
22. ISAF YELKENCİ KLASİFİKASYON KURALLARI 

GİRİŞ 

ISAF Yelkenci Klasifikasyon Kuralları, Etkinlik ve Sınıflara uluslar arası yelkenci 
klasifikasyon sistemi temin edilmesi bağlamında bir hizmet olarak sunulmaktadır.   

Etkinlik ve Sınıfların herhangi bir klasifikasyon sistemi kullanma mükellefiyetleri 
bulunmamaktadır.  Ancak, bir sistem kullanmak istedikleri taktirde, sadece ISAF 
Kurallarını kullanabilirler.   

Halihazırda Olimpik Yelken Yarışları’na katılmak üzere seçilmiş olan tekneler için 
düzenlenen Etkinliklerin, ne Sınıf Kuralları’nda, ne Yarış Duyurusu’nda, ne de Yelken 
Talimatları’nda yelkencilerin (klasifikasyonları ne olursa olsun) katılımını 
engelleyebilecek herhangi bir hüküm bulunamaz. 

Bir etkinlikte ISAF Yelkenci Klasifikasyon Kuralları’nın kullanılmasına karar verildiği 
taktirde, keyfiyet Yarış Duyurusu’nda bildirilecektir.   

Bir teknenin veya kullanılan malzemenin üzerinde Tanıtım Kuralları’nın Ağ 
Kategorisi’ni aşacak şekilde reklam verilmiş olması, işbu kurallar uyarınca yelkenci 
klasifikasyonunu etkilemeyecektir.   

22.1 Bu kurallarda kullanılan tanımlamalar 

İş tabiri aşağıdakileri kapsamaktadır;  

Tam zamanlı veya yarı zamanlı işler; veya  

İster şahsen, ister bir ortaklık veya limited şirket aracılığı ile, ister tam zamanlı, ister yarı 
zamanlı bir iş konusunda hizmet vererek bir işveren nezdinde çalışma, kendi namına 
çalışma, bedel mukabili veya bir defaya mahsus ödeme karşılığı çalışma. 

Ücret ve bunun türeçleri aşağıdaki anlamlara gelir: 

Bir yelkencinin herhangi bir miktarda para ödenmesi teklifini, bu paranın karşılığını, bir 
bedeli, bahşişi veya sair suretle ve her ne şekilde olursa olsun bir tazminatı alması veya 
kabul etmesi. 

Ücret aşağıdakileri kapsamaz: 

Belirli bir etkinlikle ilgili olarak, makul miktardaki katılım bedeli, seyahat, konaklama ve 
yemek masraflarını aşmayacak bir bedelin bağış olarak, tazminat olarak veya üstlenilmek 
suretiyle verilmesi. 

Katılımcı aşağıdaki anlama gelir: 



Her bir olayın özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, tekne, teknenin katılımını 
sağlayan kişi veya kuruluş (RRS 75) ve tekneden sorumlu kişi (RRS 46) anlamına gelir. 

Yarışmak RRS 88 uyarınca düzenlenen yarışlara katılmak anlamına gelir. 

Klasifikasyon Mercii ISAF’dır. 

Klasifikasyon Tarihi klasifikasyon veya klasifikasyon değişiminin talep edildiği, veya 
bundan sonra klasifikasyonun protesto edilerek, başarıyla iptal edildiği tarihtir. 

1. Grup yarışmacı olmak için kalifikasyon süresi: 

Klasifikasyon Tarih’inden önce, o yarışmacının 3. Grup aktivitelerde bulunmadığı 24 
aylık süre; veya  

Klasifikasyon Tarihi’nden önce, o yarışmacının 2. Grup aktivitelerde bulunmadığı 12 
aylık süredir. 

3. Grup yarışmacıdan 2. Grup yarışmacıya dönüşmek için kalifikasyon süresi: 

Klasifikasyon Tarihi’nden önce, o yarışmacının 3. Grup aktivitelerde bulunmadığı 12 
aylık süredir. 

Uluslar arası Etkinlik tüm uluslardan yarışmacı katılımına açık etkinliklerdir. 

