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Yelken sporcusu Emre Ayan pirat dünyasını anlatıyor.
PİRATGÜNLÜĞÜ

Emre Ayan
emre@motorboatdergi.com

21-25 Eylül tarihlerinde Pirat, 420 ve 
470 sınıflarının Türkiye 
şampiyonaları İstanbul Yelken 
Kulübü’nde gerçekleştirildi. Pirat 
sınıfında 21 tekne kayıt verirken, 420 
sınıfında 22 ve 470 sınıfında 11 tekne 
kayıt verdi. 

Bu yılki Türkiye Şampiyonası’nda 
ilk kez uygulanan bir kuralla yarışa 
kayıt veren tüm piratlar özel bir 
ölçüm ve kontrolden geçirildi. 
Yarışlar başlamadan önce tüm 
tekneler ve dümenler tartıldı, 
yelkenler ve teknedeki kritik yerler 
ölçüldü. Ölçümünü tamamlamayan 
tekneler yarışa alınmadı. Bu 
uygulama sayesinde Türkiye 
Şampiyonası hem daha adil ve 
güvenli bir şekilde yapıldı hem de 
bazı teknelerin üzerindeki şaibeler 
kalkmış oldu. 

Bu yıl şampiyona havanın cephe 
geçişlerine denk geldi. Dört gün 
boyunca rüzgârın oturması öğle 
saatlerini buldu ve yapılması 
planlanan 10 yarıştan sadece 6’sı 
yapılarak şampiyona tamamlandı. 

İlk gün son yarışın startı 17:00’yi 
geçince üç sınıfın yarışı bitirmeleri ve 
kulüplere dönmeleri gün batımından 
sonraya kaldı. Özellikle şehir 
dışından gelen ve Fenerbahçe 
koyunu çok iyi tanımayan bazı 
yarışçılar karaya çıkacakları 
rampaları bulmakta zorlandılar. 

Yarışın en büyük favorisi Murat 
Suntay-Gökmen Eriş (İYK) ikilisi altı 
yarışta dört birincilik alarak tüm 
rakiplerini geride bıraktılar ve 
birincilik kürsüsünü elde ettiler. 
Murat Suntay son altı yılda dört kez 
Türkiye Şampiyonluğu’nu kazanarak 
iddiasını ispatlamış oldu.

Yarışın ikincilik kürsüsünde ise 
geçtiğimiz yıl Suntay’la birlikte 
yarışırken bu sezon filonun en şık 
teknesini getirerek kendisinin en 
büyük rakibi olan Haluk Suntay-İrfan 
Gezici (İYK) ekibi yer aldı. İlk gün iki 
yarışta üçüncü ve bir yarışta 10’uncu 
olmalarına rağmen daha sonra iki 
ikincilik ve bir birincilik alarak 

isimlerini ikincilik derecesine 
yazdırmayı başardılar. 

Üçüncülük kürsüsünde ise 
Marmara Yelken Kulübü’nden Burçin 
Ahiskal-Özgür Üçel ikilisi yer aldı. İlk 
yarışta 7’nci olan ekip sonraki 
yarışlarda sırasıyla 5, 4, 3, 2 ve 1’inci 
olarak istikrarlı bir şekilde zirveye 
tırmandı ancak dereceleri Suntay’ları 
geçmeye yetmedi. 

Gençler kategorisinde ise bu 
sezonun başında Mustafa Ünel’in 
Alman yapımı teknesini alan Mert 
Köse-Berk Balta ikilisi açık ara birinci 
oldu. Tekneleriyle ilk yılları olmasına 
rağmen hızlı bir adaptasyon dönemi 
geçirerek her yarış çok güzel 
derecelere imza atıyorlar. Gençlerde 
ikinciliği Ömer Öztürk-Ege Turan ve 
üçüncülüğü Erencan Altun-Atacan 

Aloğlu kazandılar. Yarış sonrası İlker 
Bayındır piratçıları toplayarak 
tartışmalı yarış kurallarıyla ilgili çok 
değerli bir eğitim düzenledi. 
Cumartesi akşamı Kalamış Yelken 
Kulübü Hava Su cafede yarışçılar ve 
yarış kurulu biraraya gelerek hem 
yarışın kritiğini yaptılar hem de 
komitenin hazırladığı sürpriz 
hediyelerle neşelendiler. 

2016 Pirat Türkiye 
Şampiyonası yapıldı

Türkiye Şampiyonası’nda bu yıl 
ilk kez tüm piratlar özel bir ölçüm 

ve kontrolden geçirildi.

Şampiyona, havanın cephe 
geçişlerine denk geldi.

Türkiye’de pirat ile ilgili tüm yarış ilanları, yarış sonuçları, duyurular, satılık 
tekneler, satılık malzemeler veya yarışacak ekip arayanlar gibi konuları 
facebook.com/piratturk adresinden takip edebilirsiniz. 

Avrupa Şampiyonası’nı 
elimizden kaçırdık

Bodrum Pirat Antrenman 
Organizasyonu

2011 yılındaki IPA (International Pirat 
Assosiation) toplantısında alınan bir 
kararla iki yılda bir yapılan Pirat 
Avrupa Şampiyonası’nın 2017 
yılındaki yarışı Türkiye’de yapılması 
kararlaştırılmıştı. 

Ancak Türkiye Pirat Komitesi’nin 
tüm ısrar ve çabalarına rağmen yarış 
Türkiye’den alınarak Almanya’ya 
verildi. Bu kararın arkasındaki 
gerekçe ise Türkiye’deki son 
olaylardan ötürü Avrupa’daki Pirat 

yarışçılarının çoğunluğunun 
Türkiye’deki yarışa 
gelmeyeceklerini açıklamış 
olmaları. Türkiye’deki Pirat 
komitesi bu iptal karşısında büyük 
üzüntü duymakla birlikte iki iyi 
haber verdi. Bir sonraki yarış olan 
2019 Avrupa Şampiyonası’nın 
İstanbul’da yapılması sözü alınmış 
ve 2017 yılında yapılacak Avrupa 
Şampiyonası’nda Türkiye’nin 
kotası 5’ten 15’e çıkartılmış.

Pirat Avrupa 
Şampiyonası 
2017’de Almanya’da 
gerçekleşecek.

Genelde pirat liginin son yarışının 
yapıldığı ekim ayı ile bir sonraki 
sezonun ilk yarışı olan nisan ayları 
arasında denize çıkan pirat 
göremezsiniz. İstanbul’da kışın hava 
soğuk, rüzgâr güçlü olur. Bu nedenle 
Türkiye Pirat Komitesi kış aylarını 
değerlendirmek amacıyla Bodrum’da 
beş antrenman yarışı organize 
ediyor. Planlanan Bodrum 
antrenman tarihleri şu şekilde: 

1. Antrenman: 26-27 Kasım 2016
2. Antrenman: 17-18 Aralık 2016 
3. Antrenman: 14-15 Ocak 2017
4. Antrenman: 25-26 Şubat 2017
5. Antrenman: 18-19 Mart 2017
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