Yarışlar, regatta’lar ve yelken dünyasından haberler

ERGO MIYC KIŞ TROFESİ

Marmaris’te yarışlar
aynı keyifte

EKİPLERDEN...
• İlk kez geçen Marmaris Yarış Haftası’nda yarışan Alexandra ekibi
söz verdiği gibi yine parkurdaydı. Marmarislilerden ve X-Yacht Türkiye
çalışanlarından oluşan ekibi takip etmeye devam edeceğiz.
• Marmaris’in iddialı teknelerinden Victory Acar Metal Linea Rossa
ekibi ilk ayağa katılamasa da ikinci ayaktan itibaren yine öğrencileriyle
birlikte parkurda olacak.
IRC sertifikaları
ilk ayağa
yetişmediğinden
ilk ayağın
sonuçları ikinci
ayak yarışlarında
açıklanacak.

• Geçtğimiz yıl Sinan Soley’in dümende olduğu Mantra ekibi bu yıl

ikinci ayakla birlikte Papirus teknesiyle tekrar parkurlara dönecek.
Soley değerli babası Süheyp Soley’i kaybetmesi sebebiyle ilk ayağa
katılamadı. Kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

• Burhanettin Tekdağ Kupası’nda Destek sınıfında ilk kez dümenin
başına geçen Cengiz Kaan Altınay ve ekibi bu yıl Kış Trofesi’nde KG
teknesinde IRC’de yarışacak. Eski Hadar ekibinden birkaç kişi, yeni
üyeleri ve tekne sahibi Sinan Sanlıman’ın desteğiyle yeni ekibin bu yıl
başarılı yarışlar çıkaracağına inanıyoruz.
• Gökova ekibi bu yıl biraz daha oturan ekibiyle yine iddialı bir sezon
geçireceğini yarışta liderliğini koruyarak göstermiş oldu.

• Bu sene Lemon ekibi tekrar Marmaris’te filoya katıldı. İlk ayakta
Tolga Yağlı’nın dümende olduğu ekip bu sene yine iddialı olacak.

Yılın ilk yarışı 7-8 Ocak’ta Marmaris’te ERGO MIYC Kış Trofesi ile başladı. Toplam altı ayaktan oluşan
trofenin ilk ayağına 23 tekne katılırken planlanan üç yarış ile hafta sonu tamamlandı.

• Bu yıl Hadar, Boomerang, İskorpit, M2, Smart Too, Blue Bird II,

Rain, Lady Bubu, Hayta, Atilla II gibi Marmarisli ekiplerin yanı sıra
KAYK İzmir Yelken tekrar filodaydı, Can Group Sigorta Goblin 3 ise
ikinci kez trofede yer alıyor.

Yazı ve Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER, cigdem.yurtsever@gmail.com

M

armaris Uluslararası Yat Kulübü’nün (MIYC) organize
ettiği ERGO MIYC Kış Trofesi bu yıl bir kez daha
yelkencilerle buluştu. Kayıtların yapıldığı Cuma günü
tüm Ege’de yaşanan lodos fırtınası yüzünden katılım
eksik olsa da 23 tekne ile beklenen açılış yapıldı.
Cuma günündeki fırtına Cumartesi gününe kalmazken fırtınadan kalan
rüzgâr 20 knot’a kadar etkisini gösterdi. Rüzgâr önce batıya döndü
pazar günü ise kuzeye dönerek soğukları tüm hafta sonunda hissettirdi.
Yarışların ilk günü kulüp bahçesinde başhakem Behzat Tümanbay’ın
verdiği brifingle başladı. Brifingden sonra denize çıkan yelkenciler için
günün ilk rotası 3A yani üçgen ve sosis rotadan oluşan koy içi yarışıydı.
Start hattı Kale önünde kurulurken start öncesi yağmur başladı. 11
knot rüzgârda start alan ekipler Yalancı Boğaz önündeki şamandırayı
dönüp tekrar Kale önüne geldiler, dönüş şamandırası ile hakem botu
arasından geçip önce Mares önündeki, sonra Yalancı Boğaz’daki
şamandırayı dönüp Kale önünde finiş verdiler. Mares önünde rüzgâr
5 knot’a kadar düşerken tazeleyen rüzgâr 15 knot’a kadar çıktı. Yarışta
Papirus, Yüksel D2 ve Smart Too tekneleri kale önündeki şamandırayı
yanlış döndüğü için hakem komitesinin verdiği protesto sonucu
diskalifiye oldular. Gökova, Lemon ve Goblin 3 ekipleri yarışı ilk
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üç sırada bitirdiler. Günün ikinci yarışı ise orsa pupa rotalı
şamandıra yarışıydı. Ancak ilk yarışta son teknenin yarışı biraz
geç bitirmesi sebebiyle yelkenciler soğukta biraz beklemek
zorunda kaldılar. Rüzgâr en düşük 8-9 knot en yüksek 18 knot
eserken Alexandra fodepar olup startını tekrar edip rakiplerine
yetişti. Finişte sıralama bu sefer Goblin 3, Gökova ve Lemon
olarak değişti. Günün sonunda kulüp bahçesinde mangal
partisinde kulüp başkanı İskender Akbaş hoş geldin konuşması
yaparken yelkenciler arasından yapılan çekilişte çeşitli hediyeler
verilmesi günün sonunda hoş bir sürpriz oldu.
Haftanın son yarışı Marmaris Koyu’nun içinden verilen
startla başladı. Geniş apaz ve balonla start alan ekipler önce
koy dışındaki Karga Taşı’nı sonra Yalancı Boğaz önündeki
şamandırayı dönerek koy içi Kale önünde finiş verdi. Bu sefer
Lemon, Goblin 3 ve Hayta tekneleri yarışı ilk üçte bitiren
ekipler oldu. Hafta sona ererken IRC sertifikalarının ilk ayağa
yetişmemesi sebebiyle sınıflandırma yapılamadı ve sonuçlar
yerine sadece finiş zamanları bildirildi. 28-29 Ocak’ta yapılacak
olan 2. ayak yarışlarında ilk ayağın sonuçları bildirilerek ödül
töreni yapılacak. ☸

