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1. Yarışlarda 2 ayrı Start verilecektir. İlk Start START A olarak adlandırılacak ve
Gulet A (Kırmızı), Gulet B (Mavi), Gulet C (Sarı), Tırhandil A (Yeşil), Tırhandil B
(Yeşil-Beyaz) ve Mozaik (Kahverengi) kategorilerine, ikinci Start ise Cruiser A
(Mor), Cruiser B (Sarı-Mavi), Cruiser C (Turuncu) kategorilerine verilecektir.
2. 17 Ekim Salı Günü ilk start saati 12:00 olacaktır.
3. Start A için start uygulaması Özel Yarış Kuralları Bölüm 2 Madde 8’de
açıklandığı gibidir.
4. Start B için start uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.
a- Start işaretinden 10 dakika önce “F” bayrağı 1 seda işareti ile toka
edilecektir.
b- Start işaretinden 5 dakika önce “P” bayrağı 1 seda işareti ile toka
edilecektir.
c- Start işaretinden 1 dakika önce “P” bayrağı 1 seda işareti ile arya
edilecektir.
d- Start işareti “F” bayrağının 1 seda işareti ile arya edilmesiyle verilecektir.
e- Start işaretinden itibaren 10 dakika içinde start edemeyen yatlar o günün
yarışında “START EDEMEDİ-DNS” olarak değerlendirilecektir.
5. Start B grubundaki yatlar için Yarışlar, World Sailing Yelken Yarış Kuralları
(2017-2020), TYF 2017 yılı İlke Kararları, TYF Genel Yarış Kuralları, Yarış İlanı,
Yarış Talimatı ve Ek Yarış Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
6. Bodrum Cup Ratio (BCR) Teknelere; yarıştıkları kategorideki teknelerin
performanslarına göre günlük rating değerleri kazandıran bir sistemdir.
Ratingler teknelerin yarıştığı etapta, yarıştığı kategorideki tüm teknelerin
averajlarından yararlanılarak oluşturulur. Bu ratingler bir sonraki yarışda
kullanılır. Yeni katılan teknenin ratingi olmadığından, ilk yarışında farklı
noktalardan alınacak süreler üzerinden hesaplanan olası 3 farklı rating
değerinin en yüksek olanı kullanılacaktır.
7. Start ve Finiş Hatları:
a. 1. Gün TAV Passport Etabı Start Hattı (S3) Tavşan Burnu Civarında Genel
güney/güney batı yönüne atılmış şamandıra ve yarış komitesi start botu
arasıdır. Startlar genel doğu/güney doğu yönüne yapılacaktır.

b. 1. Gün TAV Passport Etabı Finiş Hattı (F3) Kıstak Adanın genel doğu/güney
doğu yönüne atılmış şamandıra ve yarış komitesi finiş botu arasıdır. Finişler
kuzey/kuzey doğu yönüne yapılacaktır.
c. 2. Gün Metro Etabı Start Hattı (S2) Orak Adası açığında, genel güney/güney
doğu yönüne atılmış şamandıra ve yarış komitesi start botu arasıdır.
Startlar genel batı/güney batı yönüne yapılacaktır.
d. 2. Gün Metro Etabı Finiş Hattı (F4) Tavşan Burnu Civarında Genel
güney/güney batı yönüne atılmış şamandıra ve yarış komitesi start botu
arasıdır. Finişler genel batı/kuzey batı yönüne yapılacaktır.
e. 3. Gün Anadolu Sigorta Etabı Start Hattı (S3) Hüseyin Burnu civarında genel
batı/güney batı yönüne atılmış şamandıra ve yarış komitesi start botu
arasıdır. Startlar genel kuzey/kuzey batı yönüne yapılacaktır.
f. 4. Gün Technogym Etabı Start Hattı (S2) Büyük Kiremit Adasının genel
doğu yönüne atılmış şamandıra ve yarış komitesi start botu arasıdır.
Startlar genel güney yönüne yapılacaktır.
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1- There will be two separate starting prodecures. The first start is “START A”, for
Gulet A(Red), Gulet B (Blue), Gulet C (Yellow), Tırhandil A (Green), Tırhandil
B(Green-White) and Mosaic (Maroon) categories. The second start is “START
B” for Cruiser A (Purple), Cruiser B (Yellow-Blue), and Cruiser C (Orange)
categories.
2- The first starting time for October 17, 2017 is changed as 12:00.
3- The procedure for Start-A is as explained in Special Racing Rules, Section 2,
article no 8.
4- The procedure for Start-B is as follows:
a. WARNING SIGNAL-10 minutes before the start, the race committee shall
display the “F” FLAG with one sound signal.
b. PREPARATORY SIGNAL-5 minutes before the start, the race committee shall
display the international code flag ''P'' (Papa) with one sound signal. At this
stage all yachts are required to stop their engines.
c. One minute before the start, code flag “P” shall be removed with one sound
signal
d. STARTING SIGNAL-The start will be given by lowering the “F” flag
accompanied by one sound signal.
e. Any yacht that has not crossed the starting line within 10 minutes after the
starting signal shall be scored as “DID NOT START-DNS” for that race.
5- For yachts in the Start-B group the Bodrum Cup Regatta shall be governed by
World Sailing RRS 2017-2020, TYF Principle Rules 2017, TYF General Racing
Rules 2017, Notice of Race, Sailing Instructions and Appendices.
6- Bodrum Cup Ratio (BCR) is a system in which yachts receive daily ratings
according to the performances of the yachts in their category. Ratings are
calculated using the average of all yachts in the related category. A rating
calculated as such is going to be used for the next race. Since a newly
participating yacht has no such rating for the first day, time records during the
race will be used to calculate first BCR.
7- Start / Finish Lines:
a. Day 1 TAV Passport Leg Start Line (S3) Between a buoy in the general
south/south west direction of Tavşan Burnu and the RC Start Boat. Starts
will be held toward the general east/south east direction.

b. Day 1 TAV Passport Leg Finish Line (F3) Between a buoy in the general
east/south east direction of Kıstak Island and the RC Finish Boat. Finishes
will be held toward the general north/north east direction.
c. Day 2 Gün Metro Leg Start Line (S2) Between a buoy in the general
south/south east direction of Orak Island and the RC Start Boat. Starts will
be held toward the general west/south west direction.
d. Day 2 Gün Metro Leg Finish Line (F4) Between a buoy in the general
south/south west direction of Tavşan Extremity and the RC Finiş Boat.
Finishes will be held toward the general west/north west direction.
e. Day 3 Anadolu Sigorta Leg Start Line (S3) Between a buoy in the general
west/south west direction of Hüseyin Extremity and the RC Start Boat.
Starts will be held toward the general north/north west direction.
f. Day 4 Technogym Leg Start Line (S2) Between a buoy in the general east
direction of Büyük Kiremit Island and the RC Start Boat. Starts will be held
toward the general south direction.

