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Y
eni yelken federasyonumuzun 
hazırlamış olduğu 2017 yarış takvimi 
açıklandı. Bu takvime pirat sınıfı 
açısından bakarsak en büyük yenilik 

Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı yarışlarının eklenmesi oldu. Bu iki yarışa 
bir de Türkiye Şampiyonası’nı eklersek bu yıl pirat 
sınıfının yarış alışkanlıklarına hiç uymayan üç 
büyük yarış yapılacak. 

Bu yarışlar hiç şüphesiz sezonun en önemli üç 
yarışı olacak. Türkiye’de yarışan Pirat filosunun 
tamamı İstanbul ve İzmit’te olmasına rağmen üç 
büyük yarışın tamamı İzmir – Çeşme’de yapılıyor. 
Yani filonun bütünü tams üç kez uzak deplasman 
yarışına gidecek. 

İkinci ve daha büyük zorluk ise yarışların 
pazartesi start, cuma finiş şeklinde hafta içi 
olacak şekilde planlanmış olması. Yarışlara 
katılacak sporcuların işyerlerinden/okullarından 
üç hafta izin almaları gerekecek. Üzerine bir de 
Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’nı eklenince 
beş haftaya yakın evden ve işten uzak olunacağı 
anlamına geliyor. Sanırım bu yıl pirat filosunda 
boşanma ve zorunlu iş değişikliği vakalarında 
artış olacak! 

Belki bu zahmetin karşılığında İzmir bölgesinde 
pirat sınıfı tekrar hareketlenir ve ilerleyen yıllarda 
bu bölgede pirat tekne ve yarışçılarının 
yeşermesine vesile olur. Bunu hep birlikte 
göreceğiz.

İTHAL ARTIYOR YERLİDEN SES YOK 
Ocak ayında yerli tekne üretiminin filonun 
geleceği için ne kadar önemli olduğunu 
yazmıştım. Henüz yerli tekne üretimi konusunda 
somut bir adım atılamadı. Sadece uzun süren 

konuşmalar ve planlar duyuyorum. Yerli tekne 
üretimi konuşuladursun 2016 sezonunda dokuz 
tekneden oluşan yabancı pirat filosuna bu yıl Can 
Gümüşdal da katılarak TUR 2002 yelken 
numarasıyla yabancı tekne sayısını 10 tekneye 
çıkartmış oldu. Yani artık yerli ve yabancı tekne 
sayısı neredeyse eşitlendi. Bu gidişle çok yakında 
yerli tekneler azınlıkta kalacak ve komite yerli 
teknelere özel ödül vermeye bile zorlanacak gibi 
görünüyor. 

PİRATÇILAR ÇAYIROVA’DA TOPLANDI
15 Ocak Pazar günü Şişecam Çayırova Yelken 
Kulübü’nde yılın ilk pirat toplantısı yapıldı. 
Toplantıya ilgi büyük oldu ve yarışan filonun 
tamamına yakını hazır bulundu. Toplantıda bu yıl 
yapılacak yarışlarla ilgili önemli kararlar alındı. Bu 

kararların en önemlisi Türkiye Pirat Ligi’nde 
benimsenmiş olan günlük maksimum iki yarış limiti 
kaldırılarak iki günde toplam beş yarış 
hedeflenmesiydi. Aynı zamanda dört yarışta bir 
atma kuralı da değiştirilerek beş yarışta bire 
çıkartıldı. 

TEK’LER SUNTAY’LARIN TAHTINA ADAY
Çayırova’da yapılan toplantıda iki sürpriz isim 
vardı. İstanbul Yelken Kulübü’nden Alper Tek ve 
Caner Tek. İkisi de milli yelkenci olan Tek kardeşler 
daha önce hem ülkemizde ve hem de Avrupa’da 
yelken yarışlarında önemli başarılara imza atmış 
isimler. Bu yıl pirat filosuna katılmaya karar 
vermeleri memnuniyetle karşılandı. Şu sıralar 
Suntay’ları geçebilecek iddialı bir tekne arayışında 
olduklarını duydum.  MBY
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2017 zor geçecek
Federasyonun 2017 yarış takvimini açıklamasının ardından 

piratçıları uzak deplasmanların beklediği ortaya çıktı.


