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GENEL

  Türkiye Yelken Federasyonu, Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile Türk yelken sporunun 
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 sürdürülebilmesi için gerekli önlemleri almak, denetlemek ve bununla ilgili usul ve 
esasları düzenlemekle yükümlüdür.

  Bu doğrultuda, Türkiye Yelken Federasyonu’nun, Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde bulunan spor 
kulüplerinin ve yelken sporu yapan diğer üçüncü kişilerin 2019 yelken sporu faaliyetleri aşağıda belirtilen 
2019 İlke Kararları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

1. TANIMLAR:

Hareketli Salma Sınıfları: Optimist, Laser, 420, 470, Finn, Pirat ve 49er sınıflarını ifade eder.

IOM Sınıfı: 1 Metrelik Radyo Kontrollü Model Yat sınıfını ifade eder.

İl Faaliyet Programları: İl Spor Müdürlüğü Tertip Kurulu veya Yelken İl Spor Temsilcilikleri tarafından 
Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlükleri ve ilde bulunan Yelken Kulüpleri’nin destek ve görüşleri alınarak 
TYF tarafından onaylanmış il faaliyet programlarını ifade eder.

MHK: Federasyon bünyesinde görev yapan Merkez Hakem Kurulu’nu ifade eder.

Sabit Salma Sınıfları: Yat, Dragon, Sports Boat ve J70 sınıflarını ifade eder.

Sörf Sınıfları: RS:X, Techno 293, RS:ONE, Funboard ve Uçurtma Sörfü sınıflarını ifade eder.

Trofe Yarışları (Ayaklı Yarışlar): Aynı isim altında, takvimi önceden ilan edilerek, birbirinden farklı tarih 
ve/veya yerlerde düzenlenen ve farklı ayakların her birinin bir genel sonuca veya lige puan verdiği yarışların 
tümünü ifade eder. Bir yarışın trofe yarışı sayılabilmesi için en az üç ayaktan oluşması gereklidir.

TYF Faaliyet Programı: TYF tarafından hazırlanarak, bir takvim yılı içinde düzenlenen/denetlenen/tescil 
edilen her türlü yarış, kamp, eğitim, toplantı vb. etkinliklerin ad, tarih, yer, katılımcı, düzenleyen kulüp/kurum 
bilgileri ile TYF internet sitesinde yayınlanan programı ifade eder.

TYF veya Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonu’nu ifade eder.

Yarış: Şamandıra atılıp parkur kurularak veya şamandırasız coğrafi rota şeklinde katılanlar arasında 
sıralama/derece belirleme amaçlı düzenlenen yelken sporu faaliyetini ifade eder. Yarış bir takvim günü 
içinde veya birbirini ardışık takip eden takvim günlerinde gerçekleştirilen tek yarış veya seri yarışlardan 
oluşabilir. 

Yelken Kulübü: TYF mevzuatına uygun olarak yelken branşında tescil edilen spor kulübünü ifade eder.

2. TYF FAALİYET PROGRAMI:

  TYF Faaliyet Programı, TYF tarafından kabul edilmiş sınıfların yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşti-
  rilecek yarış, kamp çalışmaları ve eğitimler (kurs, seminer, klinik) ile toplantıları kapsar.

  2.1. TYF Faaliyet Programı’nda Yer Alma Şartları:

   Hareketli Salma, Sörf, IOM, Dragon, Sports Boat, J70 ve Yat sınıflarına ilişkin Yarışlar’ın TYF Faaliyet  
   Programında yer alma şartları aşağıdaki gibidir;

  a)  Türkiye’de yapılan bütün uluslararası Yarışlar TYF Faaliyet Programı’nda yer almak zorundadır.



  b) Herhangi bir Yarış’a ilişkin olarak Yarış’ı düzenleyen tarafından bir katılım/kayıt ücreti (veya   
   benzer isimlerle aynı amacı taşıyan bir uygulama) talep edilecek ise söz konusu Yarış İl Faaliyet   
   Programı’nda yer alamaz. Söz konusu Yarış TYF Faaliyet Programı’nda yer almak zorundadır.

  c) İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda yapılan tüm Yarışlar TYF Faaliyet Programı’nda yer almak   
   zorundadır.

  d) Türkiye’de yapılan tüm Sabit Salma Sınıfları Yarışları TYF Faaliyet Programı’nda yer almak   
   zorundadır.

  e) Herhangi bir Yarış sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda söz konusu Yarış TYF Faaliyet   
   Programı’nda yer almak zorundadır.

  f) Uluslararası olup, başka ülkelerin kara sularındaki etapları da içeren Yarışlar TYF Faaliyet   
   Programı’nda yer almak zorundadır.

  g) Ülke tanıtım amacı taşıyan ve bu tip organizasyonları içeren; Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları,   
   bağlı kuruluşlar ve yerel idareler tarafından maddi olarak desteklenen uluslararası Yarışlar, TYF   
   Faaliyet Programı’nda yer almak zorundadır.

  h) Festival, şenlik, ralli vb. isimler altında da olsa hakemler ile ve/veya ödül verilerek ve/veya sonuç  
   duyurularak genel yarış prensipleri içinde yapılan her türlü yelken sporu etkinliği TYF Faaliyet   
   Programı’nda yer almak zorundadır.

  i) TYF Faaliyet Programı’nda yer alacak tüm Yarışlar için Yelken Kulüpleri’nin veya Yarış düzenlemek  
   isteyen diğer tüzel kişilerin TYF ile özel protokol imzalamaları ve ödeme planına uymaları zorunludur.

