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1.

Giriş

Organizasyon Adı
1.1

: TOSFED YILDIZINI ARIYOR

Genel

TOSFED Yıldızını Arıyor, ekler dahil olmak üzere TOSFED Yarışma Genel Kuralları, TOSFED Yarışma
Ek Düzenlemeleri, Anti-Doping Kuralları kapsamında koşulacaktır. Bu Ek Kurallarda aksi
belirtilmedikçe, yukarıdaki Kural ve Yönetmeliklerin hükümleri uygulanacaktır.
Ek Kurallarda yapılacak her türlü değişiklik ve/veya eklemeler numaralı ve tarihli bültenler ile
yapılacaktır. Tüm TOSFED Kuralları, http://www.tosfed.org.tr/sportif/2022-kurallar-kitabi/ adresinde
yer almaktadır.

2.

Organizasyon

2.1

Onaylar

TOSFED Onay Numarası
TOSFED Onay Tarihi
2.2

: TYA/230322
: 23 / 03 / 2022

Organizatörün Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri (Daimî Adres)

Organizatörün Adı

: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)

Adres

: Levent Mahallesi Ebulula Caddesi Meridyen İş Merkezi Kat 12
No:30 34335 Akatlar / İSTANBUL
: 0212 351 50 45- 46
: tosfedyildiziniariyor@tosfed.org.tr
: https://www.tosfedyildiziniariyor.com/

Telefon
E-posta
Web Sitesi
2.3

Organizasyon Komitesi

TOSFED Başkanı
TOSFED Başkan Vekili
TOSFED Başkan Yardımcısı
TOSFED Sportif Direktörü
FIAT Motorsporları Direktörü
2.4

Eren ÜÇLERTOPRAĞI
Nisa ERSOY
Cemil Onur SÜRMELİ
Murat KAYA
Koray KAFKAS

Spor Komiserleri

Komiserler Kurulu Başkanı
Spor Komiseri
Spor Komiseri
Komiserler Kurulu Sekreteri

Gökhan ELBİR
Onur LAFÇI
Melike AYTAŞ
TBA

2.5

Yarışma Görevlileri

Yarışma Direktörü
Yarışma Direktörü Yardımcısı
Yarışma Direktörü Yardımcısı

Erhan ÖZARIK
Ercan BAYRAK
Yasin TAŞDEMİR

Proje Koordinatörü

Atıl ATILGAN

Yarışma Sekretaryası
Yarışma Doktoru

Nurgül İPEK
Merve DİK
Dr. Ali PARLAK

Neticeler Sorumlusu
Derecelendirme Sorumlusu

Buse İLBEYLİ
Hira Enes KAYMAK

Yarışmacılarla İletişim Sorumlusu

Yasemin KESKİN

Web Sitesi ve Sosyal Medya Sorumlusu
Lojistik Sorumlusu

İlker TURHAN
Sinan TANER

Fiat Motorsport Operasyon Sorumlusu
Fiat Motorsport Teknik Sorumlusu
Gözetmen Bölgesi ve Sayısı

Kaan ÖZŞENLER
Koray ALP
Kocaeli-25

2.6

Yarış Merkezi/Medya Merkezi, İletişim Bilgileri
TOSFED Körfez Yarış Pisti

Adresi
Telefon
Web Sitesi

: Güney Mahallesi Fener Sokak No:10 Körfez/KOCAELİ
: +90 262 500 00 16-17
: www.körfezyarispisti.com

3. Program
1. GRUP
30 Mart 2022

Kayıtların Açılması

27 Nisan 2022

Kayıt Kapanması
1. GRUP ELEME YARIŞLARI

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Körfez Yarış Pisti

12 Mayıs 2022 Perşembe

Körfez Yarış Pisti

13 Mayıs 2022 Cuma

Körfez Yarış Pisti
2. GRUP

02 Temmuz 2022 Kayıtların Açılması
02 Ağustos 2022 Kayıt Kapanması
2. GRUP ELEME YARIŞLARI
30 Ağustos 2022 Salı

Körfez Yarış Pisti

31 Ağustos 2022 Çarşamba

Körfez Yarış Pisti

01 Eylül 2022 Perşembe

Körfez Yarış Pisti

02 Eylül 2022 Cuma

Körfez Yarış Pisti

03 Eylül 2022 Cumartesi

Körfez Yarış Pisti

FİNAL ELEMELERİ / TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER
29 Eylül 2022 Perşembe

