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Düzenlenmiş olan yarış ,  Şamandıra (duba) adı
veri len engellerle çerçevesi çizilmiş olan
parkurlar içinde yer alır.  Yani yarışın yapıldığı
yere parkur denir.  Parkurun kenar noktalarındaki
bu engeller,  bulundukları pozisyona ve de 
rüzgarın esiş yönlerine göre “Orsa
şamandırası” ,”Apaz şamandırası” ,  ”Pupa 
şamandırası” gibi isimler alır lar.  

Yelkenli teknelerin yarışı hemen her yarışta
olduğu gibi ,  belir l i bir yerde, belir l i bir zaman 
dil imi içerisinde, bir noktadan başlamak ve de 
yine bir başka noktada bitirmek kaydı i le
gerçekleştir i l ir.  Yarış,  Start adı verilen başlangıç
çizgisinden (start hattı) geçmekle başlar,  yine
finish (finish hattı) adı verilen bitirme çizgisini
kesmekle bitmiş olur. Ancak yarış bu iki çizgi
arasında dümdüz bir çizgide yer almaz. 

YELKEN YARIŞI NASIL OLUR?



YARIŞLARDA DUYURULAR
•Yelkenli yarışı ,  “Rota kartı” adı verilen, 

yarışta hangi şamandıraları hangi
sırayla ve ne yönde dönmemiz
gerektiğini belir ten bildirge ile bize 
duyurulur. 

•Eğer iki veya daha fazla şamandıra
arasında bir kereden çok gidip
geliniyorsa, bu her gidip geliş bir “tur” 
ismi alır.  Her iki şamandıra arasındaki
mesafeye de “kol” adı veril ir ;   önüne 
gidilecek şamandıranın ismi eklenir.  
Örneğin, eğer Orsa şamandırasını
dönüp pupa şamandırasına
gidiyorsanız, bu bir pupa koludur.



YARIŞ ROTALARI
• Coğrafi yarışlar: Rotası belirli coğrafik koordinatlar olan, genellikle uzun mesafeli

yarışlardır. Dayanıklılık ve taktik planlama bu yarışlarda öne çıkar. 

• Şamandıra yarışları: Rotası, deniz üzerinde önceden belirlenmiş noktalardaki
şamandıraları dönmekten ibaret olan, taktik ve performansın ön plana çıktığı, nispeten
daha kısa süreli yarışlardır. Şamandıra yarışlarında 3 tip rota kullanılır. 





• Olimpik rota t ipi  biraz daha eski olduğundan ar t ık
Centerboard yarışlarında genelde trapez rota
kul lanı lmaktadır.  Coğrafi konum, deniz traf iği ve diğer
sebeplerden ötürü,  diğer rotalar da tercih edi l i r.  
Match Race’ lerde ise ,  genel l ik le seyircinin iz lemesini
kolaylaşt ırmak için sosis rota kul lanı l ı r.  

• Yarışçı lar,  şamandıra yarış lar ında önceden veri len bu
rotayı tamamlamak suret iy le yarışır lar.  Şamandıra
dönüşler inde şamandıraya çarpmak ,  ceza dönüşü
gerekt ir i r.  Ceza dönüşü,  yar ışan teknenin ,  diğer
tekneleri engel lemeden kendi etrafında 360 derece
dönmesidir.  

• Yelken yarışçı l ığ ının temel prensibi ,  en başından
it ibaren uğraşarak,  star tta öne geçmek ve yarış
boyunca önde kalmaktır .  Yelkenci ler hava koşul larını
anal iz edip ,  su üzerindeki rüzgarı takip ederek yarış
rotasında gidecekler i yolu tayin ederler.  Değişik
manevralar ve taktiklerle rakipler in i geçmeyi ve
avantaj l ı durumda olmayı düşünürler.  Önde
olduklar ında dahi bir gözler i her zaman rakipler in in
üstündedir ki onlar ın avantaj kazanmasını
önleyebi ls inler.  



