı Ankara Merkez 

Bürosu’na posta ile gönderilmesini sağlayacaktır. Süresi içinde gönderilmeyen yarışlar 

tescil edilmeyecek ve yapılmamış sayılacaktır. 
2.8. TYF, yarışı takiben yarış dosyalarını MHK aracılığı ile kontrol edip en geç yarışın 

yapıldığı tarihten 1 ay sonrasında tasdik etmiş olacaktır. 
2.9. Federasyon, faaliyet dosyaları kontrollerinde eksiklik ve düzensizlik tespit edilen 

organizatörlerin, 2014 yılı programında, adı geçen yarış aktivitesini yasaklama hakkını 
mahfuz tutacaktır. 
2.10. Tüm sınıflardaki il yarışları ISAF 2013 – 2016 Yelken yarış kuralları, Sınıf 
Kuralları, TYF İlke Kararları, TYF Genel Yarış Talimatları ve ekleri, ilgili Ölçü Sistemi 
Kuralları, TYF Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Ceza 

Talimatı, Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam 

Talimatı ve TYF tarafından yayınlanacak diğer talimatlar uygulanmak kaydıyla TYF 

ve/veya organizatör kurum/kuruluş/kulübün yayınlayacağı yarış ilanlarına uygun 

olarak yapılacaktır.



3. SINIFLAR - KATEGORİLER - YAŞ SINIRI 

3.1. TYF tarafından tanınan, yarışları yapılacak sınıflar ve kategorileri aşağıdadır. 
SINIFLAR KATEGORİLER

WINDSURF (RÜZGÂR SÖRFÜ) 

 

RS: X 

Genel 

Erkek (9.5m2) 

Bayan (8.5m2) 

Genç Erkek (8.5 m2) 

Genç Bayan (8.5 m2) 

Techno 293 U17 (7.8 Yelken Alanı) Genel - Kız 

Techno 293 U15 (6.8 Yelken Alanı) Genel - Kız 

Techno 293 U13 (5.8 Yelken Alanı veya 5.0 Yelken 

Alanı ve altı) 

Genel - Kız 

Raceboard 310 Sınıf (maksimum 8.5m2 yelken ve 

Techno 293 -Phantom 295 - RS:One bordlar) 

Erkek-Kadın 

 

Funboard Slalom 

Erkek–Kadın 
 
Genç Erkek 
 
Genç Kız 
 
Master 

LASER 

Laser Standart Genel - Genç 

Laser Radial Genel – Bayan – Genç 

Laser 4.7 Genel – Bayan - Junior 

OPTIMIST 

Optimist Genel – Kız 

Optimist Junior Genel – Kız 



3.2. Bu sınıf / kategori yaş sınırları: 

 

 

 

FINN Genel 
 
 
 
420  Genel – Genç – Bayan - Mixed 
 
 
 

470  Genel – Genç – Bayan - Mixed 
 
 
 

12 KADEM DİNGİ Genel 
 
 
 

PİRAT Genel – Bayan - Genç 
 
 
 

DRAGON Genel 
 
 
 

RADYO KONTROLLÜ MODEL YAT 1 metre sınıfı 
 
 

 
YAT 
 
 
 
 

 

Organizasyon otoritesi tarafından sınıflandırılacaktır. 

SINIFLAR YAŞ SINIRLARI 2014 YILI İÇİN 

OPTIMIST 

Optimist Genel 1999 ve daha sonra doğanlar 

Optimist Junior 2003 ve daha sonra doğanlar 

KITEBOARD 

Kiteboard Course Race-Slalom 

Kiteboard Freestyle 

Erkek – Bayan - Genç 

Erkek – Bayan - Genç 



 

WINDSURF (RÜZGAR SÖRFÜ) 

