2020
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TÜRKİYE PİRAT LİGİ
Genel Yarış İlanı
2020 Türkiye Pirat Ligi 2 etaptan oluşan bir şampiyona olarak gerçekleştirilecek ve
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde TYF Pirat Sınıf Komitesi ve Tuzla
Yelken ve Su sporları Kulübü,Bayramoğlu Yelken Kulübü,ve Şişe Cam Yelken Kulübütarafından
organize edilecektir.

Türkiye Pirat Ligi 1.Etap Bayramoğlu Yelken Kupası
22/23 Ağustos 2020 Bayramoğlu Yelken Kulübü, Bayramoğlu/Kocaeli

Türkiye Pirat Ligi 2. Etap Şişecam Yelken Kulübü Kupası
10/11 Ekim 2020 Şişe Cam Yelken Kulübü , Çayırove/Kocael
i
Türkiye Pirat Şampiyonası
17/20 Eylül 2020 Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, Tuzla/İstanbul
**Türkiye Pirat Şampiyonası Lig dışı değerlendirelecektir.

1. Kurallar
1.1. Yarışlar, ISAF Yarış Kuralları (RRS) (2018-2020), TYF 2018 İlke Kararları, bu
yarış ilanı, TYF Genel Yarış Talimatı (2020) ile yayınlanacak Ek Yarış
Talimatları uyarınca yapılacaktır.
1.2. 2020 Türkiye Pirat Ligi, 2021 TYF Pirat Milli Takım Seçilme Kriterleri’ne göre
TYF Pirat Rank Listesi’ne 1 katsayı üzerinden puan vermektedir.
1.3. 2020 Türkiye Pirat Ligi’nin ön kayıtları 15/06/2020 tarihinde başlayıp,
01/07/2020 saat 17.00 de sona erecektir.Pirat ligine katılmak isteyen ekipler
bu tarihler arasında piratclass@tyf.org.tr mail adresine Kulübü, ekibi ve
yelken no ları yanı sıra lige katılım bedelini ödediklerini gösteren banka
dekontu ile kayıt yaptıracaklardır.Bu tarihler arasında lige ön kayıt

