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1. Yetki düzenleme - Organizing Authority 
"Friendship Regatta 2019" EAYK tarafından ortak düzenlenmiştir 
The “Friendship Regatta 2019” is organized by the EAYK. 
 

2. Yönetmelikler - Rules 
2.1 Yarış tarafından ISAF 2017-2020 yarışları (RRS) Uluslararası Yönetmeliğinde tanımlandığı 

şekilde uygulanacak kurallar. 
The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of 
Sailing (R.R.S.) of ISAF 2017-2020.  

2.2 Buna ek olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:  
      The following rules will also apply: 

 Kural IMS.  
     IMS Rule 
 Kural ORC Rating Systems.  

          ORC Rating Systems Rule 
 Bölüm 2 yarış kuralları, yelken uluslararası düzenlemeler Bölüm B tarafından önleme 

çarpışmalar denizde günbatımı gündoğumu için değiştirilir. 
Part 2 of the Racing Rules of Sailing is replaced by Part B of the 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea from sunset to 
sunrise.  

 ISAF Offshore özel düzenlemeler. Tüm yarışı Kategori 3 cansalı offshore yarışları 
için olmadan olacak. 

ISAF Offshore Special Regulations. All races will be Category 3 without 
liferaft for offshore races. 

 Bu haber yarış ve tüm değişiklikler 
   This Notice of Race and all the amendments  

 Yarış talimatı ve tüm değişiklikler ve Duyurular 
  The Sailing Instructions and all the amendments and announcements 

2.3 Bütün tekneler VHF radyo with16 ve 72 kanalları olması gerekir. 
       All the boats must have VHF radio with16 & 72 channels. 
2.4 Bütün tekneler yarış sırasında sertifika daha küçük alana sahip ikinci Ana yelken taşıyabilir. 

Bu ORC değerlendirme sistemleri kuralı değiştirir. 
  All the boats can carry a second mainsail with smaller area than the 

certification during   the race. This changes the ORC Rating Systems Rule. 
2.5 Diller arasında bir uyuşmazlık durumunda, İngilizce metin göre öncelikli olacaktır. 
          If there is a conflict between languages, the English text will take 
precedence. 

 
3. Kayıt ve giriş ücreti - Registration and Entry Fee 
3.1  Regatta geçerli ORC uluslararası sertifika ve ORC Club sertifika 2019, ORC 

Şampiyonası kuralları ile uygun çıkış tarihi ile bütün tekneler açıktır 
 The regatta is open to all boats with valid ORC International certificate and 
ORC Club certificate issued on 2019, complying with ORC Championship Rules.   

3.2  Kayıt formunu şahsen onun sahibi veya Kaptan, tarafından Cumartesi 29/6/2019 ve Limni 
Myrina yarış Office komitede, 20:00 saat kadar gönderilmesi gerekir. 
 The Registration Form must be submitted personally by its owner or skipper, 
on Saturday 29/6/2019 and until 20:00 hour, at the Race Office Committee  in 
Myrina of Lemnos.  
 

3.3 Aşağıdaki belgeleri kayıt formu (Bu değişiklik sunulması gereken RRS 78.2):  
 The following documents should be presented the Registration Form (these 

change RRS 78.2): 
 Geçerli ORC uluslararası veya Club 2019 verilen sertifika.  
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    Valid ORC International or Club Certificate issued on 2019   
  Geçerli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ile en az bir kapak Türk medeni hukuk 

 Valid third-party liability insurance with a minimum cover of Turkish Civil 
Law  

 Reklam görüntüleniyorsa, ilgili Ulusal Yönetimi izni.  
If advertising is displayed, the respective National Authority permission 

 Mürettebat listesiyle adı, soyadı, her ekip üyesi için ruhsat sayı ve yat kulübü yelken 
Ulusal 
Crew list with name, surname, national sailing license number and 

Yacht Club for each crew member  
 İletişim telefon numarası her iki tekne ve karaya, ilgili kişinin adı da dahil olmak 

üzere  
        Contact phone number both on boat and ashore, including the name of 

the contact person 
 Sorumluluk kabul formu, usulüne uygun doldurulmuş ve imzalanmış 
         Liability acceptance form, duly filled out and signed 
 