YARIŞ TİPLERİ: 
TEKNEYE GÖRE
• İk i temel yar ış t ip i  vardır :  tek-dizayn (one-design)
ve handikap (handicapped)  
• Tek-dizayn (One Design) yar ışçı l ık o l impik yar ış lar

iç in  kul lanı l ı r ve bit iş hatt ın ı geçen i lk  tekne yar ış ı
kazanır.  
• Handikap yarış lar ında ise ,  fark l ı reyt inglere sahip

tekneler zamana karş ı yar ış ı r ve en iy i düzelt i lmiş
zamanı yapan kazanır.  
• Ayr ıca tek dizayn s ın ı f ın ın  b i r  a l t  s ın ı f ı  

sayı labi lecek Box-design olarak tabir edi len
yar ış larda ,  Volvo Ocean Race,  America’s  Cup gibi ,  
aynı t ip  tekneler kul lanı l ı r fakat bunlar aynı
üret ic iden tekneler deği l ,  l imit ler in olduğu 
teknelerdir.  Bu l imit ler çerçevesinde tekneler
yapı l ı r,  donat ı l ı r.  
• Bir  de Serbest Tasarım tekneler in yar ışt ığ ı ,  her  

şeyin serbest olduğu bi r yar ış vardır k i pek
yapı lmaz:  The Race.  



YARIŞ TİPLERİ:KATILIMA GÖRE
• Tek Yarış: Centerboard ve yatlarda görülen mevsimin çeşitli dönemlerinde yapılan, yerel

önem taşıyan,ve de bazen şenlik, kutlama, özel gün, anma vs. gibi nitelikler taşıyan,
neticelerin sadece yapılan tek bir yarış üzerinden hesaplandığı yarış tipidir. 
• Seri Yarış: Önemi daha büyük olan (şampiyonalar, milli takım seçmeleri, kupalar, kota

yarışları) uygulamalarda kullanılan sistemdir. Bu sistem sadece tek bir gün içinde birden
fazla yarış halinde olabileceği gibi, genelde birbirini takip eden 2-8 güne yayılan ve de 
günde 1-4 adet yarışın düzenlendiği tiptir. Özellikle dünya çapındaki yarışların tümü bu
tiptedir. 
• Ayak Yarışlar: Birden daha çok güne yayılmış yarışlar olup, birkaç bölüm halinde

uygulanırlar. Örneğin şubatın, martın ve nisanın ilk haftasonları gibi. Centerboard’un yanı
sıra özellikle yatlarda görülen bu tip yarışlarda puanlama tüm yarışların neticeleri aynı
derecede önem taşıyacak şekilde hep birlikte ele alınarak yapılır. 
• Kısa mesafe: Mesafe yarışları yatlar için düşünülmüştür. Her ne kadar mesafe kavramı, 

teknenin tipine, şekline, boyutlarına, ekibine vs. bağlı olarak göreceli olsa dahi, bizim
yaşadığımız ortamda, örneğin yatların İstanbul’dan Gölcük’e hareket etmeleri ve oradan
buraya yarışarak gelmeleri kısa mesafeli bir yarışa örnek gösterilebilir. 
• Orta mesafe: Bu yarışlara, TAYK’ın temmuz takviminde yeralan İstanbul-Çeşme arasında

düzenlenen ve daha güneye doğru da sarkan, ”Aşağı Yarışı” örnek gösterilebilir. 
• Uzun mesafe: Volvo Around the World yarışı, bütün dünyayı geçen ve de tabiatın her 

haliyle karşılaşan yatlar düşünüldüğünde, bu başlık altında uygun olacaktır. 
• Yat rallisi: KAYRA (Karadeniz Yat Rallisi) ,MAYRA gibi organizasyonlarla tanıdığımız yat

rallileri, hemen her sınıftan yatların katıldığı, bir çok etap ,yarış, cruising vs.den oluşan, 
genellikle şenlik havasında geçen ve de turistik değer taşıyarak bir çok limanda demir
atılan bir yelkenli seyir tipleridir. 



ÖZEL YARIŞLAR
Match Race: İk i  teknenin düel lo usülü
kapışt ığı  yar ış  t ip idir.  Match Race’de
önemli  olan,  tek rakip tekneye üstünlük 
sağlamak olduğu iç in rakibi  zor 
durumda bırakmak,  daha çok teknenin 
kat ı ldığı  diğer t ip yar ış lara göre daha 
önemlidir.  ‘’Zor durumda bırakma’’  
durumu rakip teknenin rüzgarını  
kesmekten tutun rakip tekneyi  rota 
dışına i teklemeye kadar varabi l i r.  Match
Race’e örnek olarak America’s Cup’ ı
gösterebi l i r iz .
Team Race: Genelde centreboardlarda
uygulanan bu tip yar ış lar da temelinde
yine match raceler şekl inde gerçekleşir.  
Tek farkı ,  burada birbir ine karşı
savaşan 2 tekne deği l ,  b irden fazla
tekneden oluşan 2 takımdır.  Match 
Race’den bir diğer farkı da,  rakibi
geçmenin yanı sıra ,  takım arkadaşlar ını
koruma sorumluluğunun olmasıdır.  



