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1. ŞAMPİYONANIN MAKSADI
Pilotlara yarışma tecrübesi kazandırılması, yarışma süresince pilotlar arasında bilgi
paylaşımının sağlanması ve tüm sporcuların FAİ yarışma kurallarını öğrenmesini sağlamak. Türk
pilotların puanlarını arttırarak dünya yelkenkanat pilot sıralamasında ve ülke sıralamasında üst
seviyelere yükselmesi amaçlanmaktadır.
2. ORGANİZATÖR
2.1. 15. Türkiye Açık Yelkenkanat Mesafe Şampiyonası Türk Hava Kurumu, Aksaray Valiliği ve
Aksaray Belediyesi ve Aksaray Hava Sporları Kulübü tarafından organize edilmektedir.
Yazışma adresi:
THK Genel Başkanlığı
Türkkuşu Havacılık ve Eğitim Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:32 Opera/ ANKARA
Telefon : 0 312 310 48 40
Fax
: 0 312 310 04 13
Web Site
: www.thk.org.tr.
e-posta : disiliskiler@thk.org.tr
2.2. Yarışma Adı

: 15. Türkiye Açık Yelkenkanat Mesafe Şampiyonası

2.3. Yarışma Tarihi : 02 – 05 Eylül 2022
2.4. Yarışma Yeri

: Hasan Dağı / AKSARAY

2.5. Şampiyona ile ilgili her türlü bilgi, bülten ve Ulusal yarışma kuralları THK’nın internet web
sitesinde yayınlanacaktır.
3.

ŞAMPİYONA RESMİ GÖREVLİLERİ VE GENEL PROGRAM

3.1. Şampiyonanın resmi görevlileri
 Yarışma Direktörü : Adem HASGÜL
 Diğer görevlilerin planı EK-A’dadır.
3.2. Genel Program
Son başvuru tarihi..............................................
Kayıtlar………………………..........................
Antrenman Uçuşları…………………………..
Resmi Antrenman uçuşu……………………...
Kayıt bitimi…....................................................
Yarışma uçuşları................................................
Kapanış ve ödül töreni......................................
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29 Ağustos 2022
01 Eylül 2022
29-30-31 Ağustos 2022
01 Eylül 2022
31 Ağustos 2022 (17:00)
02 – 05 Eylül 2022
05 Eylül 2022

4.

YARIŞMA GENEL KURALLARI

4.1 Yarışma, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Yelkenkanat Spor Kodu Bölüm-7A’da
belirlenmiş olan ana esaslar ile Ulusal Yarışma Kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Ulusal
yarışma kuralları Web sayfasındadır.
4.2 Kurallarda olabilecek değişiklikler, yarışmalar başlamadan önce tüm yarışmacılara genel
brifingde takdim edilecektir. Brifingde belirlenen kurallar yarışmalar sonuçlanıncaya kadar
değiştirilmeyecektir.
4.3. Şampiyona mesafe dalında düzenlenecektir.
4.4. Değerlendirmeler yarışmada verilecek günlük görevlerden alınacak toplam puanlara göre
yapılacaktır.
4.5. Yarışmacı sayısı 5 ve altında ise yarışma yapılacak, fakat Türkiye Şampiyonu ilan
edilmeyecektir.
4.6. Organizatör tarafından yarışmaya katılması onaylanan yarışmacılara verilecek yarışma
numarası yelkenkanadın alt tarafına yapıştırılacaktır.
4.8. Yarışmaya katılan yelkenkanatlarda daha önceden yapıştırılmış numara varsa ve standardı
bozmuyorsa bu durum organizatör tarafından kabul edilebilir.
5.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

5.1. Yarışmaya katılacak pilotların FAİ geçerliliği olan en az H-4 seviyesinde lisansa sahip
olmaları gerekmektedir.
Pilotlarda bulunması gereken teçhizatlar:

5.2.





Organizatör tarafından onaylanan yelkenkanat ve emergency paraşüt
Yelkenkanat kaskı
Telsiz (144–146 Mhz amatör band)
GPS

5.3. FAI Yelkenkanat Spor Kodu ve Ulusal Kurallar yarışmadan önce bütün sporcular
tarafından bilinecektir.
5.4. Yelkenkanat pilot sertifikasına sahip olan ve yarışmaya katılacak olan pilotlara THK
tarafından FAI sporcu lisansı talep edildiği takdirde ücreti karşılığında düzenlenerek verilecektir.
5.5. 22 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuru formunu göndermeyenler veya eksik belgesi
bulunanlar yarışmaya katılamayacaktır. Bu konuda sorunlarla karşılaşıldığında nihai karar
Organizatör tarafından verilecektir.
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6.