3.4 Belgili tanımlık kaydetme biçim bilgi ve tüm kuralların kabulü ve sahibi, Kaptan, 
mürettebat ve tüm katılımcılar dikkat ırk ve yarış talimatı hükümlerine bildirir 
 The Registration Form declares the knowledge and acceptance of all the 
rules and  terms of Notice of Race and Sailing Instructions by the owner, 
skipper, crew and all the participants 

3.5 Herhangi bir değişiklik ORC uluslararası veya Club sertifikalara kayıt olduktan sonra 
yapılacaktır. Tekneler ORC onlar diskalifiye sertifikayla başka uyumlu 

 No changes shall be made on ORC International or Club certificates after 
registration. The boats must be harmonized with the ORC Certificate 
otherwise  they can be disqualified 

 
4. Yarış alanı – Race Area 

Tüm kurslar Kuzey Ege Denizi -  Bozcaada uluslararası deniz sularının 

All the courses shall take place in Sea Waters of Bozcaada  

 
5. Zamanlama – Schedule  
 
Tarihi - Date Saat - Hour Yarış/olay - Race/Event 
Çarşamba Wednesday     
3/07/2019 

18:00–20:00 Kayıtları ve denetimler (Bozcaada)                      
Registrations and Inspections  (Bozcaada)) 

Perşembe -  Thursday            
4/07/2019 

10:30 Kıyı yarışları “Bozcaada Cup”                                               
Coastal  Races  “Bozcaada Cup”  

 20:00 Απονομές επάθλων , Τελετή Λήξης  -                               
Prize giving, Closing Ceremony 

 
5.1     Two (2) coastal races are scheduled for ORC boats 
5.2  Organizasyon otoritesi ve/veya yarış komitesi yukarıdaki tabloları değiştirme hakkımız 

saklıdır 
 The Organizing Authority and/or the Race Committee reserve the right to 

modify the above schedule 
5.3  Eğer en az bir tekne süre içinde geçerli bir yarıştır 
  A race is valid if at least one boat will finished in the time limit 
5.4  Bozcaada da kıyı yarış Ödülü «Bozcaada Kupası» vardır 

The coastal races in Bozcaada  are the prize «Bozcaada Cup» 
5.5   Dostluk yarışı en az 1 yarış yapıldığında geçerlidir 

The Friendship Regatta is valid if at least 1 race is completed  
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5.6  Yarış başlangıç olay son günü 16:00' dan sonra verilecektir 
No race start will be given later than 16:00 on the last day of the event 

 

6. Teknik Komite, jüri - Technical Committee , Jury 
6.1 Bir tekne veya ekipman ORC sertifika, Offshore özel düzenlemeler ve yarış talimatı ile 

uyum için herhangi bir zamanda kadar 30 dakika başlamadan önce ya da sonra herhangi 
bir yarış bitirmek için kontrol. Denetimleri olacak yer alacak tekneler iyi, teknik komite 
tarafından puanlama içinde yerleştirilmiş vurgu ile tüm Regatta sırasında  

  A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with ORC 
Certificate, Offshore Special Regulations and Sailing Instructions up to 30 
minutes before the start or after the finish of any race. The inspections will be 
take place during all the Regatta, with emphasis on boats well placed in the 
scoring, by the Technical Committee 

6.2 Jüri tekneler veya ırk veya teknik komite tarafından yazıldı rapordan protesto protesto kabul 
edebilir 

          The Jury can accept Protests from protesting boats or written report from the 
Race or Technical Committee     

6.3 Zaman sınırı protesto yarış talimatı belirleyecek 
         The time limit of protests will define in Sailing Instructions 

 
7.  Yarış talimatı – Sailing Instructions  

Yarış talimatı-ecek var olmak belgili tanımlık kaydetme biçim ile kullanılabilir 
The Sailing Instructions will be available with the Registration Form 

 
8. Puanlama sistemi - Scoring System 
8.1 ORCi ve ORC Club puanlama sistemi : 
 The ORCi and ORC Club scoring system is:  

 "Zaman zamanında Orsa/Pupa" tek sayı katsayısı kullanılarak hesaplanan kez kıyı 
yarış sonuçları (flama 1) tarafından belirlenen düzeltilmiş 

Coastal races results (Pennant 1) will be determined by corrected times 
calculated using “Time-On-Time Windward/Leeward” single number 
coefficient 