 2.2. Faaliyetlere Katkı Payı:

   TYF 2019 Faaliyet Programı’nda yer almak isteyen Yelken Kulüpleri’nin, Federasyon eğitim ve   
   altyapı faaliyetlerinde kullanılmak üzere TYF’ye aşağıda 2.3. Madde’de belirtilen miktarlarda   
   “Faaliyetlere Katkı Payı” ödemeleri gerekmektedir:

 2.3. Sınıflar ve Faaliyetlere Katkı Payı Miktarları:

   2.3.1. Hareketli Salma Sınıfları (Pirat Sınıfı Hariç Olmak Üzere): TYF 2019 Faaliyet Programı’nda  
    yer alan Hareketli Salma Sınıfları Yarışlarının Faaliyetlere Katkı Payları aşağıdaki şartlarda  
    olacaktır:

        a)  TYF tarafından organize edilerek amacı gençlik sınıflarında veya olimpik sınıflarda ulusal  
    bir sıralama yapmak ve nihayetinde milli takım oluşturmak olan tüm ulusal veya bölgesel  
    Yarışlar’a ev sahipliği yapmak isteyen Yelken Kulüpleri’nden 3.100 TL+KDV katkı payı   
    alınacaktır.  Söz konusu yarışın sponsor ismi ile anılması durumunda ev sahipliği yapmak  
    isteyen Yelken Kulübü ile TYF arasında düzenlenmek istenen Yarışlar ile ilgili Federasyon  
    Yönetim veya İcra Kurulu’nun tespit edeceği Faaliyetlere Katkı Payı bedeli üzerinden TYF  
    ile ayrı protokol yapılması zorunludur.

        b) Ulusal/uluslararası Yarış düzenlemek isteyen Yelken Kulübü’nden 4.000 TL+KDV    
    alınacaktır. 

   2.3.2. Yat Sınıfı: TYF 2019 Faaliyet Programı’nda yer alan Yat Sınıfı Yarışlarının Faaliyetlere   
    Katkı Payları aşağıdaki şartlarda olacaktır:

        a) Yat sınıfı Yarışları için ilgili Yarış’ı düzenleyen Yelken Kulübü’nden; her Yarış başına (Trofe  
    hariç) 600 TL+KDV ve Yarış’a kayıt yaptıran tekne başına 85 TL alınacaktır.  

        b) Yarış’ın sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda, organizasyonu düzenleyen Yelken   
    Kulübü’nden ek olarak 1.850 TL+KDV daha alınacaktır.



        c) Boğazlar’da tek gün olarak yapılacak veya içinde Boğaz ayağı da olan çok yönlü Yarışlar   
    için Yelken Kulübü’nce ödenecek “Faaliyetlere Katkı Payı”  25.000 TL+KDV’dir. 

    Yarışların sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda TYF’ye ek olarak 15.000 TL+ KDV   
    bedel ödenecektir.  

    Ayrıca Yarış’a kayıt yaptıran tekne başına 85 TL alınacaktır.

        d) Trofe olarak gerçekleştirilen Yat Sınıfı Yarışlar’ının Faaliyetlere Katkı Payı 1.850 TL+KDV’dir.  
    İlgili Trofe’nin sponsor ismi ile anılması durumunda ek olarak 1.850 TL+KDV daha alınacaktır.  
    Bununla birlikte, bir Yelken Kulübü bir takvim yılı içerisinde birden fazla Trofe gerçekleştiriyor  
    ise her bir Trofe için 1.850 TL+KDV ve bu Trofeler sponsor ismi ile anılıyor ise her Trofe   
    için ayrı ayrı 1.850 TL+KDV ek ödeme söz konusu olacaktır. Ayrıca Yarış’a kayıt yaptıran   
    tekne başına 85 TL alınacaktır.  

   2.3.3. Sörf Sınıfları: TYF 2019 Faaliyet Programı’nda yer Sörf Sınıfları Yarışlarının Faaliyetlere   
    Katkı Payları aşağıdaki şartlarda olacaktır:

        a) TYF tarafından organize edilerek, amacı gençlik sınıflarında veya olimpik sınıflarda ulusal  
    bir sıralama yapmak ve nihayetinde milli takım oluşturmak olan tüm ulusal veya bölgesel  
    Yarışlar’a ev sahipliği yapmak isteyen Yelken Kulüpleri’nden her Yarış başına 3.100 TL+KDV  
    katkı payı alınacaktır.  Söz konusu yarışın sponsor ismi ile anılması durumunda ev sahipliği  
    yapmak isteyen Yelken Kulübü ile TYF arasında düzenlenmek istenen Yarışlar ile ilgili   
    Federasyon Yönetim veya İcra Kurulu’nun tespit edeceği Faaliyetlere Katkı Payı bedeli   
    üzerinden TYF ile ayrı protokol yapılması zorunludur.

        b) Ulusal/uluslararası Yarış düzenlemek isteyen Yelken Kulübü’nden her Yarış başına 4.000   
    TL+KDV katkı payı alınacaktır. 

   2.3.4. Pirat, Dragon, Sports Boat ve J70 Sınıfları: TYF 2019 Faaliyet Programı’nda yer alan   
    Dragon, Sports Boat ve J70 Sınıfları Yarışlarının Faaliyetlere Katkı Payları aşağıdaki   
    şartlarda olacaktır:

       a) Pirat, Dragon, Sports Boat ve J70 Sınıfları’nda ulusal/uluslararası Yarış düzenlemek isteyen  
    Yelken Kulübü’nden her Yarış başına 300 TL+KDV Faaliyetlere Katkı Payı alınacaktır.   
    Yarışlar Trofe şeklinde düzenlense dahi her ayak için ayrıca Katkı Payı alınacaktır.

       b) Türkiye Şampiyonası hariç olmak üzere; ilgili Yarış’ın sponsor ismi ile birlikte anılması   
    durumunda, ilgili Yarış’ı düzenleyen Yelken Kulübü’nden toplam 1.850 TL+KDV alınacaktır.  
    Türkiye Şampiyonası’nın sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda, Federasyon Yönetim  
    veya İcra Kurulu’nun tespit edeceği Faaliyetlere Katkı Payı bedeli üzerinden TYF ile ayrı   
    protokol yapılması zorunludur.

