28. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI / 28th MARMARİS INTERNATIONAL RACE WEEK
28 EKİM – 03 KASIM 2017 / 28 OCTOBER - 03 NOVEMBER 2017
YARIŞ KAYIT FORMU / RACE ENTRY FORM
SINIF / CLASS 

IRC [ ]

Teknenin Adı
Name of boat

Mürettebat Listesi / Crew List
Adı Soyadı
Name Surname

Marka / Model
Make / Model
Yelken No
Sail number

1

Tekne rengi
Hull colour

2

Arması
Rig

3

Yapım yılı
Built year

4

Tam boy
LOA

5

IRC Rating
IRC Rating

6

IRC sertifikası no / Tarihi
IRC certificate no / Date

7

Charter Şirketi
Charter Company

8

MIYC Üyesi ?
MIYC Member ?

IRC CHARTER [ ]

Evet [ ]

/

Yes [ ]

Milliyet
Nationality

Lisans No
Licence No

Tekne Sahibi/Sorumlusu - Owner/Person in Charge

9
10
11
12

Teknemin MIRW yarış(lar)ına kaydının yapılmasını rica ederim. Yelken yarışlarının tehlikeli olabileceğinin bilincindeyim. Regattayı düzenleyenlerin, katılımcı kulüplerin ve
yetkililerinin, üyelerinin ve çalışanlarının yarış veya ilgili etkinlikler sırasında talimatlar veya kurallardan doğrudan veya dolaylı kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar,
yaralanma veya sıkıntıdan dolayı sorumlu tutulmayacaklarını, sözkonusu organizatörleri, kulüpleri, yetkilileri, üyeleri ve çalışanlarını katılacağım regatta yarışlarındaki
herhangi bir masraf, talep veya alacaklardan sorumlu tutmayacağımı kabul ederim. Regatta Yarış İlanı ve Yarış Talimatı Sorumluluk Bölümünü, ilgili ISAF ve ORC kural ve
talimatlarını okudum ve bunların koşullarına uyacağıma, teknemin ve ekibin Regatta boyunca bunların gereklerini yapacağını kabul ederim. Yarış öncesi gerekli sigortayı
yaptıracağımı garanti ediyorum, ve tüm bu taahhütlerin mürettebatımın da bilgisi dahilinde olacağını garanti ediyorum.
RRS, MIRW Yarış Kuralları, ORC Ozel Kurallar, IRC ve diğer uygulanacak kurallara uyacağımı taahhüt ederim. Rating’i etkileyecek herhangi bir değişiklik olması halinde
Rating Otoritesini ve Yarış Kurulunu derhal bilgilendireceğimi ve teknemin ölçüldüğü haliyle yarışacağını taahhüt ederim.
Please enter the yacht for the MIRW race(s) specified. I understand that sailboat racing can be dangerous. I agree that the Regatta organisers, the participating clubs and
their officers, members and servants shall bear no responsibility for any loss, damage, injury, or inconvenience to property or persons arising directly or indirectly from
instructions, policy or rulings during the race or related activities, and I undertake to indemnify the said organisers, clubs, officers, members and servants against all costs,
claims or demands arising from or relating to my entry and participation in any or all races in this Regatta. I have read the Disclaimer of Liability Sections of the Notice of
Race and Sailing Instructions and related ISAF and ORC orders and regulations and confirm I accept and agree to their provisions and that my boat and crew will conform
to their requirements throughout the Regatta. Before racing I will ensure that I carry sufficient insurance to meet all or any claims, and ensure my crew is made aware of the
undertaking in this declaration.
I agree to be bound by the Racing Rules of Sailing (RRS), the MIRW Sailing Instructions, ORC Special Regulations, IRC and other applicable rules. If any alteration likely to
affect rating is made, I will notify the Rating Authority and Race Committee immediately. The boat will be racing in measurement trim.

Tekne Sahibi veya Kiralayanın Adı / Name of
the Owner of the boat or Charterer
Adresi / Address
Cep Tel / Mobile Phone #
E-posta / E-mail
Tarih / Date
İmza / Signature
Kayıt Ücretleri / Entry Fees:
Tekne / Yacht : A) Between 7 m – 11.99 m --- € 250 B) Between 12 m – 14.99 m --- € 300 C) Over 15 m --- € 350
Katılım ücreti : Kişi başı - 125 € / Participation fee: € 125 per person (all crew members and non-racing participants)
Charter Şirketleri katkı payı: Tekne başı - 100 € / Charter Companies contribution fee : € 100 per chartered yacht.

