




Özellikle son dönemde ülkemiz oldukça zorlu süreçlerden geçmekte. 
Ancak her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadan, birlik olmamız gerekiyor. 
Bu nedenle birlik ve beraberliği sağlayacak olan tüm etkinliklere destek 
olmaya çalışıyoruz. ‘The Bodrum Cup’ da bu özel etkinliklerden bir tanesidir.

Başta Bodrum olmak üzere, Güney Ege bölgesinde balıkçı ve süngerci 
kayıkları ile başlayan efsanevi Mavi Yolculuk; yarım asrı aşan bir sürede 
Bodrumlu ve yöreden yetişen ustaların maharetli ellerinde üretilen “gulet” 
tipi ahşap tekneler ile çok özel bir deniz turizmi türüne, giderek de bir sektöre 
dönüştü. Gelenekler yaşatılarak inşa edilen guletlerle, Ege’nin, Akdeniz’in 
eşsiz koyları ile komşu adaların tadına varmak için her yıl binlerce turist, 
mavi yolculuğa çıkıyor. Bodrum ve yöremiz tersanelerinde üretilip denize 
indirilen her tekne, Ege’nin gururu olarak sularda süzülüyor.

Mavi Yolculuk, guletler ve yat üretim sektörümüzün yanı sıra, Bodrum’un ve kıyılarımızın tanıtılması ile 
yelkenciliğin geliştirilmesinde bugün 28. kez yelken açacak Bodrum Cup, önemli bir vesile olmuştur. Sadece 
Türkiye’mizin değil, tüm Akdeniz çanağının da en büyük deniz organizasyonlarından biri olan The Bodrum 
Cup, Ege’nin iki yakasını da birleştirmekte. İki komşu Türkiye ve Yunanistan halkları birbirini kucaklarken, 
Ege Denizi ufkunda yelkenler, dostluğa açılmakta.

Görevimiz, özellikle evrensel ve özgün boyutlar taşıyan yerel değerleri korumak ve yaşatmaktır. Dünya 
sularında birer kuğu gibi dolaşan Bodrum Guletlerini korumak ve yaşatmak için elimizden gelen tüm desteği 
vereceğiz. Guletlerimiz ile birlikte yarışan ve birkaç yıldır The Bodrum Cup’a yeni renk katan yatlara ve 
yelkencilere de hem hoş geldiniz diyoruz, hem de başarılı yarışlar diliyoruz.
28. yılında Bodrum Cup’a katılarak destek veren başta tüm siz denizciler olmak üzere organizasyonda emeği 
geçen herkese sonsuz teşekkür ediyor, sizlere Halikarnas Balıkçısı’nın unutulmaz kelimeleri ile sesleniyoruz:

Aganta Burina Burinata

Rüzgarınız Bol Olsun...

                                                                                                               Mehmet KOCADON

                                                                                                                Bodrum Belediye Başkanı

Especially lately our country has been going through some challenging times. But, despite all that negativity, 
we need fi ght through these times and be united. That is the reason why we are trying to support all activities 
which will unite us. ‘The Bodrum Cup’ is one those activities.

The Blue Voyage legend started off  with fi shing and sponge boats operating primarily in Bodrum and rest of 
the Southern coast of the Aegean.  In a period of more than half a century, in the hands of skilled local artisans 
‘’Gulet’’ which is a type of wooden boat, it turned into a very particular type of sea tourism and eventually 
a sector. Each year thousands of Foreign visitors enjoy Blue Voyage with these gulets which built keeping 
with traditional methods, to experience the natural beauty of Aegean, Mediterranean and the neighbouring 
islands. Each boat built in Bodrum and the region’s shipyards fl oats in blue waters as a pride of the Aegean.
As well as Blue Voyage, Gulets and the ship production sector, Bodrum Cup which will set sail today for the 
28th time has been an important occasion in the promotion of Bodrum and our coasts. Bodrum Cup is not 
only in Turkey but as the largest maritime event in the Mediterranean which helps to bring the two sides of the 
Aegean together. People from two neighbouring countries Turkey and Greece comes together, and the sails 
set for friendship on the Aegean horizon.

Our mission is to preserve and sustain local traditions which are universal and unique. We will give all 
the support we can to protect and cherish Bodrum Gulets which are circulating the world like a swan. We 
welcome all sailors who use our Gulets and brings joy to the Bodrum Cup and wish them all success.
First of all, we would like to thank our sailors and then everyone who worked hard to organise this event. And 
we leave you with the unforgettable words of Fisherman of Halikarnas;

Aganta Burina Burinata

     Mehmet KOCADON
                                                                                                                Bodrum Belediye Başkanı





THE BODRUM CUP
28th INTERNATIONAL NAUTICAL FESTİVAL & REGATTA 

17-22 EKİM 2016

YARIŞ  TALİMATI 
GİRİŞ ve AMAÇ

Bu yarış, esas olarak geleneksel yığma ahşap tekniği veya farklı malzeme ve teknikler kullanılarak 
inşa edilmiş GEZİ AMAÇLI, YELKENLİ DEPLASMAN YATLARI (GULET, TIRHANDİL, İLE YURT 
DIŞI  VE  İÇİNDE İNŞA EDİLMİŞ BENZERLERİ) arasında düzenlenen, yaz sezonu sonu şenlik 
özelliğini de taşıyan bir faaliyettir. 

Ancak bu kategoriye girmeyen, emsallerinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak 
için inşa edilen ahşap yatlar ile modern teknoloji ve materyal ile yarış veya sürat yapmak için 
inşa edilmiş yatlar da kendilerine ayrılan sınıf ve kategorilerde yarışa katılabilirler..

Bu etkinliğe katılan yatların çoğunluğu charter amacı ile kullanılmakta olduğu için içerisinde 
yolcuları ile birlikte yarışa katılmakta ve bu özelliğinden dolayı da Ege ve Akdeniz’de ilgi çeken 
bir etkinlik konumuna ulaşmış bulunmaktadır.

Türkiye sahillerinin yatçılığa ve yelken kullanımına ne kadar uygun olduğunu göstermesi ve yat 
personelinin tekne kullanma, yelkenle seyir, denizde yol hakları, sosyal ilişkiler, paylaşım gibi 
konulardaki bilgi ve becerisini artırmasına vesile olması bu organizasyonu  zenginleştiren diğer 
ögelerdir.

YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE YÖNETİMİ
1.ORGANİZASYON OTORİTESİ

Bodrum Cup International Nautical Festival & Regatta, Era Bodrum Yelken Kulübü’ nün 
organize ettiği ve  Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan bir faaliyettir. 
Organizasyon otoritesi;

1.1 Yarış’ın duyurusunu (Yarış İlanı) hazırlayacak ve ilan edecektir.
1.2 Yarışlara katılacak olan yatlar, organizasyon otoritesinin kurallarına uyacaklardır.
1.3 Bir yatın kaydını almakta veya reddetmekte serbesttir. Daha önce kaydı alınan bir 

yatı, sebep göstermeksizin kayıt listesinden çıkarmaya veya kategorisini değiştirmeye 
yarıştan ihraca yetkilidir. 

1.4 Organizasyon otoritesi gerektiğinde ek komiteler görevlendirebilir.
1.5 Yarış Komitesini tayin edecektir.

2. YARIŞ KOMİTESİ:

Yarışları yönetmek üzere organizasyon otoritesi tarafından görevlendirilir. Yarış komitesi; 
1.1 Yarışları, organizasyon otoritesinin direktifl eri uyarınca ve bu yarışın özel yarış kurallarına 

uygun olarak yönetecektir.
1.2 Organizasyon otoritesi, bağımsız bir protesto komitesi görevlendirmemiş ise, yarış 

komitesi protesto duruşmalarına bakmak üzere kendi üyeleri arasından bir protesto 
komitesi oluşturacaktır.

1.3 Yazılı Ek yarış talimatlarını yayınlayacaktır.
1.4 Yarış talimatlarında yapılacak değişiklikleri yazılı veya sözlü olarak yatlara duyuracaktır. 

Sözlü olarak duyurulacak değişiklikleri, uyarı işaretinden (en geç 15 dakika önce) VHF 
kanal 09’dan ilan edecektir. Bu duyurular yatlar tarafından “ALINDI” kabul edilecektir.

1.5 Yarış sonuçlarını ilan edecektir.



1.6 Bir yarışın veya seri yarışın sonuçlarını, Özel Yarış Kuralları Madde  21’ de belirtildiği gibi 
hesaplayacaktır.

3. PROTESTO KOMİTESİ:

Yatlar arasında veya yarış komitesi ile yatlar arasında meydana gelebilecek kural ihlalleri  iddiasını 
veya düzeltme talebini görüşerek karara bağlayacak olan bu komitenin vereceği kararlar kesin 
olup, temyiz edilemez.

4. YARIŞ SEKRETERLİĞİ

Yarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’nün (Neyzen 
Tevfi k Cad. No:120/A Bodrum) Ofi sinde kurulacaktır. yarışların ilk gününden itibaren  ise start 
hattında görev alacak olan yarış komitesi botunda kurulacaktır. 

5. UYGULANACAK KURALLAR 

Bodrum Kupası Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı’nda uygulanacak kurallar şunlardır; 

1.1 Yarış ilanında belirtilmiş hususlar,
1.2 Yarış Talimatı ve Ek Talimatlar,
1.3 Bu yarış için hazırlanan “Özel Yarış Kuralları”
1.4 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS),
1.5 Yarışı idare etmek için yayınlanan diğer duyurular,
1.6 Yukarıdaki kurallar arasında bir ihtilaf olması halinde, en son yayınlanan talimat geçerli 

olacaktır.

6. YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ

6.1. Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır.

6.1.1. GELENEKSEL TARZDA İNŞA EDİLMİŞ YATLAR :Geleneksel usulde ahşap veya 
farklı bir malzemeden geleneksel stil ve cizgilleri yansıtacak şekilde inşa edilen gezi amaçlı 
deplasman yatlarıdır. 

a) Gulet : 6.1.1 Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış, 
Tırhandil veya klasik yatlar sınıfl arında yer alamayacak olan  her türlü gezi amaçlı 
deplasman yat. Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları kriter 
olarak alınacaktır.

b) Tırhandil : 6.1.1 Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış  
baş ve kıç formları birbirine yakın, gövdesi geniş ege’ye özgü,tekneler ile formu 
tırhandili andırann çektirme, Colin Archer dizaynı vb tekneler  .Kategoriler belirlenirken 
yatların performansı ve su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.

c) Mozaik:  Yukarda Gulet ve Tırhandil kategorilleri tarifl erine girmeyen 
yarışmacı yatlar

6.1.2.: GELENEKSEL TARZDA OLMAYAN YATLAR:  

CRUISER : Yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip 
Bodrum Cup Geleneksel Tarzda inşa edilmiş yatlar sınıfına girmeyen, çok gövdeli 
(Multihull) dahil tüm yelkenli tekneler. Kategoriler belirlenirken yatların performansı ve 
su hattı boyları kriter olarak alınacaktır.

6.2. Yukarıda belirtilen bütün sınıf ve kategorilerdeki yatlar organizasyon otoritesince belirlenmiş 
olan sınıf/ kategori bayrakları ile numara ve yarış bayraklarını devamlı olarak  taşıyacaklardır. Bu 
bayrak ve numaraları taşımayanlar, protesto kurulu tarafından duruşmasız diskalifi ye edilecektir.



7.  KATEGORİLERİN BELİRLENMESİ / BİRLEŞTİRİLMESİ / İPTAL EDİLMESİ  

Organizasyon otoritesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, 
birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir. 

8.  KAYITLAR ve NUMARA BANTLARI

8.1. Kayıt formları, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve 
imzalanmış olarak, ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesi saat 17.00’ye kadar organizasyon 
komitesine teslim edilecektir.

8.2. Kayıt esnasında , organizasyon otoritesince belirlenecek kayıt ücretini yatırmış olacaklardır.

8.3. Geç kayıtlar yarış gününden bir gün önce saat 12.00’ye kadar iki katı kayıt  ücreti ödenmesi 
koşuluyla kabul edilebilir. 

8.4. Bu yarış için kayıtlarını yaptıracak yat sorumlularından alınacak kayıt formunda belirtilen 
bilgilere itibar edilecektir. Bu bilgilere göre sınıfl andırma ve kategori ayrımı yapılacaktır. Yarışlar 
sonunda dereceye giren yatlar yarış Teknik komite tarafından ölçülebilecek ve kayıt formunda 
belirtilen değerlerin yanlış olması halinde o yat DURUŞMASIZ DİSKALİFİYE edilecek ve diğer 
yatların sıralaması bir sıra yükselecektir. 

8.5. Kayıt esnasında organizasyon otoritesince her yata iki adet Numara Bandı verilecektir. 
Bütün yatlar bu numara bandlarını sancak ve iskele vardavelalarına tespit edecek ve tüm 
yarışlar süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, 
yarış komitesi tarafından “YARIŞA KATILMADI” olarak değerlendirilecektir.

9.  SORUMLULUK

9.1. Bu yarışları düzenleyen organizasyon otoritesi, yarış komitesi üyeleri ve sponsorlar; 
yarışlarda veya yarış dışı tüm faaliyetlerde yatlarda, yatlarda yarışanlarda, kaptan ve mürettebata 
dolaylı  veya dolaysız olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve 
sakatlıklarından hiç bir şekilde sorumluluk taşımayacaklardır. 

9.2. YAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI;
a) Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu ve yatlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon 
sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmeme, yarışa devam edip-etmeme sorumluluk ve 
kararının kendilerine ait olduğunu,
b)  Yarışın; yarış kurallarına göre idare edileceğini, kurallara uygun olarak verilen cezaları ve 
kesin kararları; bu kesin kararlarla ilgili olarak adli makamlara veya mahkemeye baş vurmamayı 
peşinen kabul ederler. 
c) Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının dikkatlerini 
çekeceklerdir. 
d) Ayrıca yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan edeceklerdir.

10. ÖLÇÜM VE DENETLEMELER 

Yatlar, yarıştan önce, yarış süresince veya yarıştan sonra teknik komite üyelerince gerekli 
görülecek her zaman kontrole tabi tutulabilirler. teknik komite üyelerine gerekli bütün kolaylıklar 
gösterilecektir.

11. DEKLARASYON

Yarışı bitiren her yat, fi niş hattından geçerken fi nişte görevli yarış komitesi botuna telsizi 
ile kendisini (numarasını ve ismini belirtmek suretiyle) tanıtmakla sorumludur. Finiş 
botu tarafından tespit edilememiş yatlar yarışı bitirmemiş (DNF) kabul edilirler.
 



12.  PROTESTOLAR 
Özel Yarış Kuralları kural 16 uygulanacaktır.

13.  YARIŞTAN ÇEKİLME
Bir yat yarıştan çekilmiş ise kendisine verilmiş sınıf / kategori bayrağı ile numara ve yarış 
bayraklarını arya edecek ve ilk fırsatta yarış komitesini VHF kanal 09 ile haberdar edecektir.