   2.3.5. (IOM Sınıfı): TYF 2019 Faaliyet Programı’nda yer alan IOM Sınıfı Yarışlar’ının Faaliyetlere   
    Katkı Payları aşağıdaki şartlarda olacaktır:

        a) IOM Sınıfı’nda Yarış düzenlemek isteyen Yelken Kulübü’nden Yarış’ın sponsor ismi ile   
    anılmaması durumunda herhangi bir Faaliyetlere Katkı Payı alınmayacaktır.

        b) Türkiye Şampiyonası hariç olmak üzere; ilgili Yarış’ın sponsor ismi ile birlikte anılması   
    durumunda, ilgili Yarış’ı düzenleyen Yelken Kulübü’nden toplam 1.850 TL+KDV alınacaktır.  
    Türkiye Şampiyonası’nın sponsor ismi ile birlikte anılması durumunda, Federasyon   
    Yönetim veya İcra Kurulu’nun tespit edeceği Faaliyetlere Katkı Payı bedeli üzerinden TYF  
    ile ayrı protokol yapılması zorunludur.

 2.4. Yelken Kulüpleri Dışında Yarış Düzenleyenler:

   Yukarıda 2.3. Madde’de belirtilen bedeller Yelken Kulüpleri için geçerli olup, diğer Federasyonlar,   
   yurt içi kurum/kuruluş/şirketler, yurt dışı kaynaklı kurum/kuruluş/şirketler ve diğer 3. şahıslar   
   düzenlemek istedikleri Yarışlar ile ilgili Federasyon Yönetim veya İcra Kurulu’nun tespit edeceği   
   Faaliyetlere Katkı Payı bedeli üzerinden TYF ile ayrı protokol yapmak zorundadır.



 2.5. Geçmiş Dönem Borçları, Protokol İmzalama ve Faaliyetlere Katkı Payı Ödeme Zamanı:

  a) Geçmiş dönemlerde düzenlenen Yarışlar’dan gecikmiş veya ödenmemiş her türlü borcu olan   
   kulüp/kurum/kuruluş/şirketler ve diğer 3. şahıslar borçlarını ödemediği takdirde düzenlemek   
   istedikleri Yarışlar 2019 TYF Faaliyet Programı’nda yer alamaz.

  b) 2019 TYF Faaliyet Programı’nda yer alması istenen Yarışlar’la ilgili olarak; Yarış düzenlemek   
   isteyenler ile TYF arasında imzalanması gerekli olan yarış protokolünün en geç 28 Şubat 2019   
   tarihine kadar imzalanmış olması ve katkı payı ödemesinin veya ödeme belgelerinin TYF’ye   
   teslim edilmiş olması gerekir.

  c) Faaliyetlere Katkı Payı’nın ilgili protokolde belirtilen zamanda ödenmemesi veya her durumda   
   ilgili Yarış tarihinden 10 işgünü önce ödenmemiş olması durumunda ilgili Yarış ve söz konusu   
   Yarış’ı düzenleyenin diğer Yarışlar’ı TYF tarafından iptal edilir.

 2.6. Yarış Başvuruları:

   2019 yılı içinde yukarıdaki kriterlere uygun olarak Yarış organizasyonu gerçekleştirecek    
   kulüp/kurum/kuruluş/şirketler ve diğer 3. şahıslar başvurularını;

  a) Kayıt ücreti bulunan Ön Yarış İlanları 

  b) Rotaları

  c) Yarışın isim tescil belgesi (mevcut ise)

  d) Yarışın sponsorlu olması durumunda sponsordan alınacak olan yetki belgesi

   ile birlikte TYF İstanbul Bürosu-Eski Büyükdere Cad. No:43, Kat:2, 4. Levent/İSTANBUL adresine   
   posta ile ve TYF’nin yaristalep@tyf.org.tr e-posta adresine yazılı, kaşeli ve imzalı olarak yapmaları  
   gerekmektedir. İlgili Yarış; başvurular değerlendirilip, karşılıklı protokol imzalandıktan sonra 2019  
   TYF Faaliyet Programı’na alınacaktır. 

 2.7. Uyulması Gereken Kurallar:

   TYF Faaliyet Programı’nda yer alan Yarışlar World Sailing 2017–2020 Yelken Yarış Kuralları, Sınıf   
   Kuralları, TYF 2019 İlke Kararları, TYF 2019 Genel Yarış Kuralları ve ekleri, Funboard Slalom   
   Kategorisi için Uluslararası Funboard Sınıf Birliği Slalom 2017-2020 Yarış Kuralları, ilgili ölçü sistemi  
   kuralları, TYF Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı,   
   Yelken Yarışları Düzenleme Kuralları, Yelken No Tahsis Kuralları, Reklam Alma veTaşıma Kuralları  
   ve TYF tarafından yayınlanacak diğer talimatlar ve kurallar uygulanmak kaydıyla TYF ve/veya   
   organizatör kurum/kuruluş/kulübün yayınlayacağı yarış ilanlarına uygun olarak yapılacaktır.

