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THE BODRUM CUP
YARIŞ EL KİTAPÇIĞI

İçindekiler;

1. KATEGORİLER
2. STARTLAR
3. ÖDÜLLER
4. PUANLAMA 
5. RATING 

1) KATEGORİLER
a) Geleneksel Ahşap Yatlar :Esas olarak ge-

leneksel yığma ahşap tekniği ile inşa edilmiş 
veya lamine sistem kullanılarak inşa edilse de 
gezi amaçlı, yelkenli ağır deplasman yatlarıdır. 

1. Bodrum Cup Gulet XL : Üstte tarif edilen teknik ve 
amaçlara uygun şekilde yapılmış su hattı boyu 21m ve 
üzeri her türlü ahşap yatlardır.

2. Bodrum Cup Gulet: Üstte tarif edilen teknik ve 
amaçlara uygun şekilde yapılmış,Triandiller ve emsalle-
rinden daha az deplasmanlı yarış veya sürat yapmak için 
inşa edilen ahşap yatlar ile modern teknoloji ve materyal 
ile yarış veya sürat yapmak için inşa edilmiş ahşap yatlar 
hariç su hattı boyu 20:99m ve altında kalan ahşap yat-
lardır.



3. Bodrum Cup Triandil: Üstte tarif edilen teknik ve 
amaçlara uygun şekilde yapılmış baş bodoslaması hilal 
şeklinde ,kıç bodoslaması başa göre daha dik denize 
inen , geniş gövdeli ege’ye özgü en eski model tekne 
tipidir.

4. Bodrum Cup Classic Yacht: Üstte tarif edilen teknik 
ve amaçlara uygun şekilde en az 60 yıl önce inşa edilen 
(inşaa şahadetnamesi esas alınır) ahşap yatlar veya per-
formans ve gezi amaçlı olarak sportif tarzda inşa edilen 
daha hafif ve en az 40 yıl önce inşaa edilen ahşap yatlar 
dır.

5. Bodrum Cup Mozaik : Üstte tarif edilen teknik ve 
amaçlara uygun şekilde yapılmış su hattı boyu 20:99m 
ve altında kalan Triandil ve Classic yatlar hariç her türlü 
ahşap yatlardır.

6. Bodrum Cup Standart Yelken: Üstte tarif edilen Gu-
let,Gulet XL, Mozaik ve Triandil kategorilerinin kayıt anın-
da yarış süresince balon ve benzeri yelken kullanmaya-
cağını beyan ederek standart yelken kullanan yatlardır.

 b) Ahşap olmayan yatlar;

1. IRC :2015 senesi için geçerli IRC Ölçü belgesine 
sahip, içten veya dıştan takma motor taşıyan tam boyları 
6-27 metre arası teknelerdir.



2. CRUISER : Yat sınıfı özelliklerini taşıyıp geçerli 
2015 IRC ölçü belgesi bulunmayan veya hiç IRC 
belgesi almamış olan, yarış ve güvenlik kuralları çer-
çevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum 
Cup ahşap yatlar kategorilerine girmeyen 20m altı tüm 
yelkenli teknelerdir. 

3. CRUISER XL : Yat sınıfı özelliklerini taşıyıp 
geçerli 2015 IRC ölçü belgesi bulunmayan veya hiç 
IRC belgesi almamış olan, yarış ve güvenlik kuralları 
çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip 
Bodrum Cup ahşap yatlar kategorilerine girmeyen 20m 
ve üzeri tüm yelkenli teknelerdir.

4. KATAMARAN : Yarış ve güvenlik kuralları çerçe-
vesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum Cup 
ahşap tekneler kategorilerine girmeyen çok gövdeli yel-
kenli teknelerdir.

2) STARTLAR;

A START;
The Bodrum Cup ta yarışlar iki ayrı start tan oluşur;
Geleneksel Ahşap Yatlar( Bodrum Cup Gulet XL, 

Bodrum Cup Gulet, Bodrum Cup Triandil, Bodrum Cup 
Mozaik, Bodrum Cup Klasik) ile birlikte Ahşap olmayan 
Cruiser XL Kategorilerinde bulunan tekneler birlikte Start 
alacak olup bunlar “A START” olarak anılacaklardır.