14.  TELSİZ  MUHABERESİ
Yarışlara katılan yatlarda VHF deniz telsizi bulundurulması mecburidir. Telsiz, yarış 
süresince açık tutulmalıdır. Yarış Komitesi’nin duyuruları telsiz vasıtasıyla yapılacaktır. Yatlar 
belirtilen kanalda  (VHF 09) diğer yatlarla konuşmayacak sadece organizasyon komitesi ve 
yarış komitesinin duyurularını dinleyecek, zorunlu hallerde yarış komitesine çağrı yapacaktır. 
Yarış Komitesi’nin herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.

15.   EKİP SINIRLAMASI
Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az üç olacak, ancak üst sınır yoktur.

16.  YATLAR ÜZERİNDEKİ REKLAMLAR
Yatların yelkenlerinde, bordalarında ve direklerinde veya herhangi bir yerinde  taşınan her 
türlü reklam ücrete ve izne tabidir. Ana sponsorun faaliyet alanındaki fi rmaların 
reklamları kesinlikle kullanılamaz.  Reklamını deklare etmeyen ve ücretlerini yatırmayan 
yatlar yarıştan diskalifi ye edilir ve izleyici olarak dahi Bodrum Kupası etkinliklerine hiçbir 
şekilde  katılamazlar. 

17.  KOMİTE BOTLARI 

17.1 Komite botları; start ve fi niş hatları ile gerektiğinde dönüş/geçiş noktalarında    bulunacaklar, 
yarış süresince fi lonun içinde seyrederek gerekli kontrollerini yapacaklardır. 

17.2  Yarış komitesinin ve yarışın yönlendirilmesi ile kontrolü, start hattında görev almış komite 
botundan yapılacaktır.

17.3 Yarış komitesinde görevli yatlardan Start ve Finiş’te gorevlendirilenler TURUNCU, diğer 
tekneler “R” (Reis-Romeo) kod bayrağını taşıyacaklardır. Bu bayrağın bulunmaması protesto 
sebebi olmayacaktır. 

17.4 Start ve fi niş hattında görevli yarış komitesi botları, teknik nedenlerle mevkilerini 
motor çalıştırarak da muhafaza etmeye çalışabilirler. 

17.5 Organizasyon otoritesi ve yarış komitesine ait bütün yatlar / motorlar, yarışmakta olan 
yatlara çapariz vermemeye çalışacaklardır.

************

INTERNATIONAL NAUTICAL FESTIVAL & REGATTA

ÖZEL YARIŞ KURALLARI

BU REGATTA, AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURALLARA UYGUN OLARAK YAPILACAK 

VE YARIŞCILAR, SADECE KURALLARA SADIK KALARAK KAZANMAYA GAYRET 

EDECEKLERDİR.



SPORTMENLIK VE KURALLAR
Yelken sporundaki yarışçılar, kendilerinden uymaları ve uygulamaları beklenen bir dizi 

kurallar tarafından idare edilirler. Sportmenliğin ana prensibi, bir kural hatası yaptıklarında 
hemen hatanın cezasını yerine getirmeleri veya  cezayı kabul etmeleri veya yarışı terk 

etmeleridir.
 

BÖLÜM 1- TEMEL KURALLAR
1.DÜRÜST YARIŞMA ve KURALLARIN KABULÜ

1.1 Bir yatın sahibi ve mürettebatı, yarışa sadece yelkenini kullanarak ve bu Özel 
Yarış Kurallarıyla dürüst ve sportmence katılacaktır. Bir yat, bu kurallardan birini ihlal 
etmesi halinde (başka bir kural uygulanmıyorsa)  yarış / protesto komitesi kararı ile 
cezalandırılacaktır.

1.2. Yarış esnasında kural ihlali yapan bir yat, yarıştan çekilecek veya yarış kurallarında 
belirtilen cezayı yerine getirecek veya kuralda belirtilen cezayı kabul edecektir. 

2. CAN KURTARMA ARAÇ - GEREÇLERİ VE KİŞİSEL CAN YELEĞİ

Bir yat , üzerinde taşıdığı bütün personele  yeterli olabilecek kapasitede can kurtarma araç-
gereci bulunduracaktır. Yarış komitesince “Y” (Yılmaz-Yankee) kod bayrağı komite botunda 
toka edilip telsiz ile üç defa yayın yapıldığında derhal giyilmek üzere yeterli sayıda can yeleği 
bulunduracaktır. Yarışçıların can  güvenliği tamamen kendilerine aittir.

3. YARDIM ETMEK 

Tehlikede bulunan herhangi bir yat veya şahsa yardım edebilecek durumda olan yatlar, her türlü 
yardımı yapacaklardır.

4.  YARIŞA KATILMA KARARI VE SORUMLULUĞU
Yarış için start edip etmemek ve yarışa devam edip etmemek sadece her yatın 
sorumlusunun yetkisindedir.

BÖLÜM -2 YARIŞLARIN ORGANİZASYON VE  
YÖNETİMİ
      
KISIM- 1 TARİFLER

5.  YARIŞ DUYURUSU

Organizasyon otoritesi tarafından yayınlanacak yarış duyurusunda; yarışın adı, yeri, tarihi, 
programı, yarışacak sınıfl ar ve kategorileri, kayıt ve iştirak şartları ve kısıtlamaları, kayıt tarihleri, 
varsa özel hükümler ve arzu edilen diğer bilgiler bulunacaktır.

6.  YARIŞ TALİMATI ve EK YARIŞ TALİMATLARI

6.1. Yarış talimatı ve ekleri kuraldır. Burada; Yarış talimatı ve eklerinde; start ve fi niş hatları, 
şamandıralar, kullanılacak bayraklar ve özel işaretler, fi niş için zaman sınırı, start saatleri ve 
(varsa) sırası, rota, ölçü ve denetim yöntemleri, akıntı gibi yarış komitesinin uygun göreceği 
bütün bilgiler yer alacaktır.



6.2.  Bu yarış ve uygulanan rotalar ile yatların limanlarda konaklama yerleri dikkate alınarak, 
hazırlanacak Ek Yarış Talimatları, yazılı olarak dağıtılamadığında, VHF kanal 09’dan ilan edilmek 
suretiyle de verilebilir. 

6.3 Yarış komitesi, özellikle rüzgarsızlık veya hava şartlarının kötü oluşu gibi nedenlerle daha 
önce belirlenmiş start ve fi niş hatları ile rotayı değiştirebilecektir. Bu yeni durumu, şayet imkanı 
varsa bir gece öncesinden ve en geç saat 21.00’e kadar ilan etmeye çalışacak, olamadığı takdirde 
en geç yarışın uyarı işaretinden 15 dakika önce denize açılmış yatlara  telsiz ile bildirilebilecektir. 
Telsiz mesajının yatlar tarafından alınmaması / alınamaması protesto nedeni olmayacaktır. 

KISIM- 2  YARIŞLARIN YÖNETİMİ

7.  GENEL

Yarış komitesi, yarışı görsel işaretler ve seda işaretlerini kullanarak, Özel Yarış Kurallarına ve 
Yarış Talimatına uygun olarak yönetecektir. Yarış komitesi tarafından kullanılacak görsel ve seda 
işaretleri Bölüm 5’de gösterilmiştir. Yarış komitesi, yarış talimatında yayınlamak suretiyle bu 
işaretlere ilaveler yapabilir.

Yarış komitesi, yarışa katılan yatların özelliğini dikkate alarak uyguladığı görsel işaretleri, telsizi 
ile de duyurmaya gayret edecektir. Teknik nedenlerden dolayı telsiz mesajlarının duyurulamaması 
protesto nedeni olamaz.

8.  START İŞLEMİ

8.1. Start alanı ve şekli, ek yarış talimatında belirtilecektir.

8.2. Start işlemi için bütün görsel ve seda işaretleri, start hattındaki yarış komitesi botundan ve 
aşağıdaki sırada verilecektir:

8.2.1. BİRİNCİ UYARI İŞARETİ , ilan edilmiş start saatinden 15 DAKİKA önce , 3 SEDA 
İŞARETİ ile beraber KIRMIZI BAYRAK toka edilerek verilir.

8.2.2. İKİNCİ UYARI İŞARETİ, starttan 10 DAKİKA önce İKİ SEDA İŞARETİ ile YEŞİL 
BAYRAK toka edilerek verilir. Bu bayrağın toka edilmesiyle beraber Kırmızı Bayrak arya 
edilecektir.

8.2.3. HAZIROL İŞARETİ, starttan 5 DAKİKA önce BİR SEDA İŞARETİ ile ULUSLARARASI 
‘’P ‘’ (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı toka edilerek verilir. Bu bayrağın toka edilmesiyle beraber 
Yeşil Bayrak arya edilecektir.

Hazırol İşareti verildiğinde, MOTORLARIN STOP EDİLMİŞ OLMASI MECBURİYETİ VARDIR. 

8.2.4. START İŞARETİ, Hazırlık İşaretinden beş dakika sonra “P” kod bayrağının  BİR 
SEDA İŞARETİ İLE ARYA edilmesi suretiyle verilmiş olur. 

8.3. START ETMEK : Bir yatın; teknesi, ekibi veya donanımının normal pozisyonunda herhangi 
bir kısmı, start hattını rota doğrultusunda kestiği an start etmiş olur. 

8.4. Start işaretinden itibaren 30 DAKİKA   içinde start  edemeyen yatlar, o günün yarışında 
“START ETMEDİ–DNS” olarak değerlendirilir.

9. ERKEN START ETMEK 

Start işareti verildiği anda, start hattını kesmekte olan veya hazırlık işaretinden sonra start 
hattını geçerek hattın rota tarafında bulunan yatlar, ‘’erken start eden yatlar”dır. Bu yatlar 



“ERKEN START EDEN YAT – OCS”  olarak değerlendirilirler.  

1.1 ERKEN START EDEN YATLARIN UYARILMASI

Erken start eden yatlar iki şekilde uyarılacaktır.

a- Yarış Komitesi erken start eden yatları teşhis edebilmiş  ise, derhal ‘’X’’ 
kod bayrağını BİR SEDA İŞARETİ ile toka edecektir. Bu bayrak 30 dakika tokada 
kalacaktır. Erken start eden yatlar bu süre içerisinde startlarını yenileyecekler veya Özel 
Yarış Kuralları, kural 20’de belirtildiği şekilde cezalandırılacaktır. Yarış komitesi, imkan 
varsa bu yatları telsiz ile ikaz etmeye çalışacaktır. Bu ikazı yapmaması protesto nedeni 
olmayacaktır. (Ferdi Geri Çağırma - Individual  Recall) 

b- Yarış Komitesinin teşhis edemeyeceği kadar fazla yatın erken start etmesi halinde ise 
BİRİNCİ TEKRAR (fi rst substitute) kod bayrağı, İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edilerek 
bütün yatlar geri çağrılabilir. Bu bayrağın bir seda işareti ile aryasından BİR DAKİKA 
SONRA, yarışın yeni start işlemi, kural 8’de belirtildiği şekilde başlatılacaktır.(Genel 
Geri Çağırma - General Recall)

10. YARIŞ ROTASINDA SEYRETMEK, ESAS ROTA VE ROTANIN KISALTILMASI

10.1 Bir yat start edecek, ek yarış talimatında belirtilen rota üzerindeki her dönüş/geçiş noktasını 
öngörülen tarafta ve doğru sıra ile dönecek/geçecek ve fi nişini yapacaktır.

10.2 Esas Rota, bir yatın, start işaretinden itibaren ve diğer yatların yokluğunda mümkün olan 
en kısa zamanda fi niş yapabilmesi için seyredeceği rotadır. Start işaretinden önce, esas rota 
yoktur.

10.3 ROTANIN KISALTILMASI :  Yarış komitesi, yarış duyurusu / yarış talimatı / ek yarış 
talimatında belirtilen rotanın uygulanması halinde, yarışın zaman sınırı içinde bitirilmesinin 
mümkün olamayacağına kanaat getirirse / güvenlik veya herhangi bir nedenle yarışı erken 
bitirmeye karar verirse rotayı aşağıdaki şekilde kısaltabilir:

a-  Kısa Rota uygular:
Bunun için yarış talimatında kısa rotanın tarif edilmiş olması gerekir. Kısa rotayı uygulayacak 
yarış komitesi, “S” (Seydi/Sierra) kod bayrağını, birinci uyarı işaretinden önce BİR 
SEDA İŞARETİ ile start  hattındaki yarış komitesi botunda toka edecek ve bu durumu telsizi 
ile de duyuracaktır. “S” (Seydi) kod bayrağı yarış süresince tokada kalacaktır.

b-  Rota Kısaltması yapar:
Yarışma, normal rotada devam ederken yarış komitesi, yine zaman sınırını veya hava 
muhalefetini veya yarışın güvenliğini dikkate alarak veya herhangi bir nedenle yarışı uygun 
göreceği bir mevkide bitirmeye karar verebilir. Bunun için rota üzerindeki uygun bir mevkide  
fi niş hattını kuracaktır. Bu hat, atılacak bir şamandıra veya bir burun, fener veya başka 
bir alamet ile atılacak bir diğer şamandıra veya  yarış komitesi botu arası olacaktır. Yarış 
komitesi botu ,veya yarış komitesine ait başka bir bot fi niş hattındaki mevkiini aldığında “S” 
(Seydi) kod bayrağı ile MAVİ FİNİŞ BAYRAĞI’nı da toka edecektir. Rotayı kısalttığını 
telsizi ile duyurmaya çalışacaktır. 

11.YARIŞIN ERTELENMESİ

11.1 Ertelenen bir yarış , startı programda belirtilen zamanda verilmeyen, yarış komitesinin 
kararına göre herhangi bir zamanda yapılabilecek bir yarıştır.

11.2 Yatlar, herhangi bir nedenle yarış komitesinden erteleme talep edemezler.



11.3  Ertelemenin ilan edilmesi ;

a-  CF (CEVAP FLAMASI) İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ‘’Startı 
verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. Yeni start işlemi, bu işaretin aryasından BİR 
DAKİKA sonra başlayacaktır.”
b-  CF (CEVAP FLAMASI), “H” (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA 
İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ‘’Startı verilmemiş yarışlar ertelenmiştir. 
Diğer işaretler karada/limanda verilecek- tir.” 
c-  CF (CEVAP FLAMASI), “A” (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde İKİ SEDA 
İŞARETİ ile toka edildiğinde anlamı, ‘’Startı verilmemiş bütün yarışlar başka bir 
güne ertelenmiştir.’’

12. ABANDONE 

Abandone edilen bir yarış, yarışmanın başlangıcından herhangi bir zaman sonra 
yarış komitesince GEÇERSİZ ilan edilen bir yarıştır. Bu yarışın startı tekrarlanabilir.

