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2022 YAMAHA R25 KADINLAR KUPASI  

PİST YARIŞLARI KATILIM KOŞULLARI 

  

Yamaha Motor Türkiye ve Türkiye Motosiklet Federasyonu, yaptıkları iş birliği ile 

yarışçı olmak isteyen kadınlara yarış kariyerlerine başlamaları için büyük bir fırsat sunuyor. 

Motosiklet yarışlarına tutkulu 15 yaş ve üstü bütün kadınlar kupaya müracat 

edebileceklerdir. 

Katılım Koşulları, ikincisi gerçekleştirilen Yamaha R25 Kadınlar Kupası kapsamında, 

deneyim, beceri ve ekipman farklılıkları nedeniyle oluşabilecek rekabet eşitsizliğini, belli 

standartlar çerçevesinde minimuma indirmek adına hazırlanmıştır.  

Gruplar ve katılımcı sayıları, yarışların gerçekleştirildiği İzmir Ülkü Pisti’nin 

kapasitesine göre belirlenmiştir. Katılımcı kayıtları, lisans işlemleri ve diğer tüm başvurular 

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

1. R25 Kadınlar Kupası A ve B Grubu 

Yamaha Motor Türkiye tarafından tahsis edilen bLU cRU motosikletler ve diğer R25 

motosikletler ile kupaya katılanlar aynı anda pistte yarışacak olup, sonuçları ayrı ayrı 

hesaplanacaktır. Ödül törenleri de ayrı ayrı yapılacaktır.  

Yarışlar, İzmir Ülkü Pisti’nde yapılacak olup, katılımcılar yarış haftasındaki Cuma günü 

açıklanan program dahilinde pistte olmak zorundadırlar. Konaklama ve yol ücretleri 

katılımcılara aittir. 

 

1.1 R25 Kadınlar Kupası A Grubu  

Kendi R25 motosikletleri ile yarışan katılımcıların yer aldığı gruptur. Bu grupta 

maksimum 12 katılımcı yarışabilmektedir.  

 

1.2 R25 Kadınlar Kupası B Grubu 

Yamaha Motor Türkiye tarafından tahsis edilen bLU cRU motosikletleri ile yarışan 

katılımcıların olduğu gruptur. Bu grupta maksimum 8 katılımcı yarışabilmektedir.  

B Grubunda yarışacak katılımcılar Yamaha Riding Academy bünyesinde yapılacak 

elemelerle belirlenecektir. Elemelere katılım ücreti 600 TL’dir ve Yamaha Motor Türkiye 

tarafından tahsil edilecektir. 

Ön elemeleri geçip yarışlara katılmaya hak kazanan katılımcılar her yarış hafta sonu 

için belirlenen 750 TL katılım ücretini (motosiklet kullanma) ödemekle yükümlüdür. Ödeme 

süreçlerine dair katılımcıların TMF ile iletişime geçmesi gerekmektedir.  

Ön elemeler için başvuru kayıtları www.yamaharidingacademy.com adresi üstünden 

alınacaktır. Ön elemeler 9 Mayıs haftası Yamaha Riding Academy eğitim alanı olan

http://www.yamaharidingacademy.com/
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2. Yarış Motosikletleri Modifikasyon Kuralları 

 Yamaha R25 Kadınlar Kupası, pist yarışlarına katılmak isteyen, yetenek ve becerilerini 

geliştirmek için fırsat bulamayan Kadın Motosiklet Kullanıcılarına özel düzenlenmiş bir 

kupadır. 

Bu kapsamda sportmenlik ve haksız rekabet avantajının önüne geçmek adına A ve B grubu 

katılımcılarına özel modifikasyon kuralları belirlenmiştir.  

 

2.1 A Grubu Modifikasyon Kuralları 

 Türkiye Motosiklet Federasyonu 2022 Pist Kitabında yer alan 125 cc SP kuralları 

geçerlidir. Bu sınıfta yer alacak motosikletler teknik kontrolden geçmek zorundadır. Bütün 

motosikletler TMF Pist Kural Kitabı’nda belirlenen kurallara uymak zorundadır. 

 Mevcut donanımın montajında ya da demontajında Yamaha Motor Türkiye tarafından 

tahsis edilen mekaniker yarış alanında mevcut imkanlar dahilinde yardımcı olabilir. Her bir 

işlem için KDV dahil 250 TL hizmet bedeli tahsil edilecektir.  

 

 2.2 B Grubu Modifikasyon Kuralları 

 Yamaha tarafından tahsis edilen motosikletlerle yarışan katılımcılar, kurallar 

dahilinde yaptıracakları modifikasyonlar için gerekli donanımları kendisi temin etmekle 

yükümlüdür. 

 Motosikletlerin alındığı gibi teslim edilmesi gerektiğinden, montaj ve demontaj 

hizmetleri için Yamaha Motor Türkiye tarafından tahsis edilen teknik ekip ya da kişiye parça 

başına 250 TL hizmet bedeli alınacaktır.  

 Yamaha Motor Türkiye tarafından tahsis edilen motosikletlere, sportmenlik ve eşit 

rekabet şartları kapsamında aşağıda belirtilen kurallara göre modifikasyon yapılabilecektir; 

• Kısa manet 

• Yarış ayaklıkları 

• Yarış gidonu 

 

3. Yarış Lastikleri ve Kullanım Kuralları 

Sınıf fark etmeksizin tüm katılımcılar ANLAS A.Ş. tarafından yarışa özel tedarik edilen 

lastiklerle yarışacaktır. Farklı marka/model lastik kabul edilmeyecektir.  

Herhangi bir nedenden ötürü lastik değişimi talepleri ANLAS yetkilileri tarafından 

değerlendirilecek ve karar verilecektir.  

Tuzla’da gerçekleştirilecektir ve 8 katılımcı Yamaha Riding Academy ve TMF eğitmeni 

Metehan Yılmaz tarafından değerlendirilecektir.  
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4. Sürüş Kıyafeti Kuralları 

Katılımcılar yarışa uygun kask, eldiven, bot ve tek parça deri tulumu kendileri temin 

edeceklerdir. 

 

5. Diskalifiye ve Kural Dışı Hareketler 

Yarışan bütün sporcular TMF kurallarına uymak zorundadır. Aksi durumlarda yarış 

yönetimi tarafından cezalandırılacaktır. 

Sportmenlik dışı hiçbir davranış kesinlikle kabul edilemez.  Yarış organizasyonunu, 

diğer yarışçıları ya da seyircileri rahatsız edici hareketlerde bulunanlar TMF ve Yamaha 

yetkililerince uyarılacaktır.  

Diskalifiye edilecek katılımcılar yine TMF tarafından değerlendirilecek olup, resmî 

açıklamalar TMF tarafından yapılacaktır. Yamaha Motor Türkiye, uygunsuz davranış gösteren 

R25 Kadınlar Kupası B Grubu’nda yer alan katılımcıları yarıştan çekebilir.  

6. Seçmelere Katılım Şartları 

• 15 yaş ve üstü olmak  

• Adli suçu olmamak 

• 18 yaş altı için yazılı veli izni (Seçmelere veli ile birlikte katılınacaktır.) 

• Elemelere katılmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak 


