
                                                              
 

2021 TYF TÜRKİYE SPORTSBOAT TROFESİ  
 
1..Türkiye Sportsboat Trofesi ‘’TYF 2021 Sportsboat genel yarış kuralları’’ ile yönetilen yarışlar ile yapılmaktadır. 
  
2. 2021 Sportsboat Trofesi, sene içerisinde planlanan aşağıda listelenmiş yarış günlerinin sonunda sahibini bulacaktır. 
Takvimde bulunup da yapılamayan yarışlar düzeltme sebebi olamaz 
 
3. Takvimde bulunan yarışlardan herhangi biri için tarih değişikliğine gidilebilir Bu değişiklik ertelenen yarışın, 
planlanan son yarıştan önce tamamlanacağı şekilde yapılacaktır, yarışın bu tarihden önce tamamlanamaması halinde 
söz konusu yarış Trofe hesaplanmasında sayılmayacaktır. 
 
4. Takvimde bulunan yarış günlerinde yapılabilen her bir yarış kendi başına ayrı ayrı puanlanacaktır. 
 
5. Trofe puanlaması eğer grup açılacak olsa bile genel puanlama üzerinden yapılacaktır. 
 
6. Trofe puanlaması için yarışa kayıt yaptırmayan tekneler ilgili yarış için kayıt sayısından iki fazla puan alırlar. 
 
7. Planlanan tüm yarışların kat sayısı 1’dir. 
 
8. Toplamda 2 adet Coğrafi yarış planlanmıştır. Yapılabilen bu yarışlardan iyi dereceli olan değerlendirmeye 
alınacaktır, eğer tek yarış yapılabilmış ise bu yarış derecelendirmeye alınır ve atılamaz  
 
9. Planlanan şamandıra yarışlarında yarış sayısına göre değerlendirmeye alınacak yarış sayısı,  

    
 1-6 arası yarış tamamlanmışsa tüm yarışlar değerlendirmeye alınacaktır.(yarış atma yoktur) 
 7-9 arası yarış tamamlanmışsa 1 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 
10-12 arası yarış tamamlanmışsa 2 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 
13-15 arası yarış tamamlanmışsa 3 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 
16-18 arası yarış tamamlanmışsa 4 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 
19-21 arası yarış tamamlanmışsa 5 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 
22-24 arası yarış tamamlanmışsa 6 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 
25-27 arası yarış tamamlanmışsa 7 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 
28-31arası yarış tamamlanmışsa 8 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 

 32-33 arası yarış tamamlanmışsa 9 atma ile değerlendirme yapılacaktır. 

 
10 Eşitlik halinde değerlendirmeye alınan Coğrafi rota yarışının sonucuna bakılarak eşitlik bozulacak, eğer eşitlik 
durumu devam ederse şamandıra yarışlarında ki WS kurallarına göre eşitlik bozulacaktır.. 
 
11.  Her ayak sonunda yarışın Genel klasman ve Grup Klasman kategorisi kazananına ayrıca bir kupa verilecek ve bu 

kupa her kazanılan ayağın galibine devredilerek, sene boyunca el değiştirecek ve sene sonunda Trofe Şampiyonu’nda 

kalıcı olarak kalacak. 

12. Son yarışın bitimiyle birlikte en az puanla ( kötü puanlı yarış/yarışları atma sonrası )  birinci sırada bitiren tekne ve 
ekibi TÜRKİYE 2021 SPORTSBOAT TROFE ŞAMPİYONU ÜNVANI’nı alıp döner kupasının üzerine adını yazdırarak 
1 sene saklama hakkına sahip olacaktır. 

 
13. Son yarışın bitimiyle birlikte, grup açılmış tüm yarışlara grup kategorisinde katılan ve bu yarışların tamamında en 
az puan (kötü puanlı yarış-ları-atma sonrası) toplayan tekne ve ekibi TÜRKİYE 2021 SPORTSBOAT GRUP TROFE 
ŞAMPİYONU ÜNVANI  ile ödüllendirilecektir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TÜRKİYE SPORTSBOAT 2021 TROFESİNDE BULUNAN YARIŞLAR: 

 

 

28 Mart 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 1.Ayak Kalamış Yelken Kulübü Kupası   

25 Nisan 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 2.Ayak İstanbul Yelken Kulübü Kupası   

23 Mayıs 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 3.Ayak Pendik Yelken Kulübü Kupası 

13 Haziran 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 4.Ayak Kalamış Yelken Kulübü Kupası 

 4 Temmuz 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 5.Ayak Heybeliada Su Sporları Kulübü Kupası 

 1 Ağustos 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 6.Ayak Kalamış Yelken Kulübü Kupası 

13 – 15 Ağustos 2021 Sportsboat Türkiye Şampiyonası 

 19 Eylül Pazar 2021 Sportsboat Trofesi 7.Ayak Marmara Yelken Kulübü Kupası  

 10 Ekim 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 8.Ayak Moda Deniz Kulübü Kupası  

 24 Ekim 2021 Pazar Sportsboat Trofesi 9.Ayak Kalamış Yelken Kulübü Kupası 

 