Körfez Yarış Pisti

30 Eylül 2022 Cuma

Körfez Yarış Pisti

22 Ekim 2022 Cumartesi

2022 TOSFED YILDIZINI ARIYOR YARIŞLARI
I. Ayak Yarışması
Körfez Yarış Pisti

05 Kasım 2022 Cumartesi

II. Ayak Yarışması

Körfez Yarış Pisti

06 Kasım 2022 Pazar

III. Ayak Yarışması

Körfez Yarış Pisti

4. Kayıtlar
4.1 Kayıtların Kapanış Tarihi
Yarışma Programına (Ek Kurallar Madde 3) bakınız.
4.2 Kayıt Prosedürü
www.tosfedyildiziniariyor.com web sitesinde yer alan KAYIT sayfasındaki Kayıt Formu doldurularak
kabul edilir.
4.3 Katılabilir Yarışmacı Sayısı ve Yarışmacılar
4.3.1 Katılabilir yarışmacı sayısı 1. grup için 400 kişi, 2. grup 400 kişi olmak üzere toplam 800 kişi
ile sınırlandırılmıştır.
4.3.2 Gruplar için ilan edilen tarihler içerisinde başvuru yapmış olmalıdır,
4.3.3 18-30 yaş aralığında olan (2022 sezonu için en fazla 1992 doğumlu)
4.3.4 2022 yılı için geçerli TOSFED Yıldızını Arıyor Sportif Belgesi’ne (TYA Pist Lisansı) sahip,
http://www.tosfed.org.tr/lisanslar/nasil-lisans-alabilirim/

4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9

Ehliyet Sahibi,
Kilo Boy Endeksi; maksimum ‘Boy + 10 kg.’ olması.
(Örnek olarak 1.76 boy en fazla 86 kg. olabilir),
Adli suç kaydı bulunmayan,
En az ortaöğretim mezunu,
Daha önceki sezonlarda TOSFED Yıldızını Arıyor finallerinde yarışmaya hak kazanarak,
sezon sonunda ilk 3’e girmemiş olan.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes TOSFED Yıldızını Arıyor elemelerine katılım sağlayabilir.
4.4 Kayıt Bedeli
TOSFED Yıldızını Arıyor yarışmasına katılacak adayların, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe
Müdürlüklerine belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak ‘şahsen’ başvuruda bulunmalı ve daha sonra
da TOSFED Sportif Belge Sistemi üzerinden online olarak TYA Pist Sportif Belgesi başvurmaları ve
1.500,00 ₺ belge bedelini ödemesi gerekmektedir.
Daha önceki yıllarda TOSFED Yıldızını Arıyor projesine katılan sürücüler ise, daha önceki yıllara ait
lisansları olduğu için bu bedelin 372 ₺’lik kısmını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri
adına, 1,128 ₺’lik kısmını da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na yatırması gerekmektedir.
İzlenecek üm bu adımlar TOSFED Sportif Belge Sistemi’nde açıkça anlatılmıştır.
Katılımcılardan TOSFED Yıldızını arıyor projesine başvuru yapabilecek olup ekstra kayıt ücreti
alınmayacaktır.
4.5 Kayıt Ücretlerinin İadesi
Kayıt Ücretleri TOSFED Yarışma Ek Düzenlemeleri Madde 1 b) uyarınca aşağıdaki hallerde tam olarak
iade edilir.
• Kaydı kabul edilmeyen yarışmacı adaylarına,
• Yarışmanın yapılmaması halinde.
Bir yarışmacı, usulüne uygun olarak kanıtlanmış bir mücbir sebep (force majeure) nedeniyle
Yarışmaya katılamazsa Organizatör, kayıt ücretlerini kısmen iade edebilir.
5.