yaptırmayan ekipler pirat ligi yarışının hiç bir ayağına dahil
olamayacaklardır.Ön kayıt yaptıran ekiplerin 2020 vizeli lisanslarını ve kayıt
formlarını 1.Etap Bayramoğlu Yelken Kulübü Kupası’nın yarış ofisine bildirmek
zorundadırlar . Bu kayıtlar bütün 2020 Pirat Ligi için geçerli olacaktır.2020
TYF Pirat ligine katılan tüm Ekipler her etap öncesi kayıt yaptırmak
zorundadırlar.
1.4.1.4.
1.5. TYF Genel Yarış Talimatı 21.1.–21.2. Check-in – Check-out
uygulanmayacaktır.
1.6. TYF İlke Kararı 9 uygulanmayacaktır. Pirat sınıfında antrenör zorunluğu
aranmayacaktır.
1.7. Lige katılan sporcuların listesi Türkiye Pirat Ligi 1.Etap Bayramoğlu Yelken
Kupası Pirat Kupası sonunda TYF’nin ve piratturk.com resmi internet
sitelerinden açıklanacaktır.
2. Reklam
2.1. Sporcular, organizatör tarafından sağlanacak reklam görsellerini taşımakla
yükümlüdür, bu kural ISAF Yönetmelik 20 ve TYF Reklam Talimatı
hükümlerince uygulanacaktır.
2.2. Sporcular, reklam görsellerini su üzerindeyken, organizatör tarafından talep
edildiğinde basın röportajları sırasında ve ödül töreninde taşımakla
yükümlüdürler.
3. Kafa Numarası ve Diğer Görseller
3.1. 2020 Türkiye Pirat Ligi’ne katılan bütün teknelere, organizasyon tarafından
kafa numarası dağıtılıcaktır. Bu numaraları tekneler ligin bütün etapları
boyunca taşımak zorundadırlar.
3.2. Kafa numaraları teknenin burnundan 20 cm geriye yapıştırılacaktır.
3.3. 2020 Türkiye Pirat Ligi’nin her gün sonunda klasmandaki birinci, ikinci ve
üçüncü durumdaki tekneler organizasyon tarafından verilecek olan sarı, mavi
ve kırmızı t-shirtleri giyeceklerdir.
4. Katılım Şartları ve Kayıtlar
4.1. 2020 Türkiye Pirat Ligine kayıt yaptıran tüm piratçıların katılımına açıktır.
4.2. 2020 Pirat ligine katılmak isteyen ekipler 15/06/2020 ila 01/07/2020 tarihleri
arasında ön kayıt yaptırmak zorundadırlar..
4.3. 2020 Türkiye Pirat ligi’ne kayıt olmayıp etaplara katılmak isteyen ekipler yarış
öncesinde yayınlanacak yarış ilanında ki ücreti ödeyerek etap yarışına
katılabilir,2020 TYF Pirat ligi için puan alamazlar
4.4. 2020 Türkiye Pirat Ligi için kayıt ücreti ahşap tekneler için tekne başı 100 tl
yerli tekneler için tekne başı 200 TL, yabancı tekneler için tekne başı 400
tl’dir. Kayıt ücreti, ön kayıt sırasında aşağıdaki banka hesabına yatırılacak ve
piratclass@tyf.com.tr mail adresine gönderilecektir.
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4.5. Kesin lig kayıtları için yarış öncesi, TYF Uluslararası Pirat Ölçüm Sertifikası,
kayıt parasının ödendiğini gösteren banka dekontu ve geçerli lisanslarla 1.
Etap yarış günü sabahı yarış ofisinde saat 09.00’dan itibaren yapılabilecektir.
4.6. Antrenörler, Antrenör Kayıt Formu’nu doldurarak ve bot ekipmanlarını
kontrol ettirerek, yarış ofisine kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 4m’den küçük,
motor stop kablosu, demir ve demir ipi olmayan ve can yeleği giyilmeden
antrenör botlarının kullanılması yasaktır.
5. Program
5.1. 2 günlük etaplarda toplam 5 yarış yapılması hedeflenmiştir.
5.2. 2020 Türkiye Pirat Ligi’nde 10 yarış yapılması planlanmaktadır.
5.3. Yarış programı her etap için aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
Her Etap İçin:
Cumartesi:
09.00 - 10.00 Her etap için son kayıt zamanı
10.00 – 10.15 Sporcu ve kafile başkanları ile toplantı
10.15 – 10.30 Yarış kurulu toplantısı
12.00
İlk yarış start saati
18.00
Son işaret
Pazar:
10.00 – 10.15 Sporcu ve kafile başkanları ile toplantı
10.15 – 10.30 Yarış kurulu toplantısı
11.00
İlk yarış start saati
16.00
Son işaret
17.30
Ödül töreni ve kapanış
5.4. Yukarıdaki program her etap için değiştirilebilir. Bu değişiklikler her etap
öncesi ilan edilecek olan yarış ilanında belirtilecektir. Duyuruları
www.tyf.org.tr ve www.piratturk.com. web adreslerinden takip edebilirsiniz.
6. Ölçü Kontrolleri
6.1. Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kuralları’na uygun bir şekilde
bulundurmakla yükümlüdür. Yarış kurulu kesin kayıt öncesinde olduğu gibi
yarışlar arasında veya sonunda teknelerde ölçü kontrolleri yapabilir.
6.2. Her tekne yarışlara katılabilmek için TYF Uluslararası Pirat Ölçüm
Sertifikası’na sahip olmalıdır. Piratlar için TYF Uluslararası Pirat Ölçüm
Sertifikası almak isteyenler www.piratturk.com adresinden detaylı bilgi
alabilir.2020 Türkiye Pirat Şampiyonasına katılacak ekiplerin ölçü belgelerini
göstermeleri mecburidir.2020 Pirat liginde ahşap teknelerin ölçü belgesi
göstermeleri mecburiyeti aranmayacaktır.