 
RS:X Genel Yaş sınırı yok 
 
RS:X Erkek (9.5 m2) Yaş sınırı yok 
 
RS:X Kadın (8.5 m2) Yaş sınırı yok 
 
RS:X Genç Erkek (8.5 m2) 1996 ve 2000 yılları arası doğanlar 
 
RS:X Genç Kadın (8.5 m2) 1996 ve 2000 yılları arası doğanlar 
 
Techno 293 U13 (5.8 veya 5.0 m2 ve altı) Genel 2001 ve daha sonra doğanlar 
 

Techno 293 U13 (5.8 veya 5.0 m2 ve altı) Kız 2001 ve daha sonra doğanlar 
 

Techno 293 U15 (6.8 m2) Genel 2000 ve daha sonra doğanlar 
 
Techno 293 U15 (6.8 m2) Kız 2000 ve daha sonra doğanlar 
 
Techno 293 U17 (7.8 m2) Genel 1998 ve daha sonra doğanlar 
 
Techno 293 U17 (7.8 m2) Kız 1998 ve daha sonra doğanlar 
 
Raceboard Erkek Yaş sınırı yok 
 
Raceboard Kadın Yaş sınırı yok 
 
Funboard Slalom Erkek Yaş sınırı yok 
 
Funboard Slalom Kadın Yaş sınırı yok 
 
Funboard Slalom Genç Erkek 1996 ve daha sonra doğanlar 
 
Funboard Slalom Genç Kız 1996 ve daha sonra doğanlar 
 
Funboard Slalom Master 1979 ve öncesinde doğanlar

LASER 

Laser Standart 1997 ve daha önce doğanlar 

Laser Standart Genç 1994 ve 1997 yılları arası doğanlar 

Laser Radial Genel ve Bayan Yaş sınırı yok. 

Laser Radial Genç 1996 ve 1999 yılları arası doğanlar 

Laser 4,7 Genel ve Bayan 1997 ve daha sonra doğanlar 

Laser 4.7 Junior 1999 ve daha sonra doğanlar 



 

 
FINN Yaş sınırı yok 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
PİRAT 
 
Pirat Yaş sınırı yok 
 
Pirat Genç 1989 ve daha sonra doğanlar 
 
 
 
12 KADEM DİNGİ Yaş sınırı yok 
 
 
 
 

DRAGON Yaş sınırı yok 
 
 
 
RADYO KONTROLLÜ MODEL YAT 1 metre sınıfı - Yaş sınırı yok 

KITEBOARD 

Kiteboard Course Race-Slalom Erkek Yaş sınırı yok 

Kiteboard Course Race-Slalom Kadın Yaş sınırı yok 

Kiteboard Course Race-Slalom Genç 1996 ve daha sonra doğanlar 

Kiteboard Freestyle Erkek Yaş sınırı yok 

Kiteboard Freestyle Kadın Yaş sınırı yok 

Kiteboard Freestyle Genç 1996 ve daha sonra doğanlar 

420  

4 2 0 Genel Yaş sınırı yok 

4 2 0 Genç 1996 ve daha sonra doğanlar 

470  

4 7 0 Genel Yaş sınırı yok 

4 7 0 Genç 1993 veya daha sonra doğanlar 



YAT Yaş sınırı yok 
 
 

3.3. Tüm ekipli teknelerde farklı kulüplerden sporcular yarışabileceklerdir. Kazanılan 

madalya ve kupalar her iki kulübe de takdim edilecektir. 

3.4. Yeni bir sınıfın TYF tarafından tanınması için söz konusu sınıfta bir ilde en az 5 

starter olması ve ilgili sınıf kurallarının Türkçe’ye çevrilmiş olarak TYF’ye başvurulması 

gerekmektedir. Açılması planlanan sınıfların ülke yelkenciliğine olacak olumlu katkıları 
TYF yönetimi tarafından incelenip onaylanacaktır. 
 

Starter tekne, start etmek üzere start alanına gelen teknedir. Çeşitli nedenlerle start 

edememiş olabilir. 
 

4. ÖDÜLLER 

4.1. Federasyon programında yer alan ulusal yarışlarda; 
Optimist, Optimist Junior ve Laser 4.7 dışındaki diğer bütün sınıflarda Genel 

Klasmandan dereceye giren ilk 3 yarışmacıya/ekibe, Optimist, Optimist Junior ve 

Laser 4.7 sınıflarında genel klasmandan dereceye giren ilk 5 yarışmacıya ödül 
verilecektir. 
Ancak, bir sınıfta sadece üç yarışmacı / ekip mevcut ise ödül birinciye, dört 
yarışmacı/ekip mevcut ise birinci ve ikinciye verilecektir. 