Sigorta

Organizatör tarafından yaptırılacak sigorta, TOSFED 2022 Yarışma Ek Düzenlemeleri Madde 2’ de yer
alan yasal azami limitler dahilinde sadece yarışmacıların üçüncü şahıslara verecekleri hasarları,
kapsar.

6.

Brifing

6.1 Görevliler ile Brifing
Yarışma Direktörü tarafından yapılır. Gözetmen, Neticeler Sorumlusu, Teknik Kontrol görevlileri,
Yarışma Doktoru, Yarışmacılar ile iletişim Sorumlusu ve Pit Alanı Sorumlusunun katılması gerekir.
Yarışma hakkında kısa bilgiler verip, ilk yardım ve acil kurtarma konusunda teknik bilgiler verilir.
6.2 Yarışmacılar ile Brifing
Yarışma Direktörü tarafından yapılır. Programda belirtilen tarih ve saatlerde katılımcı sürücüler için
Brifing yapılacaktır. Tüm sürücüler isim listesini imzalayarak katılım sağlayacaktır.

7.

Bayraklar

a) Bayraklar ve Tabelalar için TOSFED Ulusal Pist Kuralları Madde 22.4’ e bakınız.
b) Tüm yarışmacılar gösterilen bayrak ve tabelalara uymak zorundadır.

8.

Cezalar

• Kullanıcı hatasından dolayı yarış otomobiline
zarar verme veya teşebbüste bulunma
• Sportmenlik dışı davranış
• Hakaret içeren kaba ve Müstehzi konuşmalar
• Fiziki Müdahale
• Kasti Çarpma
• Brifinge Katılmama
• Kaçınabilecek bir temasa neden olma
• Hatalı Çıkış (Fodepar)
• Parkurda engelleri oluşturan bariyere temas
• Parkurda engelleri oluşturan kukalara temas
• Parkur Dışına çıkıp avantaj kazanmak

: Start alamaz veya İhraç
: Start alamaz veya İhraç
: Start alamaz veya İhraç
: Start alamaz veya İhraç
: Start alamaz veya İhraç
: Start alamaz veya İhraç
: 10 sn. zaman cezası
: 5 sn. zaman cezası
: 2 sn. zaman cezası
: 1 sn. zaman cezası
: 1 sn. zaman cezası

Yukarıda belirtilmeyen konular dışında veya ihlallerin tekrarlanması durumunda verilecek olan
cezalar Komiserler Kurulu yetkisi ve dahilindedir.

9.

Puantaj Tablosu

TOSFED Yıldızını Arıyor’ da sürücüler her final yarışmalarında, genel kasmanda (ilk sekiz içinde)
bulundukları yerlere göre puan alacaklardır. TOSFED 2022 Yarışma Ek Düzenlemeleri Madde 8’ de yer
alan 3 numaralı puan tablosu geçerlidir.