12.1. Bir yarış, aşağıdaki nedenlerden dolayı abandone edilebilir. 

a-  Kötü hava şartları nedeniyle ,
b- Yarışın, yetersiz rüzgar nedeniyle zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün 
olmayacağına kanaat getirilirse, 
c- Yarışmanın güvenliğini ve/veya tarafsızlığını doğrudan etkileyen başka herhangi bir 
nedenle, 
d- Yarış alanını belirleyen bir şamandıranın kaybolması veya yer değiştirmesi nedeni ile,

12.2 Bir yat, zaman sınırı içinde yarışı kurallarına göre bitirmiş ise bu yarış , protesto komitesinin 
yarış idaresinde ve devamında bir hata yapıldığına kanaat getirmesi hali dışında abandone 
edilemez. 
12.3  Yarış talimatında belirtilen veya daha sonra ek talimat olarak duyurulan zaman sınırı 
içinde hiçbir yat yarışı bitiremez ise bu yarış abandone edilir. KOMİTE, BELİRTİLEN SÜRE 
İÇİNDE YARIŞIN BİTİRİLEMEYECEĞİ KANAATİNE VARIRSA, DAHA ÖNCE DE ABANDONE KARARI 
VEREBİLİR.
1.4 ABANDONENİN İLAN EDİLMESİ ;

a- Yarış komitesi botunda “N” (Neptün-November) kod bayrağı, ÜÇ SEDA İŞARETİ 
ile toka edildiğinde ‘’Bu yarış abandone edilmiştir. Ancak tekrarlanabilir. Bir 
sonraki anonsun dinlenmesi gerekmektedir.
b- N kod bayrağı “H” (Halat-Hotel) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile 
toka edildiğinde anlamı, ‘’Bu yarış abandone edilmiştir. Diğer işaretler karada/
limanda verilecektir. Karaya/limana dönünüz’’ anlamına gelir. 
c- N kod bayrağı “A” (Aydın-Alfa) kod bayrağı üzerinde ÜÇ SEDA İŞARETİ ile 
toka edildiğinde anlamı, ‘’Bugünkü bütün yarışlar abandone edilmiştir’’ anlamına 
gelir.

13. TEKRARLANACAK YARIŞLAR 

Bir yarış tekrarlanacağı zaman;
 

a-   Esas yarışa kaydını yaptırmış bütün yatlar bu yarışa katılabilirler. 
b-   Esas yarışta yapılan kural ihlalleri bu yarışta geçersizdir.

14. “M” (MERIH) KOD BAYRAĞI’NIN KULLANILMASI 

Yarış rotası üzerinde bulunabilecek bir dönüş / geçiş şamandırası kaybolmuş veya yerinde 
değilse; yarış komitesi;



a-  Onu doğru yerine koyacak, veya
b- Yerine üzerinde “M” bayrağı bulunan ve devamlı seda işaretleri ile dikkat çekecek bir 
komite botu koyacaktır.

15. FİNİŞ ve YARIŞ SÜRESİNİN UZATILMASI

15.1 Finiş alanı ve şekli Ek Yarış Talimatında belirtilecektir. 

15.2  Finiş hattı kurulduğunda , fi niş hattında görevli yarış komitesi botu direğine MAVİ  
BAYRAK toka edilecektir. 

15.3  FINISH - Bir yat; tekne,  tayfa veya donanımının normal pozisyonda herhangi bir  kısmı 
(rota doğrultusunda gelerek) fi niş hattını  kestiği an  fi niş yapmıştır. Ancak fi nişin  geçerli 
olabilmesi için yatın tamamının fi niş hattını geçerek neta olması gerekir. 

15.4 Finiş hattı üzerinde olan yat , FINIS BOTUNA telsizi ile kendisini tanıtacaktır. 

15.5 Finiş yapan yatlara, fi niş hattındaki FINIS komite botundan fi niş yaptıklarına dair düdük 
çalınacaktır. 

15.6  Finiş yapan yat, fi niş hattını geri kat etmeyecektir. 

15.7  Finiş için ilan edilen zaman sınırı sona erdiğinde , fi niş hattında görevli yarış komitesi 
botunda MAVİ BAYRAK İKİ SEDA İŞARETİ ile arya edilerek yarışma sona erdirilecektir. Bu 
durum telsiz ile de duyurulacaktır. 

15.8 Yarış sona erdiğinde , fi niş yapamamış olan yatlar ‘’ FİNİŞ YAPMADI - DNF ‘’ olarak 
puanlandırılacaklardır. 

15.9 Yarış komitesi gerekli gördüğü taktirde VHF kanal 09 dan ilan  etmek suretiyle yarışın 
fi niş zaman limitini uzatabilir. Bu hususun uygulanıp - uygulanmaması ile zamanın az veya 
çok uzatılmış olması bir protesto nedeni olamaz. Süre uzatılacak ise STARTTAN İTİBAREN 
EN GEÇ İKİ SAAT İÇİNDE telsiz ile ilan edilecektir. Yarışçılar süre uzatılması talebinde  
bulunamazlar. 

16.PROTESTO İŞLEMİ

16.1. Bir yat protesto verme niyetini;

a.  OLAYDAN HEMEN SONRA İLK FIRSATTA protesto vereceği yata SESLENMEK 
(telsizi ile duyurmak) suretiyle belirtecek ve fi niş hattından geçerken YARIŞ 
KOMİTESİ FİNİŞ BOTU’na da telsizi ile bildirecektir.

b. Protestolar, o gün yapılan YARIŞIN FİNİŞİNİ MÜTEAKİP İKİ SAAT  İÇİNDE, 
startta görevlendirilen yarış komitesi botundaki yarış sekreterliğine, buradan temin 
edecekleri protesto formuna yazarak verilecektir. 

c. Protesto formu, sadece yatın sahibi/sorumlu kişisi veya yazılı yetki verdiği 
kişi tarafından doldurularak yarış sekreterliğine teslim edilecek ve ancak bu kişi 
protesto duruşmasına katılabilecektir. Protestoda, olayın ayrıntıları, zaman, yer, kural, 
yatların pozisyonları  ve şahitler yazılacaktır.

d. Protesto ücreti US$ 50 olup protestonun kazanılması halinde iade edilecek,  
kaybedilmesi  halinde ise organizasyon komitesi adına irad kaydedilecektir. 

16.2. Protesto komitesi , mümkün olduğu takdirde protestolara alınma sırasına göre ve aynı 
gün bakacak ve sonuçlandıracaktır. Bunu gerçekleştiremez ise müteakip duruşma gün ve saatini 
ilan edecektir. Bu hususu telsizi ile duyuracaktır.



16.3. PROTESTOLARIN TAKİBİ YARIŞÇILARIN SORUMLULUĞUDUR. Şahitleri duruşma 
zamanı duruşmada bulundurmak sorumluluğu da yine protestoya taraf olanlara aittir. Bu 
maksatla protesto duruşmasında erteleme istenemez.

16.4. İlan edilen zamanda protesto görüşme mahallinde bulunmayan  tarafl ar hiçbir hak 
talebinde bulunamazlar ve duruşma gıyaplarında yapılarak sonuçlandırılır. 

16.5. Finiş sıralamasında, kendi hatası olmaksızın yaris komitesinin yanlis degerlendirme 
yaptigini iddia eden yat veya yatlar yazılı olarak düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme 
talebi için herhangi bir ücret ödenmez. 

16.6. Bir yat, başka bir yatın hatasından dolayı kural ihlali yaptığına inanıyorsa , kendisini  
temize çıkarmak  için  bu yata geçerli bir protesto vermeli ve bu hususu protesto duruşmasında 
kanıtlamalıdır. 

16.7. PROTESTO KOMİTESİNİN KARARLARI KESİNDİR. BU KARARLAR  TEMYİZ  
EDİLEMEZ. 

BÖLÜM 3-YATLARIN KARŞILAŞMASI
 

Yarışa kaydını yaptırmış, yarış parkuru içinde veya yakınında seyreden veya 
yarışmaya niyetli olan veya yarışan veya yarışmış olan yatlar arasında Yarış Kuralları 
uygulanacaktır. Bu kurallar altında seyreden bir yat ile bu kurallar altında seyretmeyen bir 
gemi karşılaştığında Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (IRPCAS) veya 
Devletin Geçiş Hakkı Kuralları uygulanır.

17. YOL HAKKI 

17.1 Çatışma tehlikesi olacak şekilde iki  yelkenli yat birbirine yaklaşıyorsa, bu yatlardan biri 
aşağıda  belirtildiği şekilde  diğerinin yolundan çıkacaktır. 

a- Rüzgarı  farklı bordalardan kullanan yatlardan, rüzgarı iskeleden kullanan yat diğerinin 
yolundan çıkacaktır (iskele kontra yat, sancak kontra yata yol verir).

b- Her iki yat da rüzgarı aynı taraftan kullanıyorsa, rüzgar üstünde olan yat, rüzgar 
altında olan yatın yolundan çıkacaktır (rüzgar üstü yat, rüzgar altı yata yol verir).

c- Rüzgarı iskeleden kullanan bir yat, rüzgar üstünde bir yat görür ve bu gördüğü yatın 
rüzgarı iskele tarafından mı yahut sancak tarafından mı kullanıldığını saptayamazsa, 
gördüğü diğer yatın yolundan çıkacaktır.

17.2.  Yatın ana yelkeninin şiştiği taraf veya seren yelkenli bir yatta baştan kıça  doğru olan en 
büyük yan yelkenin şiştiği tarafın aksi tarafı, rüzgar üstü sayılacaktır.

17.3  Bir yatın normal durumunda gövdesi ve ekipmanı, diğer bir yatın normal durumunda 
gövdesi ve ekipmanının en arka noktasından omurgaya dik çizilen bir çizginin gerisinde kaldığı 
zaman bu yat, arkadan neta’dır. Diğer yat ise önden neta’dır. Herhangi biri arkadan neta 
olmadığı zaman kapatmalıdırlar. Yatlar arasında kapatma yoksa, arkadan neta olan yat önden 
neta olan yata yol verecektir (Arkadan neta yat, önden neta yata yol verir).

17.4 Tramola veya kavanca yapmakta olan yat, normal seyrini yapmakta olan yatların  yolunu 
bozmayacaktır. Dolayısıyla  bu hareketini diğer yattan yeterince uzakta yapacaktır. 



17.5. Yol hakkına sahip bir yat, yol vermesi/uzak durması gereken bir yat ile karşılaştığında; 
kendisine yol verilmediğine/uzak durulmadığına karar verdiğinde,  çarpışmaktan kaçınmak 
amacıyla gerekli manevrayı  yapacaktır. Bu durumda yol hakkına sahip yat, diğer yata  protesto 
verebilecektir.

17.6. Yol hakkı olan bir yat rota değiştirirken, diğer yata başlangıçta uzak durması için yer 
verecektir.

17.7. Start işaretinden sonra, start hattının start öncesi tarafına geçmeye çalışan bir yat, normal 
olarak start etmekte olan yatlardan uzak duracaktır. 

17.8. Yarışırken bir şamandra veya engeli (ada, kayalık bir bölge veya yol hakkına sahip 
başka bir tekne veya yarışmayan ancak yarış rotasında engel teşkil eden büyük bir teknenin 
varlığı halinde, gibi) aynı tarafta bırakarak geçmek/dönmek zorunda olan yatlardan; içteki yat 
durumunda olan yat yol hakkına sahiptir. Bir şamandra veya engelin geçilmesinde/dönüşünde 
içteki yat tanımı, bir şamandrayı veya engeli rota değiştirmeksizin geçebilecek durumdaki, 
şamandraya/engele en yakın olan yattır.  Dıştaki yatın, manevra için gerekli yeri verip uzak 
durması gerekir.  

17.9 Kural 17.8 deki “Yer” tanımı, iç yat durumunda olan bir yatın bir şamandra veya engel ile 
dış yat arasından geçmesi veya dönmesi için gerekli yerdir. Bu yer, manevranın bir parçası ise 
tramola veya kavanca için gereken yeri de kapsar.

“Engel”, bir yatın dogrudan ona doğru seyrederken ve ondan bir tekne boyu uzaklıkta iken 
önemli bir rota değişikliği yapmadan geçemeyeceği bir nesnedir.

Kurallarda belirtilen “Uzak Durma”, yol hakkına sahip olan yat rotasında seyredebiliyorsa ve 
yatlar aynı kontrada ve kapatmalıyken eğer rüzgaraltı yat, rüzgarüstü yat ile hemen temas 
etmeden her iki yönde rota değiştirebiliyor ise, bir yat diğer yattan uzak durmaktadır.

17.10 Yukarıdaki kurallardan 17.1  ile 17.8 arasında bir ihtilaf olması halinde şamandra ve 
engelden üç tekne boyu mesafeden itibaren geçinceye kadar  Kural 17.8 geçerlidir.

BÖLÜM - 4 YARIŞTA DİĞER KURALLAR , CEZALAR, 
PUANLAMALAR VE ÖDÜLLER
 
18.  Yarış için kaydını yaptırmış, ancak start hattına gelmeyen veya yarışı  terk eden yatların  
sorumluları, durumu yarış komitesine  en  kısa zamanda  bildireceklerdir.

19. YASAKLANMIŞ  HAREKETLER 

BİR YAT, YARIŞMA HALİNDE İKEN SADECE RÜZGAR VE SUYUN KUVVETİNDEN 
YARARLANACAKTIR 

(yüzerek tekneyi çekmek veya itmek, kürek çekmek vs yasaktır)

19.1 Hazırlik işareti  verildiği (P-kod bayrağı toka edildikten sonra) andan itibaren 
fi nis yapana veya yarışı terk edene kadar yaris devam etmektedir. Bu sure icinde 
motor çalıştırılmayacaktır.

19.2 Yarış komitesince  belirlenen görüşme kanalını (VHF kanal 09) yatların dinleme mecburiyeti  
vardır. Yarış komitesinin duyuruları bu kanaldan  yapılacaktır. Yatların kendi aralarında yapacakları 
görüşmelerde bu kanal kullanılmayacaktır.



19.3 Yatlar seyir halindeyken seyir emniyeti ile ilgili bütün donanımı taşımak 
zorundadırlar. Örneğin, pervaneleri  sökülmüş olmamalı, demir ve zincir o yata uygun,  hemen 
kullanıma hazır olmalı, emniyet ile ilgili kısıtlama yapılmamalı vs). 

19.4  Şamandraya çarpma, hazırlık işareti verildikten sonra bir yat, start hattını belirleyen 
bir start şamandrasına, seyretmekte olduğu rota ayağını başlatan, sınırlayan veya bitiren bir 
şamandraya veya fi niş yaptıktan sonra  fi niş şamandrasına dokunmayacaktır. Start ve fi niş 
hattında yer alan komite botları da şamandra olarak nitelendirilecektir.

20. CEZALAR 

20.1        Bodrum Cup International Nautical Festival & Regatta’ya katılan yatların özellikleri 
ve yarışın uzunluğu dikkate alınarak, kural ihlali yapan yatlar için aşağıda 
belirtilen “CEZALAR” uygulanacaktır.