Yarışmacı Klasifikasyonları 

22.2 Yarışmacı klasifikasyonları aşağıdaki şekilde belirlenir. 

22.2.1 1. Grup 

a- Aşağıdaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla 1. Grup yarışmacı kalifikasyon süresini 
tamamlamış ve  

i- yarışlara sadece hobi amacı ile katılan ve işleri yarış veya seri yarışa katılan 
tekne veya teknelerin performanslarına katkıda bulunabilecek bir bilgi veya 
yetenek gerektirmeyen; ve  

ii- yarışa katılmak için herhangi bir ücret almamış kişileri kapsar. 

b- 24. yaşgününden önce, kalifikasyon süresi içerisinde 100 günü aşmamak kaydıyla 2. 
veya 3. Grup faaliyetlerde bulunmuş olan bir yarışmacı 1. Grup yarışmacı adolunur.  
Henüz 18. doğumgününe ulaşmamış bir yarışmacı da 1. Grup yarışmacı sayılır. 

c- 3. Grup yarışmacı olmayan bir yarışmacı ile Klasifikasyon Tarihi’nden önceki 12. 
ay içerisinde herhangi bir süre boyunca denizcilik işi veya organizasyonu ile iştigal 
eden bir yarışmacının klasifikasyonu aşağıdaki şekillerde belirlenir: 



i- yapmış olduğu iş, yarış veya seri yarışa katılan tekne veya teknelerin 
performanslarına katkıda bulunabilecek bir bilgi veya yetenek gerektirmemiş ve 
o kişi yatırımcı, danışman, yönetici, işletmeci veya üretimde çalışan bir işçi 
statüsünde ise, başka sebeplerden dolayı 2. veya 3. Grup yarışmacı olarak 
tanımlanmadığı takdirde 1. Grup yarışmacı sayılır. 

ii- Yukarıdaki fıkra dışındaki halllerde 2. Grup yarışmacı sayılır. 

22.2.2 2. Grup 

2. Grup yarışmacı 1. Grup yarışmacı olmayan ve kalifikasyon süresinde 3. Grup 
yarışmacı olmamış yarışmacıları kapsar. 

22.2.3 3. Grup 

3. Grup yarışmacı kalifikasyon süresinde aşağıdaki koşullardan herhangi birini 
gerçekleştiren yarışmacıları kapsar. 

a- Aşağıdaki faaliyetleri için ücret almış yarışmacılar: 

i- bir yarışa katılması karşılığında 

ii- bir tekneyi, ekibini, yelkenlerini veya yarış ekipmanını hazırlamak, eğitmek, 
antreman yapmak, test etmek, ayar çekmek gibi faaliyetlerde bulunduktan 
sonra o teknede, veya ekip yarışlarında aynı ekibe ait bir teknede yarışması 
karşılığında 

b- Yelken ile ilgili performansı, almış olduğu dereceler veya yelken camiasındaki ünü 
nedeniyle isim veya görüntüsünün herhangi bir ürün veya hizmetin reklam veya 
tanıtımında kullanılması mukabilinde en az 1500.-Euro ücret almış olan 
yarışmacılar 

c- Kendisinin kamu oyu nezdinde 3. Grup yarışmacı veya profesyonel yelken yarışçısı 
olarak tanımlamış yarışmacılar. 

Klasifikasyon Usulü 

22.3.1 Yarışmacılar MNA’sına üye olmak ve geçerli bir ISAF Yelkenci 
Klasifikasyonu’na sahip olma zorunluluğuna tabi kılınabilirler.  

22.3.2 Her yarışmacı doğru klasifikasyonunu beyan etmek ve Klasifikasyon Mercii’ne 
klasifikasyon değişikliğine yol açabilecek her türlü durum değişikliğini derhal bildirmek 
mükellefiyetindedir. 

22.3.3 İşbu Kuralları okumuş olmakla, yarışmacılar kendi klasifikasyonlarını ISAF’ın 
onaylamış olduğu formları doldurup Klasifikasyon Mercii’ne tevdii etmek suretiyle beyan 
edeceklerdir.   



22.3.4 Ücret alınmayacaktır.  Klasifikasyon Mercii her bir formu inceleyecek ve gerekli 
bilgilerin alındığı tarihten itibaren 28 gün içerisinde yarışmacının klasifikasyonunu teyid 
edecek veya düzeltecektir.  Klasifikasyon Mercii yarışmacılardan ilave bilgi talep 
edebileceği gibi, bizzat kendisi de herhangi bir kaynaktan ilave bilgi temin edebilir.  

