J/70 TÜRKİYE TURU -2018
2.Ayak – MIYC Kupası
06-08 Nisan 2018
EK TALİMAT #1

A)Yarış İlanına aşağıdaki maddeleri ekleyiniz;
2. KURALLAR:
2.3. MIYC 2018 Genel Yarış Talimatı ve varsa Ek Talimatlarının ilgili maddeleri
uygulanacaktır.
2.4. World ailing zel ıkdeniz Y netmeliği 2018, Kıyı Yarışları İ in EK B
uygulanacaktır
2.5. Yarışlar i in g neşin doğuş saati 0645 ve atış saati 1935 olarak uygulanacaktır.
Bu ilandaki t m zaman irimleri YEREL
T dir.
4.KAYIT
4.2. Tekne katılım kayıt creti üçyüzelli (350) TL dır T rkiye Yelken Federasyonu
katkı payı kayıt cretine dahil değildir .
4.3. Divizyon ayrakları ve numaraları ile 2018 Yarış Rotaları kitap ığı i in yarışlar
sonunda iade edilmek zere y z 100 TL depozit alınacaktır.
4.4. adece u yarış i in ge erli olacak ge ici sporcu lisansları MIYC dan doksan (90)
TL. cret karşılığında temin edile ilir.
5.PROGRAM
5.1 Her yarış g n i in ilk uyarı işareti saati 1130 olacaktır.
5.4. 06 Nisan Cuma ve 07 Nisan 2018, Cumartesi g nleri Saat 1000 da MIYC Kul p
ah esinde D menci Toplantısı yapılacaktır.
5.5. 08 Nisan 2018 Pazar g n saat 1430 den sonra uyarı işareti verilmeyecektir. İlk
sınıf i in s resi i inde uyarı işareti verilmiş ise diğer sınıfın da uyarı işaretleri saat
1430 u ge se ile verilmeye devam edilecektir. B yle ir durumda herhangi ir sınıf
i in genel geri ağırma yapılırsa yine işlemlere devam edilecektir.
5.6. Kendi start işaretinden 15 dakika sonra start eden ir tekne duruşmasız “ tart
Etmedi DN ” puanı alacaktır. Bu RRS 4 ve 5’i değiştirir. Bu s re “OC ” olan
tekneler i in de ge erlidir.
5.7.Uyarı işareti olarak J/70 T rkiye sınıf flaması kullanılacaktır.
5.8.MIYC 2018 Kış Trofesi’ne katılan yatlar ile m şterek start verildiği durumlarda
tart sınıf sıralaması;
 1.START:IRC I ve IRC II (SARI ve YEŞİL
 2.START:IRC III, IRC IV ve DE TEK M Vİ TURUNCU ve L CİVERT
 3.START: J/70
5.9.Yarışlar RR 26 uyarınca aşlatılacaktır. ( 5dk. – 4dk. – 1dk. – START )
5.10. Her g n
3 ve toplamda dokuz 9 yarış planlanmıştır. ncak şartlar uygun
olduğunda Yarış Komitesi her hangi ir g n d rt 4 yarış yapa ilir.
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7. YARIŞ TALİMATI
7.2. MIYC 2018 GYT ilgili maddeleri uygulanacaktır.
14.YARIŞ SÜRE HEDEFİ VE TOPLAM ZAMAN LİMİTİ
14.1.Yarış s re hedefi 60-75 dakikadır. Hedef zamanın tutturulamamış olması
d zeltme tale i nedeni olamaz. Bu RRS 60.1.(b) ve 62.1.(a maddelerini değiştirir.
14.2.Rotayı tamamlayan ilk tekne i in toplam zaman limiti rota kartlarında ve
MIYC2018 GYT yazılı olduğu gi idir.
14.3.İlk finişi yapan teknenin finişini taki en 20 dakika i erisinde finiş yapamamış
olan tekne duruşmasız DNF olarak puanlandırılacaktır. Bu RRS 35, A4 ve A5
maddelerini değiştirir.
15. A LAMA
15.1. B t n yatlar Netsel Marina’da kendilerine g sterilecek yerlere 05-08 Nisan 2018
tarihleri arasında cretsiz olarak ağlaya ileceklerdir.
15.2. Netsel Marina’da ağlama kontratı olmayan teknelerin marina y netimine
aşağıda elirtilen elgeleri i raz etmeleri zorunludur. Bu elgelerden herhangi iri
olmayan teknelerin Netsel Marina’da ağlamalarına m saade edilmeyecektir.
a)-Bağlama K t ğ Ruhsatnamesi veya zel Yat Kayıt Belgesi veya Tonilato
Belgesi
eyir İzin Belgesi Transit Log T rk Bayraklı teknelerden yurt dışından
gelmeleri dışında istenmez
c igorta Poli esi
16. GÖREVLİ OTLAR
16.1. Yarış Komitesi otları/tekneleri eyaz zerine siyah harfler taşıyan RC flaması
16.2. Teknik Komite botu eyaz zerine siyah harfler taşıyan RC flaması
16.3. Basın teknesi sarı zerine siyah harfler ile MEDI flaması
16.4. Ko ve destek otları MIYC kul p forsu taşıyacaklardır.
17. KARAYA EKME SINIRLAMALARI
17.1.05 Nisan 2018 saat 0000’dan son yarış g n protesto zaman sınırı itimine kadar
olan zaman aralığında yarışa kayıt vermiş olan t m tekneler y zer halde olacak Yarış
Komitesinin yazılı izni olmadan karaya ekilemeyeceklerdir.
18. DALGI EKİPMANI VE PLASTİK HAVUZLAR
18.1.Yarış Komitesinin nceden yazılı izini olmadan ilk yarışın hazırlık işareti ile
yarışların itişi arasında tekneler etrafında sualtı nefes alma aygıtı ve plastik havuzlar
veya enzerleri kullanılmayacaktır.