 2.8. Yarışlara Katılacak Sporcuların Daveti:

  a) TYF Faaliyet Programı’nda yer alan Hareketli Salma ve Sörf Sınıfları Yarışlar için, Federasyon   
   tarafından belirlenecek kontenjana göre davet edilecek sporcuların harcırah ve yollukları TYF   
   tarafından karşılanacaktır.

  b) Söz konusu kontenjandan faydalanacak sporcular, yarış ilanlarında duyurulan kriterler    
   gereğince yapılacak seçme Yarışları ve/veya geçerli rank sistemi ile belirlenecektir.

  c) Bu kontenjanların dışında kalan sporcular, kendi imkânları ile Yarışlar’a katılabilirler. Ancak TYF,   
   yayınlayacağı Yarış İlanı'nda belirtmek suretiyle katılıma kısıtlama getirebilir.

 2.9. Yarış İsimlerine İlişkin Kurallar:

  a) “Türkiye, Bölge, İl Şampiyonası, Birinciliği, Kupası, Trofesi, Ligi” gibi ulusal veya bölgesel unvan   
   yarışı isimleri sadece TYF tarafından düzenlenen Yarışlar’da kullanılabilir. Bu ve benzeri isimlerin  
   kulüp ya da Yarış düzenleyen tarafından kullanılması için TYF’nin yazılı izni gerekir.



  b) Bir kurum veya kulüp tarafından tescil edilmiş Yarış isimleri sadece tescil belgesi sahibi kulüp   
   veya kurumca kullanılabilir. Başka bir kulüp tarafından tescil ettirilmiş bir isim ile düzenlenecek   
   bir Yarış TYF Faaliyet Programı’na alınmaz.

3. İL FAALİYET PROGRAMLARI:

 3.1. İl Faaliyet Programları’nın Hazırlanması ve Onayı:

   İlde faaliyet gösteren tüm Yelken Kulüpleri, var ise İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesi, kurulmamış  
   ise Yelken İl Spor Temsilcisi’nin katıldığı bir toplantı ile, TYF’nin 2019 yılı için düzenleyip yayınladığı  
   programa uyarak, aynı “Excel” formatında kendi il programlarını hazırlayıp elektronik posta ile   
   TYF'ye onaylanmak üzere göndereceklerdir.

 3.2. İl Faaliyet Programları’nın Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:

   İl programları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

  a) TYF Faaliyet Programı’nda yer alması zorunlu olan Yarışlar İl Faaliyet Programları’na alınamazlar.

  b) TYF Faaliyet Programı’nda bulunan ulusal ve/veya uluslararası Yarış tarihlerinde, aynı ilde   
   faaliyeti etkileyebilecek başka bir program konulmayacaktır.

  c) İl Faaliyet Programları’nda aynı anda birkaç Yarış planlanırken il ekipman ve hakem imkanları   
   göz önünde bulundurulacaktır.

  d) Yarış formlarının temininden, Yarış kayıtlarının TYF talimat ve kurallarına uygun olarak yapılmasından,  
   yarış sonuçlarının hesaplanıp kayıt altına alınmasından ve ilanından sorumlu olan yarış ofisi ile   
   ilgili görevlendirme işlemi İl Temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir.

  e) Hareketli Salma ve Sörf Sınıfları’ndan faal olan sınıflarda yıl içinde en az 4 seri Yarış planlanacaktır.  
   Hareketli Salma Sınıfları’nda her haa sonu tek yarış düzenlenmesi yerine seri yarışlar planlanacaktır.

  f) TYF Faaliyet Programı’na paralel olarak illerde de bir takvim yılına 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.

  g) Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde İl Faaliyet  
   Programları’na söz konusu bayram ve/veya güne ilişkin Yarış konulacak ve söz konusu Yarışlar   
   yapılacaktır.

 3.3. Eklenecek ve Değişiklik Yapılacak Yarışlar:

  a) Onaylanıp yayınlanmış İl Faaliyet Programları’nda yer almadığı halde eklenmesi düşünülen   
   faaliyetler için en geç faaliyetten bir ay öncesinden Yelken İl Spor Temsilcisi aracılığıyla TYF’den   
   onay alınacaktır.

  b) TYF tarafından onaylanmış İl Faaliyet Programları’nda resmi merciler tarafından talep edilecek   
   olan ve buna göre sonradan yapılacak değişiklikler için karar, var ise İl Spor Müdürlüğü Tertip   
   Kurulu, kurulmamış ise Yelken İl Spor Temsilcisi tarafından verilecek ve TYF eş zamanlı olarak   
   bilgilendirilecektir ve TYF bilgisi dışında ve onayı alınmadan yapılan yarış değişikliklerinin   
   olduğu Yarışlar TYF tarafından tescil edilmeyecektir.

 3.4. Statü Durumu:

  a) 2019 İl Faaliyet Programları’nda “Açık” statüde ilan edilen il Yarışlar’ına, tüm illerden sporcu   
   katılımı serbesttir. İl Faaliyet Programları’nda yer alan “Açık” statüdeki Yarışlar için sporculardan  
   katılım ücreti alınmayacaktır.

  b)  “Açık” statüde düzenlenen herhangi bir il Yarışı’nda herhangi bir katılım/kayıt ücreti talep edilecek  
   ise söz konusu Yarış TYF Faaliyet Programı’nda yer almak zorundadır.



  c) 2019 İl Faaliyet Programları’nın yayınlanmasından sonra “Açık” statüye dönüştürülmesi istenen   
   Yarışlar’la ilgili TYF İstanbul Bürosu-Eski Büyükdere Cad. No:43, Kat:2, 4. Levent/İSTANBUL   
   adresine posta ile ve TYF’nin yaristalep@tyf.org.tr e-posta adresine Ön Yarış İlanları ile birlikte   
   posta ile ve e-mail yoluyla en geç faaliyetten iki ay öncesinden bilgi verilmesi ve onay alınması   
   gerekmektedir.