4.2. Bir sınıfta kategori açılabilmesi için o kategoride en az üç starter olma şartı 
aranacaktır. Kategorilerin ödülleri Genel Klasmandan ayrılacaktır. 
 

Örnek olarak; 

Laser Radial sınıfında yapılan bir yarıştan sonra; önce Genel klasmandan belirlenecek 

3 yarışçıya ödülleri verilecek; daha sonra Bayanlar ve Gençler kategorilerinde 3 ve 

daha fazla yarışçı var ise bu 

defa Genel Klasmandan ilk 3 Bayan ve ilk 3 Genç Laser Radial sporcusuna ödül 
verilecektir. Bu sistemde bir bayan veya bir genç yarışmacı; hem Genel Klasmandan 

hem de kendi kategorilerinden birden fazla ödül alabilecektir. 
Tek yarışla sonucu alınacak yarışlarda her sınıf için en az 3 kayıt ve 3 starter şartı 
aranacaktır. 
 

4.3. Seri yarışlarda ise, seriyi teşkil eden her yarışta tek tek bu şart aranmaz, ancak 

serinin sayılabilmesi için seriyi teşkil eden ve neticesi alınan toplam yarış adedinin 

yarısından bir fazlasında en az 3 starter şartı aranacaktır. Yarıdan bir fazla yarış 

hesabı yapılırken 3,5 sayısı 3, 5,5 sayısı 5 ve bu gibi, şeklinde değerlendirilecektir. 
4.4. Yarış ilanında yayınlanmak suretiyle İlke Kararları’nda belirlenen Ödüllere ek 

olarak Özel Ödüller verilebilir. 
 

5. MİLLİ TAKIM ADAYLARI-KAMPLARI-EĞİTİMLERİ VE SEÇİMİ 

Milli Takım Aday Sporcuları, ilgili sınıflar tarafından ilan edilen Seçme Kriterlerine göre 

belirlenecek ve uygulanacak kamp çalışmaları bu sporculara yönelik olacaktır. Yarışlar 

ve kamplar süresince gösterecekleri performanslar değerlendirilerek aday kadroda 

gereken değişiklikler yapılabilecektir.



6. ORGANİZASYONLAR - SORUMLU BİRİMLER 

6.1. TYF Programında yer alan yarışların bir kurum/kuruluş/kulüp tarafından organize 

edilmesi halinde, faaliyet bahse konu kurum/kuruluş/kulüp ile Türkiye Yelken 

Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilir. 
6.2. İl Programında yer alan faaliyetlerin planlaması, koordinasyonu, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi ilgili ilde mevcut ise İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesi, mevcut 
değilse Yelken İl Spor Temsilcisi tarafından yapılacak; yarış düzenlemek isteyen 

kulüpler ile karşılıklı yükümlülükleri gösteren protokol imzalanacaktır. 
6.3. TYF ve İl Programında yer alan yarışlarda kafilelerin seyahatinden, teknelerin 

taşınmasından, yüklenmesi ve boşaltılmasından, kafilenin tavır ve hareketlerinden, 

sporcu lisanslarından, kayıt işlemlerinin yapılmasından, faaliyetlerin takibinden her 

kulübün Kafile Başkanı sorumlu olacaktır. 
6.4. Federasyon ve İl Programında yer alan her yarışın sonunda Yarış Ofisi 

tarafından; 
a. Yarış İlanı, 
b. Ek Yarış Talimatı(ları) 

c. Rotalar, 
d. Katılımcı / Ekip Listeleri, 
e. Antrenör Kayıt listesi, 
f. Verilen geçici lisans isim listesi, 
g. Görevliler Listesi ( Yarış Kurulunda görev alan hakem , gönüllü, yardımcı personel 

herkesi kapsar) 

h. Yarış Sonuçları, 
i. Ödül dağıtım formu 

j. Protesto Kurulu evrakları, 
k. Yarış kurulu başkanı raporu, Protesto Kurulu Başkanı raporu, kurul üyeleri 
değerlendirme formu ve benzeri işlem gören tüm belgeler 

l. Eksiksiz düzenlenmiş ve imzalanmış olarak bir dosya haline getirilecektir. 
Bu dosya, görevlendirilmesi halinde TYF Sorumlusu / Gözlemcisi veya İl Spor 