• Eskişehir’den gelen Soprano ve Allegro ekipleri bir kez daha filoda

MARMARIS’TEN NOTLAR
• Marmaris’te Kış Trofesi MIYC yönetiminin ve çalışanlarının
her zamanki sıcak karşılaması ve keyifli ev sahipliğiyle başladı.
• Bu yıl yarış talimatında belirtilen bir farklılık vardı.

Sportboatların 3 tekneden fazla olması halinde ayrı bir sınıfta
yarışacağı belirtildi. Aksi takdirde tekneler bir üst sınıfta
yarışabilecek.

• Bu sene yine yarış atmalı olacak olan trofede toplam 16
yarış planlandı. Yapılacak yarış sayısına göre atma sayısı
değişecek. İlk ayak planlanan 3 yarış tamamlanmış oldu.

• Yarış talimatında 30 knot üstünde ve 3 knot altında yarış
yapılmayabilir maddesiyle yelkenciler için fırtına önlemi
alınırken rüzgârsız günde ise karada bekleme olasılığının
olduğu belirtildi.

• Bu yıl filoda yarış deneyimi olmayanlar için Destek sınıfı
açıldı. Marinada tekneler yatmayıp hafta sonları yarışması
temennisiyle Destek sınıfına yeni ekipler bekleniyor.

yarışmaya devam ediyor. Mirabella’da ise bu sene dümende Selim
Kakış yerine tekne sahibi Nadide Çakıcı olacak. Ekip kendini test
edip deneyim kazanmak için Kış Trofesi’ne devam ediyor. Verdikleri
sözü tutarak trofeye katılan ODTÜ’lü öğrenciler ise bu yıl Cornelian
teknesiniyle yarışıyor.

Oğuz Özdoğan – MIYC Komodoru
“KATILIM ARTACAK”

Trofenin ilk ayağında havalardan dolayı
gelemeyen teknelere rağmen beklentilerimizin
üzerinde bir katılım oldu. İkinci ayakta 30
tekneyi bulur diye tahmin ediyoruz. Bu
sene önceki yıllardan farklı olarak IRC’de
yarışmak istemeyen tekneler için Destek
sınıfı açtık ancak ilk ayakta katılım olmadı.
Ancak sonraki ayaklarda katılım olabileceğini
düşünüyoruz. Bu sene trofenin en güzel tarafı
ODTÜ öğrencilerinden oluşan yelken takımını
desteklememiz oldu. Yüksel Yatçılık da tekne vererek onlara
destek oldu. Gençlerin de böyle bir yarışa gelebilmelerini kulüp
olarak önemsiyoruz. X Yacht’ın da bir tekneyle trofeye katılması
hem kulübümüz hem de Marmarisli yelkencilerin yarışabilmesi
adına çok iyi oldu.
www.yachtturkiye.com
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