GİRİŞ ÜCRETLERİ

6.1. Yarışma katılım ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir.
6.2. Yarışmada; yemek ve konaklama organizatör tarafından karşılanacak olup, uçuş tepesine
ve iniş bölgelerinden toplama gibi ulaşım hizmetleri imkanlar dahilinde sağlanmaya
çalışılacaktır.
7.

SİGORTA

7.1. Yarışmaya katılacak sporcuların yarışma kayıtları esnasında geçerli bir sigorta belgesi
ibraz etmek zorundadır.
7.2. Yarışmacıların (Yelkenkanat uçuşlarını kapsayan) Ferdi kaza sigortası yaptırmaları tavsiye
olunur. Bu konuda Türk Hava Kurumu’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Genel Sağlık
Sigortası (SGK, Emekli Sandığı, Bağkur) olmayan pilotlar bu ferdi kaza sigortasını yaptırmak
zorundadırlar.

8.

KAYIT

8.1. Yarışma sahasına gelen her yarışmacı, kayıt ofisine başvurarak gerekli belgeleri sunduktan
sonra yarışma numarası alarak kayıt yaptıracaktır.
8.2. Yarışmacılar yarışma süresince kayıtta belirttikleri yelkenkanadı kullanacaklardır. Ancak
hasar ve arıza durumlarında, yarışma direktörünün onayını almak suretiyle değişiklik yapabilirler.
8.3.

Kayıt için gerekli belgeler :
Pilotlardan istenen belgeler
 2 adet vesikalık fotoğraf (Yarışmacının sporcu lisansı talebi halinde)
 Genel Sağlık Sigortası ( Ferdi Kaza Poliçesi)
 Ferdi kaza sigorta poliçesi
 Yarışmada kullanılacak yelkenkanadın teknik bilgileri (EK-D)
 Taahhütname

9.

BRİFİNG

9.1. Antrenman ve yarışma uçuşları süresince her yarışma öncesi meteorolojik bilgiler ile o gün
verilecek uçuş görevlerinin neler olduğu hakkında günlük brifing düzenlenecektir.
9.2.

Tüm yarışmacı pilotlar brifinglere katılmak zorundadırlar.

9.3. Brifingde uçuş güvenliği ile ilgili tüm hususlar ulusal kurallarda belirtilen esaslar
çerçevesinde açıklanacaktır.
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10.

ŞAMPİYONA GÖREVLERİ

10.1. Şampiyona görevleri meteorolojik şartlara bağlı olarak mesafe uçuşu olacaktır.
Düzenlenecek uçuş görev türlerinin özellikleri Spor Kodu Bölüm-7A’deki kurallar ve ulusal
kurallarda belirlenmiştir.
10.2. Uçuşlar başladıktan sonra zorunlu bir sebep olmadıkça görevler iptal edilmeyecektir.
11.

UÇUŞ EMNİYETİ VE GÜVENLİK

11.1. Yarışmaya katılan her pilot yelkenkanadın varsa üretici firmanın verdiği uçuşa elverişlilik
belgesinde, yoksa uçuş el kitabında belirtilen limitleri dahilinde uçacaktır.
11.2. Her yarışmacı; diğer yarışmacılar ve görevli yer personeli için zararlı olabilecek her türlü
manevradan uzak duracaktır. Bu tür durumlar tespit edildiğinde bu yarışmacılara ihlalin
derecesine göre ceza puanı verilecektir.
11.3. Uçuş görevleri esnasında havada termik dönüş yönleri (sağ veya sol) önceden
belirlenerek, brifinglerde duyurulacak ve her yarışmacı bu kurala kesinlikle uyacaktır.
11.4. Hazırlıklarını tamamlayarak kalkış yapacak pilot, hava aracının yapısal bütünlüğünden
herhangi bir şüpheye düşerse kalkış yapmayacak ve durumu kalkış sorumlusuna bildirerek kalkışı
iptal edecektir.
11.5. Yarışma sırasında yelkenkanatda oluşacak hasarlar organizatöre gecikmeden rapor
edilecektir. Yelkenkanatlar onarılarak yarışmalara devam edebilir. Onarımdan sonra yarışmacı
Organizatörü haberdar etmek zorundadır.
11.6. Güvenlikle ilgili detaylı bilgiler Spor Kodunun ilgili maddelerinde belirtilmiş olup
organizatör güvenlikle ilgili ilave kurallar yayınlayabilir.
11.7. Yelkenkanat uçuşları; gün doğumundan 30 dakika sonra başlayacak ve gün batımından
30 dakika öncesinde bitecek şekilde yapılacaktır. Bulut içi uçuşlar ve akrobasi kesinlikle
yasaktır. Tespit edildiğinde yarışmacı diskalifiye edilebilir.
12.