22.3.5 Klasifikasyonlar verildikten sonra 2 yıl boyunca geçerlidirler.  Aşağıdaki 
sebeplerden ötürü Klasifikasyon Mercii’nin klasifikasyonu değiştirmesi, askıya alması 
veya iptal etmesi halleri saklıdır: 

a- Yarışmacının klasifikasyon değişikliğine dair bir form tevdii etmesi halinde; veya 

b- Klasifikasyon Mercii’nin değişiklik, askıya alma veya iptal için geçerli bir nedeni 
olduğuna kanaat getirmesi halinde; veya 

c- Rakip yarışmacılardan birinin talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda 

22.3.6 Bir yarışmacının Klasifikasyon Mercii’nin (ilk inceleme) yaptığı klasifikasyon 
konusunda mutabık olmaması halinde, o yarışmacı ISAF internet sitesindeki prosedürü 
kullanarak veya ISAF Yıllığı’nda belirtilen sair usullere başvurarak klasifikasyon kararını 
Klasifikasyon Mercii nezdinde temyiz edebilir. 

a- Temyiz başvuruları Klasifikasyon Mercii’nin, orijinal incelemeye katılmamış olan 
üç üyesi tarafından incelenir (Temyiz Mercii).  Bunların en çok iki tanesi aynı ülke 
vatandaşı olabilir. 

b- Temyiz Mercii, Temyiz Başvurusunu ve bu başvuruda verilen bilgileri, orijinal 
incelemeyi ve daha önce yapılmış olan başvuruları inceleyecektir.  Gerektiği 
taktirde, rakip yarışmacıdan, orijinal incelemeyi gerçekleştiren üyelerden veya sair 
herhangi bir kaynaktan ilave bilgi talep edilebilir.  Temyiz Mercii, verilmiş olan ilk 
klasifikasyon kararını onaylayabileceği, değiştirebileceği veya bozabileceği gibi, 
Temyiz Başvurusu’nu reddetme ya da geçersiz sayma haklarına da sahiptir. 

c- Temyiz Mercii gerekli tüm bilgileri temin ederek kararını verdikten sonra, rakip 
yarışmacıya kararını yazılı olarak bildirecektir.  Bir ücret tahakkuk ettirilebilir. 

d- Temyiz Mercii’nin kararı yayımlanana kadar, ilk inceleme sonucunda verilmiş olan 
klasifikasyon, rakip yarışmacıları bağlar.   

e- 51 sayılı Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Temyiz Mercii’nin kararı 
nihaidir.   

22.3.7 ISAF, yarışmacıların klasifikasyonlarını bir liste halinde internet sitesinde 
yayınlayıp, güncel olarak tutacaktır.  Bu liste klasifikasyonların geçerlilik tarihlerini de 
gösterecektir.   

22.3.8 İşbu Kurallar’ın geçerli olduğu bir etkinliğin Organizasyon Mercii tarafından bir 
talep olması halinde, Klasifikasyon Mercii yarışmacıların klasifikasyonlarını belirleme ve 
mevcut klasifikasyonlarını değiştirme yetkisini münhasıran o etkinlikle sınırlı kalmak 



kaydıyla, o etkinlik için atanmış bir Klasifikasyon Komitesi’ni ve Uluslararası bir Jüri’yi 
yetkilendirebilir.  Ayrıntılar Yarış Duyurusu’nda belirtilecektir.  Klasifikasyon Mercii’nin 
yazılı izni etkinlik süresince incelemeye amade bulundurulacaktır.  Yarışmacılar, 
Klasifikasyon Mercii’nden Klasifikasyon Komitesi’nin verdiği kararları o etkinlik için 
öngörülen Ekip Süresi hitamından önce incelemesini talep edebilir.  Bu inceleme, Ekip 
Süresi hitamından sonra, eğer atanmışsa Uluslararası bir Jüri’den talep edilebilir.   