20.2        Hazırlık işareti verildikten sonra;
 

a-   Motor çalıştıran bir yata  en az 30 dakika zaman cezası verilir. Uzun süre motor 
çalıştırdığı tespit edilen yat diskalifi ye edilir.

b-  Start alanında diğer bir yatın yapacağı kural ihlali nedeniyle zor durumda kalan 
ve çatışmayı ancak motor kullanarak önleyebilecek durumdaki yat, motor 
kullanarak bu durumdan kurtulabilir. Bu durumu Yarış Komitesine hemen VHF 
kanal 09 ile bildirmelidir. Ceza verilip verilmeyeceği protesto kurulu tarafından 
değerlendirilecektir.

c-   Start yaparken bir start şamandrasına, rota üzerinde bulunabilecek bir dönüş/
geçiş şamandrasına veya fi nişten sonra bir fi niş şamandırasına (start ve fi niş 
hatlarında bulunan veya bir dönüş/geçiş şamandrası yerine konulmuş bir yarış 
komitesi botu da şamandra sayılır) çarpan bir yata 20 dakika zaman cezası 
verilir.

d-  Kural ihlali yapmasının sebebi olarak, diğer yatın kural ihlali yaptığını iddia 
eden yat, diğer yata protesto vermelidir.

e-   Yarış rotası üzerinde elde olmayan nedenlerle bir kayalık bölge gibi tehlikeli 
olabilecek durumla karşılaşan yat, bu durumdan kurtulmak amacıyla 
motor çalıştırdığında, bu durumu yarış komitesine hemen VHF kanal 09 ile 
bildirecektir. Bu yata Ceza verilip verilmeyeceği protesto kurulu tarafından 
değerlendirilecektir, verilecek ceza 20 dakikadan az olamaz. 

f-    Yarış esnasında yol hakkı olan tekneden uzak durmayarak/yer vermeyerek, onun 
çarpışmayı önlemek amacıyla rota değiştirmesine veya motor çalıştırmasına 
sebep olan yol vermesi gereken yata protesto komitesinin kararıyla en az 20 
dakika zaman cezası verilecektir.

g-  Erken start eden bir yat, startını belirtilen zaman içinde ve diğer yarışan yatları 
etkilemeden yenilemelidir. Bunu yapmaması halinde yata 45 dakika zaman 
cezası verilir.

h-  Bölüm 4, Madde 19’daki Yasaklanmış Hareketleri ihlal eden,   Kural ihlali yaparak 
kendisine önemli bir avantaj sağlamış yata protesto komitesinin kararıyla 
sağladığı avantajın özelliklerine bağlı olarak en az 20 dakika zaman cezası 
verilecektir veya yat diskalifi ye edilecektir.

20.3 Yukarıda belirtilen zaman cezaları, yatın yarıştığı kategorisinde ve puanlandirilacagi diger 
klasman ve guruplamalarda değerlendirilir ve zaman cezası onun fi niş zamanına ilave edilir.

20.4 Herhangi bir nedenle ceza verilen bir yatın fi niş puanı 21.4 maddesinde belirtilen puandan 
daha kötü olamaz. 
20.5 Sportmenlige aykiri davrandiklari, protesto komitesi karariyla belirlenenler o 
yaris (etap) veya seri yarisin tamamindan ihrac edilirler.



21. PUANLAMA 
 Tekneler BCR (Bodrum Cup Rating) sistemi ile derecelendirilecektir. 

21.1   Her teknenin her etap için toplam zamanı start ve fi niş hatları arasında geçirdiği sürenin 
saniye cinsinden ifadesidir. Bu süreye kabul edilen handikap sisteminde o tekneye ait 
olan rating katsayısı uygulanır. Ve düzeltilmiş zaman derecesi elde edilir. Eğer varsa 
teknenin aldığı cezalar da bu zamana eklenir. BCR (Bodrum Cup Rating) sistemi ile o 
etabın nihai derecelendirmesi yapılır. (sıralama küçük zamandan büyük zamana doğru 
artar)  En düşük düzeltilmiş zamana sahip tekne o etabın birincisi ilan edilecektir. 
Düzeltilmiş zaman hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst 
değere) yuvarlatılacaktır.

21.2 Puanlama her kategori için ayrı ayrı yapılır.

21.3 Az Puan Sistemi kullanılacaktır. Birinci olan tekne 1, ikinci olan 2, üçüncü olan 3, dördüncü 
olan 4 puan alır. Sonraki her sıra için bir puan ilave edilir.

21.4 Start alanına gelmeyen bir tekne (DNC), Start alanına gelen fakat start etmeyen (DNS, 
OCS), fi niş yapmayan (DNF), fi nişten sonra terk eden (RAF) veya diskalifi ye olmuş (DSQ, 
DNE ve DGM) bir tekne, fi niş değerlendirmesinde, start alanına gelen tekne sayısından 
bir fazla puan alır 

21.5 EN KÖTÜ YARIŞ PUANININ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASI  (YARIŞ ATMAK)

a. Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap Yat Yarışı , bir seri yarıştır. Bu seri  yarışta üç yarışa 
kadar yarış atılmaz ve bu üç yarış üzerinden değerlendirme yapılır. Dört yarış yapılmış 
ise en kötü derecenin alındığı bir yarış atılarak kalan yarışlar üzerinden değerlendirme 
yapılır. Beş  yarış yapılmış ise en kötü derecenin alındığı bir yarış atılarak kalan yarışlar 
üzerinden değerlendirme yapılır. 
b. Dürüst yarışmadığı nedenle diskalifi ye edilen yatın diskalifi ye olduğu yarış atılamaz 
(DNE) 

21.6  Diskalifi ye olan, start etmeyen, fi niş yapmayan ve yarışı terk eden yatlara, yarışa o sınıf 
/kategoride kaydı yapılmış yat sayısı +1 puan verilir.

21.7  En az puanı alan yat birinci olur ve diğerleri de buna göre sıralanırlar. 

21.8  Bu seri yarışta, yatların toplam puanları eşit ise, sonuç;
a.  Seri yarış süresince alınan en iyi dereceler karşılaştırılarak bulunur. 
b. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa , beraber yarıştıkları son yarışta diğerini geçen   
lehine bozulur. 

21.9  HANDİKAP 
Bu yarışta performansa bağlı handikap sistemi uygulanacaktır. Sistemin esasları ve işleyişi 
ayrıca ilan edilecektir.

22     PUANTAJ  KISALTMALARI 

DNC - yarış için kaydını  yaptırmış olmakla beraber , yarışa katılmayan/ start alanına 
gelmeyen yattır. 
DNS - start alanı ve civarına kadar gelmiş olmakla  beraber start etmeyen/ edemeyen 
yattır.
DNF - fi niş yapmayan /yapamayan yattır. 
OCS – start işareti verildiğinde start hattı üzerinde veya ilerisinde bulunan yattır.
RAF -  fi niş yaptıktan sonra yarıştan çekilen yattır. 
DSQ - diskalifi ye  edilen yattır. 
DNE – atılamaz diskalifi kasyon
RDG -  düzeltme verildi



23. ÖDÜLLER 
Ödüller sınıf/kategori, genel klasman ve özel ödüllerden oluşur. 

23.1 THE BODRUM CUP :
Bu kupa, The Bodrum Cup ‘ın en büyük ödülüdür. Geleneksel Tarzda inşa edilen yatlar sınıfında 
genel klasman birincisine verilir.
Bu ödül BİR KUPA ile bir yıl saklayacağı REGATTA BAYRAĞIndan ibarettir.
Genel klasman birincisi belirlenirken,  genel fi niş sırasına göre en  az  puanı   almış  olan yat 
dikkate alınır. 

23.1.1. THE BODRUM CUP  REGATTA BAYRAĞI:
The Bodrum Cup’ı kazanan yata bir yıl saklamak üzere verilir. Üç kez Bodrum Cup’ı kazanan yat 
bu bayrağı  ömür boyu taşımaya hak kazanır.

23.2 GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ: 

23.2 .1 Geleneksel ve Geleneksel olmayan tarzda inşa edilen yatlar sınıfl arında ilk beş yata 
verilir. Yatlar genel klasmanında genel fi niş sırasına göre en  az  puanı   almış  olan yat dikkate 
alınır. 

23.2 .2 HALİKARNAS BALIKÇISI

Gulet ve Tırhandil yatlar  kategorilerinde yarışan, kayıt anında yarış süresince balon ve benzeri 
yelken kullanmayacağını beyan eden yatlar standart yelken genel klasmanında da yarışmaya 
hak kazanırlar. Ödüller ilk üç yata verilir. Genel fi niş sırasına göre en  az  puanı   almış  olan yat 
dikkate alınır. 

23.3  SINIF / KATEGORİ ÖDÜLLERİ: 
Her kategorinin ilk üçüne verilir.

23.4 ÖZEL ÖDÜLLER

23.4.1 10 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 10 yıl katılan yatlara verilir.

23.4.2 15 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 15 yıl katılan yatlara verilir.

23.4.3 20 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 20 yıl katılan yatlara verilir.

23.4.4 25 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 25 yıl katılan yatlara verilir.

23.4.5 EN GENÇ YARIŞMACI ÖDÜLÜ:
Geleneksel olarak her yıl The Bodrum Cup yarışlarına katılan yaşça en küçük katılımcıya verilen 
ödüldür.

23.4.6 MAVİ YOLCULUK MUTFAĞI YEMEK YARIŞMASI
Yarışa katılan yatlar arasında Ana Yemek, Meze ve veya Tatlı dallarında dereceye giren ilk üç 
yata ve ekibine verilen özel ödüllerdir

23.4.7 SPONSOR FİRMA ve KURUM TEŞVİK ÖDÜLLERİ:
 Dereceye giren yatlara sponsor fi rmalar ve kurumlar tarafından verilen ödüllerdir



BÖLÜM - 5 YARIŞ KOMİTESİ TARAFINDAN 
KULLANILACAK GÖRSEL ve SEDA İŞARETLERİ

Kullanılacak görsel ve seda işaretleri aşağıda belirtilmiştir. Yukarı ve aşağı yönleri gösteren 
okların anlamı bayrakların toka veya arya edilmesidir. Nokta şeklinde gösterilen işaretler ise 
seda işaretleri olup, tek nokta tek sedadır. ●....● şeklinde gösterilen işaret, birbirini tekrarlayan 
seda işaretleridir.

AP Tek başına kullanıldığında:  “Startı verilmemiş yarışlar
ertelenmiştir.”  Birinci uyarı işareti  veya diğer işaretler bu
bayrağın aryasından 1 dakika sonra verilecektir.  
 
    H bayrağı üzerinde kullanıldığında, “Startı verilmemiş
  yarışlar ertelenmiştir. Diğer işaretler karada / limanda verilecektir.”  

    A bayrağı üzerinde kullanıldığında “Startı verilmemiş yarışlar
  başka bir güne ertelenmiştir.”

L Karada kullanıldığında (karadaki yarış sekreterliği işaret direği
veya limanda bulunan yarış komitesi botunda) “Yarışçılar için
duyuru vardır”.
   Denizde seyir halindeki yarış komitesi botunda kullanıldığında
“Beni takip ediniz.”

M Yüzer bir cisim, tekne veya başka bir cisim üzerinde
kullanıldığında “şamandıra yerine” kullanıldığını belirtir.

N  Tek başına kullanıldığında; “Bütün yarışlar abandone edilmiştir.
Start alanına dönünüz.” Diğer işaretler bu işaretin aryasından
1 dakika sonra verilecektir.

   H bayrağı üzerinde kullanıldığında; “Bütün yarışlar abandone
edilmiştir. Diğer işaretler karada verilecektir.”
   A  bayrağı üzerinde kullanıldığında,
   “Bugünkü bütün yarışlar abandone edilmiştir.” 

P Hazırlık işaretidir. Start işareti 5 dakika sonra verilecektir.

S  Uyarı işaretinden önce veya bu işaretle beraber kullanıldığında
yarış talimatında açıklanan kısa rota uygulanacaktır. 

Rota üzerinde seyredilirken yarış komitesi rotayı kısaltmak istediği
takdirde uygun göreceği bir mevkide bu işareti fi niş bayrağı ile
beraber kullanarak “yarışı burada bitiriniz” der.  

X Ferdi Geri Çağırma.
 
 Birinci Tekrar - Genel Geri Çağırma Diğer işaretler bu
işaretin arkasından 1 dakika sonra verilecektir.
Y Kişisel can yeleği kullanma mecburiyeti vardır.



THE BODRUM CUP
28th INTERNATIONAL NAUTICAL FESTİVAL & REGATTA

17-22 EKİM 2016
EK YARIŞ TALİMATI  - 1

1.Bu yarış toplam 5 etaptan oluşan bir seri yarıştır.   

2. PROGRAM

16 EKİM 2016:    DİNO CUP (25 yaş ve üzeri optimist yarışı)  
 İçmeler B.B.B.Yelken Tesisleri SAAT 13:00

17 EKİM 2016:    BODRUM ETKİNLİKLER
 TURKISH AIRLINES Yarış Brifi ngi  MARINA YACHT CLUB SAAT 15:30
 Tüm Yat ekipleri ve Yat Sektörü Kortej yürüyüşü SAAT 17:00
 Açılış Seremonisi BELEDİYE MEYDANI SAAT 18:00
 The Bodrum Cup Art Show (Karma Resim Sergisi - Fahri Kaptan I Feribotu) SAAT 19:00
 Bodrum Cup Parti (Mehmet Erdem) MANDALİN BAR SAAT 21:30 
 
18 EKİM 2016 : BODRUM BELEDİYESİ “İZ BIRAKANLAR” 
 (Ömer Aras-Uğur Boran-Mehmet Oğuz-Erdoğan Yavaş) ETABI
 (BODRUM–GÜMÜŞLÜK) 12  NM
 Start  SAAT 11:00
 “Mavi Yolculuk Mutfağı” Yemek Yarışması elemeleri SAAT 19:00
 The Bodrum Cup Art Show Fahri Kaptan I Feribotu SAAT 19:00
 (Karma Resim Sergisi, Fatih Evci & Nihan Atlığ Akustik Konser : Keman&Piyano)
 Akustik Konser (Fatma Turgut) OFF GÜMÜŞLÜK SAAT 21:30 
 
19 EKİM 2016 :  TAV PASSPORT ETABI (GÜMÜŞLÜK - LEROS) 17 NM
 Start SAAT 10:00
 The Bodrum Cup Art Show Fahri Kaptan I Feribotu (Karma Resim Sergisi) SAAT 19:00

20 EKİM 2016 :  NEF ETABI  (LEROS - LEROS) 23  NM
 Start SAAT 10:00
 The Bodrum Cup Art Show Fahri Kaptan I Feribotu (Karma Resim Sergisi) SAAT 19:00
 Beach Party SAAT 22:00

21 EKİM 2016 :  PALMARİNA BODRUM ETABI  (LEROS - YALIKAVAK) 17  NM
 Start  SAAT 10:00
 The Bodrum Cup Art Show Fahri Kaptan I Feribotu SAAT 19:00
 (Karma Resim Sergisi, Fatih Evci & Nihan Atlığ Akustik Konser : Keman&Piyano)
 Kokteyl Prolonge, PALMARİNA BODRUM SAAT 19:30
 İmza günü : Mehmet Yavaş, Cenigz Çoban,
 Ali Eyüboğlu, Demet Cengiz
 “Mavi Yolculuk Mutfağı” Yemek Yarışması Finali SAAT 19:30
 Konser SAAT 21:00

22 EKİM 2016:  TECHNOGYM ETABI    (YALIKAVAK - BODRUM) 19  NM
 Start  SAAT 10:00
 Regatta Ödül Töreni  HALİKARNAS  SAAT 20:00
 Konser Sertab Erener SAAT 22:00
 
  



BAŞARILI YARIŞLAR DİLERİZ
YARIŞ KOMİTESİ

3. START VE FİNİŞ HATLARI

3.1 Start saatleri 1.ci gün 11.00, 2-3-4-5. günler 10:00 

4.START VE FİNİŞ HATLARINDA KULLANILACAK ŞAMANDIRALAR:

Sarı veya turuncu renkte ve küresel veya silindir olacaktır. Teknik nedenlerle şamandıra 
atılamaması halinde yarış komitesi start ve fi niş botları şamandıranın yerine kullanılabildiği 
gibi üzerinde “M” kod bayrağı taşıyan başka bir bot/tekne de bu maksatla kullanılabilecektir.