10. Eleme Yarışları
10.1

Eleme Yarışları

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6

10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11

Elemeler 1. Grup için 11-12-13 Mayıs 2022 ve 2. Grup için 30-31 Ağustos 2022 ve 1-2-3
Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır.
Yarışmacıların elemeye çıkma sırası, kendilerine verilen ve ilan edilen listelere göre belli
olacaktır.
Yarışmacılar pit alanında sıralı şekilde bulunan, dizili ve hazır olan sıradaki araca binecektir.
Sırası gelen yarışmacı, piste çıkmadan evvel minimum 2 (iki) dakika önce sırada yerini almış
olmalıdır.
Yarışmacılar pit alanından çıktıktan sonra start alanına gelene kadar hız limitlerini
aşmadan lastik ısıtma, sürüş kontrol vb. yapabilirler.
Her yarışmacı pistte start aldıktan sonra başladığı çizgide finiş görecek ve 1 (bir) tam tur
yapmış olacaklardır. Yarışmacının tamamlamış olduğu her tur için derecesi alınacak ve bu
dereceler arasından en iyisi seçilecektir.
Yarışmacı aracını çalıştırdığı andan itibaren pite girene kadar aracın bütün sorumluluğu
kendisindedir. Yarışmacı, herhangi bir mekanik veya sürüş kaynaklı hatadan dolayı turu
tamamlayamaz ise tekrar start almasına izin verilmeyecek ve o seanstaki kalkış hakkını
kaybedecektir.
Katılan her yarışmacının ısınma turlarında 1 (bir) tam tur atma hakkı olacaktır. Derece alma
turlarında start aldıktan sonra 2 (iki) tam tur atacaktır.
Derece alma turlarında 2 (iki) tur içinde her tur için ayrı ayrı zaman alınacak, bu iki tur
derecesinden en iyi olanı geçerli olacaktır.
Gün sonunda katılan tüm yarışmacıların yaptığı dereceler I. Grup ayrı II. Grup ayrı ayrı
sıralanarak en iyi 5 (beş) derece yapmış yarışmacılar bir üst eleme turunda yarışma hakkı
elde edecektir.
Eleme turlarında elektronik zaman tutma cihazı arızası halinde gerekli sayıda gözetmen
görevlendirilerek, manuel şekilde zaman tutulması mümkündür.
Damalı bayrak görmüş yarışmacılar, yavaşlayarak görevlilerin yönlendirmesiyle pistin arka
düzlüğünü takip ederek pit alanına yönelecektir. Finiş sonrası pit alanına kadar olan
bölgede hız sınırı 30 km/h olacaktır. Hız sınırı ihlali durumunda ceza uygulanacaktır.

10.2 Ödüller ve Ödül Töreni
a) Elemeler sonrası gün sonlarında ödül töreni yapılmayacaktır.
b) Tüm katılımcılara sertifika dağıtılacaktır.
c) Yapılan iki ayrı grupta toplam 8 ayrı Eleme yarışlarında başarılı olan;
I. Gruptan 25 yarışmacı (20 Erkek + 5 Kadın)
II. Gruptan 25 yarışmacı (20 Erkek + 5 Kadın) toplamda 50 yarışmacı (40 Erkek + 10 Kadın)
Final Elemeleri’ne katılmaya hak kazanacaktır.
10.3 Parkur
Yarışmanın gerçekleşeceği parkur, yarışma öncesinde yapılacak olan brifingde açıklanacaktır.

11. Final Elemeleri
11.1

11.2
11.2.1

Eğitimler
•
•
•
•

Ralli ve diğer otomobil sporları branşları hakkında genel bilgilendirme,
Otomobil Sporlarında Kullanılan Bayraklar,
Co-Pilot ve Görevleri,
Yarışma Kuralları ve Kurallar Kitabının kullanımı hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

•
•
•
•
•

Yarış otomobili ile ilgili araç üzerinde bilgilendirme,
Mentorlar eşliğinde;
İdeal çizgi tarifi,
Viraj dönüş teknikleri,
Yaklaşma, yavaşlama ve frenaj teknikleri üzerine eğitim verilecektir.