2

B) Yarış İlanı aşağıdaki maddeleri değiştiriniz;
8. ROTA
8.1. Rotalar Yarış Talimatı ile irlikte kayıtlar sırasında dağıtılacaktır. ncesinde
MIYC web sitesinde duyurulabilir.
8.2. Yarış Kurulu r zgâr durumuna g re Rota Kartlarında elirtilen rotalardan irini
uygulayacaktır.
8.3. Uygulanacak rota uyarı işaretinden nce Yarış Komite teknesinden rota flamaları
toka edilerek ve VHF kanal 71 den anons edilerek ilan edilecektir. Duyuruların
alınamaması Protesto/D zeltme nedeni olamaz.
8.4. Rota değişiklikleri Yarış Komitesinin yetkisindedir.
8.5. Rota Tanımları Rota Kartlarında G sterildiği Gi idir.
8.6. Rota zaman sınırları rota kartlarında ve MIYC 2018 GYT de yazılı olduğu gi idir.
8.7. Yarış Komitesi gerek g rd ğ takdirde o sınıfta hen z hi ir teknenin finiş
yapmamış olması şartı ile VHF kanal 71’den ilan ederek zaman sınırını uzatma
yetkisine sahiptir. Bu durum bir d zeltme isteği nedeni olamaz.
8.8. Rotalar i in verilen mesafeler sadece fikir vermek i in olup hesaplamalarda
kullanılamaz. Mesafelerin ilan edilenlerden az ya da fazla olması d zeltme isteği
nedeni olamaz.
9.TELSİZ İLETİŞİMİ
9.1. Yarışlar s resince teknelerde VHF deniz telsizi ulundurulması ve yarışlar
s resince a ık olması şarttır. B t n tekneler VHF Kanal 71’de kalacaklardır.
9.2. cil durumlar dışında tekneler yarış s resince telsizle zel g nderme ve alma
yapmayacaklardır. Bu kısıtlama cep telefonları i in de ge erlidir.
C) PROTE TO DURUŞM L RI
06 Nisan 2018 Cuma g n meydana gele ilecek olası protestoların duruşmaları 07
Nisan 2018 Cumartesi g n yarışlardan sonra ilan edilecek protesto zaman limiti
dahilinde g r ş lecektir.
YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ
04 NİSAN 2018 Saat:2000
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