 3.5. Yarış Dosyalarının Gönderimi ve Tescil:

  a) Yelken İl Spor Temsilcisi, İl Faaliyet Programları’nda yer alan faaliyetlerin dosyalarını, faaliyetler   
   yapılamadı ise nedenlerini, bilgi ve belgeleri ile birlikte doğrudan ve Yarış bitim tarihinden sonra   
   en geç bir haa içerisinde TYF İzmir Bürosu-İşçiler Cad. Key Plaza No:147, Kat:4, Alsancak/İZMİR  
   adresine posta ile gönderilmesini sağlayacaktır. Süresi içinde gönderilmeyen Yarışlar tescil   
   edilmeyecek ve yapılmamış sayılacaktır.

  b) TYF, Yarış’ı takiben Yarış dosyalarını MHK aracılığı ile kontrol edip en geç Yarış’ın yapıldığı   
   tarihten bir ay sonrasında tescil etmiş olacaktır.

 3.6. Uyulması Gereken Kurallar:

   İl Faaliyet Programları’nda yer alan Yarışlar World Sailing 2017–2020 Yelken Yarış Kuralları, Sınıf   
   Kuralları, TYF 2019 İlke Kararları, TYF 2019 Genel Yarış Kuralları ve ekleri, Funboard Slalom Kategorisi  
   için Uluslararası Funboard Sınıf Birliği Slalom 2017-2020 Yarış Kuralları, ilgili ölçü sistemi kuralları,  
   TYF Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken   
   Yarışları Düzenleme Kuralları, Yelken No Tahsis Kuralları, Reklam Alma ve Taşıma Kuralları ve   
   TYF tarafından yayınlanacak diğer talimatlar ve kurallar uygulanmak kaydıyla TYF ve/veya   
   organizatör kurum/kuruluş/kulübün yayınlayacağı yarış ilanlarına uygun olarak yapılacaktır.

4. SINIFLAR - KATEGORİLER - YAŞ SINIRI:

SINIFLAR KATEGORİLER YAŞ SINIRLARI 

Opt�m�st 

Genel 2004 yılı ve sonra doğanlar 
Kız 

Jun�or Genel 2008 yılı ve sonra doğanlar 
Jun�or Kız 

Laser Standart 
Genel 2002 yılı ve daha önce doğanlar 

Genç 1999 ve 2002 yılı arasında doğanlar 

Laser Rad�al 
Genel Yaş sınırı yok 
Kadın 

Genç 2001 ve 2004 yılı arasında doğanlar 

Laser 4.7 
Genel 2002 yılı ve sonra doğanlar 
Kız  

Jun�or 2004 yılı ve sonra doğanlar 

420 

Genel Yaş sınırı yok 
Kız  

U19 Kızlar 2001 yılı ve sonra doğanlar 

U19 Erkekler 2001 yılı ve sonra doğanlar 

U17 Kızlar 2003 yılı ve sonra doğanlar 

  
U17 Erkekler 2003 yılı ve sonra doğanlar 

Karma Yaş sınırı yok 



K�teboard Freestyle 
Erkek Yaş sınırı yok 
Kadın 

Genç  2001 yılı ve sonra doğanlar 

F�nn 
Genel  Yaş sınırı yok 

U23 1996 yılı ve sonra doğanlar 

Funboard Slalom 

Erkek Yaş sınırı yok 
Kadın 

U21 Genç Erkek  1999 yılı ve sonra doğanlar 
U21 Genç Kız 

U17 Jun�or Erkek 2003 yılı ve sonra doğanlar 
U17 Jun�or Kız 

U15 Jun�or Erkek 2005 yılı ve sonra doğanlar 
U15 Jun�or Kız 

Genç Master Erkek 1979 yılı ve önce doğanlar 
 Genç Master Kadın 1979 yılı ve önce doğanlar 

K�teboard Course Race 
Erkek Yaş sınırı yok 

Grand Master Erkek 1969 yılı ve önce doğanlar 

Grand Master Kadın 1969 yılı ve önce doğanlar 

Kadın 

Genç  2001 yılı ve sonra doğanlar 

K�teboard Slalom 
Erkek Yaş sınırı yok 
Kadın 

Genç  2001 yılı ve sonra doğanlar 

470 

Genel Yaş sınırı yok 
Kız  

Genç U23 1996 yılı ve sonra doğanlar 

Karma Yaş sınırı yok 

RS:X 

Erkek (9,5 m2) Yaş sınırı yok 
Kadın (8,5 m2) 

Genç (8,5 m2) 2001 ve 2005 yılı arasında doğanlar 
Genç Kız (8,5 m2) 

Genel (8,5 m2) Yaş sınırı yok 

Techno 293 

U17 Genel (6,8 m2 ve/veya 7,8 m2) 
2003 yılı ve sonra doğanlar 

U17 Kız (6,8 m2 ve/veya 7,8 m2) 

U15 Genel (5,8 m2 ve/veya 6,8 m2) 
2005 yılı ve sonra doğanlar 

U15 Kız (5,8 m2 ve/veya 6,8 m2) 

U13 Genel (5,8 m2 ve/veya 5,0 m2 altı) 
2007 yılı ve sonra doğanlar 

U13 Kız (5,8 m2 ve/veya 5,0 m2 altı) 

RS:One 
Erkek (7,8 m2) 

Yaş sınırı yok 
Kadın (7,8 m2) 



 4.2. Tüm ekipli teknelerde farklı kulüplerden sporcular yarışabilecektir. Sabit Salma Sınıfları hariç olmak  
   üzere; kazanılan madalya ve kupalar ekiplerde yer alan tüm sporculara takdim edilecektir. 