5.YARIŞ KOMİTESİ BOTLARI:

Yarış komitesinin start ve fi niş botları, start ve fi niş hattındaki durumlarını teknik nedenlerle 
makine kullanarak da muhafaza edebilirler. Şamandıra yerine kullanılacak komite botu da 
makina kullanabilir.

6.ZAMAN SINIRI :

Etapların yarış bitirme süresi saat 18:00’e kadardır. 

7.YARIŞMALARA KATILAN YATLARIN KATEGORİ BAYRAK RENKLERİ : 

Gulet A(Kırmızı), Gulet B (Mavi), Gulet C (Sarı), Gulet D (Siyah),  Tırhandil A(Yeşil), Tırhandil 
B(Yeşil-Beyaz), Mozaik (Kahverengi) , Cruiser A (Mor), Cruiser B (Sarı-Mavi), Cruiser C 
(Turuncu)

8-TELSİZ ANONSLARINDA KULLANILACAK ÇAĞRI İSİMLERİ VE LÜZUMLU DİĞER 
BİLGİLER :

YARIŞ KOMİTESİ’NE YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:
“YARIŞ KOMİTESİ”

FİNİŞ HATTINDAKİ FİNİŞ BOTUNA YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:
“FİNİŞ KOMİTESİ”

BODRUM KUPASI ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN: 
“ORGANİZASYON KOMİTESİ”

SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN (HASTANE GEMİSİ) YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN:
“HASTANE”

İLK YARDIM BOTU İÇİN YAPILACAK ÇAĞRILAR İÇİN :
“BODRUM DENİZ KURTARMA”

9- ROTALAR:
Start ve Finish hatları kurulduktan sonra Komite botları ve/veya şamandıraların koordinatları 
Derece, dakikalar ondalık sayı formatında (örneğin 37° 9.337Kuzey, 26° 52.475 Doğu) ilan 
edilecektir.





BODRUM BELEDİYESİ  “İZ BIRAKANLAR”
Ömer Aras – Uğur Boran – Mehmet Oğuz – Erdoğan Yavaş

ETABI
1. GÜN 18 EKİM 2016 SALI

BODRUM – GÜMÜŞLÜK  (12 MİL)

1.BODRUM BELEDİYESİ “İZ BIRAKANLAR” ETABI START HATTI:

(S1): Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi start botu 
arasıdır. Startlar genel güney/ güney batı yönüne yapılacaktır.
(S2): Kargı Adası feneri ile genel güney yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start 
botu arası olup startlar genel batı yönüne yapılacaktır.
(S3): Hüseyin Burnu feneri ile genel güney yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi 
start botu arası olup startlar genel batı yönünde yapılacaktır.

1. BODRUM BELEDİYESİ “İZ BIRAKANLAR” ETABI FİNİŞ HATTI:
  
(F1) : Çatal Ada Feneri ile genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi fi nish 
botu arasıdır. Finishler Genel Kuzey yönünde yapılacaktır. 

1. BODRUM BELEDİYESİ “İZ BIRAKANLAR” ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI:
(KRF1): Akyarlar Hüseyin Burnu feneri ile genel güney batı yönüne atılacak şamandıra veya 
yarış komitesi fi nish botu arasında olup fi nishler batı/kuzey batı yönünde yapılacaktır.
(KRF2): Kargı Adası feneri ile genel güney yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi 
fi nish botu arasında olup fi nishler batı/güney batı yönünde yapılacaktır.



TAV PASSAPORT ETABI
19 EKİM 2016 ÇARŞAMBA

2. GÜN  
GÜMÜŞLÜK - LEROS  (17 MİL)Ş ( )

2. TAV PASSPORT ETABI START HATTI:

(S1): Çavuş adası kuzey ucuna atılacak şamandıra ve Genel Kuzey yönüne atılacak şamandıra veya start 
botu arası olup startlar genel batı yönüne yapılacaktır.
(S2): Çavuş adası Güney ucuna atılacak şamandıra ve Genel Güney yönüne atılacak şamandıra veya start botu arası 
olup startlar genel batı yönüne yapılacaktır.
 (S3): N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası güney ucu ile genel güney yönüne atılmış 
şamandıra veya start botu arası olup startlar genel batı yönünde yapılacaktır.

2. TAV PASSPORT ETABI FİNİŞ HATTI:

(F1): Leros Adası doğusundaki Nis.Ay Kiriaki feneri ile genel kuzey yönüne atılmış şamandıra 
veya fi niş botu arası olup fi nişler genel batı, kuzey batı yönünde yapılacaktır. 
Bu etapta N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası sancakta bırakılacaktır.
(F2): Leros Adası doğusundaki Nis.Ay Kiriaki feneri ile genel kuzey yönüne atılmış şamandıra 
veya fi niş botu arası olup fi nişler genel batı, kuzey batı yönünde yapılacaktır. 

2. TAV PASSPORT ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI: 

(KRF1): N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası güney ucu ile genel güney yönüne 
atılmış şamandıra veya fi nish botu arası olup fi nishler genel batı yönünde yapılacaktır.











NEF ETABI:
20 EKİM 2016 PERŞEMBE

3. GÜN
LEROS - LEROS (23 MİL)

3. NEF BODRUM ETABI START HATTI:

(S1): Leros Adası doğusundaki Nis.Ay Kiriaki feneri ile genel kuzey veya kuzey doğu yönüne 
atılmış şamandıra veya start botu arası olup startlar genel doğu veya güney doğu yönünde 
yapılacaktır. Not: Bu etapta Vrak Pitta adası iskelede bırakılıp dönülecektir.
(S2):  Leros Adası kuzey doğu ucundaki Ak Pano Zimi burnu (37°11.175K)-(26°51.44228’D) 
ile genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar 
genel kuzey yönünde yapılacaktır.
Not: Bu etapta Vrsis Peganousi Adası iskelede bırakılacaktır.
(S3): Leros adası PANTELLİ Koyu kuzey burnu (37° 9.337K) 26°52.475D)  ile genel doğu 
yönüne atılacak şamandıra veya start botu arasıdır. startlar genel kuzey yönünde yapılacaktır.
Bu etapta start hattının genel kuzeyine 5 mil mesafede atılmış 1 nolu orsa 
şamandırası iskelede kalacak ve tripiti adasının genel doğu yönüne atılmış 2 nolu 
apaz şamandırası iskelede bırakılacaktır.
(S4-F4): Bu etapta rüzgarın yönüne göre start,fi niş hattı kurulacak ve üçgen rota 
şamandıra yarışı yapılacaktır.

3. NEF BODRUM ETABI FİNİS HATTI:

(F1): Leros Adası doğusundaki Nis.Ay Kiriaki feneri ile genel kuzey veya kuzey doğu yönüne 
atılmış şamandıra veya fi niş botu arası olup fi nişler genel kuzey veya kuzey batı yönünde 
yapılacaktır. 
(F2): Leros Adası kuzey doğu ucundaki Ak Pano Zimi burnu (37°11’12’’K)-(26°51’28’’D) ile 
genel doğu yönüne atılacak şamandıra veya yarış komitesi fi niş botu arasıdır. fi nişler genel 
güney yönünde yapılacaktır.
(F3): Leros adası PANTELLİ Koyu kuzey burnu (37° 9.337K) 26°52.475D)  ile genel doğu 
yönüne atılacak şamandıra veya fi niş botu arasıdır. Finişler genel güney, Güney Doğu yönünde 
yapılacaktır.



PALMARINA BODRUM ETABI: 
21 EKİM 2016 CUMA

4.GÜN LEROS – YALIKAVAK  (17 MİL)( )

4.PALMARİNA BODRUM ETABI START HATTI:

(S1): Leros Adası doğusundaki Nis.Ay Kiriaki feneri ile genel kuzey veya kuzey doğu yönüne 
atılmış şamandıra veya start botu arası olup startlar genel doğu veya güney doğu yönünde 
yapılacaktır. 
Bu etapta N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası iskelede, Çavuş adası 
iskelede, Büyük Kremit adası sancakta kalacaktır.

 (S2): Leros Adası doğusundaki Nis.Ay Kiriaki feneri ile genel kuzey veya kuzey doğu yönüne 
atılmış şamandıra veya start botu arası olup startlar genel doğu veya güney doğu yönünde 
yapılacaktır. 
Bu etapta N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası iskelede, Büyük Kremit 
adası sancakta kalacaktır.

(S3): N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası kuzey ucu ile genel kuzey yönüne 
atılmış şamandıra veya start botu arası olup genel doğu yönünde yapılacaktır.
Bu etapta Çavuş adası iskelede, Büyük Kremit adası sancakta kalacaktır.

(S4): N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası kuzey ucu ile genel kuzey yönüne 
atılmış şamandıra veya start botu arası olup genel doğu yönünde yapılacaktır.
Bu etapta Büyük Kremit adası iskelede kalacaktır.

4.PALMARİNA BODRUM ETABI FİNİS HATTI:
(F1): Yalıkavak koyu girişinde Göçük ve Çoban burunları transitinde atılacak şamandıra ve 
yarış komitesi fi niş botu arası olup fi nişler Kuzey doğu yönünde yapılacaktır.

4. PALMARİNA BODRUM ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI: 
(KRF1): N.KALOLİMNOS adası kuzeyinde Vrak Pitta adası güney ucu ile genel güney yönüne 
atılmış şamandıra veya fi niş botu arası olup fi nişler genel doğu yönünde yapılacaktır.
(KRF2): Çavuş adası güneyi ile genel güney yönüne atılmış şamandıra veya fi niş botu arası 
olup fi nişler genel doğu yönünde yapılacaktır.
(KRF3): Büyük Kiremit adası feneri (Fl(2)10s89m10M)  ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra 
veya fi niş botu arası olup fi nişler genel kuzey yönünde yapılacaktır.



TECHNOGYM ETABI
22 EKİM 2016 CUMARTESİ

5.GÜN YALIKAVAK- BODRUM (19 MİL)(((((((((((((( ))

5.TECHNOGYM ETABI START HATTI:
(S1) :Yalıkavak koyu girişinde Göçük ve Çoban burunları transitinde atılacak şamandıra ve 
yarış komitesi start botu arasıdır. Startlar genel batı yönünde yapılacaktır.

(S2): Büyük Kiremit adası feneri (Fl(2)10s89m10M)  ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya 
fi niş botu arası olup fi nişler genel güney yönünde yapılacaktır.

(S3): Çatal Ada Feneri (FI(4)20s48m6M) ile genel doğu yönüne atılmış şamandıra veya yarış 
komitesi start botu arasıdır. Startlar genel güney yönüne yapılacaktır. 

5. TECHNOGYM ETABI FİNİŞ HATTI: 
(F1) Karaada feneri ile genel batı/ kuzey batı yönüne atılmış şamandıra veya yarış komitesi fi niş botu 
arasıdır. Finişler genel kuzey/ kuzey doğu yönüne yapılacaktır.

5. TECHNOGYM ETABI KISA ROTA FİNİŞ HATTI:
(KRF1): Kargı adası feneri (FI.5s33m8M) ile genel güney istikametinde atılacak şamandıra 
veya yarış komitesi fi niş  botu arası olup fi nişler genel doğu yönüne yapılacaktır.

THE BODRUM CUP 2017 YILINDA 29.KEZ GÖRÜŞMEK ÜZERE
16 EKİM PAZARTESİ – 21 EKİM CUMARTESİ, 
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THE BODRUM CUP 
INTERNATIONAL NAUTICAL FESTİVAL & REGATTA 

28.YIL 
17-22 EKİM 2016 

EK YARIŞ TALİMATI 2 

1- Yarışlarda 2 ayrı Start verilecektir. ilk start, START B olarak adlandırılacak ve 
Cruiser A (Mor), Cruiser B (Sarı -Mavi) , Cruiser C (Turuncu) kategorilerine, ikinci 
start ise STARTA olarak adlandırılacak ve Gulet A(Kırmızı ) , Gulet B (Mavi), 
Gulet C (Sarı) , Tırhandil A(Yeşil) , Tırhandil B(Yeşil-Beyaz) ve Mozaik 
(Kahverengi) kategorilerine verilecektir. 

2- Start A için start uygulaması Özel Yarış Kuralları Kısım 2 Madde 8'de açıklandığ ı 
gibidir. 

3- Start B için start uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır. 

a- Start işaretinden 1 O dakika önce 'F' bayrağı 1 seda işareti ile toka edilecektir 
(Uyarı işareti) -

b- Start işaretinden 5 dakika önce 'P' bayrağı 1 seda işareti ile toka edilecektir 
(Hazırlık işareti) 

c- Start işaretinden 1 dakika önce 'P' bayrağ ı 1 seda işareti ile arya edilecektir 

d- Start işareti 'F' bayrağının 1 seda işareti ile arya edilmesiyle verilecektir. 

e- Start işaretinden itibaren 1 O dakika içinde start edemeyen yatlar, o günün 
yarışında 'START EDEMEDi-ONS' olarak değerlendirilecektir. 

4- Start B grubundaki yatlar için Yarışlar, iSAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-
2016), TYF 2016 yı l ı ilke Kararları , TYF Genel Yarış Kuralları , Yarış ilanı , Yarış 
Talimatı ve Ek Yarış Tal imatlarına uygun olarak yapılacaktır . 

5- BPR Tekneleri yarıştı kları kategorideki teknelerin performanslarına göre günlük 
rating değerleri kazand ı ran bir sistemdir. Yarışan tekne sonraki yarış dönemlerinde 
elde ettiği rating değerlerinin etkisinde yeni bir yarış süresine sahip olur. Ratingler 
Teknelerin Yarıştığı Etapta, Yarıştığı Kategorideki tüm teknelerin averajlarından 
yararlanılarak oluşturulu r. Bu Ratingler sonraki yarışlarda kullanılır. Yeni Katılan bir 
tekne ratinge sahip olmadığından yarıştığı sınıftaki katılan teknelerin averajını ilk 
Gün Ratingi olarak kullanır. 