7. Güvenlik
7.1. Ekip ve tekne güvenliği için www.piratturk.com adresinden yayınlanan
“Pirat Güvenlik Talimatları”na uygunluk kayıt sırasında kontrol edilecektir.
Özellikle 8 mm 15 m baş yüzer halatı, tekne yüzdürücüleri, çamçak, kürek ve
salma güvenlik ipi bulundurulması Pirat Sınıf Kuralları gereği zorunludur.
7.2. Yarışçılar, Pirat Sınıf Kuralları (Pirat Rulebook) gereği bütün yarışlar ve
denizde bulundukları süre boyunca can yeleklerini giyeceklerdir. Aksi durum
diskalifiye nedeni olabilecektir.
7.3. Yarış Filosunun güvenliği ve yarışların daha adil koşullar altında yapılabilmesi
için 5 knot’tan az, 25 knot’tan fazla olan rüzgarlarda yarış yapılmayacaktır.
8. Yarış Talimatları
8.1. Yarış ofisinde duyuru panosunda asılacaktır.
9. Yarış Üssü
9.1. Yarış sekreterliği her etap için ev sahibi kulüpte kurulacak olup, organizasyon
boyunca 09.00 ile protesto süresi bitimine kadar hizmet verecektir.
10. Uygulanacak Rotalar
10.1. Rota her yarış öncesinde yarış ilanında belirtilecektir.
11. Start Hattı
11.1. EK-1’de bulunan rota için: Komite botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı
taşıyan gönder ile şamandıra arasındaki hat olup, startların yönü rüzgar
üstüne olacaktır. Startta komite botu sancakta, şamandıra iskelede
kalacaktır.
12. Finish Hattı
12.1. Finish hattı her yarış öncesinde yayınlanacak yarış ilanında belirtilecektir.
13. Ceza Sistemi
13.1. RRS Bölüm 2 Kuralları’nın ihlalinde, Kural 44.1 ve 44.2 uygulanacaktır.
14. Puanlama
14.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır; fakat TYF GYT,
Madde 20.3 a), b) ve c) satırları uygulanmayacaktır.
14.2. Sonucu alınmış her 5 yarışta 1 kötü yarış puanlamadan atılabilecektir.
14.3. Puanlama ve sıralama dümenci isimlerine göre yapılacaktır.
14.4. Eğer bir ekipte birden fazla flokçu yarıştıysa, ligde en çok yarışa giren
flokçuya ödül verilir.
15. Destek Botları
13.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.
13.2. Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
16. Tekne Parkı
16.1. Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.

17. Elektronik Haberleşme
17.1. Pirat sınıfı teknelerde elektronik haberleşme cihazlarının (cep telefonu
dahil) bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
18. Ödüller
18.1. TYF 2018 İlke Kararları’na göre verilecek olup, Türkiye Pirat Ligi’ni ve her
etabı genel ilk 3 derecede bitiren pirat genel ekiplerine, genç ekiplere ve
çoğunluk sağlanırsa kadınlar (1992 ve sonrası doğumlu ekip)
kategorilerinde ilk 3 e ödül verilecektir. ödül verilecektir.
18.2. Her etap için çıkacak yarış ilanında belirtilmek üzere, katılıma bağlı olmak
üzere genel 4.ve 5. teknelere ve ahşap tekne 1. sine özel ödül verilebilir.
18.3. Ev sahibi ve/veya sponsorlar her etap için özel ödül verebilirler.
18.4 Yıl sonunda pirat ligini ilk 5 derecede bitiren genel ve ilk 3 derecede bitiren
yerli,genç ve çoğunluk sağlanırsa kadın ve ahşap teknelere ödül verilecektir.

19. Sigorta ve Sorumluluk
19.1. TYF Pirat Sınıf Komitesi, lige katılan her sporcunun Üçüncü Şahıs Mali
Mesuliyet Sigortasına sahip olmasını önemle tavsiye eder.
19.2. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar.
(Bak RRS 4-Yarışma Kararı) TYF, TYF Pirat Sınıf Komitesi, yarış kurulu ve
organizatör yarıştan önce, yarış esnasında ve sonrasında vuku bulacak her
türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez.
19.4. Reşit olmayan sporcuların kayıt formunda velisinin veya idarecisinin imzası
şarttır.
19.5. 2020 Türkiye Pirat Ligi için kayıt yaptıranlar, bu yarış ilanı ve ilgili tüm Yarış
Talimatları’nı kabul etmiş sayılır.
20. Medya ve Görsel Malzeme Kullanım Hakkı
20.1. Türkiye Pirat Ligi’ne katılan tüm yarışçılar, organizasyonun ve
sponsorlarının yarışlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını veya
yaptırmasını, kaydın canlı veya banttan herhangi bir süre ve zaman
kısıtlaması olmaksızın, televizyon veya internet üzerinden yayınlanmasını,
fotoğraf çekmesini, fotoğrafların organizasyon ve TYF Pirat Sınıf Komitesi
tarafından kullanılmasını peşinen kabul ederler.
20.2. Tekneler organizasyon tarafından talep edilmesi durumunda, verilen
kamera ve pozisyon belirleyici (transponder) elektronik donanımı
taşımakla yükümlüdür.
21. Diğer Hususlar
21.1. Sporcular kendi imkanlarıyla yarışlara katılacaklardır.
21.2. Lig etaplarının tarih ve yerlerinde olabilecek değişiklikler ilgili etabın
tarihinden önce TYF ve TYF Pirat Sınıf Komitesi resmi internet sitelerinden
duyurulacaktır.

23.12.2019

Türkiye Yelken Federasyonu
Pirat Sınıf Komitesi
piratclass@tyf.org.tr