Yarışmanın İşleyişi

Final elemeleri, 1. Grup ve 2. Grup için karma eşleşmeyle 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde
yapılacaktır.
11.2.2 Yarışmacıların elemeye çıkma sırası, kendilerine verilen ve ilan edilen listelere göre belli
olacaktır.
11.2.3 Yarışmacılar pit alanında sıralı şekilde, dizili ve hazır olan sıradaki araca binecektir. Sırası
gelen yarışmacı, piste çıkmadan minimum 2 (iki) dakika önce yerini almış olmalıdır.
11.2.4 Her yarışmacı pistte start aldıktan sonra başladığı çizgide finiş görecek ve 1 (bir) tam tur
yapmış olacaklardır. Yarışmacının tamamlamış olduğu her tur için derecesi alınacak ve bu
dereceler arasından en iyisi seçilecektir.
11.2.5 Yarışmacı aracını çalıştırdığı andan itibaren pite girene kadar aracın bütün sorumluluğu
kendisindedir. Yarışmacı, herhangi bir mekanik veya sürüş kaynaklı hatadan dolayı turu
tamamlayamaz ise tekrar start almasına izin verilmeyecek ve o seanstaki kalkış hakkını
kaybedecektir.
11.2.6 Katılan her yarışmacının belirlenen pistte start aldıktan sonra 1 (bir) turu antrenman olmak
üzere toplan 5 (beş) tur atma hakkı olacaktır.
11.2.7 Pist içerisinde atılan 5 (beş) tur içinde her tur için ayrı ayrı zaman alınacaktır. Bu 5 (beş) tur
derecesinden en iyi olan derece geçerli olacaktır.
11.2.8 Gün sonlarında I. ve II Grupta katılım sağlayan erkek yarışmacıların yaptığı dereceler
sıralanarak en iyi 5 (beş) dereceyi yapan erkek yarışmacılar; kadın yarışmacıların yaptığı
dereceler sıralanarak en iyi 2 (iki) dereceyi yapan kadın yarışmacılar finalde yarışma hakkı
elde edecektir
11.2.9 Eleme turlarında elektronik zaman tutma cihazı ile saniyenin binde biri (1/1000 saniye)
cinsinden zaman tutulacaktır. Elektronik zaman tutma cihazı arızası halinde gerekli sayıda
gözetmen görevlendirilerek manuel şekilde zaman tutulması mümkündür.
11.2.10 Damalı bayrak görmüş yarışmacılar, yavaşlayarak görevlilerin yönlendirmesiyle pit alanına
yönelecektir. Finiş sonrası pit alanına kadar olan bölgede hız sınırı 30 km/h olacaktır. Hız
sınırı ihlali durumunda ceza uygulanacaktır.

11.3

Ödüller ve Ödül Töreni

a) Final elemeleri sonrası ödül töreni yapılmayacaktır.
b) Final eleme yarışlarında en iyi zamana sahip toplam 14 yarışmacı (10 Erkek + 4 Kadın) Final
Yarışlarına katılmaya hak kazanacaktır.
c) Final yarışları sonunda belirlenecek 14 yarışmacıya lisans bedelleri iade edilecek ve yarış
dönemlerindeki tulum, kask, eldiven gibi yarış ekipmanları; konaklama, ulaşım gibi tüm giderleri
TOSFED tarafından karşılanacaktır.
11.4

Parkur
TOSFED
KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ
Karting (Kısa Versiyon)

*TOSFED, öncesinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın gerek duyulduğu takdirde yarışma tarihini, yerini
ve pist formatını değiştirme hakkını saklı tutar.

12.

2022 TOSFED Yıldızını Arıyor Yarışları

TOSFED Yıldızını Arıyor Final yarışmaları farklı formatlardaki 3 ayrı yarıştan oluşmaktadır.
Her final yarışmalarında, genel kasmanda (ilk sekiz içinde) bulundukları yerlere göre puan
alacaklardır. TOSFED 2022 Yarışma Ek Düzenlemeleri Madde 8’ de yer alan 3 numaralı tabloya göre
puan alacaklardır.
Final Yarışmaları tamamlandığında en yüksek puana sahip yarışmacı ‘’2022 TOSFED Yıldızı’’ olarak
ilan edilecektir.
12.1

1. Ayak Yarışı

12.1.1 Yarışmanın İşleyişi
a) I. Ayak yarışı 22 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.
b) Yarışmacılar piste çıkma sırası için yarışma öncesinde yapılacak olan brifingde çekilecek
kura sonrasında 4 ayrı grup belirlenecektir.
c) Gruplar kendi içerisinde yarışmayacak olup, sadece start sırasının belirlenmesi için
oluşturulacaktır.
d) Yarışmacılar pit alanında sıralı şekilde, dizili ve hazır olan sıradaki otomobile binecektir.
Sırası gelen yarışmacı piste çıkmadan minimum 2 dakika önce yerini almış olmalıdır.
e) Yarışmacı, aracını çalıştırdığı andan itibaren pite girene kadar aracın sorumluluğu
ondadır, herhangi bir mekanik veya sürüş kaynaklı hatadan dolayı turu tamamlayamaz
ise tekrar start almasına izin verilmeyecek ve o seanstaki kalkış hakkını kaybedecektir.
f) Gruplardaki yarışmacılar 20’şer saniye aralıklarla start alacak, 2 adet antrenman turu, 4
adet zaman turu atma hakkı olacaktır.
g) Her yarışmacı pistte start aldıktan sonra tekrar başladığı çizgide finiş görecek ve 1 tur
yapmış olacaktır.
h) Pistin içerisinde atılan 4 zaman turu için ayrı ayrı zaman alınacaktır. Bu 4 tur
derecesinden en iyi olan derece geçerli olacaktır.
i) Grup yarışları sonrası yapılacak olan genel klasmanda en iyi dereceye sahip 6 yarışmacı
finalde yarışmaya hak kazanacaktır.
j) Finalde 2 gruba ayrılacak olan yarışmacılar yine 20’şer saniye aralıklarla start alacak ve 4
zaman turu atacaklardır.

