
YARIŞÇILIK-2

Arda Aydın



Hatırlatmalar:

•Start-Finish Hattı

•Parkur-Rota

•Şamandıralar



Start –Finish Hattı

• Yarış, START denilen hayali başlangıç çizgisinden geçmekle 
başlar ve finish adı verilen bitirme çizgisine ulaşmakla 
bitmiş olur. Bu iki çizgiye genelde hat denir(start hattı/finish 
hattı)

• Bu hatlar genelde komite teknesinden, şamandıradan veya 
bayrak direğinden oluşan iki nokta baz alınarak çizilir. Bazı 
yarışlarda bu noktalar coğrafi koordinatlar olabilir.



Parkur-Rota

• Yarışın yapıldığı alana parkur denir

• Parkurun kenar noktalarındaki 
şamandıralar bulundukları 
pozisyonlara ve rüzgarın esiş 
yönüne göre "Orsa şamandırası", 
"Apaz şamandırası", "Pupa 
şamandırası" gibi isimler alırlar. 
Örneğin bir şamandıraya gitmek 
için orsa ilerlemek gerekiyorsa, o 
şamandıra "orsa şamandırası" 
ismini alır.



Diğer Şamandıralar

• Offset Şamandırası : Rüzgar altı orsa 
şamandırası dönüldükten sonra balon 
setini hazırlamak ve çatışmaları 
azaltmak için kullanılan bir 
şamandıradır. Genellikle apaz-geniş 
apaz seyredilir.

• Kapı Şamandırası: Geniş seyirlerde, 
filoyu çatışmadan uzak tutmak amacıyla 
kullanılır. Aynı zamanda rüzgar açıları 
göz önünde bulundurularak avantajlı 
kapı seçimi yapılabilir.



Temel Yarış Kuralları

Kural Kitabı:

Tüm dünyada yarışlar Uluslararası Yelken Yarış 
Kurallarına göre yapılmaktadır. Bu kurallar WORLD 
SAILING tarafından 4 senede bir düzenli olarak 
güncellenir.



Sancak-İskele Kuralı: • Kural 10 : Tekneler farklı kontralarda ise, iskele kontra tekne sancak kontra 
tekneden uzak duracaktır.



Rüzgaraltı-Rüzgarüstü 
Kuralı

• Kapatmalı : Öndeki teknenin kıç aynalığına 
paralel bir çizgi çekildiğinde arkadaki tekne 
bu çizgiyi kesiyorsa bu iki tekne 
kapatmalıdır.

• Kural 11: Tekneler aynı kontrada ve 
kapatmalı ise, rüzgarüstü tekne rüzgaraltı 
tekneden uzak duracaktır.

• Kural 12: Tekneler aynı kontrada ve 
kapatmasız ise arkadan gelen tekne öndeki 
tekneden uzak duracaktır.



Şamandıra Dönüş Kuralı

• Kural 18: Teknelerden en az birisi 
şamandıraya üç tekne boyu mesafe 
içerisindeyse ve kapatmalılarsa, dış 
tekne iç tekneye şamandırayı 
dönmesi veya geçmesi için yer 
verecektir. Eğer iç tekne yol hakkına 
sahipse dış tekne ayrıca ondan uzak 
duracaktır.



Şamandıra Dönüş Kuralı

• Alanda kapatmasız olma 
durumu: Eğer bir tekne üç 
tekne boyu alanına 
kapatmasız bir şekilde 
ulaştıysa, arkadan gelen 
tekne bu tekneden uzak 
duracaktır. Eğer arkadan 
gelen tekne diğer tekneye 
dıştan kapatmalı duruma 
gelirse içteki tekneye yer 
verecektir. Eğer arkadan 
gelen tekne diğer tekneye 
içten kapatmalı duruma 
gelirse yer hakkı yoktur



Ceza Dönüşü

• Şamandıraya çarpma durumunda bir tekne 1 tramola ve 1 kavançadan 
oluşmak üzere çevresinde 1 ceza dönüşü yapmak zorundadır(360 
atmak)

• Yarış esnasında bir tekne kural ihlali yaparsa, o tekne 2 tramola ve 2 
kavançadan oluşmak üzere kendi çevresinde 2 ceza dönüşü yapmak 
zorundadır(720 atmak)



Bayraklar

• Tehir bayrağı : Başlamamış tüm yarışlar 
ertelenmiştir. Bu durumda tekneler bir sonraki 
anonsu beklemeye geçerler.

• N kod bayrağı(Abondane): Tüm yarışlar iptal 
edilmiştir.