Müdürlüğü Tertip Komitesi, ilde komite mevcut değilse Yelken İl Spor Temsilcisi 

tarafından 7 gün içerisinde TYF Ankara Merkez Bürosu’na posta ile gönderilecektir. 
Dosyası süresi içinde gönderilmeyen yarışlar tescil edilmeyecek ve yapılmamış 

sayılacaktır. 

6.5. Görevlendirilmesi halinde TYF gözlemcisi de yarış sonu raporunu TYF Genel 
Sekreterliği ve MHK’na eş zamanlı gönderecektir. 
 

7. YARIŞLARA HAKEM VE GÖREVLİ TAYİNİ 

7.1. TYF programında yer alan yarışlar için hakemler, MHK kararı ile ismen ve/veya 

illere kontenjan veya yetki verilmek suretiyle en geç yarış tarihinden 1 ay önce 

görevlendirilirler. Yarışlara gelmeyen hakemlerin yerine TYF Sorumlusu / Yarış Kurulu 

Başkanı tarafından görevlendirme yapılır. 
7.2. Kontenjan verilmesi durumunda İl Hakem Kurulu, ilde söz konusu kurul mevcut 
değilse Yelken İl Spor Temsilcisi; vizeli hakemler arasından görevlendirmeyi 
yapacaklar ve görevlendirilen hakemlerin isimlerini belirtilen tarihe kadar MHK’na 

bildireceklerdir. İsimlerin zamanında bildirilmemesi halinde kontenjanlar MHK kararı 
ile ismen tayin edilmek suretiyle kullanılacaktır. 
7.3. Gereksinim duyulması halinde il programında bulunan yarışlar için diğer illerden 

hakem ve yarış görevlileri, masrafları karşılanmak suretiyle MHK’dan talep edilebilir.



7.4. Yarışlarda görev alacak TYF Sorumlusu ve diğer Yarış Görevlileri TYF 

Başkanlığınca belirlenecektir. 
 

8. DİĞER KONULAR 

8.1. Çok sınıflı yarış organizasyonlarında aşağıdaki gruplar sadece kendi içlerinde aynı 
parkurda eş zamanlı yarışabilirler. Herhangi bir grup, herhangi bir diğeri ile aynı 
parkurda eş zamanlı yarıştırılmayacaklardır. 

· Yat, 
· Dragon, 
· Hareketli salma, 

· Windsurf, 
· Kiteboard 

8.2. Tüm Takip / Antrenör botları, Destek Botu Talimatı’na uygun techizata sahip 

olacaklardır. 
8.3. Antrenör ve Yarış Görevlilerine görev sırasında can yeleği giymek zorunludur. 
8.4. Kendi imkanları ile Uluslararası yarışmalara katılan sporculara, millilik belgesi 

verilmeyecektir. 
8.5. İşbu İlke Kararları, yurt genelinde 2014 yılı içinde yapılacak sportif amaçlı tüm 

yelken yarışlarının planlama ve yönetiminde TYF Genel Yarış Talimatı ile beraber 

geçerli olacaktır. 
8.6. ISAF Yelken Yarış Kuralları’nda meydana gelen değişikliklerin bu İlke Kararlarını 
da etkilemesi halinde değişen maddeler yeni şekliyle uygulamaya konulacak ve 

TYF’nin kurumsal www.tyf.org.tr web sayfasında yayınlanacaktır. 
8.7. Bu İlke Kararları, TYF Web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu 

kararları TYF Yönetim Kurulu yürütecek ve kararlar TYF’nin kurumsal www.tyf.org.tr 

web sayfasında yayınlanacaktır. 
 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 