*Gruplardaki zamanlara göre

k)
l)

Damalı bayrak görmüş yarışmacılar, yavaşlayarak görevlilerin talimatlarıyla pit alanına
yönlendirilecektir. Finiş sonrası pit alanına kadar olan bölgede hız sınırı 30 km/h
olacaktır.
Yarışma sonrası puantaj, finalde yarışanlar final derecesine, gruptan çıkamayan
yarışmacılar ise grup derecelerine göre oluşturacağı genel klasman göre yapılacaktır.

12.1.2 Ödüller ve Ödül Töreni
a) Ödül Töreni gün sonunda podyumda yapılacaktır.
b) Ödüller gün sonu genel klasmanında ilk 3’te yer alan yarışmacılara birer kupa şeklinde
olacaktır.
c) Ödül töreni için podyuma çağrılan sürücülerin tulumları ile katılmaları ve (varsa) proje
sponsorunun şapkasını takma zorunluluğu vardır.
12.1.3 Parkur
TOSFED
KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ
Ana Pist (Şikanlı Versiyon)

*TOSFED, öncesinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın gerek duyulduğu takdirde yarışma tarihini, yerini
ve pist formatını değiştirme hakkını saklı tutar.

12.2

II. Ayak Yarışı

12.2.1 Yarışmanın İşleyişi
a) II. Ayak Yarışı 05 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacaktır.
b) Yarışmacılar I. Ayak Yarışı sonuçlarına göre 4 gruba ayrılır.
c) Pit alanında sıralı şekilde, dizili ve hazır olan sıradaki araca binilecektir. Sırası gelen yarışmacı, piste
çıkmadan minimum 2 (iki) dakika öncesinde sırada yerini almış olmalıdır.
d) Her bir gruptaki 3’er yarışmacı sırasıyla piste çıkarak 2 (iki) antrenman turu atacaktır.
e) Antrenman turunu bitiren yarışmacı, tekrar sıraya girerek start sırasını bekleyecektir.
f) Her yarışmacı pistte start aldıktan sonra damalı çizgiden geçince süresi başlayacak ve
tekrar damalı çizgiden geçtiğinde 1 (bir) turu tamamlamış olacaktır.
g) Pistte sadece 1 araç olacak şekilde start alan yarışmacıların 3 (üç) zaman turu atma hakkı
olacaktır.
h) Zaman turlarında 3 (üç) tur içindeki her tur için ayrı ayrı zaman alınacaktır. Bu 3 (üç) tur
derecesinden en iyi olanı geçerli olacaktır.
i) Grup yarışları sonrası yapılacak olan genel klasmanda en iyi dereceye sahip 6 (altı)
yarışmacı Finalde yarışmaya hak kazanacaktır.
j) Finalde, pit alanında sıralı şekilde, dizili ve hazır olan sıradaki araca binilecek ve
gruplardaki en iyi zaman, en son start alacak şekilde piste çıkılacaktır.
k) Yarışmacılar finalde antrenman turu atmayacaktır.
l) Finalde, pistte sadece 1 (bir) araç olacak şekilde start alan yarışmacılar 3 (üç) zaman turu
atacaktır.
m) Yarışmacılar gün sonunda attığı 3 (üç) zaman turunun toplam derecesine göre
sıralanarak gün sonu klasmanını oluşturacaklardır.
12.2.2 Ödüller ve Ödül Töreni
a) Ödül törenleri gün sonunda podyumda yapılacaktır.
b) Ödüller, gün sonu genel klasmanında ilk 3 (üç)’te yer alan yarışmacılara verilecek birer
kupa şeklinde olacaktır.
c) Ödül töreni için podyuma çağrılan sürücülerin tulumları ile katılmaları ve (varsa) proje
sponsorunun şapkasını takma zorunluluğu vardır.