(ıt /M,~ 
/ ~tesi 

17 Ekim 2016 
Saat: 13:00 



THE BODRUM CUP 
28th INTERNATIONAL NAUTICAL FESTIVAL & REGATTA

OCTOBER 17-22, 2016

SAILING INSTRUCTIONS
INTRODUCTION

The Bodrum Cup is essentially a regatta of wooden sail yachts construted for  pleasure 
and touristic purposes (gulets, triandilas, or traditional boats built elsewhere or abroad), in 

traditional, methods materials or design  and similar sailing vessels built of diff erent materials 
with other techniques but designed to create a traditional look and aura.

 Additionally, the yachts that are not in these categories, such as the ones of less 
displacement from their peers, constructed aiming at participating races and cruising in high 
speeds and the ones that are built by high technology and materials for racing and speeding 

may also take part in The Bodrum Cup in relevant categories. 
Yachts of wooden construction and built of other materials are welcome to participate in other 

classes as defi ned further in these instructions.

PART 1-RACE ORGANIZATION, CATEGORIES, RACE 
SIGNALS, RULES,

PRIZES
1. ORGANIZING AUTHORITY

The Bodrum Cup International Nautical Festival & Regatta is an annual regatta organized by 
Era Bodrum Sailing Club, and a race which takes place in the annual activity program of  
Turkish Sailing Federation. The organizing autho- rity;

1.1 shall publish a Notifi cation of Event (Notice of Race), 
1.2 to enter the regatta, the yacht shall comply with the requirements of the organizing 

authority, 
1.3 may reject or cancel the entry of a yacht or exclude a competitor,
1.4 may add sub-committees if necessary,
1.5 shall appoint the race committee. 

2. RACE COMMITTEE 

The race committee is appointed by the organizing authority. The race committee;

1.1 Will supervise the race in accordance with the directives of the organiziing authority and 
the specifi c rules and regulations of this regatta.

1.2 is responsible for appointing a protest   committee to conduct hearing.
1.3 Is charged with issueing the supplementary  race directives
1.4 Will inform the competing yachts of the changes in the race directives, either verbally 

or in written form. Verbal announcements will be made over VHF channel 9 after the 
warning sign, not later than 15 minutes before the start. Such announcements wll be 
considered to have been received and understood by participant yachts.

1.5 shall publish the race results,
1.6 shall calculate the scores according to rule 21. 



3. PROTEST COMMITTEE

The race committee appoints a protest committee between its members to hear 
protests and request for redresses. The decision of the protest committee is  
fi nal and not appealable.

4. RACE SECRETARIAT

The race secretariat is located in Era Bodrum Sailing Club until the fi rst day of the regatta 
(Neyzen Tevfi k Street, no: 120/A Bodrum) ; will be established in the race committee start boat 
from then on. 

5. RULES 

The Bodrum Cup regatta will be governed by the following rules;

1.1 Points highlighted in the race declaration
1.2 The Sailing Instructions and its Appendices, 
1.3 Special Racing Rules of Bodrum Cup International Wooden Yacht Regatta (SRBC),
1.4 The International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS);
1.5 Any other documents that govern the event 
1.6 In case of a confl ict among the above, the latest publish will prevail

6. RACE CLASSES AND CATEGORIES

6.1. Races will be made in the below mentioned classes and categories.

6.1.1. TRADITIONAL YACHTS: Displacement sailing yachts made for pleasure cruising  of 
wood or any other material and built to resemble and reflect traditional boat building styles 
and forms. 

a) Gulet: All sailing displacement yachts not conforming to the categories “Classic” or 
“Triandila”, built according to the manner specified in article 6.1.1. Yachts will be cat-
egorized according to LOA and performance.

b)  Triandila: Double-ender displacement sailing yachts conforming to the specifics 
cited in 6.1.1. whose stems and sterns are largely similarly shaped, typical to the Ae-
gean waters and other yachts of resembling forms (such as Colin Archer designs or 
Black Sea cutters, though not limited to those).

c) Mozaic:  All other yachts deemed unsuitable for the above categories by the commit-
tee.

6.1.2.: NON-TRADITIONAL YACHTS:

CRUISER: All sailing yachts equipped and rigged to race with full compliance 
to safety rules and considerations, as well as race conditions, built of any 
material that does not allow them to be included in the BC Traditional Yachts 
Class, including multi-hulls. Categories will be determined according to LOA and 
performance.

6.2. All the yachts in the above mentioned classes and categories will continuously carry the 
class/ category fl ags, race numbers and race fl ags which are provided by the organization 
committee and will be available at the race secretariat.The yachts who did not carry the 
numbers and fl ag will be disqualifi ed without a hearing by protest committe.



7. DETERMINATION OF CATEGORIES / UNIFICATION and/or  CANCELLATION 

Although yachts shall be assigned to classes/categories in accordance with the declaration 
on the entry form, the organizing committee shall have the right to assign and re-assign the 
yachts to other classes/categories, to combine or to eliminate classes and/or categories. The 
decision of the organizing committee is fi nal.  

8. REGISTRATIONS AND NUMERAL PANELS

8.1. Eligible yacht owners or their skippers shall register by completing registration with the 
organizing authority, Era Bodrum Sailing Club, no later than 17:00 hrs. (2 days before the fi rst 
race). 

8.2. Participants should pay the entry fee before the registration.

8.3. Registrations until 12:00 hrs of the day before the fi rst race will be accepted upon payment 
of double entry fee.

8.4. The specifi cations relayed to the Committee as stated in the registration form by an authoried 
person from each yacht will be considered as the basis of classifi cation  and categorization. The 
Technical Committee is authorized to inspect and re-evaluate the given information any time, 
including after therace and in case the information on the registration form proves false, to 
disqualify that yacht without trial and move the following yachts a step up each.

8.5. The organizing committee shall provide 2 (two) numeral panels for each yacht. These 
panels shall be attached to the port and starboard shrouds and be carried visible externally 
during the regatta. Yachts which fail or refuse to carry these pennants will be declared “no 
Show”. 

9. DISCLAIMER OF LIABILITY

9.1. Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. Era Bodrum Sailing Club, 
its representatives, members of the organization and race committees and sponsors shall not 
accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction 
with or prior to, during or after the regatta.

9.2. RESPONSIBILITIES OF YACHT OWNERS 

a) Yacht owners and/or their designated representatives are responsible for safety at sea, 
seaworthiness of the yacht, and compliance with sailing instructions and applicable rules and 
decisions to start or to abandon the race. 

b) By participating in the regatta they waive their rights to outside judicial recourse in case of 
penalties imposed under the rules of this regatta.   

c) Assuming these responsibilities, they draw attention of their crew before the start of every 
race. 

d) They claim that they assume all these responsibilities by signing the entry form. 

10. MEASUREMENTS AND INSPECTIONS

The Technical Committee has the right and authority to inspect all yachts at any time during 
or after the race and crews are expected to extend due courtesy and assistance to vşsiting 
Commttee members.



11. DECLARATION

Every yacht has to identify herself (by indicating her name and race number) to the fi nish boat 
on VHF channel 09, when crossing the fi nish line. The yachts that could not be identifi ed by the 
fi nish boat will be recorded as  Did Not Finish  (DNF).
12. PROTESTS

Special Rules of Bodrum Cup International Wooden Yacht Regatta (SRBC), rule  shall be applied.

13. RETIREMENT FROM THE RACE

If a yacht is retired from the race, she will lower the class / category fl ags given, and will notify 
the race committee on the VHF channel 09, at her fi rst convenience.

14. RADIO COMMUNICATIONS 

A marine type VHF radio is  mandatory for allparticipating yachts and must be kept 
on until the race is over. All announcements will be made on this channel; failure to hear will 
not be grounds for protest. 

15. LIMITATIONS ON CREW

Minimum number of crew will be three. No upper limit required.

16. PUBLICITY/ADVERTISEMENTS ON YACHTS: 

All the advertisements on the yacht’s sails, broadsides and masts or other places require   
permission from the organization committee and are subject to fees. Advertisements of the 
companies which run activities in the same fi eld of main sponsor are defi nitely unacceptable. 
Yachts which do not declare  their advertisements beforehand and pay their fees will be 
disqualifi ed from the race and can not take place in any activity of the Bodrum Cup,  even as 
spectators.

17. COMMITTEE BOATS

17.1. Committee boats will be placed at the start and the fi nish lines, and turning points 
if required and make the necessary controls during the race, moving along the fl eet. Race 
committee’s controls concerning the direction of the race will be maintained from the committee 
boat that is assigned at the start line.

17.2. The race committee yachts assigned for start and fi nish will be carrying ORANGE, other 
yachts of the race committee will be carrying the R (Romeo) code fl ag.

17.3. Absence of this fl ag will not be grounds for protest.

17.4. Race committee boats assigned on the start and the fi nish lines may hold their positions 
by the power of engine.

17.5. All the yachts in the organization and race committee will try not to interfere with the 
racing boats.

.....................
     SPECIAL RACING RULES

THIS EVENT SHALL BE CONDUCTED BY THESE RULES. COMPETITORS
SHALL MAKE EVERY EFFORT TO COMPLY WITH THESE RULES.



SPORTSMANSHIP AND RULES
Competitors in the sport of sailing are governed by a body of rules that they are expected to 

follow and enforce. A fundamental principle of sportsmanship is that when competitors break 
a rule they will promptly take a penalty or accept the penalty or retire.

PART 1- FUNDAMENTAL RULES
1.FAIR SAILING AND ACCEPTANCE OF THE RULES
A yacht and her owner shall compete in compliance with recognized principles of sportsmanship 
and fair play. A disqualifi cation under this rule shall not be excluded from yacht’s series score.

2. LIFE SAVING EQUIPMENT AND PERSONAL BUOYANCY – A yacht shall carry edequate 
life saving equipment for all person on board. Each competitor is individually responsible for 
wearing personal buoyancy edequate for the conditions. When the race committee requires the 
competitors to wear the life-jackets, she will display Code Flag “Y” (Yankee) with one sound 
signal before the fi rst warning signal.  

3. HELPING THOSE IN DANGER– A yacht or competitor shall give all possible help to any 
person or yacht in danger.

4.DECISION TO RACE – The responsibility for a yacht’s decision to participate in a race or to 
continue racing is hers alone.

PART-2 ORGANISATION AND CONDUCT 
OF A RACE 

SECTION 1 

5. NOTIFICATION OF EVENT

Organization authority shall publish the notifi cation of the event. This notifi cation will include 
the name of the event, venue, dates, schedule, classes, categories, entry procedures, and all 
necessary information related to the notifi cation.

6. SAILING INSTRUCTIONS AND APPENDIXES

6.1 Sailing Instruction and Appendixes will include starting and fi nishing lines, marks, fl ags, 
special insignias (if necessary), starting and fi nishing times, starting order (if necessary), 
courses, inspection or measurement procedure (if necessary), Race Directives and supplements 
constitute the rules of the race. 

6.2 The supplements to the directives concerning the race in general, the courses, and mooorings 
asigned to yachts in the harbors visited will be announced over the VHF Ch.9 whenever written 
information cannot be given. 

6.3 Race committee has the right to change the starting line, course and fi nishing line which 
was published before in case of unexpected weather condition (lack of wing or strong wind etc), 
if so decides. This will not be grounds for protest.
In this case, the race committee will try to announce this changes by 21.00 hrs on the day 
before it will take eff ect or the latest by 15 minutes before the warning signal on the day it will 
take eff ect. 
SECTION 2 CONDUCT A RACE



7. GENERAL

Race committee, shall conduct the races by using visual and sound signals, complying with  
Bodrum Cup International Wooden Yacht Regatta Special Racing Rules, Sailing Instruction and 
Appendixes. The visual signals are shown in Part 5. 

Race committee may announce these visuals signals when used by VHF.

8. STARTING PROCEDURE

8.1 Starting area and line will be described in the Appendix attached to the Sailing Instructions.

8.2 Races shall be started by using the visual and sound signals from the race committee signal 
boat at the starting line. Visual and sound signals are shown in Part 5.

8.2.1 FIRST WARNING SIGNAL-15 minutes before the start, the race committee shall 
display a RED FLAG with three sound signals.  

8.2.2 SECOND WARNING SIGNAL-10 minutes before the start, the race committee shall 
display a GREEN FLAG with two sound signals. Red Flag will be removed.

8.2.3 PREPARATORY SIGNAL-5 minutes before the start, the race committee shall display 
the international cod fl ag ‘’P’’ (Papa) with one sound signal. Green Flag will be removed.

At this stage all yachts are required to stop their engines. 
 
8.2.4  STARTING SIGNAL-The start will be given by lowering cod fl ag “P” accompanied 
by one sound signal.

8.3 START- A yacht starts when, having been entirely on the pre-start side of the starting line 
at or after her starting signal, any part of her hull, crew or equipment crosses the starting line 
in the direction of the course.

8.4 Any yacht that does not cross the starting line within 30 (thirty) minutes after the 
starting signal, she shall be scored as ‘’Did Not Start’’ (DNS) for this race. 

9. RECALLS

a.INDIVIDUAL RECALL When at a yacht’s starting signal any part of her hull, crew 
or equipment is on the course side of the starting line, the race committee boat shall 
promptly display FLAG X and try to announce the name or number of the yachts to be 
observed as OCS (on the course side). This fl ag shall be displayed until such yachts are 
completely on the pre-start side of the starting line or its extensions, but not later than 
30 minutes.

b.GENERAL RECALL When at the starting signal the race committee is unable to identify 
yachts that are on the course side of the starting line or there has been an error in the 
starting procedure, the race committee may signal a GENERAL RECALL (display the 
fi rst substitute with two sounds). The fi rst warning signal for a new start shall be 
made ONE MINUTE after the fi rst substitute is removed (one sound).

10. SAILING THE COURSE, PROPER COURSE 

10.1 SAILING THE COURSE, A yacht is expected to start and round every mark, buoy or 
point on the course specifi ed in the supplementary race directive in the correct order and on 
the correct side as specifi ed.



10.2 PROPER COURSE,  A course a yacht would sail to fi nish as soon as possible in the 
absence of the other yachts referred to in the rule using the term. A yacht has no proper course 
before her starting signal.

11. POSTPONE THE RACE

11.1 A race may be postponed according to the decision of the race committee.

11.2 The yachts are not entitle to require to postpone the race.
11.3 if the race committee decides to postpone the race she will display “AP” (Answering 
Pennant) with two sound signals. New starting procedure will begin one minute after this fl ag 
is removed.

11.4 if the race committee decides to postpone the race to the later day she will display “AP” 
and Code Flag “A” (Alfa) together with two sounds. 

12. SHORTENING AND ABANDONING  AFTER THE START 

After the starting signal, the race committee may shorten the course (display fl ag S 
with two sounds) or abandon the race (display fl ag N, N over H or N over A, with three 
sounds), as appropriate; 

12.1  A race may be abandoned for one or several of the following reasons: 

a-  because of an error in the starting procedure, 

b- because of foul weather, 

c- because of insuffi  cient wind making it unlikely that any boat will fi nish within 
the time limit, 

d- for any reason directly aff ecting the safety or fairness of the competition.

12.3 Announcement 

 (1) Shortening the Course
a. if the race committee decides to shorten the  course before the starting signal, 
it will display the code fl ag “S” (Sierra) with two sound signals at least 15 
minutes before the starting time, or  

 
b. if the race committee decides to shorten the course when racing, it will place 
the RC fi nish boat or any other vessel designated by the Committee and display 
code Flag “S” and BLUE fl ags with two sounds..