Yarış Öncesi:

Yarış İlanı :

Yarış ilanları yarışlardan önce yayınlanır ve içeriğinde 
yarışta uygulanacak kurallar, start prosedürü, kayıt 
ücreti ve rota gibi bilgiler bulunmaktadır.



Yarış İlanı-Start 
Saati

• Yarışlarda filonun durumuna göre 
starttaki kalabalıkları önlemek 
amacıyla belli sınıftaki tekneler 
farklı zamanda start ettirilebilir. 
Bu startların ne zaman olacağı 
yarış ilanında belirtilir.

• Sınıf : Yat yarışlarında tekneler 
IRC denilen sınıflara ayrılır.



Rating ve IRC Sistemi

• Yat yarışlarında tekneler boylarına, 
yelkenlerine, ağırlıklarına ve daha birçok 
farklı özelliklerine göre belli bir rating 
değeri alır. Rating değerleri, özellikleri 
eşit olmayan tekneler arasında 
puanlama açısından adaleti sağlayıp 
yarışlarda ekiplerin performanslarını 
öne çıkarmak için hazırlanmıştır.



Yarış İlanı - Rota

• Yarışlarda bazı sınıflar için tekne 
hızlarının farklılıklarından dolayı 
farklı mesafelere sahip rotalar 
verilebilir.

• Potansiyel tüm rotalar yarış ilanında 
belirtilir ve hangi rotanın tercih 
edileceği yarış başlamadan önce 
hem telsiz anonsu ile hem de bayrak 
toka edilerek belirtilir.



Kara Antrenmanları

Kara antrenmanları her yelken

sporcusunun dikkate alması

gereken bir konu çünkü yelken

her ne kadar zeka ve kabiliyet

gerektirse de zaman zaman

fiziksel güç de gerektirebilir.

Özellikle yarışlarda fiziksel güç

gereken anlarda bunu veremezsek 

yarışta geriye düşeriz.



Hava Durumu

• Yarışlardan önce hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak doğru bir strateji 
belirlemek için çok önemlidir. Havanın saat kaçta kaç dereceye döneceğini, 
hızının ne zaman artıp azalacağını bilmek yarışta daha emin manevralar 
yapmamızı sağlar. Hava durumu özellikle uzun soluklu coğrafi yarışlarda 
daha çok işimize yarayacaktır.



Yarış Öncesi Görevler:

• Yarış İlanı

• Rota Bilgilendirmesi

• Hava durumu kontrolü

• Rakip analizi/önceki yarış 
sonuçları/yarışa katılan diğer tekneler

• Kumanya organizasyonu



Teknedeki Pozisyonlar

• Başüstü

• Direkdibi

• Piyano

• Trim 1

• Trim 2

• Anayelken

• Dümen

• Taktisyen

• Joker



•Anayelken teknede en çok
dayanıklılık gerektiren
pozisyonlardan biridir. Bu yüzden
anayelken yapan kişinin uzun
süreler spor yapabilen biri olması
gerekir. Antrenmanlarında ise
dayanıklılık üzerinde durması
gerekir.

Piyanoya ayrılan yer küçük
teknelerde oldukça dar olur. Bu
yüzden genelde küçük teknelerde
piyanolar minyon insanlardan
seçilir.

Direkdibi teknede en çok fiziksel
güç kullanan pozisyondur.
Direkdipleri genelde uzun ve iri
insanlardan seçilir. Bu kişiler
karada güç antrenmanlarına
ağırlık vermelidir.

Başüstü de tekneden tekneye
değişiklik gösteren bir
pozisyondur. Küçük teknelerde
kısa boylu ve hafif insanlar tercih
edilse de tekneler büyüdükçe
daha uzun boylu insanlar
kullanılır. Başüstleri zaman
zaman çok güç kullanmak
zorunda kalsalar da
dayanıklılıklarını korumaları da
gerekir.



Yarış Esnası

• Start yarışın kaderini belirleyen andır. İyi bir 
start demek %50 başarı demektir. Tekneler 
start hattının gerisinde sabit durmak yerine 
hareket halindedirler. Bunun sebebi start 
anında teknenin birden hızlanmasının 
mümkün olmaması ve start öncesi teknenin 
üstünde yol olması gerekliliğidir.

• Yat sınıfı yarışlarında genellikle starttan 
önce 10-5-1 dakika uyarıları verilir.

• Start süresince ekipten görevli kişi 
dümenciye kalan zamanı belli aralıklarla 
söylemelidir.