12.2.3 Parkur
Pistlerde parkuru oluşturan engeller (su bariyeri, kuka vb.) yarışma öncesi brifingde ilan
edilecektir.
TOSFED
KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ
Karting (Uzun Versiyon)

*TOSFED, öncesinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın gerek duyulduğu takdirde yarışma tarihini, yerini
ve pist formatını değiştirme hakkını saklı tutar

12.3

III. Ayak Yarışı

12.3.1 Yarışmanın İşleyişi
a) III. Ayak Yarışı 06 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

b) Gruplar kendi içerisinde yarışmayacak olup, sadece start sırasının belirlenmesi için
oluşturulacaktır.
c) Pit alanında sıralı şekilde, dizili ve hazır olan sıradaki araca binilecektir. Sırası ge- len
yarışmacı, piste çıkmadan minimum 2 dakika önce sırada yerini almış olmalıdır.
d) Pistte en fazla 2 araç olacak şekilde, 30 saniye aralıklarla start verilecektir.
e) Start alan yarışmacıların 2 (iki) Antrenman, 4 (dört) zaman turu atma hakkı olacaktır.
f) Zaman turlarında 4 (dört) tur içinde her tur için ayrı ayrı zaman alınacaktır. Bu 4 (dört) tur
derecesinden en iyi olanı geçerli olacaktır.
g) Grup yarışları sonrası yapılacak olan genel klasmanda en iyi dereceye sahip 6 (altı)
yarışmacı Yarı Finalde yarışmaya hak kazanacaktır.
h) Yarışmacılar, en iyi zamanlarına göre 2 ayrı gruba ayrılacaktır.

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Yarı Finalde yarışmacılar gridten, ışıklı start sistemi ile start alırlar ve 5 (beş) tur boyunca
yarışırlar.
Damalı bayrağı ilk gören yarışmacı (cezalar hariç) Grup 1.si ilan edilir.
İki grubun 1.si ve yarı finallerde en iyi tur zamanını kaydeden yarışmacı finalde yarışmaya
hak kazanır.
Finalde yarışmacılar gridten ışıklı start sistemi ile start alırlar ve 5 (beş) tur boyunca
yarışırlar.
Damalı bayrağı ilk gören yarışmacı (cezalar hariç) 3. Ayak Yarışı 1.si ilan edilir.
Genel klasmanda 4-5 ve 6. Sıra için yarışmacıların toplam tur zamanlarına bakılır.
Yarışma sonrası puantaj, finalde yarışanlar final derecelerine, gruptan çıkamayan
yarışmacılar ise grup derecelerine göre oluşturacağı genel klasmana göre yapılacaktır.

12.3.2 Ödüller ve Ödül Töreni
a) Ödül törenleri gün sonunda podyumda yapılacaktır.
b) Ödüller, gün sonu genel klasmanda ve kadınlar klasmanında ilk 3 (üç)’te yer alan
yarışmacılara verilecek birer kupa şeklinde olacaktır.
c) Ödül töreni için podyuma çağrılan sürücülerin tulumları ile katılmaları ve (varsa) proje
sponsorunun şapkasını takma zorunluluğu vardır.

12.3.3 Parkur
Pistlerde parkuru oluşturan engeller (su bariyeri, kuka vb.) yarışma öncesi brifingde ilan
edilecektir.
TOSFED
KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ
Ana Pist

*TOSFED, öncesinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın gerek duyulduğu takdirde yarışma tarihini, yerini
ve pist formatını değiştirme hakkını saklı tutar.

13.

Ödüller ve Ödül Töreni

Farklı formatlarda gerçekleştirilen 3 (üç) final yarışı sonrası, genel klasmanı ve kadınlar klasmanını ilk
3 (üç) sırada tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri 2022 TOSFED Gala Gecesi’nde takdim
edilecektir.

