Göcek Yat Kulübü Spor Derneği
Göcek, Kumburnu Mevkii, İskele Caddesi Fethiye / Muğla / Türkiye
D +90 (252) 645 15 49 M +90 (530) 775 56 86 E info@gocekyachtclub.org

18th GOCEK AUTUMN RACE WEEK
18. GOCEK SONBAHAR YARIȘ HAFTASI

Follow us @gocekyachtclub

Race Entry Form Yarıș Kayıt Formu

Class Sınıf

IRC

IRC CHR

Freshman Destek

Spinnaker Balon

YES EVET

Please fill in all fields. Lütfen tüm bölümleri doldurunuz.

Freshman Class Question Only. Sadece Destek Sınıfı Sorusudur.

Name of Boat Teknenin Adı

Sail No Yelken No

Brand / Model Marka / Model

LOA Tam Boy

Build Year Yapım Yılı

Hull Color Gövde Rengi

If Rental Kiralık ise

IRC Rating IRC Derecesi

Please write name of charter company. Lütfen kiralama șirketinin adını yazınız.

NO HAYIR

IRC Certificate No IRC Sertifika No
IRC Certificate Date IRC Sertifika Tarihi

Marina Yat Limanı
Please write your yacht’s fixed berth location. Lütfen teknenizin bağlı bulunduğu limanın adını yazın.

Crew Members Name, Surname Mürettebat Adı, Soyadı

Nationality Milliyeti

Passport No (Non-Turkish Crew)

Lisans No (Türk Mürettebat)

01 SKIPPER

02
03
04

05

06
07

08
09

10
11

12
13
14
In order for us to send you results & other important information during the race, please provide one or two WhatsApp numbers for your Team.
Yarıș boyunca sizlerle sonuçları ve diğer önemli bilgileri paylașabilmemiz için ekibinize ait bir veya iki WhatsApp numarası paylașmanızı rica ederiz.

WhatsApp No

Holder’s Name Sahibinin Adı, Soyadı

WhatsApp No

Holder’s Name Sahibinin Adı, Soyadı

I understand that sailboat racing can be dangerous. I agree that the Organizing Authority(OA), Race (RC) Protest (PC) and Technical Committee (TC), and GYC and their officers, members and servants and sponsors 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 GYC 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.
Yelken yarıșlarının tehlikeli olabileceğinin bilincindeyim. Organizasyon Otoritesi (OA), Yarıș (RC) Protesto (PC) ve Teknik Komiteler ile (TC) üyelerinin, GYC ve yetkililerinin, üyelerinin ve çalıșanları ile sponsorların yarıș veya ilgili etkinlikler
sırasında talimatlar veya kurallardan doğrudan veya dolaylı kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, yaralanma veya sıkıntıdan dolayı sorumlu tutulmayacaklarını, söz konusu organizatörleri, kulüpleri, yetkilileri, üyeleri ve çalıșanlarını katılacağım
Regatta yarıșlarındaki herhangi bir masraf, talep veya alacaklardan sorumlu tutmayacağımı kabul ederim. Regatta Yarıș İlanı ve Yarıș Talimatı Sorumluluk Bölümü’nü, ilgili WS ve OSR kural ve talimatlarını okudum ve bunların koșullarına
uyacağıma, teknemin ve ekibin Regatta boyunca bunların gereklerini yapacağını kabul ederim. Yarıș öncesi gerekli sigortayı yaptıracağımı garanti ediyorum ve tüm bu taahhütlerin mürettebatımın da bilgisi dahilinde olacağını garanti ediyorum.
RRS, GYC Yarıș Kuralları, OSR Özel Kurallar, IRC ve diğer uygulanacak kurallara uyacağımı taahhüt ederim. Derecelendirmeyi etkileyecek herhangi bir değișiklik olması halinde Derecelendirme Otoritesini ve Yarıș Kurulu’nu derhal
bilgilendireceğimi ve teknemin ölçüldüğü haliyle yarıșacağını taahhüt ederim.

e-Mail e-Posta

Name of Signatory İmza Sahibi

Mobile No Cep No

Date & Signature Tarih ve İmza

