6 – 7 – 8 – 9 – 10 EYLÜL 2017
YAKIN KARADENİZ DÜZCE BAJA RALLİSİ
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi’nin destekleri ile Türkiye Motosiklet Federasyonu
tarafından organize edilen “Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi”, “Türkiye Enduro Şampiyonası ve
Türkiye ATV Şampiyonası 6 – 10 Eylül tarihlerinde Düzce ve 7 ilçesinde gerçekleştirilecektir.
Toplamda 450 kilometrelik bir parkurda 4 gün boyunca yarışçılar Düzce’nin muhteşem doğasında
birbirinden keyifli etapları geçeceklerdir.
6 EYLÜL Çarşamba günü İdari – Teknik kontrol ve ardından genel yarış brifingi
gerçekleştirilecek olup, Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi ve Enduro / ATV Şampiyonası 7
EYLÜL Perşembe günü Düzce Anıtpark’tan start alacaktır.
Yarış kayıtları www.tmf.org.tr/yaris.asp adresi üzerinden açılmıştır. Yarış online kaydını
yaptırmış Enduro lisanslı yarışçılarımız kesin kayıt listesine dahil edilecektir. Yakın Karadeniz
Düzce Baja Rallisi’ne katılmak isteyen yarışçılarımızın aşağıda yazılı hususlar dâhilinde kayıtlarını
yaptırmaları gerekmektedir.
GENEL PROGRAM / YARIŞ PARKURU ve ETAPLAR
6 EYLÜL ÇARŞAMBA
Düzce Merkez - Anıtpark
* İdari ve Teknik Kontrol 10:00 – 17:00
* Birifing 20:00
1. GÜN / 7 EYLÜL PERŞEMBE
Düzce Merkez – Akçakoca Parkuru (160km)
* Sıralama 11:00
* Magazin Startı 13:00 / TC Finiş 20:00
* Kaynaşlı Kros Özel Etabı
* Kaynaşlı Enduro Özel Etabı
* Akçakoca Ekstrem Özel Etabı (Gece Yarışı)
2. GÜN / 8 EYLÜL CUMA
Akçakoca – Gümüşova (Dereköy) Parkuru (90km)
* Çilimli Enduro Özel Etabı
* Çilimli – Cuma Yeri Kros / Ekstrem Özel Etabı
3. GÜN / 9 EYLÜL CUMARTESİ
Gümüşova (Dereköy) – Gölyaka (Güzeldere) Parkuru (110km)
* Dereköy Enduro Özel Etabı
* Gölyaka (KültürPark) Ekstrem Özel Etabı
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4. GÜN / 10 EYLÜL PAZAR
Gölyaka (Güzeldere) – Kaynaşlı (Topuk Yaylası) Parkuru (90km)
* Eğreltilik – Topuk Yaylası Enduro Özel Etabı
* Topuk Yaylası Ekstrem Özel Etabı
YARIŞ SINIF / KATEGORİLERİ
Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi 4 kategoride koşulacaktır.
•
450cc ve altı Motosiklet (R1)
•
451 cc ve üstü Motosiklet (R2) (Raid)
•
ATV (R3)
•
UTV (R4)
Ayrıca sadece R1 kategorisinde Ralli Gençler (RG), Ralli Kadınlar (RK) ve Ralli Veteran
(RV) sınıfları yer alacaktır.
Türkiye Enduro Şampiyonası’nda
 E1 E2 E3
 EB
 EC





EG
EV
EK sınıfları

Türkiye ATV Şampiyonası’nda ise S1 S2 ve S3 sınıfları değerlendirmeye alınacaktır.
Sınıf ayrımı ATV ve Enduro Şampiyonası için ayrı, BAJA RALLİSİ için ayrı olacaktır.
451 cc ve üstü motosikletler BAJA Rallisinde R2 sınıfı olarak değerlendirilecektir.
Yani 450 cc üstü E3 sınıfı ve diğer ENDURO sınıfları (EB EC vs) yarışçıları tüm özel etaplara
girmeleri ve yarışı tamamlamaları halinde Baja Rallisinde R2, Enduro Şampiyonasında
kendi ilgili sınıflarında değerlendirmeye alınacaktır.
UTV (S4) sınıfı ise özel etkinlik kapsamında değerlendirilecek olup tamamen ayrı
sınıflandırılacaktır.
Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi’ne katılmak isteyen yarışçılarımızın Türkiye Motosiklet
Federasyonu’ndan lisanslı yarışçı olması ve kayıt ücretini yatırarak, online kayıt sisteminden kesin
kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.