Start Hattı Avantajı

• Teknemizin burnunu, kemeresi 
start hattına paralel olacak şekilde 
çevirdiğimizde yelkenlerin hangi 
kontrada olmasına göre avantajlıo 
taraf belirlenir. Eğer yelkenlerimiz 
iskele tarafında duruyorsa, yani 
tekne sancak kontraysa start hattı 
avantajı sancak tarafındadır. Eğer 
yelkenlerimiz tam omurga 
hattında duruyorsa, start hattının 
tam ortası star almak için daha 
uygundur.



Fodepar ve Prosedürleri

• Bir teknenin verilen zamandan 
erken start almasına fodepar 
denir.

• Yarışlarda farklı fodepar 
prosedürleri uygulanır ve 
hangisinin uygulanacağı hem 
yarışlardan önce ilan edilir hem 
de start süresince asılı olan 
bayraklarla haber verilir. 
Bunlara hazırlık bayrakları denir.



Fodepar ve Prosedürleri

• Yat yarışlarında genelde hakem komitesi kimlerin fodepar 
olduğunu söylemez. Ancak komite, fodepar olan ek bir 
tekne bile varsa ferdi geri çağırma bayrağı basabilir.

• Eğer komite botu hangi teknelerin fodepar olduğunu 
belirleyemezse veya çok fazla tekne fodepar olmuşsa genel 
geri bayrağını basabilir.



İlk Orsa

• Eğer iyi start almışsanız, yani temiz 
rüzgardaysanız, tekneye gereksiz 
manevra yaptırmadan olduğunuz 
kontrada seyretmeye devam edin

• Eğer kötü start almışsanız, ilk işiniz 
temiz rüzgara çıkmaya çalışmak 
olmalıdır. Temiz rüzgara çıktıktan sonra 
sonuncu olsanız dahi, yarış sizin için 
yeniden başlar. Bundan sonrasında 
taktikler üreterek rakiplerinize yetişip 
onları geçmeye çalışmalısınız.



Orsa Yarışçılığı

• Start hattından çıkıp orsa şamandırasına giderken, 
eğer mümkün olsaydı yapmak isteyeceğimiz tek 
şey direkt bir çizgi üzerinden varmaktır. Fakat 
tekneler belli bir açıdan daha dar orsa açısına 
giremezler.

• Asıl rüzgar orsa şamandırasından start hattına 
doğru dik gelecek şekilde esmeyip yön değiştirirse 
bu durumda hangi kontrada gidersek 
şamandıraya daha yakın bir açı ile yaklaşacağımızı 
düşünmeliyiz.



Orsa Yarışçılığı

• Rüzgarın açması : Rüzgarın 
teknemizin rüzgaraltına doğru 
yön değiştirmesidir. Köre 
düşmemek için kafayı açmamız 
gerekir.

• Rüzgarın çekmesi : Rüzgarın 
teknemizin rüzgarüstüne doğru 
yön değiştirmesidir. Bu tekneyi 
daha çok orsalatabileceğimiz 
anlamına gelir



Pupa

• Pupa kollarında rüzgar arkadan geldiği 
için önde giden tekne arkadaki 
teknenin pis rüzgarından uzak 
durmalıdır.

• Arkadaki tekneler ise öndeki tekneleri 
kendi pis rüzgarlarında bırakmaya 
çalışarak onları geçmeyi planlamalıdır.

• Rüzgarı 180 dereceden almanın 
kavança getirme şansı olduğu için ve 
çoğu teknenin geniş apazo pupadan 
daha iyi gittiği için rüzgarı 165-175 
derecelerden almak daha sağlam bir 
yöntemdir.



Apaz

• Apaz seyrinde aynı balon gibi cenova 
trimi yapılmalıdır. 

• Burada yine herkes arka arkaya 
dizilecektir fakat rüzgar nispeten 
yandan gelecektir, bu yüzden amaç 
teknemizi arkadaki teknenin bizi 
yakalamaması için en iyi teknikle en hızlı 
bir Ģekilde götürmeye çalıĢmaktır. 



Yarış Sonrası

• Karaya gittiğimizde mutlaka teknemize itina ile davranmalı ve, 
onunla yarışacak bir sonraki ekibin yine biz olduğumuzu 
unutmadan, onu bulduğumuz gibi hazır bir hale getirmeliyiz. 
(teknenin yıkanması, yelkenlerin katlanması, iplerin düzenlenmesi, 
teknedeki fazlalıkların, çöplerin boşaltılması vs.vs. )

• Tekne toplandıktan, yarış neticeleri asılana kadar geçen sürede 
ekip bir arada kalmayı sürdürmeli, ve de o günkü hatalar, sebepleri 
konuşularak, yapıcı eleştirilerle kendini geliştirme yoluna 
gitmelidir.



Dinlediğiniz için teşekkür ederim :))