KURALLAR

•Tüm dünyada yarışlar “Uluslararası Yelken
Yarış Kuralları ’na göre yapılmaktadır. Bu kurallar
Uluslararası Yelken Federasyonu (World 
Sailing) tarafından düzenli olarak güncellenir. 
•Kurallar yarış formatını, güvenli ve adil yarışın
nasıl olacağını, puanlama sistemini ve iki veya
üç tekne karşılaştığında hangisinin yol hakkı
olduğunu belirler. 
•Yelken yarışlarında, kural ihlali durumunda, 
yarışçıların kendilerini cezalandırması beklenir. 
İki tekne arasında bir c ̧atışma/ çatışma ihtimali/ 
yol vermeme gibi bir durum söz konusu
olduğunda, teknelerden biri diğerine protesto
çekebilir. 



PROTESTO ÇEKMEK

• Kural 	 ihlal i 	durumunda, 	s öz 	konusu	olaydaki 	 teknelerden	biri 	
veya	kural 	 ihlal ini 	g ören	teknelerden	biri , 	kural 	 ihlali 	yapan	
tekneye	bunu	sesle	bildirir . 	E ğer 	s öz 	konusu	tekne	kural 	
ihlal i 	yaptı ğ ını 	kabul 	etmeyip	cezasını 	yapmıyorsa , 	di ğer 	
tekne	veya	tekneler	bu	tekneye	protesto	çeker. 	
• Protesto	çeken	tekne, 	yarış 	sonunda, 	yarış 	hakemlerine	“yazılı 	
deklerasyon ’ ’ 	vererek, 	hangi 	 tekneye, 	hangi 	kural 	nedeniyle 	
protestosu	olduğunu	bi ldirir. 	Yarışanların	kural lara	uymaları 	
beklenir, 	ancak	anlaşmazlık 	durumlarında	yarıştan	sonra	
kural 	 ihlali 	bir 	 jürinin	-protesto	komitesi- önüne	çıkarılır
ve	her	 iki 	 taraf ın 	kendini 	savunması 	beklenir. 	
• Protesto	komitesi , 	 t ıpkı 	mahkeme	gibi 	 iş ler. 	Teknenin	
“skipper’ ’ ının	 i fadesi 	 i le 	birl ikte 	varsa, 	olayın	şahit leri 	de	
dinlenir. 	Mahkeme	sonucunda	ya	teknelerden	biri 	diskali> iye	
olur , 	ya 	extra	puan	veril ir , 	ya 	da	protestonun	haksız 	olduğu	
anlaşı l ır. 	



PUANLAMA

• Match Raceler düello usulü yapılır. Genelde 5 yarışlık bir maçta, 3 yarış
kazanan rakibini elemiş olur. Bu şekilde bir sonraki tura çıkar. Yarı final ve
final oynanarak dereceler belirlenir. 

• Fleet Racelerde ise en genel puanlama sistemi Low-Point Scoring System'dir
yani birinciye 1, ikinciye 2, üçüncüye 3 puan verilir. Bir teknenin puanı bitirdiği
yarış skorlarının toplamına eşittir ve en düşük puanlı yarışçı kazanır. 

• Disqualification (DSQ), Did Not Start (DNS), Did Not Finish (DNF), Premature 
Starter (PMS) kayıt listesine göre start alan tekne sayısından bir fazla puan
alır. Did Not Compete (DNC) yarışa kayıt yaptıran tekne sayısından bir fazla
puan alır. 

• Seri yarışlarda, seri yarışlar içindeki tüm skorlar toplanır. Fakat bazı yarışlarda, 
yarışan teknelerin en kötü 1 veya 2 derecesi toplamdan silinir. Bu yarışlara Bir 
Atmalı/İki atmalı yarışlar denir. 



PUANLAMA

Konum Yarışçı Yarış 1 Yarış 2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 TOTAL

1. A 1 2 1 5 5 4 3 11

2. C 13 3 4 4 7 2 1 14

3. B 5 4 3 3 6 6 6 21

4. D 8 DSQ(20) 2 8 8 8 12 34

Konum Yarışçı Yarış 1 Yarış 2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 TOTAL

1. A 1 2 1 5 5 4 3 21

2. B 5 4 3 3 6 6 6 33

3. C 13 3 4 4 7 2 1 34

4. D 8 DSQ(20) 2 8 8 8 12 66

*İki atmalı puanlama



TEŞEKKÜRLER!