KAYIT ÜCRETİ alınmamakla beraber, online kaydını yaptırmamış yarışçıların 150 TL idari
ceza ödemesi gerekecektir.
DAHİL OLAN HİZMETLER
•
Düzce Merkez – Konaklama (6 Eylül Akşamı)
•
Sabah Kahvaltısı (7 - 10 Eylül)
•
Akşam Yemeği (6 - 9 Eylül)
•
4 Lt. Benzin ( Her gün etap ortası servis alanında)
•
Tek katılan yarışçılar için Start – Finish noktaları Yarışçı Eşya Transfer Hizmeti
•
Tek katılan yarışçılar için özel kamp alanlarında duş ve tuvalet olanakları
•
Genel Sağlık Danışmanlık Hizmeti ( her etap sonu kamp alanında)
•
Ve yarış gününe kadar duyurulacak çok özel sürpriz hizmetler
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START SIRALAMASI
Yarış 1. Gün Start sıralaması idari kaydını yaptırmış ve teknik kontrolden geçerek kayıt
listesine adını yazdırmış yarışçıların katılacağı EROL OLÇOK-ABDULLAH TAYYİP OLÇOK ÖZEL
ETABI ile Düzce Anıt Park meydanda belirlenecektir. Diğer yarış günlerinin start sıralaması ise bir
önceki güne göre düzenlenecektir.
ETAP SONU ve YARIŞ SONU ÖDÜL TÖRENİ
Her yarış günü sonunda ilgili etapta derece alan yarışçılarımızın katılımı ile ödül töreni ilgili
kamp alanında gerçekleştirilecektir. Yarış Ödül Töreni ve Yarış sonu kokteyli 4. Gün sonunda
Düzce Kaynaşlı Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri’nde protokolün katılımı ile
gerçekleştirilecektir.
SİGORTA
Start alan ve abandone / diskalifiye olmadan yarışa devam eden tüm yarışçılar
organizasyon tarafından 3. kişilere karşı Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalanmıştır. Ayrıca her
yarışçının ferdi kaza sigortası yaptırması zorunludur. ( Bilgi için www.tmf.org.tr)
YARIŞ DÜZENİ
Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi, yarışçıların dayanıklılığı ve becerisi ile araçlarının
güvenilirliğini ispat etmek üzerine kurulu çok çeşitli doğal arazi yapısı üzerinde koşulan sportif bir
etkinliktir.
Yarış etapları genellikle organizatör tarafından özellikle düzenlenmeyen, tamamen doğal
parkurları kapsar. Bu doğal arazi yapıları; dağlık ve taşlık orman yolu veya arazi geçişleri, ıslak
veya kuru dere yatakları, çamur geçişleri, halka açık asfalt yollar, makilik, ormanlık vb. doğal bitki
örtüsünü, stabilize veya asfalt köy yollarını kapsar. Bu parkurlar üzerinde yarışçılar her yarış günü
etabında belli bir zaman diliminde bir noktadan diğer noktaya ulaşmaya çalışır. Ayrıca ilgili yarış
etabı üzerinde yer alan Enduro / Kross ve Ekstrem özel etaplarını en iyi zamana esas olarak
geçer. İlgili etap ve yarış sonu genel kategori sıralaması, belli zaman limiti dahilinde gelen
yarışçıların Enduro ve Ekstrem özel etaplarında aldıkları zamana göre düzenlenecektir. R2 – Raid
Sınıfı yarışçıları genel klasmana dahil edilmeyecek, sadece gün yarış çizgisini tamamlamaya
çalışacaklardır. Ekstrem özel etaplarına girmeyeceklerdir. Her yarış günü etap sonunda o gün ve
bir sonraki gün etaplarının değerlendirileceği yarış brifingi ilgili kamp alanında gerçekleştirilecektir.
Yarış düzeni ile ilgili teknik bilgiler ve diğer detaylar Yarışçılara ayrıca duyurulacaktır.
Türkiye Enduro Şampiyonası ve ATV Şampiyonası için ayrı bir parkur olmayacak
olup koşulan parkurların ve özel etapların dereceleri hem BAJA RALLİSİ hem de Enduro ve
ATV Şampiyonası kapsamında değerlendirilecektir.
Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi, özellikli bir yarışın ötesinde sürpriz olanakları ve
muhteşem doğal güzellikleri ile seyrine doyum olmayan manzaralarda offroad sürüş imkanını
organizasyonel ve güvenli bir yapıda yarışçılarımıza sunmayı hedeflemekte ve tüm Enduro
yarışçılarımızın katılımını beklemektedir.
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