 4.3. Olimpik sınıflar hariç olmak üzere; yeni bir sınıfın TYF tarafından tanınması için söz konusu   
   sınıa bir ilde en az 5 starter olması ve ilgili sınıf kurallarının Türkçe’ye çevrilmiş metniyle birlikte  
   TYF’ye onay için başvurulması gerekmektedir.

 4.4. Açılması planlanan sınıfların ülke yelkenciliğine sağlayacağı olumlu katkıları TYF yönetimi   
   tarafından incelenip gerek ve fayda görülür ise onaylanacaktır. Starter tekne, start etmek üzere  
   start alanına gelen teknedir. Söz konusu tekne çeşitli nedenlerle start edememiş olabilir. Bu   
   durum starter tekne adedini değiştirmez. 

5. ÖDÜLLER:

 5.1. TYF Faaliyet Programı ve İl Faaliyet Programları’nda yer alan ulusal Yarışlar’da;

   Optimist (Optimist Junior kategorisi dahil) ve Laser 4.7 sınıflarında Genel Klasman’dan dereceye  
   giren ilk beş yarışmacıya ödül verilecektir. Söz konusu sınıflar dışındaki diğer bütün sınıflarda   
   Genel Klasman’dan dereceye giren ilk üç yarışmacıya/ekibe ödül verilecektir.  Ancak, bir sınıa   
   sadece üç yarışmacı/ekip mevcut ise ödül sadece birinciye, dört yarışmacı/ekip mevcut ise   
   birinci ve ikinciye ödül verilecektir.

 5.2. Bir sınıa kategori açılabilmesi için o kategoride en az üç starter olma şartı aranacaktır. Kategorilerin  
   ödülleri Genel Klasman’dan ayrılacaktır.

   Örnek olarak;

   Laser Radial sınıfında yapılan bir Yarış’tan sonra; önce Genel Klasman’dan belirlenecek üç   
   yarışçıya ödülleri verilecek; daha sonra Kadınlar ve Gençler kategorilerinde 3 ve daha fazla   
   yarışçı var ise bu defa Genel Klasmandan ilk üç Kadın ve ilk üç Genç Laser Radial sporcusuna   
   ödül verilecektir. Bu sistemde bir kadın veya bir genç yarışmacı; hem Genel Klasman’dan hem de  
   kendi kategorilerinden birden fazla ödül alabilecektir.

   Tek yarışla sonucu alınacak Yarışlar’da her sınıf için en az üç kayıt ve üç starter şartı aranacaktır

 5.3. 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 üç   
   starter şartı aranacaktır. Yarıdan bir fazla yarış hesabı yapılırken 3,5 sayısı 3, 5,5 sayısı 5 ve bu   
   gibi, şeklinde değerlendirilecektir. 
   Sabit Salma sınıfı yarışlarında iki günden uzun süren yarışlarda (trofe) serinin ilk haası dışında  
   trofenin geri kalan ayaklarında 3 starter şartı aranmayacaktır. 

 5.4. Yarış ilanında yayınlanmak suretiyle 2019 İlke Kararları’nda belirlenen Ödüllere ek olarak Özel   
   Ödüller verilebilir.

Dragon Genel Yaş sınırı yok 

Sports Boat Genel Yaş sınırı yok 

J70 Genel Yaş sınırı yok 

IOM 1 Metre Sınıfı Yaş sınırı yok 

Yat Organ�zasyon Otor�tes� Tarafından Sınıflandırılacaktır. Yaş sınırı yok 

49er Genel Yaş sınırı yok 

P�rat 

Genel Yaş sınırı yok 
Kadın 
Genç 1994 yılı ve sonra doğanlar 



6. 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. Sporcuların Yarışlar ve kamplar   
 süresince gösterecekleri performanslar değerlendirilerek TYF tarafından aday kadroda gereken   
 değişiklikler yapılabilir..

7. ORGANİZASYONLAR - SORUMLU BİRİMLER:

 7.1. TYF Faaliyet Programı’nda yer alan Yarışlar’ın bir kurum/kuruluş/kulüp tarafından organize   
   edilmesi halinde söz konusu Yarışlar, faaliyet bahse konu kurum/kuruluş/kulüp ile Türkiye   
   Yelken Federasyonu arasında imzalanacak protokol çerçevesinde gerçekleştirilir.

 7.2. İl Faaliyet Programları’nda yer alan faaliyetlerin planlaması, koordinasyonu, yürütülmesi ve   
   değerlendirilmesi ilgili ilde mevcut ise İl Spor Müdürlüğü Tertip Kurulu, kurulmamış ise Yelken İl   
   Spor Temsilcisi tarafından yapılacak; Yarış düzenlemek isteyen Yelken Kulüpleri ile karşılıklı   
   yükümlülükleri içeren protokol imzalanacaktır.

 7.3. TYF Faaliyet Programı’nda ve İl Faaliyet Programları’nda yer alan Yarışlar’da kafilelerin seyahatinden,  
   teknelerin taşınmasından, yüklenmesi ve boşaltılmasından, kafilenin tavır ve hareketlerinden,   
   sporcu lisanslarından, kayıt işlemlerinin yapılmasından, faaliyetlerin takibinden her kulübün   
   kafile başkanı sorumlu olacaktır.

