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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
2021PİRAT SINIFI
MİLLİ TAKIM ve
2021 EUROSAF AVRUPA PİRAT ŞAMPİYONASI
SEÇME KRİTERLERİ
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Pirat Rank listesine puan veren yarışlar, yurt dışında düzenlenen ve
Türkiye’nin milli olarak temsil edileceği Pirat Şampiyonaları’na seçme yarışları niteliği taşımaktadır. Pirat
Rank listesine puan veren yarışlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir ve bu durum yarış ilanlarında belirtilecektir.
- Türkiye Pirat Şampiyonası
- Türkiye Pirat Ligi 1. EtapYarışları
- Türkiye Pirat Ligi 2. EtapYarışları
- Türkiye Pirat Ligi 3. EtapYarışları
- Türkiye Pirat Ligi 4. EtapYarışları
- Türkiye Pirat Ligi 5. Etap Yarışları
- Türkiye Pirat Ligi 6. Etap Yarışları
Pirat Milli Takım adayları aşağıda sıralanan 3 ana madde de detayları belirtilen kriterlere göre seçilecektir;

1. 2021 yılı öncesinde ki 2 yılı kapsayan (2019 ve 2020) Pirat Rank
sistemine göre:
1.a. Pirat Rank listesine puan veren yarışlara 2019 ve 2020 yıllarında dümenci veya ﬂokçu olarak
katılarak Pirat Rank listesinde yer almış olmak.
1.b. 2020 yılında TYF Programı’nda yer alan yarışlara sezon başında kayıt olmak ve en az bir Pirat
ligi yarışına girmiş olmak.
1.c. 2019 ve 2020 sezonlarında rank’e puan veren yarışların en az 50% sine ve 2019 veya 2020
yılındaki Türkiye Pirat Şampiyonaları’ndan en az birinde yarışa girmiş olmak.
(İki sezon Pirat Ligi ve Türkiye Şampiyonaları toplam 14 ayak olarak kabuledilir) (1.c. maddesi
sadece dümencileri kapsamaktadır).
1.d. 2019 ve 2020’de 2 yıl boyunca Pirat Rank sıralamasından elde edilen puan toplamına göre
genel sıralamada “ilk 6 içinde yer alan” ekipler ve ”ilk sırada yer alan (1. olan) yerli ekip “. (ilk 6 içinde
eğer yerli ekip var ise sıralamadan bir alttaki yerli ekip hak kazanacaktır.)
1.e. 2020 Avrupa Gençler Şampiyonası’na gitmeye hak kazanacak ekipler 2018 ve 2019 Pirat Rank
listesi ortalamasına gore belirlenecektir. İlk 3 sırada yer alacak genç ekipler gitme hakkı kazanacaklardır.

2. Sadece 2020 yılını kapsayan başarı ve performansa göre:
2.a. 2020 yılı Pirat Liginde ilk sırada (1.olan ) yer alan yabancı ekip ve ilk sırada yer alan (1. olan
ekip) yerli ekip.
2.b. 2020 yılında yapılacak Pirat Türkiye Şampiyonası’nda ilk sırada yer alan (1. olan) yabancı ekip
ve ilk sırada yer alan (1.olan ) yerli ekip.

2.c. 2020 yılı Pirat ligi ve Türkiye Pirat Şampiyonası’nda hak kazanan ekiplerin 2019 yılı yarışlarına
(lig ve/veya Türkiye Şampiyonası) katılım zorunluluğu bulunmamaktadır.
2.d. 2.a. ve 2.b. maddelerince 1. olup hak kazanan ekipler 1. madde de belirtilen Koşullara göre katılım
hakkı kazanmışlar ise sıralamada altta bulunan ekipler değerlendirmeye alınmayacaklardır.
2.e. Seçilen ekiplerin, Türkiye’ye tanınan tekne kontenjanı ve imkanlar dahilinde yurt dışında ki şampiyonalara katılım hakkı olup, haklarını kullanamayan ekiplerin yerine TYF Pirat Sınıf Komitesi’nce ilk 12 içinde
yer alan diğer ekipler değerlendirilebilecektir.
2.f. Rank listesinde yer alan ve seçilme kriterlerini yerine getiren dümencilerden Avrupa Pirat Şampiyonası’na katılamama mazereti olanların şampiyonaya en geç 60 gün kala TYF Pirat Sınıf Komitesi ne yazılı
veya e-mail ile beyan dabulunmaları gerekmektedir .Şampiyonaya katılamayacak olan dümencinin yerine
genel rank sıralamasında ilk 12 için de ki bir sonraki ekip TYF Pirat Sınıf Komitesi onayı ile gitmeye hak
kazanabilecektir
2. h. 2019 ve 2020 Rank listesinde yer alarak şampiyonaya katılamayacak mazereti olan ﬂokçuların
mazeretlerini şampiyona tarihine en geç 60 gün kala TYF Piratsınıf komitesine yazılı olarak veya e-mail
ile bildirmeleri gerekmektedir. Sporcunun kulübünün de mazerete yazılı veya e-mail ile onay vermesiyle
ekibin dümencisi 2019 yılı için lisansı olan bir yelkenci seçip yeni ekibini oluşturabilecektir.
2.I. Olağanüstü gelişen (Hastalık, sakatlık vb.) durumlarda 2.f. ve 2.g kriterlerinde yazılı olan 60 gün
şartı TYF Pirat Sınıf Komitesi’nce kısaltılabilecektir. Ancak bu durum gerekli formalitelerin yerine getirilebilmesi Avrupa Şampiyonası’na katılım için bir garanti oluşturmamaktadır ve Pirat Sınıf Komitesi onayı ile
gerçeleşebilir.

3. Diğer seçilme kriterleri
3.a. ISAF veya Yelken Federasyonu Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı’na gore yarışlardan kısıtlama
cezası bulunan sporcular yukarıdaki 2 maddede geçen koşullara uysalar bile uluslararası yarışlara
katılamaz.
3.b. Pirat sınıfı sporcuları, TYF Yönetim Kurulu ve TYF Pirat Sınıf Komitesi onayı olmadan TYF
Programı’ndaki yurt dışı yarışlara Millilik Belgesi talep etmese dahi katılamazlar. Yukarıdaki kriterlere
uyan sporcuların, yarış tarihinden en az 60 gün önce, şampiyonaya katılım bilgisini teyit ederek, bağlı
oldukları kulüp üzerinden resmi talebini TYF Pirat Sınıf Komitesi’ne yazılı veya e-posta yoluyla yapmalıdır.
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