 (2) Abandoning the race

a) The “N” (November) fl ag, hoisted with three consecutive sound signals 
signifi es that  the race is currently abandoned but may possibly be repeated 
later and participants are required to follow the announcements on the VHF. 

b) The “N” fl ag fl own together with the “H” (Hotel) fl ag followed by three 
sound signals means “This ace is abandoned. All other signals will be given 
on land/in he harbor. Return to your moorings/anchorage”

c) When the “N” (November) fl ag is hoisted together with the A  (Alfa) 
fl ag followed by three sound signals, it means all races of the day are 
abandoned. 

These decisions will be announced to all participating yachts by VHF chanel 09.



13. THE RACES TO BE RESAILED
If a race is resailed,

a. all the yachts registered before are entitled to participate in this race.
b. Rule infringements which were happened in the original race are cancelled.

14. MARK MISSING   If a course mark is missed or out of position, the race committee shall, 
if possible;

a- replace it in its correct position or substitute a new one of similar appearance, or
b- substitute a boat displaying fl ag M and make repetitive sound signals.

15. FINISH AND EXTENSION OF THE FINISHING TIME LIMIT

15.1 Finish area and line will be described in the Appendix attached to the Sailing Instructions.

15.2 The fi nishing boat at the fi nishing line will be displaying a “BLUE FLAG”. 

15.3 A yacht fi nishes when any part of her hull or crew or equipment in normal position, 
crosses the fi nishing line in the direction of the course from the last mark.

15.4 The yachts are very close to the fi nishing line (when they are about to fi nish-not before)  
must identify themselves saying their name and race numbers by using VHF channel 09. The 
yachts failing to do so may be scored as not fi nish (DNF-Did Not Finish).
15.5 The race committee will use wristle for the yachts fi nished.

15.6 The yachts which fi nished shall not cross the line one more time in any direction.

15.7 When the fi nishing time limit ends, the BLUE FLAG on the fi nishing boat will be lowered 
with two sounds which indicates that the race is over.

15.8 When the fi nishing line is closed, all the yachts which have not fi nished will be scored as 
DID NOT FINISH-DNF. 

15.9 If the race committee evaluates that it is not possible to fi nish the race within the time 
limit she may extend this limit up to a reasonable time. The yachts are not entitled to claim 
about this decision. If the race committee decides to extend the fi nishing time limit, she will 
announce this decision within the two hours after the starting time by VHF.
 
16.  PROTESTS
16.1 Protests, if any, will be notifi ed to the subject yacht (by VHF) at the earliest convenience 
after the incident and to the Race Committee Finish Boat when crossing the fi nish line. 

16.2 The protest shall be written on the offi  cial protest form (available at the secretariat) at the 
start boat not later than two hours after the end of the race. 

16.3. The protest form shall be fi lled in by the owner or responsible person on the yacht will 
contain all details including time, place, rule broken, position of yachts and names of witnesses. 
At the protest hearing, only the yacht owner or his representative can represent the yacht.

16.4. A protest fee of 50 US$, as determined by the organizing committee will be deposited 
at the time of submission. This fee will be forfeited to the organizing committee if this protest 
claim is rejected.

16.5. A yacht intending to protest shall inform the other yacht at the fi rst reasonable opportunity 
by hailing “PROTEST” using VHF Channel 09. This yacht shall also inform the Race Committee 
boat at the fi nishing line about her protest saying the name or number of the protested yacht 
when fi nishing. 





16.6. Yachts that have a reason to believe that their fi nishing positions have been improperly 
recorded, without any fault of their own, may request that the race committee review their 
cases. Such requests for review of the fi nishing positions shall not require the payment of 
protest deposits.

16.7. Decisions of the protest committee are fi nal and not subject to appeal.

PART -3 WHEN BOATS MEET 
These rules apply between yachts that are sailing in or near the racing area and intend to 

race, are racing or have been racing. When a yacht sailing under these rules meets a vessel 
that is not, she shall comply with the International Regulations for Preventing Collusions at 

Sea (IRPCAS) or government right-of-way rules.
17.  RIGHT OF WAY – A yacht has right of way when another yacht is required to keep clear 
of her. 

a. ON OPPOSITE TACKS – When yachts are on opposite tacks, a port tack yacht shall keep 
clear of a starboard tack yacht.

b. ON THE SAME TACK, OVERLAPPED – When yachts are on the same tack and overlapped, 
a windward yacht shall keep clear of a leeward yacht.

c. ON THE SAME TACK, NOT OVERLAPPED -  When yachts are on the same tack and not 
overlapped, a yacht clear astern  shall keep clear of a yacht clear ahead.

d. WHILE TACKING – After a yacht passes head to wind, she shall keep clear of other 
yachts until she is on a close-hauled course. If two yachts are subject to this rule at the 
same time, the one on the other’s port side shall keep clear.

e. GENERAL LIMITATIONS

 AVOIDING CONTACT – Every yacht shall pay attention to avoid contact. The right-of-way yacht 
shall not be penalized unless there is contact that causes damage.

 ACQUIRING RIGHT OF WAY – When a yacht acquires right of way, she shall initially give the 
other yacht room to keep clear.

 CHANGING COURSE – When a right of way yacht changes course, she shall give the other 
yacht room to keep clear. 

 TOUCHING A MARK – After preparatory signal, a yacht shall not touch a starting mark, a mark 
that begins, bounds or ends the leg of the course on which she is sailing or a fi nishing mark 
after fi nishing. Starting and fi nishing committee boats are considered as a mark.

f. ROUNDING AND PASSING MARKS AND OBSTRUCTIONS
Room is room for inside yacht to round or pass between an outside yacht and a mark or 
obstruction, including room to tack or gybe when either is a normal part of the manoeuvre.

When yachts are within the three yachts length distance from the mark or obstruction the inside 
yacht has right of way to round or pass it. Outside yacht shall keep clear.

g. STARTING ERRORS, MOVING ASTERN
 A yacht sailing towards the pre-start side of the starting line or its extensions shall keep clear 
of a yacht not doing so until she is completely on the pre-start side.
 A yacht moving astern shall keep clear of one that is not.

       h. Room- The space a yacht needs in the existing conditions while manoeuvring promptly 
in a seamanlike way.  

. Obstruction- An object that a yacht could not pass without changing course substantially, 
if she were sailing directly towards to it and one of her hull lengths from it.  



PART - 4 OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING, 
PENALTIES, SCORING AND PRIZES

18. The owner of the registered yachts shall inform the race committee as soon as possible if 
they don’t participate in the race or retire. 

19. PROHIBITED ACTIONS

A BOAT  SHALL COMPETE BY USING ONLY THE WIND AND WATER TO INCREASE, MAIN-
TAIN OR DECREASE HER SPEED WHILE RACING

19.1 A yacht shall not switch on engine after preparatory signal (after fl ag P has been hoisted) 
has been given until she has fi nished or retired.

19.2 All yachts shall listen to VHF channel 09. The race committee shall announce all notices 
by this channel. The yachts shall not use this channel when communicating with each other.

19.3 Yachts shall have all necessary navigation equipment on board when racing. For example, 
propellers shouldn’t be removed, anchor and chain should be convenience with the yacht and 
ready to use, all security facilities  should be available.

19.4 Touching a mark, after the preparatory signal has been given, a yacht shall not touch 
a starting mark before starting, a mark that begins, bounds or ends the leg of the course on 
which she is sailing or a fi nishing mark after fi nishing. Starting and fi nishing line committee 
boats are considered as mark.

20. PENALTIES 

20.1         Bodrum Cup will use ‘’PENALTIES’’ to the yachts which done the rule violation considering 
length of race and the feature of yachts who participant to International Sailing Yacht 
Race

20.2         After preparatory signal;
 
a-The penalty will be given to the yacht if run the engine at least 30 minutes. The contestants 
who are identifi ed to run their engines for extended period of time will face disqualifi cation.

b- Any use of engine must be reported to the race committee immediately by VHF channel 09 
together with the information of the position of the yacht, the reason, the time. Whether it will 
be punished or not will be decided by the protest committee.

c-  If a yacht touches a mark (committee boats placed at the starting and fi nishing lines, also 
as a mark will be considered as a mark), However, if a yacht has gained a signifi cant advantage 
in the race or series by touching the mark, her penalty shall be to retire. 20 minutes of time 
penalty will be given to the yacht. 

    

d-  A yacht which has been forced  to use engine by a give-way yacht to avoid collusion also 
report to the race committee and lodge a protest to this yacht.

e-  If a yacht, when sailing meets an unavoidable danger (a rocky place area) and uses engine 
to avoid from this stuation must be reported to the race committee immediately by VHF 09 
channel.Whether it will be punished or not will be decided by the protest committee, The 
penalty will be giving can not be less than 20 minutes.

f-    If a give-way yacht failure to keep clear of the right-of-way yacht and forse her to alter course 
or to use engine and will be giving at least 20 minutes of time penalty by protest committee. 



g-  If a yacht has been identifi ed as OCS, shall renew her start within the 30 minutes time after 
her starting signal without interfering the other yachts. Otherwise she will get 45 minutes of 
time penalty. 

h-  Breach of section 4 article 19 Prohibited Movements, having advantaje via policy violation 
depending on the properties of the obtained advantage 20 min of time punishment will be liable 
or possibility of yacht disqualifi cation.
1.1 It is mentioned above that time penalty evaluates in the category of race and other clas-

sifi ciation will be  graded and the groups and will be added its fi nishing time/sequence. 

1.4 For any reason, fi nish score of yacht which has been given penalty can not be worse than 
the score identifi ed in 21.4. 

1.5 Unsporting behave who determined by protest committee will be exported from the race 
(leg) or from all races

21. SCORING

All participating yachts are subject to the Bodrum Cup Rating (BCR) system and will be evaluated 
accordingly. 

21.1   Time elapsed is the expression in seconds of the time a yacht takes from the start 
signal until she crosses the fi nish line. Any decimals above 50 seconds are elevated 
to the nearest minute. A handicap rating coeffi  cient is applied to the time elapsed in 
order to obtain the corrected time.
Where relevant, penalties are to be added to the corrected time, thus yielding the 
fi nal fi nish time. The yacht with the minimum fi nal corrected time is declared the 
winner of the race.
1.2 Scores  are calculated separately for each category.
1.3  RRS scoring system will apply. (RRS A4). The yacht declared fi rst will be given 1 point, 

the second 2, the third 3 and the fourth 4 sequentially adding one point for each of the 
rest of the yachts (RRS A4.1).

1.4 A yacht that fails to come to the start area (DNC), or comes but fails to start (DNS, OCS), 
does not fi nish (DNF), retires after fi nishing (RAF) or is disqualifi ed (DSQ, DNE and DGM) 
will be penalized with an extra point added to the total number of the yachts registered 
in that category (N+1).

1.5 DISCARDED RACES
a. The Bodrum Cup Nautical Festival&Regattais a serial race. In a series of four and/or fi ve 

races, the worst score of all yachts will be disregarded (discarded). There is to be no race 
discarding up to three legs. If four races are completed, scores will be calculated after 
the worst result is dropped according to the results of the remaining three races. If fi ve 
races are completed, the worst result will again be discarded and the score will be calcu-
lated upon the results of the remaining four races. If a yacht is disqualifi ed for violating 
the fair sailing rule (Rule 1), that race cannot be discarded.  

b. When a yacht has been penalized under rule 1 (Fair Sailing), this score shall not be exc-
luded.(DNE)

 21.6 A yacht that did not start, did not fi nish, retired after fi nishing or was disqualifi ed shall 
be scored points for the number of yachts entered in the series plus 1.

21.7 The yacht with lowest series score wins and others shall be ranked accordingly.

21.8 In this series of race if the scores of yachts are equal;
a. The result will be determined comparing the best scores during the series. 
b. If there is still a tie, it will be broken in favour of the yacht that fi nished before the other one, 
in the last race that they competed against eachother.



21.9 HANDICAP 
A performance based handicapping system will be applied in the 28th Bodrum Cup. The principles 
and application details of the system is to be announced duly. 

22 SCORING ABREVIATIONS

DNC    DID NOT COME TO THE STARTING AREA
DNF    DID NOT FINISH
DNS    DID NOT START 
RAF    RETIRED AFTER FINISHING
DSQ    DISQUALIFICATION
OCS    ON THE COURSE SIDE OF THE STARTING LINE
DNE    DISQUALIFICATION NOT EXCLUDABLE

  RDG    REDRESS GIVEN

23. PRIZES: 
Prizes consist of the overall winners’ prizes, class & category awards and special prizes.

23.1 THE BODRUM CUP :
The Bodrum cup is the biggest and foremost prize of the race and is awarded to the overallwinner 
of the Traditional Yachts Class. 
Along with the Bodrum  Cup,the winner yacht receives a Regatta Pennant that she is entitled 
to fl y for one year. Overall winner is determined according to the lowest points the yacht has 
incurred.  
23.1.1. THE BODRUM CUP  REGATTA PENNANT:
The Bodrum Cup Regatta Pennant is awarded with the Cup to  the overall winner mentioned 
above for a eriod of one year. Yachts who win the Bodrum Cup three times are entitled to keep 
and fl y the BC Pennant for a lifetime. 

23.2 GENERAL CLASSIFICATION AWARDS: 
23.2 .1 General Classifi cation awards  are accorded to the fi rst fi ve yachts in the Traditional and 
Non*Traditional yachts classes. The yachts that incur the least points get the prizes.
23.2 .2 THE FISHERMAN OF HALIKARNASSOS
Gulets and triandila category that so declare and race with no spinnakers, gennakers or similar 
sails. awards  are accorded to the fi rst fi ve yachts The yachts that incur the least points get the 
prizes.

23.3 CLASS/CATEGORY AWARDS: 
Awarded to the fi rst three yachts of each category.

23.4  SPECIAL AWARDS

23.4.1 10 YEARS OF PARTICIPATION AWARD:
Awarded to the yachts participation to the Bodrum Cup for 10 years.
23.4.2  15 YEARS OF PARTICIPATION AWARD:
Awarded to the yachts participation to the Bodrum Cup for 15 years.
23.4.3  20 YEARS OF PARTICIPATION AWARD:
Awarded to the yachts participation to the Bodrum Cup for 20 years.
23.4.4  25 YEARS OF PARTICIPATION AWARD:
Awarded to the yachts participation to the Bodrum Cup for 25 years.

23.4.5 THE YOUNGEST PARTICIPANT PRIZES 
These prizes will be given to the youngest child who takes part in the regatta.
23.4.6 BLUE VOYAGE CUISINE COOKING COMPETITION AND PRIZES
Special prizes awarded to the fi rst three yachts and their chefs judged to cook the best mezés 
(appetizers, antepaste), the best main course, and , or the best dessert respectively.
23.4.7 SPONSOR FİRMA ve KURUM TEŞVİK ÖDÜLLERİ:
 Awards given by the sponsor companies and organizations to the successful yachts.



