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AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI 

Yelkenlilerin Gikek buluşması 
Bu yıl I 6.'s ı 17-20 Mayıs'ta gerçek l eştirilen Audi Göcc:k Yan~ Haftası'na toplam 

34 tekne katıldı. Altı yarı~la tamamlanan haftada ilk gü nler rüzgarsız geçse de son gün 

17 knot'a yükselen rüzgar tekneleri adeta uçurdu. Y~zı PELİM ÖZCM1/L1 , Foloğ ra flar GOCEK Y/ı.CHTCLUB 
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OLDU G 
üney'deki en önemli ya rış 

o rganizasyonlarından biri olan 

Audi Göcek Yarış Haftası-1 9 Mayıs 

Ge nçlik ve Spor Kupas ı 'nın il k 

ya rı ş ı 17 Mayıs'ta gerçe kl eştirild i 

12 ülkeden 250 ya rışç ı 1 7 Mayıs saat l 3.00'da 

Gôcek Liman ı 'ndan ilk s ta nını a ldı. Doğuş 

Otomoti v Audi ana sponsorluğu ve D-Marin 

Göce k Marina 'nın ev sahipliğindek i mücadelelere 

toplam 34 tekne kayıt yaptırdı. İlk gün l 0,50 

deniz mili mesafeli coğrafi rotayı 2 saat 23 

dakikada tamamlayan Papili adlı Ker 53 model 

teknesiyle Mustafa Koç ve ekibiydi . Tüm tekneler, 

rüzga rın düşmesi ile zaman zaman zorlansalar 

da raitingi yüksek olanlar Kille ve Domuz Adası 

dönüş şamand ıra l arına kısa sürede ulaştı. Yine 

performansı yüksek MAT l O gibi teknelerin )'er 

aldığı !RC 3 sınıfında finişi ilk Alp Doğuoglu \'e 

ekibinin Karavida 's ı geçti . 

İ kinci gün IRC l ve 3 sınıflarında ulu53I. 

1 RC 2 ve 4 s ınıflarında ise ulus lararas ı rr k:ılxı 

hakimdi . !8 Mayıs 'taki ERGO Kupas ı , r k ıpkrııı 

pe rfoımanslarını ve güçlerini sc:rgikycbilercklcn 

Fethiye Korfez i iz Kny:ı 5ı' nd : ı ko~ulclu . TL· k ııl· la 
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güneybatıya start aldı. Rüzgann 9 knot olarak ölçüldüğü 

ikinci günün ilk yanşında 195'ten orsa şamandırasma 

pruvasını birinci sırada değdiren Papili'ydi. 8 deniz 

mili mesafeli ERGO Kupası yanşını 1 saal 11 dakikada 

birincilikle bitirmesine rağmen Mustafa Koç ve 

ekibi raiting farkı yüzünden kupayı Fox teknesine 

kaptırdı. !RC 3 smıfında İzmir Yelken ve Karavida'nın 

finiş hattında 6 dakika fark ile sonuçlanan rekabeti , 

şamandra dönüşünde protesto yaşanmasına neden oldu. 

!RC sınıfı genel klasman değe rlendiımesinde birinciliği 

lzmir Yelken teknesi ile Kaan Özgönenç üstlendi . 

Haftanın üçüncü yanşı 14.00'da Serenity Yachting 

adına başladı. 7 knol rüzgarla orsa saldıran tüm tekneler 

şamandıraya yakın çıkış yaplı. 15.00'da 3 knot'a kadar 

azalan rüzgar ve yükselen hava sıcaklığı yüzünden 

hakem komilesi yarış parkurunun bir bacak kısa 

koşulmas ı kararını aldı. Mustafa Koç günün sonunda, 

6 deniz mili mesafe li bir üçgen-bir sosis parkurunda da 

birinciliği kimseye kapuımadı.. 

Don günde ve a llı ayakla lamamlanan yarış lar, 

19 Mayıs' ı a Felhi ye Körfezi'nde devam elli . Son gün 

lekneler sık ıramola ve keyif ve ren arsalarla Göcek Adası 

kanalına doğru yelken basıı. Göce k Adası sancakla 

geçi şl e, Göce k'Le finiş alacak 0-Mariıı Göcek Kupas ı 

yanş ıııııı 5 deniz mili kı sa bir parkur olm as ı , oze lli klc 

IRC l'deki çekişmeyi yükse lııi 

6. ve son ayak, $a rık Tara , Aımürk 'ü Anııı a 19 

Mayıs Gençlik ve Spor Kupas ı'nııı belirleyicisi oldu . 
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Saat 12.25'te kuvvetlenen rüzgara doğru start a lındı. 

Rüzgann hızını her yanm saatte 4 knot artırması Göcek 

koy içinde 33 tekneye riskli tramolalar yaptırdı. !RC 1 

sınıfınm kazananı Mustafa Koç, !RC 2 sınıfında Rusalka 

teknesi ile Mikhail Gluschko ve ekibi , !RC 3'te İzmir 

Yelken Akademisi Kaan Özgönenç ve ekibi , !RC 4'te 

Wee Gizmo leknesi ile Jock Blair-Tolga Sevinç ve ekibi, 

Chaner sııııfında ise Hang Loose teknesi ile Alexei 

Brunov ve ekibi oldu. Göcek Yat Kulübü'nün verdiği , 

yelken dünyasının Oscar' ı sayılan Yaşam Boyu Yelken 

Ödülü bu yıl Haluk Karamanoğlu'na takdim edildi . • 

GÖCEKTE START 
Al.AN Y ARIŞL.ARIN 

DÖRDÜNCÜ 
GÜN YAPILAN 

19 MAYIS KOŞUSU 
FETHIYE'DE 

GERÇEKLEŞTİR İLDİ . 

\ ELl,EN 
DUN\ASININ 
OSCAR'I SAYILAN 
YAŞAM 80',U 
'ı ELr-EN ODULU 
BLI YIL H•\LUI, 
lv\l~AMANOGLUNA 
VERiLDi 
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