8.2   RRS ek, düşük puan sistemi A uygulanır 
   Low Point System of RRS Appendix A will apply 
8.3 Skor noktaları tüm ırklar için 1.0 katsayısıdır 
   The scoring points coefficient for all races is 1.0 
8.4  5 yarış en az tamamlanmışsa sınıfı ve Friendship Regatta 2019 genel skor noktaları için 

bir at, izin verilir. Hiçbir at eşittir 4 izin verilir veya daha az yarışları tamamlandı 
For the class and overall scoring points of Friendship Regatta 2019, one 

discard will be allowed, if 5 races are completed at least. No discard will be 
allowed equals 4 or less races are completed 

 
9. Moorings – Moorings 
    Bütün yarış tekneler demirli ücretsiz olarak Bozcaada 

  All racing boats will be berthed free of charge in Bozcaada 

10. Sınıflar - Classes 
 Organizasyon otoritesi İştirakler ve kendi karar göre sınıflara rakip tekneler bölmek 
hakkına sahiptir 

           The Organizing Authority has the right to divide the competing boats into 
Classes according to the participations and its own decision 
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11.  Ödüller - Prizes 
11.1 "Bozcaada Kupası" için her sınıf 1, 2 ve 3 yer kazanan için ödüller verilecektir 
  Prizes will be awarded to the 1st, 2nd and 3rd place winner of each class for 

the  “Bozcaada Cup”  
11.2 Ödüller her sınıf 1, 2 ve 3 yer kazanan Friendship Regatta 2019 Şampiyonası (sınıf 

Şampiyonu) için verilecektir 
  Municipality of Bozcaada will award prizes to the 1st, 2nd and 3rd place 

winner of each class from the Friendship Regatta 2019 Championship (Class 
Champions) including “Bozcaada Cup” and the 4 races that took place from 
29th June to 2nd July 2019 in Greece. Low Point System of RRS Appendix A will 
apply with one discard, if at least five races in total will be completed. The 
scoring points coefficient for all races is 1,0. 

11.3 Friendship Regatta 2019 Şampiyonası (genel Şampiyonu) tüm sınıfları 1 yer kazanan ödül 
verilecektir 

           Municipality of Bozcaada will award prize to the 1st place winner of all 
classes from the Friendship Regatta 2019 Championship (Overall Champion), 
including “Bozcaada Cup” and the 4 races that took place from 29th June to 2nd 
July 2019 in Greece. Low Point System of RRS Appendix A will apply with one 
discard, if at least five races in total will be completed. The scoring points 
coefficient for all races is 1,0. 

  
12. Sorumluluk reddi - Disclaimer of liability 

Tüm bu "Friendship Regatta 2019", katılan bunu kendi risk ve sorumluluk. 
Organizasyon otoritesi,  ΕΑΥΚ ve herhangi bir diğer tarafa dostluk Regatta organizasyon içinde 
yer alan her türlü sorumluluk olursa olsun kabul etmez yaralanma için kayıp, zarar veya 
rahatsızlık kişi ve malzemeler, hem karada hem de denizde sonucu olarak katılım durumunda 
ortaya çıkabilir. Her tekne sahibi veya onun temsilcisi giriş formu imzalayarak bu koşulları kabul 
eder. Rakip dikkat dünya yelken Bölüm 1 temel kural 4 için çekilir: "bir tekne olup olmadığını 
başlatmak veya yarış devam etmek için karar vermek için sorumludur." 

All those taking part in the “Friendship Regatta 2019”, do so at their own risk 
and responsibility. The organizing authority, ΕΑΥΚ and any other party involved in 
the organization of the Friendship Regatta, disclaim any and all responsibility 
whatsoever for loss, damage injury or inconvenience that might occur to persons 
and materials, both ashore and at sea as a consequence of participation in the 
event. Each boat owner or his representative accepts these terms by signing entry 
form. The attention of competitors is drawn to World Sailing Part 1 Fundamental 
Rule 4: “A boat is solely responsible for deciding whether or not to start or to 
continue racing.” 

 
13. Sigorta -  Insurance 

"Friendship Regatta 2019", katılan olması gerekir ki bir geçerli üçüncü şahıs mali mesuliyet 
sigortası en az kapak medeni hukuk ile rakip tekneler 

All the competing boats that taking part in the “Friendship Regatta 2019”, 
must have a valid third-party liability insurance with a minimum cover of Civil Law 
 
 

                                                  Organizasyon otoritesi – The Organizing Authority   
 
 


