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İ
zmir’in Çeşme ilçesi, 6-7 ve 8 Nisan’da Türkiye 
Pirat Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Önceki 
gün Çeşme’nin sert rüzgârı ve yüksek dalgaları 
ekipleri tedirgin etse de yarış uygun hava ve deniz 

koşullarında gerçekleştirildi. Yarışın uzak 
deplasmanda yapılıyor olması katılımın geçtiğimiz 
yıla oranla yüzde 50 oranında azalmasına sebep 
olurken bu durum bol çekişmeli bir mücadelenin 
yaşanmasına engel olmadı. 

Birinci gün, ortalama 10 knot esen rüzgârlı ve 
sıcak havada toplam üç yarış yapıldı. İkinci günün 
ikinci yarışında finişe bir şamandıra kala rüzgâr tam 
180 derece yön değiştirince başabaş çekişmekte 
olan ön grubun pupa seyrinin ortasında orsaya 
dönmelerine neden oldu. Bu nedenle yarış komitesi 
hızlı bir karar vererek yarışı finiş hattından önceki 
son şamandırada bitirme kararı aldı. Yani tüm filo 
pupa yerine orsayla finiş hattına girdi. Hemen 
ardından karaya dön bayrağı basıldı ve günün 
üçüncü yarışının iptal edildiği ilan edilmiş oldu. 

Bu duruma itiraz eden ve düzeltme talep eden iki 
teknenin itirazları protesto kurulu tarafından haklı 
bulundu ve sadece bu iki tekne için düzeltme kararı 
verildi. Dilekçe veren iki teknenin finiş derecesi, 
gerçek finişten iki önceki şamandıra dönüş 
sıralamasına göre verildi. Böylece yarışın beşinci 
ayağında iki tekneye birincilik puanı verilmiş oldu. 
Bu karar diğer yarışçılar tarafından ciddi bir 
tartışma ve tepki doğurduysa da sonuç değişmedi. 
Oysa yarışçılardaki genel beklenti, rüzgârın büyük 
oranda değişmesi nedeniyle yarışın adil bir şekilde 
tamamlanamadığı ve bu ayağın komple abondone 
edilmesi gerektiği yönündeydi.

Son gün rüzgâr piratlar için üst limit olan 20 knot 
sınırını zaman zaman zorlayacak kadar sertleşti. İlk 
yarışın sonlarına doğru TUR 2002 pupa seyirde 
kavança manevrası sırasında sağnağa yakalanınca 
bir anda alabora oldu. Takım şahsi çabalarıyla tekneyi 
düzeltmeyi başaramayınca yardım istediler ve 
yardımlarına ilk gelen hemen arkalarındaki rakipleri 
TUR 222 oldu. Kendi yarışlarını tereddüt etmeden 
bırakmakla kalmayıp soğuk suya atlayarak 
rakiplerinin yardımına koşmaları sadece pirat 
filosunun değil başta federasyon başkanımız Özlem 
Akdurak olmak üzere tüm yelken camiasının takdirini 
kazanmalarını sağladı. TUR 222 yarışçıları Berk Balta 
ve Mert Köse’yi bu davranışlarından ötürü bir kez 
daha tebrik ediyorum. Teknenin alabora olma ve 
tekrar düzeltilme çalışmasyla ilgili video görüntülerine 
youtube arama sayfasında “2017 Pirat Türkiye 
Şampiyonası” yazarak ulaşabilirsiniz. 

Üç günün sonunda yapılan toplam yedi yarışın 
ardından bu yılki Türkiye Şampiyonası tamamlanmış 
oldu. Yarışta genel klasmanda dereceye giren ekipler 

ise şunlar: 
Birinci: TUR 1967 Murat Suntay / Altuğ Yanardağ
İkinci: TUR 1212 Haluk Suntay / İrfan Gezici
Üçüncü: TUR 777 Burak Cora / Cihan Güvenç

GENÇLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ 
Son yıllarda genç kategorisinde pirat yarışlarına 
katılanların sayısında ciddi bir azalma var. Pirat 
Komitesi bu duruma engel olabilmek amacıyla diğer 
iki kişilik hareketli salma sınıflarıyla birarada 
yarışmaya gayret ediyor. Bu sayede lazer, 420 ve 
470 sınıflarında yarışan gençler için alternatif bir sınıf 
olmayı hedefliyor. Komitenin tüm filoyu İzmir’e 
taşımasındaki en büyük neden pirat sınıfını gençlerin 
daha çok tanımasını sağlamak ve isterlerse bu sınıfta 
da yarışabileceklerini görmelerini sağlamak idi. Pirat 
filosundaki büyük çoğunluğun şahıs teknesi olması 
gençlerin önündeki en büyük engel. Eğer kulüpler 
bütçelerinden bir miktar ayırıp tekne filolarına piratı 
dahil ederlerse eminim çok daha fazla sayıda genç 
yarışçıyı parkurda görebiliriz. MBY
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PİRAT 
GÜNLÜĞÜ

Tartışmaların gölgesinde 
şampiyonluk

Türkiye Pirat Şampiyonası, İzmir Çeşme’de 6-7 ve 8 Nisan tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Katılımın az olduğu ve tartışmaların yaşandığı şampiyonada 
ipi Murat Suntay ve Altuğ Yanardağ yönetimindeki TUR 1967 göğüsledi.

Dümenci Can Gümüşdal ve 
Flokçu Emre Ayan

Murat Sunay 
ve Altuğ 
Yanardağ 
elde edilen 
birinciliği 
kutluyor.

GÜLLÜK MARİNA’DA %25’TEN %35’E VARAN
PORT IASOS MARİNA’ DA %30’DAN %40’A VARAN 

İNDİRİMLER VE MUHTEŞEM KAMPANYALAR!

“İDDİALIYIZ, BODRUM YARIMADASI’NDAKİ EN CAZİP FİYATLARLA KARŞINIZDAYIZ…”

Bodrum Havalimanı’na yakınlığıyla, muhteşem lokasyona sahip Bodrum/Güllük Marina ve Port 
Iasos Marina, cazip fiyatları ve çok avantajlı kampanyalarıyla 

siz değerli yatçılarımızın hizmetindedir.

Kampanyalarımızı kaçırmamak için erken rezervasyon olanaklarından faydalanın!

BODRUM/GÜLLÜK MARİNA: 0545 320 30 92
PORT IASOS MARİNA: 0541 760 42 41

Bodrum’da 
Yeni Bir Marina, 

Yeni Bir Nefes…


