31. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI / 31st MARMARİS INTERNATIONAL RACE WEEK
24 – 30 EKİM / 24 - 30 OCTOBER 2020
YARIŞ KAYIT FORMU / RACE ENTRY FORM
SINIF / CLASS 

IRC [ ]

Teknenin Adı
Name of boat

Mürettebat Listesi / Crew List

Marka / Model
Make / Model

Adı Soyadı
Name Surname

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 ?

Evet [ ]

/

Yes [ ]

IRC CHARTER [ ]

Milliyet
Nationality

Lisans No
Licence No

Tekne Kaptanı – Skipper of the Boat

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 WS ve OSR 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, OSR 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 R egatta 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 WS and OSR 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, OSR 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 Kaptanı/Name of the Skipper
Adresi/Address
Cep Tel/Mobile Phone #
E-posta/E-mail
Tarih/Date
İmza/Signature

1

Covid-19
Kişisel beyan formu / Personal Location Form
Adı Soyadı ve TC kimlik No. / Name Surname & passport No.

Daimi adresiniz / Your permanent address

Bu yarış sırasında kalacağınız adres / Your address during the event:

Telefon ve eposta adresiniz / Your telephone number & email address:

Son 14 gün içerisinde yurtdişinda bulunduğunuz ülkeler / Countries that you visited or stayed in last 14 days

Yakın çevrenizden kimseye covid-19 teşhisi konuldu mu? / Had close contact with anyone diagnosed
as having coronavirus disease covid-19?
EVET / YES [ ] HAYIR / NO [ ]
Covid-19 hastası bir kişi ile temasınız oldu mu? / Provided direct care for COVID-19 patients?
EVET / YES [ ] HAYIR / NO [ ]
Öksürük, ateş, halsizlik, nefes darlığı, nefes alma zorlukları, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yeni tat
veya koku kaybı, boğaz ağrısı, tıkanıklık veya burun akıntısı, bulantı veya kusma, ishal şikayetleriniz
var mı?
Have cough, fever, malaise, shortness of breath, breathing difficulties, muscle or body aches,
headache, new loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose, nausea or vomiting,
diarrhea?
EVET / YES [ ] HAYIR / NO [ ]
24-30 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak olan 31. MIRW Yat Yarışlarına, COVID-19 Pandemi koşullarına yönelik
Sağlık Bakanlığı ve TYF’nin öngördüğü tüm tedbirleri alarak katıldığımı ve bu konuda tüm sorumluluğun
şahsıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.
I hereby declare that, I have participated in the 31st MIRW Yacht Races, which will be held on 24-30 October
2020, by taking all the necessary measures foreseen by the Ministry of Health and TSF for the COVID-19
Pandemic conditions and that I have all responsibility in this regard.

İsim, Soyisim - İmza
Name, Surname - Sign
Tekne Adı / Boat Name
Tarih / Date

:
:
:
:
2