PART-5 RACE SIGNALS
The meaning of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or down means 
that a visual signal is displayed or removed. A dot (●) means a sound; dots with dashes (●....●) 
mean repetitive sounds. 
AP Races not started are postponed. The fi rst warning signal 

Will be made one minute after removal unless at that
Time the race is postponed again or abandoned.  

 
AP over H Races not started are postponed. Further
 signals ashore. 
 
AP over A Races not started are postponed. No more
 racing today.

L Ashore; A notice to yachts has been posted. 

 Afl oat; Follow this boat.

M The object displaying this signal replaces a missing mark.

N All races that have started are abandoned. Return to the
 Starting area. The fi rst warning signal will be made one
         minute after removal unless at that time the race is
 abandoned again or postponed. 
 N over H All races are abandoned. Further signals ashore.

N over A All races are abandoned. No more racing today.

P Preparatory Signal.

S Shorten Course Signal.

No later than the fi rst warning signal; Sail the short course.
At a rounding/passing point; Finish between the nearby point
and the staff  displaying this fl ag.  

X Individual Recall.
 
 First Substitute- General Recall.
         The fi rst warning signal will be made one minute after 
         removal.
Y Wear personal buoyancy.



THE BODRUM CUP
28th INTERNATIONAL NAUTICAL FESTİVAL & REGATTA 

17-22 OCTOBER 2016
SUPPLEMENTARY RACE DIRECTIVE- 1

1-This is a serial race that consists of fi ve separate legs.   

2-PROGRAM:

7-8-9 OCT 2016: TIRHANDİL CUP

16 OCT 2016:    DİNO CUP (Optimist race of 25 years and over)  
 Municipal Sailing Club Facilities 13:00 HRS

17 OCT 2016:    BODRUM FESTIVITIES
 
 TURKISH AIRLINES Race Briefi ng @ MARINA YACHT CLUB 15:30 Hrs.
  Parade of all racers, crews and the nautical community 17:00 Hrs     
  Opening ceremonies TOWN SQUARE 18:00 Hrs.
  Bodrum Cup Party (Mehmet Erdem) MANDALİN BAR 21:30 Hrs

18 OCT 2016 : BODRUM MUNICIPAL LEG: “REMEMBERING PACE SETTERS” 
 (Ömer Aras-Uğur Boran-Mehmet Oğuz-Erdoğan Yavaş) ETABI
 BODRUM–GÜMÜŞLÜK 12 NM
 Start 11:00 HRS
 “Blue Voyage Cuisine” Contest fi rst trials 19:00 HRS
 The Bodrum Cup Art Show aboard M/F Fahri Kaptan I 19:00 HRS
 (1st Annual Art Exhibit, clasic music recitals by Fatih Evci & Nihan Atlığ Violin&Piano)
 Acoustic Concert (Fatma Turgut) OFF GÜMÜŞLÜK 21:30 HRS

19 OCT 2016 :  TAV PASSPORT LEG GÜMÜŞLÜK -  LEROS 17 NM
 Start 10:00 HRS
 The Bodrum Cup Art Show aboard M/F Fahri Kaptan I 19:00 HRS
 (1st Annual Art Exhibit)
 
20 OCT 2016 :  NEF LEG LEROS –LEROS 23 NM
 Start 10:00 HRS
 The Bodrum Cup Art Show aboard M/F Fahri Kaptan I 19:00 HRS
 (1st Annual Art Exhibit)
 
21 OCT 2016 :  PALMARİNA BODRUM LEG  LEROS – YALIKAVAK 17 NM
 Start 10:00 HRS
 The Bodrum Cup Art Show aboard M/F Fahri Kaptan I 19:00 HRS
 (1st Annual Art Exhibit, clasic music recitals by Fatih Evci & Nihan Atlığ Violin&Piano)
 Cocktail Prolongée, PALMARINA BODRUM 19:30 HRS
 Book Signing Day :  Mehmet Yavaş, Cenigz Çoban,
 Ali Eyüboğlu, Demet Cengiz
 “Blue Voyage Cuisine” Contest Fınale 19:30 HRS
 Concert PALMARINA BODRUM 21:30 HRS

22 OCT 2016:  TECHNOGYM  LEG YALIKAVAK - BODRUM 19  NM
 Start 10:00 HRS
 Regatta Award Ceremonies HALİKARNAS 20:00 HRS
 Concert Sertab Erener 21:30 HRS
 



3. START AND FINISH LINES:

STAR TIMES:
3.1 Start times are 11.00 Hrs. for the fi rst day races and 10.00 Hrs for all other days as of 
the second. 

4.START & FINISH LINE BUOYS:

Cylindrical or spherical buoys of yellow or orange color are to be used. In case a buoy cannot 
be put in place for any  technical reason, the RC may appoint a start or fi nish boat to heave 
to in the buoys’s designated position or for that purpose, use any boat/vessel etc. fl ying an 
“M” (Mike) fl ag.

5.RACE COMMITTEE BOATS:

The start/fi nish boats of the RC, including any that may replace a buoy, may maintain their 
positions on the lines by using their engines, in case that is technically preferable. The RC is 
sole arbiter of such necessity. 

6.TIME LIMIT:

All races end at 1800 Hrs. by latest, whether the leg is completed or not. 

7.CATEGORY FLAG COLORS OF RACING YACHTS: 

Gulet A (RED), Gulet B (BLUE), Gulet C (YELLOW), Gulet D (BLACK),  Tırhandil A (GREEN), 
Tırhandil B (GREEN-WHITE), Mozaik (MAROON) , Cruiser A (PURPLE), Cruiser B (YELLOW-
BLUE), Cruiser C (ORANGE)

8-CALL SIGNS TO BE USED FOR WIRELESS COMMUNICATIONS AND OTHER USEFUL 
INFORMATION:

FOR CALLS TO THE RC:
 “YARIŞ KOMİTESİ”
 “RACE COMMITTEE”   

FOR CALLS TO THE FINISH BOAT:
               “FİNİŞ KOMİTESİ” 

“FINISH COMMITTEE”

FOR CALLS TO THE BODRUM CUP ORGANIZATION
: “ORGANİZASYON KOMİTESİ”
“ORGANIZATION COMMITTEE”

FOR CALLS TO THE “HOSPITAL BOAT” OR FOR GENERAL MEDICAL ASSISTANCE,HEALTH 
SERVICES ETC:

“HASTANE”
“HOSPITAL”

FOR CALLS TO THE FIRST/EMERGENCY AID BOAT İÇİN :
“BODRUM DENİZ KURTARMA”

“BODRUM MARINE RESCUE or RESCUE”

9- ROUTES:
The coordinates of the committee boats or buoys will be announced on VHF radio after the 
start/fi nish lines have been respectivly and  duly set in place. Coordinates will be announced 
in degrees and decimal points , eg:37° 9.337 North, 26° 52.475 East.



BODRUM MUNICIPALITY 
“THE PACE SETTERS” 

MEMORIAL RACE
In proud memory of 

Ömer Aras – Uğur Boran – Mehmet Oğuz – Erdoğan Yavaş
1. DAY 18 OCT. 2016, TUESDAY

BODRUM – GÜMÜŞLÜK  (12 NM)

1.BODRUM MUNICIPALITY “PACE SETTERS” RACE
START LINE:

(S1): Between a buoy or the RC start boat to a general Westerly/Northwesterly direction 
and the Karaada light. Starts will be held toward a general Southerly/Southwesterly 
direction.
(S2): Between a buoy or the RC start boat to the general South the Kargı Island light, in a 
Westerly direction.
(S3): Between a buoy or the RC start boat to a general Southerly direction and the Cape 
Hüseyin light, into a general Westerly direction..

1. BODRUM MUNICIPALITY “PACE SETTERS” RACE FINISH LINE:

(F1) : Between a buoy or the RC fi nish boat to a general Easterly direction and the Çatal 
Island light, toward a general Northerly direction. 

1. BODRUM MUNICIPALITY “PACE SETTERS” LEG 
SHORT COURSE FINISH LINE:

(KRF1): Between a buoy or the RC fi nish boat to a general Southwesterly direction and the 
Akyarlar Cape Hüseyin light, toward a West/Northwesterly direction.
(KRF2): Between a buoy or the RC fi nish boat to a general southerly direction and the Kargı 
Island light, toward the West/Southwest.



TAV PASSPORT LEG
19 OCT 2016 WEDNESDAY

2. DAY 
GÜMÜŞLÜK - LEROS  (17 NM)Ş ( )

2. TAV PASSPORT LEG START LINE:

(S1): Between a buoy at the North tip of Çavuş Island and a buoy or the RC start boat to a 
general Northerly direction from the island, toward a general Westerly direction.
(S2): Between a buoy on the Southern tip of the Çavuş Island and a buoy or the RC start boat 
toward a general Westerly direction off  Çavuş.
 (S3): Between the Southern tip of the Vrak Pıta islet in the North of N.Kalolimnos and a buoy 
or the RC start boat in a general Southerly direction off  the island, toward a general Westerly 
direction.
2. TAV PASSPORT LEG FINISH LINE:
(F1): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Northerly direction off  the island and 
the Nis.Ay Kiriaki light East of Leros tpward a general Westerly/Northwesterly direction. 
Caution: The Vrak Pita island in the North of N. Kalimnos will be left on starboard 
onthis leg.
(F2): Between a buoy or the RC fi nish boat to a general Northerly direction and the Nis.Ay 
Kiriaki on the East of the light of Leros, toward a general Westerly/Northwesterly direction. 

2. TAV PASSPORT LEG SHORT ROOUTE FINISH LINE: 

(KRF1): Between the Southern tip of the Vrak Pitta islet North of N.KALOLİMNOS and a buoy 
or the RC fi nish boat to the general South, in a general Westerly direction.



NEF LEG:
20 OCT 2016 THURSDAY

3. DAY
LEROS - LEROS (23 NM)

3. NEF BODRUM LEG START LINE:

(S1): Between a buoy or the RC start boat in the general North/Northeasterly  direction and 
the Nis.Ay Kiriaki light East of Leros, toward a general Easterly or Southeasterly direction. 
Note: Vrak Pitta islet will be left to the port side while turning.
(S2): Between a buoy or the RC start boat on the Northwest of Leros in a general Esterly 
direction and the Ak. Pano Zimi light (37°11.175N)-(26°51.442E) Northwest of Leros. Starts 
will be made toward the general North.
Note: Vrsis Peganousi islet will be left on the port side on this leg.

(S3): Between a buoy or the RC start boat to the general East and the cape of the Northern 
tip of the Pantelli cove (37° 9.337N - 26°52.475E), toward a general Northerly direction. 
0n this leg, the no. 1 buoy fi ve miles North of the start will be left to the port side as 
will the buoy no. 2 East of the Tripiti Island.
(S4-F4): The start and fi nish line of this race will be decided according to the 
direction of the wind and a triangular course will be decided around buoys.

3. NEF BODRUM LEG FINISH LINE:
(F1): Between a buoy or the RC fi nish boat to a Northwesterly direction and the Nis.Ay Kiriaki 
light East of Leros, toward a general North or Northwesterly direction. 

(F2): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Easterly direction and the Ak Pano 
Zimi cape NE of Leros (37°11’12’’N)-(26°51’28’’E), toward a general Southerly direction.

(F3): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Easterly direction and the North Cape 
of Pantelli Cove, in the general Southerly/Southwesterly direction.



PALMARINA BODRUM LEG: 
21 OCT 2016 FRIDAY

4.DAY: LEROS – YALIKAVAK  (17 NM)( )

4.PALMARİNA BODRUM LEG START LINE:
(S1): Between a buoy or the RC start boat in a general Northerly or Northeasterly direction 
and the Nis.Ay Kiriaki light East of Leros, toward a general Easterly/Southeaserly direction. 
On this leg the Vrak Pitta islet N of N.KALOLİMNOS and the Çavuş Island will be left 
to the port while the Büyük Kremit Island is to remain on starboard.
(S2): Between a buoy or the RC start boat in a general Northerly/Northeasterly direction and 
the Nis.Ay Kiriaki light east of Leros, toward a general Easterly/Southeasterly direction. 
On this leg the Vrak Pitta islet will be left on the port side and the Büyük Kremit to 
starboard.
(S3): Between a buoy or the RC start boat in a general Northerly direction and the North tip 
of the Vrak Pitta işlet, in a general Easterly direction.
On this leg Çavuş Island will beleft on port and the Büyük Kiremit on starboard.
(S4): Between a buoy or the RC start boat in a general Northerly direction and the North tip 
of the Vrak Pitta islet, toward an Easterly direction. 
On this leg Büyük Kiremit will be left on starboard.

4.PALMARİNA BODRUM LEG FINISH LINE:
(F1): Between a buoy on the transit of the Göçük and Çoban capes at the entrance of 
Yalıkavak Bay and the RC fi nish boat, toward a Northeasterly direction.
4. PALMARİNA BODRUM RACE SHORT COURSE FINISH LINE: 
(KRF1): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Southerly direction and the South 
tip of the Vrak Pitta islet, toward a general Easterly direction.
(KRF2): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Southerly direction and the South 
of Çavuş Island, in a general Easterly direction.
(KRF3): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Easterly direction and the Büyük 
Kiremit adası light (Fl(2)10s89m10M), toward a general Northerly direction.



TECHNOGYM LEG
22 OCTOBER 2016 SATURDAY

5.DAY YALIKAVAK- BODRUM (19 NM)

5.TECHNOGYM ETABI START HATTI:
(S1) : Between a buoy or the RC start boat and a buoy on the transit of the Göçük and Çoban 
capes at the entrance of Yalıkavak Bay, in a general Westerly direction
(S2): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Easterly direction and the 
Büyük Kiremit Island light (Fl(2)10s89m10M), toward a general Southerly direction.
(S3): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Easterly directon and the Çatal Island 
light (FI(4)20s48m6M), in a general Southerly diection. 
5. TECHNOGYM RACE FINISH LINE: 
(F1) Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Westerly/Southwesterly direction and 
the Karaada Light, in a general North/Northeasterly direction.
5. TECHNOGYM RACE SORT COURSE FINISH LINE:
(KRF1): Between a buoy or the RC fi nish boat in a general Southerly direction and the Kargı 
Island light (FI.5s33m8M), in a general Southerly direction.

TILL WE MEET AGAIN IN 2017 FOR 
THE 29TH BODRUM CUP 

16 OCTOBER, MONDAY – 21 OCTOBER, SATURDAY 





Güç Dayanıklılık Çeviklik Sürat

İÇİNİZDEKİ ENERJİYİ SERBEST BIRAKIN !

MULTIDRIVE
(Patent Pending)

Technogym’in  hassas dirençli (rezistanslı) MULTIDRIVE

özelliğe sahip yeni motorsuz ekipmanı, en zorlayıcı itme kuvvetini 

bile sürate çevirerek performansınızı bir sonraki seviyeye taşır.

 

Daha fazla keşfet: technogym.com/skillmill

Türkiye Yetkili Distribütörü: AVV Spor Mlzm.ve Hiz.İth.İhr.ve Tic.A.Ş.

T. 0212 310 50 55     info@avv.com.tr

www.avv.com.tr



We take care of the details.

palmarina.com.tr
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