Etkinlik Usulü 

22.4.1 Katılımcılar Organizasyon Mercii’ne Yarış Duyurusu’ndaki Katılım Süresinden 
önce her bir yarışmacının klasifikasyonunu gösteren bir Ekip Listesi tevdii edeceklerdir.  
Ekip Listesi tek bir yarışa katılacak olan yarışmacılardan daha fazla yarışmacının ismini 
kapsayabilir.  Bu taktirde Katılımcı, Organizasyon Mercii’ne Yarış Duyurusu’ndaki Ekip 
Süresi hitamından önce her bir yarış için ayrı ayrı Ekip Listesi tevdii edecektir.   

22.4.2 İlk Ekip Listesi’nde ismi yer almayan bir yarışmacıyı kullanmak isteyen bir 
katılımcı, Organizasyon Mercii’ne en geç Ekip Süresi’nin hitamından önce (Ekip 
Süresi’nin hitamından sonra ekip değişikliği yapılamaması halinde), veya müsait en kısa 
süre içerisinde  tadil edilmiş bir Ekip Listesi vermek zorundadır.   

22.4.3 Organizasyon Mercii güncel Ekip Listeleri’ni Ekip Süresi’nin hitamından sonra 
en kısa süre içerisinde Resmi Duyuru Panosu’nda yayınlayacaktır.   

22.4.4 Yarış Duyurusu veya Yarış Talimatı işbu düzenlemelerde değişiklik yapabilir.   

Protesto Sebepleri ve Usulü 

 
22.5.1 Ekip Süresi hitamından sonra bir tekneye aşağıdaki sebeplere binaen protesto 
verilebilir: 

a- Klasifikasyon Başvurusu yapılmış ve fakat daha yüksek bir klasifikasyona yol 
açabilecek bilgiler verilmemiş ise; veya 

b- Klasifikasyon alındıktan sonra yarışmacının o klasifikasyona aykırı faaliyetlerde 
bulunması halinde,  

 ve söz konusu klasifikasyonun bu nedenlerle düzeltilmesi halinde, o teknenin Yarış 
Duyurusu ve Yarış Talimatı’ndaki Ekip Sınırlamalarını ihlal eder duruma düşecek 
ise.  Klasifikasyon Protesto Süresi içinde veya bunun hitamından sonra, tadil 
edilmiş bir Ekip Listesi yayınlanmasından itibaren 24 saat içerisinde protesto 
verilebilir.  Yarış Talimatı farklı bir süre sınırlaması düzenleyebilir. 

22.5.2 Protesto’nun kabul edilmesi halinde, ilgili tekne cezalandırılmayacak, ve fakat 
protestoya konu yarışmacı o ekipte yarışamayacaktır.  Yarış Talimatı’nın Ekip Süresi 
hitamından sonra ekip değişikliğine izin vermesi hali (ancak Protesto Komitesi’nin yeni 
ekip üyesinin uygunluğu konusunda tatmin olması halinde) saklıdır.  Protesto’nun tekne 
yarıştıktan sonra kabul edilmesi halinde, protestoya konu tekne tamamlamış olduğu 
yarışlardan diskalifiye edilir. 



22.5.3 Hakkında protesto verilen kişi, protesto verenin gıyabında şahsa özel delil ibraz 
etme hakkına sahiptir.  Bu taktirde Protesto Komitesi söz konusu şahsa özel delillerden 
protesto kararında bahsetmeyecektir.  Protesto Komitesi söz konusu delili 
değerlendirdikten sonra bunların şahsa özel nitelikte olmadıklarına karar verirse, o 
delilleri göz ardı etme hakkına sahiptir.  Söz konusu delillerin protesto verinin huzurunda 
tekrar ibraz edilmesi hali saklıdır.  Bu hüküm, RRS 63.3 (a)’yı değiştirmektedir.   

22.5.4 Protesto Komitesi’nin bir yarışmacının klasifikasyonu konusunda karar 
verememesi halinde, tespit ettiği maddi vakaları Klasifikasyon Mercii’ne gönderebilir.  
Bu taktirde, o maddi vakalara dayanarak Klasifikasyon Mercii’nin vereceği karar Protesto 
Komitesi’ni bağlar.   

22.5.5 Protesto Komitesi kararını Klasifikasyon Mercii’ne bildirir.   

 

 