ŞİKÂYETLER, İTİRAZLAR VE CEZALAR

13.1. Şampiyona kuralları, Spor Kodu Bölüm-7A’deki ve Ulusal Kurallara uygun olarak
hazırlandığından, yarışma direktörü kuralların ihlal edilmesi halinde ceza uygulayabilir. Cezanın
niteliği ihlal edilen kurala göre minimum puan kaybından diskalifiyeye kadar değişir.
13.2. Şikâyetlerin amacı resmi bir itirazda bulunmaya gerek kalmadan düzeltme yapılmasını
sağlamaktır.
13.3. Şikâyet ve itirazlar pilotlar tarafından yazılı olarak yarışma direktörüne elden verilmelidir.
Şikâyet ve itirazlar geçici sonuçların açıklanmasından sonra 2 saat içerisinde yapılmalıdır.
Şikâyet ve itirazlar yarışma direktörü tarafından incelenir. Sonuçtan memnun olmayan pilotlar
protesto etme hakkına sahiptir. Protestolar yazılı olarak ve nakit olarak verilecek protesto ücreti
(1000 TL) ile birlikte sonucun bildirilmesinden sonra 2 saat içinde yapılmalıdır. Yarışma
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direktörü her protestoyu geciktirmeden jüri başkanına sunar. Jüri en geç 12 saat içerisinde kesin
kararını vermek zorundadır. Protesto uygun bulunduğu takdirde protesto ücreti iade edilir.
13.4
Spor Kodu ve Ulusal Kurallarda belirtilen yarışma kurallarına karşı itirazda
bulunulamaz.
13.

KAPANIŞ TÖRENİ

14.1 15. Türkiye Açık Yelkenkanat Şampiyonasının kapanış ve ödül töreni ise 05 Eylül 2022
günü yapılacaktır.
14.2 Kapanışla ilgili detaylı program kayıt esnasında katılımcılara verilecektir.
15.

DİĞER HUSUSLAR

15.1. Bireysel sponsorlar ile yarışmaya katılan yarışmacılar reklâmlarını kanada yarışma

numarasını kapatmayacak şekilde yapıştıracaklardır. Sponsorla yarışmaya katılmak isteyenler
THK Organizasyon Komitesiyle yarışmadan en az 5 gün öncesine kadar görüşmek
mecburiyetindedir.
15.2. Yarışmaların resmi olmayan sonuçları günlük olarak görevlerin bitiminde panoya asılır.

Kesin sonuçlar en geç 24 saat içerisinde belirlenir ve liste halinde ilan edilir. (İtirazlar hariç).
15.3. Değerlendirmeler günlük sonuçlardaki puanlar toplanarak yapılır ve kayda geçer. Toplam

puanı en yüksek olan yarışmacı şampiyon ilan edilir.
15.4. Dereceye giren takımlara kupa, yarışmacılarına ise madalya verilir.
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GÖREVLİ İSİM LİSTESİ

S. NO

GÖREVİ

ADI-SOYADI

1.
3.
6.
9.
10.
12.
13.

Yarışma Direktörü
Jüri Başkanı
Kalkış Hakemi
Gol Görevlisi
Puanlama hakemi
Ulaşım Sorumlusu
Test pilotu

Adem HASGÜL
Abdullah KAHRAMAN
…………………..
…………………...
…………………...
…………………...
…………………...

DİĞER GÖREVLİLER
14.
15.
16.
17.
18.

Meteorolojist
Doktor
Arama/Kurtarma Sorum.
Şoför
Şoför

…………………...
…………………...
…………………...
…………………...
…………………...

Not: Yarışma görevlileri yarışma tarihinden bir gün önce belirlenecektir.
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15. TÜRKİYE AÇIK YELKENKANAT MESAFE ŞAMPİYONASI
BAŞVURU FORMU

BAŞVURU TARİHİ

:

SERTİFİKA /LİSANS NO.

:

SERTİFİKA /LİSANS TARİHİ
ADI SOYADI

:

/ KAN GRUBU

:

ADRESİ

:

TEL. NO

:

FAX NO

:

E-MAIL ADRESİ

:

DOĞUM TARİHİ

:

UYRUĞU

:

CİNSİYETİ

:

MESLEĞİ

:

TAHSİLİ

:

TOPLAM UÇUŞU
(Sorti ve saat olarak belirtilecektir.)

:

E

K

UÇTUĞU YELKENKANAT TİPLERİ :

REKLAM TALEBİ

: Kendi sponsorumla katılacağım
Organizatör reklam alabilir
Reklam istemiyorum
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YARIŞMAYA KATILACAK YELKENKANADIN
TEKNİK BİLGİLERİ

KANADIN MARKASI

:

KANADIN MODELİ

:

İMAL YILI

:

TOPLAM UÇUŞ SAATİ

:

KANADIN AĞIRLIK LİMİTLERİ

:

KANADIN SÜRAT LİMİTLERİ

:

YÜZEY ALANI

:

Pilot Adı ve
Soyadı

İmzası
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