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SAILING INSTRUCTIONS 
 

1.Yarış Talimatının 21.a maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 

21. CEZALAR  
 

a) 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 finiş yaptıktan 
sonra  finiş şamandrasına dokunmayacaktır. Start ve finiş hattında yer 
alan komite botları da şamandra olarak nitelendirilecektir.  
Şamandraya çarpan bir yat; bu durumu telsizi ile yarış komitesine 
bildirecek ve yarıştan sonra ilk fırsatta yazılı deklarasyon verecektir.  
 
Şamandraya çarpan Geleneksel Tarzda inşa edilmiş yatlar ile Modern 
Tarzda inşa edilmiş yatlar; bir tam dönüş cezası ile kendilerini temize 
çıkarmaz ise bu durumu telsizi ile bildirdiklerinde yatın finiş zamanına 30 
dakika ilave edilecektir.  

 
Geleneksel Tarzda Olmayan yatlar için bu ceza bir dönüş cezası olarak 
uygulanacaktır. 
 
Şamandraya çarptığını bildirmeyen ve ceza dönüşünü yapmayan 
(Geleneksel Tarzda olmayan) yatlar için verilecek ceza diskalifiye 
olacaktır. 

Yarış Komitesi 
 

 
1 - Article 21.a of the Sailing Instructions has been amended as follows. 
 
21. PENALTIES 

 
a) Once the buoy touch, preparation signal has been given, a yacht shall not touch 
a starting mark that marks the starting line, a mark that starts, limits or ends the leg 
of the course she is sailing, or the finishing mark after finishing. Committee boats on 
the start and finish line will also be considered as buoys. 

A yacht that hits the buoy will notify the race committee by radio and will make a 
written declaration at the first opportunity after the race. 

Traditional Style yachts and Modern Style built yachts touching the buoy shall either 
make one turn penalty or they will inform RC and 30 minutes time penalty will be 
applied to the her race time. 

For Non-Traditional yachts, this penalty will be applied as a return penalty. 

The penalty for yachts that do not report touching the buoy and dont make penalty 
turn will be disqualified. 
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