B START;
Ahşap olmayan yatlar ( Bodrum Cup IRC, Bodrum 

Cup Cruiser, Bodrum Cup Katamaran) kategorisinde bu-
lunan yatlar birlikte Start alacak olup bunlar “B START” 
olarak anılacaklardır.

3) ÖDÜLLER;

Ödüller sınıf/kategori, genel klasman ve özel 
ödüllerden oluşur. Bir kategori üç yattan oluşmuş 
ise ilk iki yata, iki yattan oluşmuş ise birinci yata ödül 
verilir.

A) BODRUM CUP :
Bu kupalar, yelkenli ahşap yat yarışlarının en bü-

yük ödülleridir. Geleneksel Ahşap Yatlar kategorile-
rinde genel klasman birincilerine verilir. Bu ödüller 
BİR KUPA ile bir yıl saklayacağı REGATTA BAYRA-
ĞIndan ibarettir. Her kategoride genel klasman birin-
cileri belirlenirken, “BPR” sistemine göre en az pua-
nı almış olan yat dikkate alınır. 

BODRUM CUP REGATTA BAYRAĞI:
Bodrum Kupasını kazanan yatlara bir yıl saklamak 

üzere verilir. Bir önceki yıl Bayrak taşıma hakkı ka-
zanan yat, tekrar kazanmaması halinde kategorisinin 
genel klaslaman birincisine törende bayrağı devre-
der. Üç kez Bodrum Kupasını kazanan yat bu bayrağı 
ömür boyu taşımaya hak kazanır.



B) GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ: 

a) Geleneksel Ahşap Yatlar(Gulet,Gulet XL, Mozaik, 
Triandil ve Classic)

“BPR” sistemine göre en az puan almış olan ilk 
beş yata verilir.

b) Standar Yelken kategorisinde “BPR” sistemine 
göre en az puan almış olan ilk üç yata verilir.

c)        “A START” genel klasman ödülü “BPR” siste-
mine göre en az puan almış olan yat dikkate alınarak, 
birinci bitiren yata verilir.

d) “B START” genel klasman ödülü “BPR” sistemine 
göre en az puan almış olan yat dikkate alınarak, birinci 
bitiren yata verilir.

C) KATEGORİ ÖDÜLLERİ;
Her kategoride ilk üç yata verilir.

4) RATING;

a) Bodrum Cup Performance Rating ( BPR )
Geleneksel ahşap ve Cruiser XL yatları Bodrum 

Cup Performance Rating (BPR)” sistemi ile puanlan-
dırılırlar. Sistem yarışan yatları, yarıştıkları katego-
rideki teknelerin performanslarına göre günlük rate 
değerleri kazandırarak yarıştıran bir sistemdir. 

 “BPR” Yarışan yatların 2010 yılı dahil olmak üzere 
Bodrum Cup taki yarış performansları dikkate alına-



rak hesaplanmıştır. Her yarış yılının sonunda yatların 
yılsonu rate’leri oluşur ve bu rate leri gelecek ilk ya-
rışın başlangıç rate’i olarak kullanır. Örnek olarak bir 
yatın 2014 yılındaki yılsonu rate’i 2015 yılın başlan-
gıç rate’i dir. 2015 yılında her etap sonunda her yatın 
günlük rate’i o etaptaki performansına göre yeniden 
hesaplanacaktır. 2015 yıl sonu rate’i 2016 yılı başlan-
gıç rate’i olarak kullanılacaktır.

Yatların bir yarıştaki Rate leri;

Her yat kategori/sınıf ve genel klasmanlar için ayrı 
rate ler alır.

Örnek olarak Standart yelken kullanan bir gulet;

Gulet Kategori Rate’i, Mozaik sınıfında da yarıştığı 
için Mozaik Kategori Rate’i, Geleneksel Ahşap Yatlar 
genel klasman Rate’i, A Start Rate’i, Standart Yelken 
Rate’ine sahiptir.

Yarışan yat ilk kez Bodrum Cup’a katılıyorsa ilk 
gün için o yata verilen rate, kendi kategorisindeki 
yatların rate lerinin ortalama değeridir. Sonraki gün-
ler de kendi performansına göre rate lerini alır. 

b) IRC ve Destek Sınıfı Handikap Sistemi ( BAYK 
Ek Yarış Talimatı 2 ye bakınız)