 7.4. TYF Faaliyet Programı’nda ve İl Faaliyet Programları’nda yer alan her Yarış’ın sonunda Yarış   
   Ofisi tarafından;

  a. Yarış İlanı,
  b. Ek Yarış Talimatı(ları),
  c. Rotalar,
  d. Katılımcı/Ekip Listeleri (Sabit Salma Sınıfları Yarışlarında ekiplerde yer alan tüm sporcuların   
   hangi kulüp adına yarıştıklarının bilgisi de sunulmak zorundadır) 
  e. Antrenör Kayıt listesi,
  f. Verilen Geçici Lisans İsim Listesi,
  g. Görevliler Listesi (Yarış Kurulunda görev alan hakem, gönüllü, yardımcı personel gibi tüm görev   
   alanları kapsar),
  h. Yarış Sonuçları,
  i. Ödül Dağıtım Formu,
  j. Protesto Kurulu Evrakı,
  k. ve benzeri işlem gören tüm belgeler,

   eksiksiz düzenlenmiş ve imzalanmış olarak bir dosya haline getirilecektir.

   Yarış Kurulu Başkanı Raporu, Protesto Kurulu Başkanı Raporu, Kurul Üyeleri Değerlendirme   
   Formu ise mhk@tyf.org.tr adresine e-posta yoluyla ulaştırılacaktır.

   Bu dosya, görevlendirilmesi halinde TYF Sorumlusu/Gözlemcisi veya İl Spor Müdürlüğü Tertip   
   Kurulu, kurulmamış ise Yelken İl Spor Temsilcisi tarafından yedi gün içerisinde TYF İzmir Bürosu
   İşçiler Cad. Key Plaza No:147, Kat:4, Alsancak/İZMİR adresine posta ile ve TYF’nin mhk@tyf.org.tr  
   e-posta adresine gönderilecektir. Dosyası süresi içinde gönderilmeyen Yarışlar TYF tarafından   
   tescil edilmeyecek ve yapılmamış sayılacaktır.

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

8. YARIŞLARA HAKEM VE GÖREVLİ ATAMASI:

 8.1. TYF Faaliyet Programı’nda ve İl Faaliyet Programları’nda yer alan Yarışlar için hakemler, MHK   
   kararı ile ismen ve/veya illere kontenjan veya yetki verilmek suretiyle en geç Yarış tarihinden bir  



   ay önce görevlendirilirler. Hakemler yarış zamanında yarış yerine gelmek zorundadır. Zamanında  
   yarış yerine gelemeyecek hakemler bu durumu geçerli mazeretleri ile birlikte MHK’ya yazılı şekilde  
   bildirmek zorundadır. Yarış zamanında yarış yerine gelmeyen hakemlerin yerine TYF Sorumlusu  
   /Yarış Kurulu Başkanı tarafından hakem ataması yapılır.

 8.2. Kontenjan verilmesi durumunda İl Hakem Kurulu, ilde söz konusu kurul kurulmamış ise Yelken İl   
   Spor Temsilcisi; vizeli hakemler arasından görevlendirmeyi yapacaklar ve görevlendirilen hakemlerin  
   isimlerini belirtilen tarihe kadar MHK’ya bildireceklerdir. İsimlerin zamanında bildirilmemesi halinde  
   kontenjanlar MHK kararı ile ismen atamak suretiyle kullanılacaktır.

 8.3. Gereksinim duyulması halinde İl Faaliyet Programları’nda bulunan Yarışlar için diğer illerden temin  
   edilecek hakem ve yarış görevlileri, giderleri il tarafından karşılanmak suretiyle MHK’dan talep   
   edilebilir.

 8.4. Yarışlarda görev alacak TYF sorumlusu ve diğer yarış görevlileri TYF tarafından belirlenecektir.

 8.5. TYF Faaliyet Programı’nda ve İl Faaliyet Programları’nda bulunmayan Yarışlar’da hakemler hiçbir  
   şekilde görev yapamaz.

9. HAREKETLİ SALMA, RS:X, RS:ONE ve TECHNO 293 YARIŞLARINA İLİŞKİN ANTRENÖRLERDE   
 ARANACAK ŞARTLAR:

  a) TYF Faaliyet Programı’nda ve İl Faaliyet Programları’nda bulunan Hareketli Salma ve RS:X, RS:ONE  
   ve Techno 293 Sınıfları Yarışları’nda; kulüpler tarafından ilgili kulübün sporcularından sorumlu ve  
   ilgili kulüp tarafından görevlendirilmiş, TYF Destek Botu Kullanma Talimatı’na uygun bir destek   
   botu ile sporcularının denizde yanında olacak vizeli bir antrenör bulundurulması zorunludur. Söz  
   konusu şartlarda bir antrenörü olmayan kulüp sporcuları yarış alanına gelmiş olsalar dahi yarışa   
   alınmayacaktır. Bir antrenör sözleşmesi olduğu kulüp tarafından başka bir kulüp sporcusuna   
   ilişkin görevlendirilebilir. Söz konusu görevlendirme ilgili antrenörün kulübü tarafından imzalanacak
   bir yazı ile yapılabilir. Başka bir kulüp sporcusu için görevlendirme yazısı alan antrenörün toplam  
   sporcu sayısı 10’u geçemez. Bu maddeye ilişkin yetki ve sorumluluk TYF Faaliyet Programı’nda   
   Yarış Sorumlusu’na, İl Faaliyet Programları’nda ise İl Temsilcisi’ne aittir. 

  b) Antrenör Talimatı gereği vizesini yaptırmamış olan antrenörler yarış alanına gelip antrenör   
   olarak yarışa katılamazlar. Söz konusu antrenörlerin sporcuları da yarışa alınmaz. Bu maddeye   
   ilişkin sorumluluk ilgili kulübe aittir.

  c) Bir kulübe bağlı olmaksızın ferdi lisans ile yarışan sporcular Yarış öncesi bunu deklare etmek   
   zorundadır. Söz konusu deklarasyonu yapan sporcuya ilişkin olarak antrenör şartı aranmaz.   
   Ancak su üzerinde sporcuya verilecek destek için yarış sorumlusu veya TYF temsilcisi tarafından   
   sorumlu bir antrenör atanır.

