
 
Ölçümler için teknelerin hazırlığı, dikkat edilmesi gerekenler 
 

TARTI: 
Tekneler içinde su bulunmayacak mümkünse tamamen kurutulmuş şekilde olacaklardır. 

 

Teknelerde bulunabilecek malzemeler: 

1. Internal balast varsa Kabin içinde sabitlenmiş şekilde olacaktır. 

2. Akü varsa sabitlenmiş şekilde olacaktır. 

3. Giriş kapakları ve varsa farşlar tekne içinde bulunacaktır. 

4. Sintine popaları sabitlenmiş ise teknede bulunabilir. 

5. Dıştan takma motor taşındığı pozisyonda sabitlenmiş olarak ölçüye dahildir. 

6. Direk, bumba, balon gönderi veya baston teknede olacaktır 

7. Direği taşıyan teller ve ilgili aksesuarlar, bütün mandarlar direğin üzerinde olacaktır,  

8. Dümen, yeke ve uzatması teknede olacaktır 

9. Yarış sırasında kullanılan tüm elektronikler ve navigasyon fenerleri sabitlenmişlerse ölçüm sırasında 

teknede olabilirler.  

10. Bütün vardevelalar ve lifeline lar ölçüye dahildir. 

11. Tekne içinde masa , kapı gibi sabitlenmiş iç yapılar varsa ölçümde çıkarılmazlar, yarış sırasında da 

teknede muhafaza edilmelidirler. 

12. Ocak veya ısıtıcılar eğer teknede sabitlenmişlerse ölçümde teknede olabilirler ancak ölçümde teknede 

bulunurlarsa yarış da çıkartılamazlar 

 

Teknede bulunmayacaklar 

1. Su ve bütün sıvı lar ( yakıt tankı boş olmalıdır, boşaltılamazsa toplam ağırlıktan miktar düşülür ) 

2. Yelkenler teknede bulunmayacaktır 

3. İskotalar, sabit olmayan makaralar, winç kolları, ve diğer ipler teknede olmayacaktır 

4. Taşınabilir güvenlik ekipmanları, yangın söndürücüler, can yelekleri vs. teknede bulunmayacaktır 

5. Yastıklar, yatak minderleri, havlu gibi ekipman teknede bulunmayacaktır. 

6. Tüm mutfak ürünleri teknede bulunmayacaktır. 

7. Herhangi bir yiyecek içecek teknede bulunamaz 

8. Herhangi bir yedek malzeme, onarım aletleri teknede bulunamaz 

9. Kişisel ürünler ve taşınabilir navigasyon aletleri teknede bulunamaz 

10. Çapa ve zinciri ile ipi teknede bulunamaz 

11. Bağlama ipleri teknede bulunamaz 

 

ARMA: 
Direk ve bumba üzerinde ki sınırlayıcı bantlar uygun yerlerine konulmuş olmalı ve kolayca çıkacak, 

değiştirilecek materyalden yapılmamış olmalıdır ( Boya en uygun tercihdir ) 

 

YELKENLER : 
İstenildiği kadar yelken ölçtürülebilir, ancak ölçülen yelkenlerden alanı en büyük olanlar sertifka da sayılacak 

olup, yarış sırasında en fazla 2 adet balon teknede bulunabilir. Ölçülen yelkenler damgalanacaktır, yarışlar 

sırasında sadece damgası olan yelkenler kullanılabilir. 

 

Özetle bizim teknelerimiz için tamamen boş ve yarış sırasında sabitlenmiş olan ekipman teknede bulunacak 

şekilde tartım yapılacaktır. Tartım sırasında teknede bulunan motor, ocak, sintine pompası, pusula, elektronik gibi 

malzemeler yarış sırasında da teknede muhafaza edilmelidir.  

 

                                TYF Sportsboat Komitesi, 2019 


