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1- KURALLAR
 
 Virtual Regatta Inshore aplikasyonunda belirlenen yarış içi kurallar geçerlidir. Ayrıntılı kurallara
 http://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf
 linkinden ulaşabilirsiniz.

2- FORMAT

 Yarışlar Virtual Regatta Inshore aplikasyonu üzerinden yarışılacaktır.

 - Kadın Kota Yarışı eleme grupları etabı ve final edabı olarak planlanmıştır.

 - Verilecek kayıt sayısına göre 15-20’li gruplar halinde eleme grupları belirlenecektir.

 - Her grup, discord grubunda duyurulacak saat ve günde verilen yarışa giriş şifrelerini girerek peş   
  peşe 5 adet eleme yarışı serisine katılacaktır.

 - Tüm grupların puanlarının toplamında en düşük puanı toplayan 20 yelkenci, kota yarışı finaline   
  davet edilecektir.

 - Katılımcı sayısı çok olması halinde yarı-final etabı eklenebilir. Bu durumda ilk 40 yelkenci yarı   
  finale kalacaktır. Yarı finalde ilk 20, kota yarışı finaline davet edilecektir.

 - Katılımcı sayısı 20’den az olması halinde direkt Final etabına geçilecektir.

 - Kadın Kota yarışı finalinde peş peşe 7 yarış planlanmaktadır.

 - Kadın Kota yarışı finallerinde ilk 2 sporcu Türkiye eSailing Şampiyonası Finallerine katılmaya hak   
  kazanacaktır. 

3-  YARIŞ PROGRAMI

AKTİVİTE TARİH

Kadın Kota Yarışı Kayıtları  26 Ağustos-3 Eylül 2021

Kadın Kota Yarışı Eleme Grupları Duyurusu 4-5 Eylül 2021

Kadın Kota Yarışı Eleme Grupları Yarışları 6-8 Eylül 2021

Kadın Kota Yarışı Final Yarışları 9-11 Eylül 2021

 - Yarış günleri ilk start 21:00 olarak planlanmaktadır.

 - Her grubun yarışacağı tarih ve saat, discord grubundan duyurulacaktır.

 - Yarış tarihleri, kayıtlara göre değişebilir. Değişiklikler ek talimatla discord grubundan duyurulacaktır.



4-  KAYITLAR

- Kayıtlar TYF tarafından duyurulacaktır.
-    Online Form (https://forms.gle/FzTMDSxW4swqAs5V6) şeklinde kayıtlar alınacaktır.

- Organizasyon Diskord aplikasyonu üzerinden düzenlenecektir. Kayıt verildikten sonra discord 
 organizasyon grubuna yöndendirme yapılacaktır.

- TYF eSailing Rank Sıralamasında ilk 10’a giren ve kota alan yelkenciler bu yarışa giremeyecektir.

5-  PARKURLAR VE TEKNELER

- Yarışlarda kullanılan parkurlar yarış esnasında tercih edilecektir. Ortalama 18 knot ve üstü  
 rüzgarlı parkurlar tercih edilecektir.

- Kota yarışı eleme gruplarında J70, Laser, 49er, Nacra 17, F50 tekneleri kullanılacaktır. 

- Kota yarışı Finallerinde Star, Offshore Racer, J70, Laser, 49er, Nacra 17, F50 tekneleri kullanılacaktır. 

- Kota yarışları “Custom Race” bölümünde yarışılacak olup yarışa giriş kodları Discord grubundan   
 duyurulacaktır.

- Her yarışta maksimum 20 tekne olacaktır.

6-  PROTESTOLAR VE CEZALAR

- Yarış sonrası ayrıca duruşma olmayacaktır. Tüm cezalar yarış içinde Virtual Regatta Inshore’un  
belirlediği kurallar çerçevesinde eş zamanlı olarak verilmektedir. 

- Filo yarışlarında Takım yarışı veya Sportmenlik dışı bir faaliyet kanıtlanırsa, bu kişi veya kişiler  
seriden diskalifiye edilecektir. Bu ve bunun gibi durumlarda tercihen videolu kanıtıları komiteye  

 bildiriniz.

7-  PUAN SİSTEMİ

- Kota Yarışlarında düşük puan sistemi uygulanmaktadır. 

- Beş yarışta bir atma planlanmaktadır.

- Kota Yarışlarında puanlamalar SailRanks websitesi üzerinden yapılacaktır. 

- Ayrıntılı bilgiler Discord grubu üzerinden belirtilecektir.

8-  YARIŞLARA KATILMA

Bütün yarışlar “Virtual Regatta” aplikasyonundaki “Custom Race” bölümünde, “Private Race” olarak 
yapılacaktır. Giriş kodları whatsapp grubu ve/veya email grubunda paylaşılacaktır. Her gruba farklı kodlar 
verilecektir.

https://sailranks.com/v/regattas/6019
https://forms.gle/FzTMDSxW4swqAs5V6


• Virtual Regatta Inshore Aplikasyonuna girin. Bu aplikasyon IOS, Android ve browser üzerinde mevcuttur.
 Herhangi birini kullanabilrsiniz.

• “Kayıt” bölümünde açıklandığı gibi aplikasyona üye olun. 

• Ana menüde sol tarafta bununan “Custom Race” düğmesine basın.

• “Custom Race” Bölümünde sağ alt tarafta çıkan yeşil butona basın.

• Açılan pencereye sizinle paylaştığımız yarış kodunu girin.