10. DİĞER KONULAR:

 10.1. Çok sınıflı Yarış organizasyonlarında aşağıdaki gruplar sadece kendi içlerinde aynı parkurda eş   
   zamanlı yarışabilirler. Herhangi bir grup bir diğeri ile aynı parkurda eş zamanlı yarıştırılmayacaklardır.

  • Sabit Salma Sınıfları,
  • Hareketli Salma Sınıfları,
  • Sörf Sınıfları (Uçurtma Sörfü dışında),
  • Uçurtma Sörfü,
  • IOM.

 10.2. Tüm takip/antrenör botları, Destek Botu Talimatı’na uygun techizata sahip olacaktır.

 10.3. Kulüplere tahsis/altyapı desteği adı altında verilen malzemeler TYF İcra Kurulu veya Yönetim   
   Kurulu kararı ile istendiği anda en geç bir haa içinde istenilen yere teslim edilecektir. İstenilen   
   malzemenin zamanında teslim edilmemesinden kulüp ile birlikte kulüp başkanı/şube başkanı/
   şube kaptanı müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.



 10.4. Antrenör ve yarış görevlilerinin su üstündeki görev/yarış süresince can yeleği giymeleri zorunludur.

 10.5. TYF tarafından ilan edilen ve/veya edilecek istisnalar hariç olmak üzere kendi imkanları ile   
   uluslararası Yarışlar’a katılan sporculara, millilik belgesi verilmeyecektir. World Sailing takviminde  
   olan Yarışlar’a Hareketli Salma Sınıfları ve Sörf Sınıfları’nda kendi imkanları ile katılmak isteyen   
   Yelken Kulüpleri ya da sporcuların TYF’den yazılı onay almaları şarttır. World Sailing takviminde   
   olan Yarışlar’a Sabit Salma Sınıfları ve IOM Sınıfı’nda kendi imkanları ile katılmak isteyen Yelken   
   Kulüpleri ya da sporcuların ilgili yarışta kota/ülke bazlı sporcu/tekne kısıtlaması uygulaması   
   olması durumunda TYF’den yazılı onay almaları şarttır.

 10.6. 2019 İlke Kararları, yurt genelinde 2019 yılı içinde yapılacak sportif amaçlı tüm yelken Yarışlarının  
   planlama ve yönetiminde TYF 2019 Genel Yarış Kuralları ile beraber geçerli olacaktır.

 10.7. TYF, faaliyet dosyalarında yapmış olduğu incelemeler sonucunda hakkında eksiklik ve düzensizlik  
   tespit edilen ve yapılan uyarıya rağmen, verilen süre içinde dosyalarını tamamlamayan kulüp/kurum/
   kuruluş/şirketler ve diğer üçüncü şahısların 2019 yılı TYF Faaliyet Programı’nda ve İl Faaliyet   
   Programları’nda yer alan Yarış aktivitelerini yasaklama hakkını saklı tutacaktır.

 10.8. TYF Faaliyet Programı’nda ve İl Faaliyet Programları’nda yer alan Yarışlar’a katılacak tüm sporcularda   
   ferdi veya kulüp lisansı şartı aranacak olup, Hareketli Salma Sınıfı Yarışlarında geçici lisans   
   uygulaması yapılmayacaktır. 

 10.9. Ülkemizde Hareketli Salma Sınıfı’nda yapılan uluslararası Yarışlar’da yabancı ülke sporcuları için   
   lisans şartı aranmaz. Söz konusu Yarışlar’da yabancı ülke sporcularının yarış kayıtları yapılırken;

  (i) sporcuların kafile başkanının/yöneticisinin/antrenörünün pasaport/kimlik fotokopisi; ve
  (ii) ilgili Yarış kapsamında sporcusuna ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan   
   eden ilgili kulüp başkanı/yöneticisi/antrenörü tarafından imzalanmış bir belge alınmak zorundadır.

 10.10. Ülkemizde yapılacak Türkiye şampiyonalarını düzenleme hakkı TYF mülkiyetinde olup, TYF   
   dışında herhangi bir üçüncü şahıs ancak TYF ile yapacağı özel bir protokol ile bu hakkı devralabilir.   
   Bu madde hükmü tüm yelken sınıfları için geçerlidir.

 10.11. World Sailing Yelken Yarış Kuralları’nda meydana gelen değişikliklerin 2019 İlke Kararları’nı da   
   etkilemesi halinde değişen maddeler yeni şekliyle uygulamaya konulacak ve TYF’nin internet   
   sayfasında yayınlanacaktır.

 10.12. 2019 İlke Kararları, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, TYF İcra ve/veya   
   Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. TYF, 2019 İlke Kararları’na ilişkin değişiklik yapma   
   hakkını saklı tutar. TYF tarafından yapılan değişiklikler TYF’nin kurumsal internet sayfasında   
   yayınlanacaktır.

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU


