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DRIFT YARIŞI ÖZELLİKLERİ 

1. Öncelikli olarak yarışmada görev alacak tüm kişilerin EK – 7 formunda 

bulunan organizasyon programı zaman çizelgesini takip etmesi 

gerekmektedir. 

2. Yol Zemini asfalttır. 

 

3. Parkur uzunluğu en az 1 kilometredir. 

 

4. Organizasyon görevlileri cumartesi günü en geç 08:00 ‘ da pistte hazır bulunarak 

padok , pist , yarış merkezi , idari ve teknik kontrol alanı , yakıt ikmal alanının 

kurulumunu ve yarışda görevli olan Ambulans , Yangın söndürme aracı ve 

Çekicinin yerinde hazır bulundurması işlerini tamamlayarak pist içi son kontrolleri 

yapar ve ilk antrenmana uygun hale getirirler. 

 

5. Yarış pisti içerisinde gerekli olan tüm noktalarda yangın tüpü bulundurulur ve 

tüm personele yangın tüplerinin kullanımı ile ilgili yerinde eğitim verilir. 

 

6. Olası bir kaza durumunda pist içerisinde kaza mahaline en yakın olan görevli 



personel yangın tüpünü yanına alarak hızlı bir şekilde kazalı araç veya 

araçların yakınına güvenli bir şekilde yaklaşır. Araç içerisinde , kaput altında 

alev ve yakıt sızıntısı kontrolünü hızlı bir şekilde yaptıktan sonra ihtiyaç 

olması halinde yangın tüpü ile müdahale ederek kazalı araç ve ya araçların 

içerisinde bulunan yarışmacı pilotların bilinç kontrolleri yapar. Herhangi bir 

sorun var ise acil olarak telsiz ile hazırda bekleyen ambulansı ve yangın 

müdahale aracını kaza mahaline çağırır.   

 

7. Yarışma Cumartesi günü İdari ve Teknik Kontrol ile başlar.  

 

8. İdari kontrol alanı padok içerisinde kurulur ve tüm yarışmacılar saat:10:00 da 

padok görevlileri tarafından çağırılır. İdari Kontrol sırasında tüm yarışmacıların 

evrakları görevli kişiler tarafından kontrol edilir. Eksik belgesi bulunan 

yarışmacılar kesinlikle yarışa katılamazlar. 

 

9. Teknik Kontrol yarış pistinin ve padok alanının durumuna göre belirlenmiş alanda 

ya bir çadır altında tüm yarışmacı araçlar tek tek getirilerek Teknik Kontrol 

görevlileri tarafından kontrol edilir ya da yarışmacıların padok alanında ki 

çadırlarının altında Teknik kontrol işlemi yapılır. 

 



10. Yakıt ikmal alanına tüm yarışmacıların yanlarında getirmiş olduğu ekstra 

yakıtlar toplanarak başında bir görevli ve yangın tüpü ( emniyet pimi açık bir 

şekilde ) organizasyon boyunca hazır bekletilir. Yakıt ikmali yapacak olan 

yarışmacılar alana gelerek güvenli bir şekilde yakıt ikmallerini yapar. Yakıt 

ikmali sırasında araç çevresinde en az 10 metrekare alanda kesinlikle sigara 

tüketimi vb. riskli hiçbir materyale izin verilmez. Yarışmacıların padok 

alanında yakıt ikmal alanı dışarısında yakıt ikmali yapması kesinlikle yasaktır. 

Yasağa uymayan yarışmacı ve ya ekibinin tespiti halinde fotoğraf ile durum 

hızlı bir şekilde  belgelendikten sonra yakıt ikmali engellenerek Yakıt ikmal 

alanına yarış aracının sevk ve yakıt ikmali sağlanır. 

 

11. Teknik kontrol sonrasında yarışma Juri – Hakemleri tarafından tüm yarışmacılara 

yarış ile ilgili Brifing i vermek için Saat 11:30 ‘ da belirlenmiş olan yerde toplanılır. 

Brifinge sadece yarışmacı pilotlar ve spotterları katılır. 

 

12. Brifing bitimi ile birlikte saat 12:00 ‘ da pist içerisinde tüm görevlilerin yerini 

alıp son kontrolleri yaptıktan sonra pist yarışmacılar için antrenmana açılır. 

 

13. Pist içerisinde görev alan arkadaşlar içeride Drift yapan yarış araçlarına kendi 

güvenlikleri için ASLA arkalarını dönmemelidir. Yarış esnasında görevli olan 



personelin telefon ile video çekimi yapması KESİNLİKLE YASAKTIR! 

 

14. Sektörlerde KIRMIZI ve YEŞİL bayraklar bulunur. 
 

 
a) Kırmızı Bayrak 

Herhangi bir tehlike durumunda pist içerisinde bulunan pilotların drifti bırakması 

amacıyla , tüm gözetmen ve pist görevlileri tarafindan aynı anda gösterilir. 

Yarışmanın durdurulduğu anlamına gelir. Kırmızı bayrağı gören tüm yarışmacılar, 

pit alanına girmek ve yarışmayı bırakmak zorundadır.Pist içerisinde bulunan 

uygunsuzluğa hızlı bir müdahale ardından pist yarışa uygun hale getirilerek  

tüm bayrak noktalarında Yeşil Bayrak gösterilir. 

 

 

b) Yeşil Bayrak  
 

15. Aksaklık veya tehlikenin sona erdiğini gösterir. Start düzlüğünde ve jüri kulesinde 

görevliler tarafindan ikili çıkışların başlama sinyalini verir. 

 

a) Yarışmanın yapıldığı y e r  start ve finish çizgileri arasında kalan alandır. 



 

b) Yarışmacılar pistte her zaman görevlilerin talimatları ile gözetmenlerin bayraklarına 

uymak zorundadır. 

 

 

c) Turlarını   tamamlayan  otomobillerin  pisti  terk  ederek pist dışarısında bulunan 

azami sürat kurallarına uyarak   padok  alanına  dönmesi gerekmektedir. Mekanik bir 

problemden dolayı padok alanına ulaşamayan otomobiller organizasyon süresince 

hazır bulunan  çekici tarafından p i s t  d ı ş a r ı s ı n d a  g ü v e n l i  b i r   a l a n a  ç e k i l e ce k t i r . 

Yarışmacı veya takım üyelerinin piste girip müdahale etmeleri kesinlikle yasak o l m a k la  

b i r l i k t e  ancak gerekli görülen durumlarda yarışmacı ekibinin piste giriş izni  yarış 

direktörünün onayı ile mümkündür. 

16. Ön start alanı, yarışmanın yan yana hızlanma ile başlayacağı start çizgisi ve 

öncesinde kalan lastik ısıtma ve bekleme alanın toplamıdır. 

 

17. Start alanında ve çevresinde  ikili çıkış yapacak yarışmacılar, spotterları 

ve organizasyon görevlilerinin dışında kimse bulunamaz. 

 
 



18. Padok alanı sadece görevlilerin, yarışmacı ve teknik ekibin girebileceği, yarış 

otomobillerinin, servis amaçlı bireysel ve takım çadırlarının bulunduğu pist haricinde 

kalan alandır. Padok alanında sivil araç bulundurulması kesinlikle yasaktır. 

 

19. Cumartesi yapılan sıralama turlarının amacı katılan yarışmacı sayısına göre  

TOP16 veya TOP32’yi belirlemektir. Sıralamaya giremeyen, sıralama puanı 

çıkaramayan yarışmacı elenir. Yarışma kapı numaralarına göre küçükten büyüğe ya da 

tam tersine büyükten küçüğe şeklinde yapılır. Her bir yarışmacının ısınma turu olmadan 2 

en fazla 3 adet sıralama turu hakkı vardır. Bu turlar içerisinde, sadece en yüksek puan 

alınan tur esas alınacaktır. Otomobillerin sıralama öncesi lastiklerinin ısıtılması start 

görevlisi tarafindan gösterilen yerde yapılır. 

Tüm yarışmacılar her bir sıralama turuna 100 tam puanla başlar. Puanlama kriterlerine ve 

brifinglerde anlatılan hususlara uyulmadığı takdirde jüri tarafindan puanları düşürülür. 



 

20. Sıralamaya girerek eşleşme tablosuna göre eşleşen yarışmacılar ikili gruplar halinde ve 

aşağıdaki Madde 37’de anlatılan kriterler çerçevesinde yarışırlar. Eşleşen yarışmacılar 

peşpeşe ikili çıkışlar yapar. Sıralama puanı daha yüksek olan yarışmacı ilk tura önde başlar. İlk 

turun ardından, ikinci tura geçildiğinde arkada olan otomobil öne geçer ve bu sıralamayla ikinci 

tur tamamlanır. İkili çıkışlar esnasında (ba1le) yarışmacıların lastik değiştirme ve lastik 

basınçlarını kontrol etme hakkı yoktur. İki turun sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı bir üst 

tura çıkar. İki turun sonunda aynı puan verilmiş ve tekrar kararı çıkmış ise, aynı şartlarda iki 

turluk birer çıkış daha yaparlar. İhtiyaç duyan yarışmacılar ikinci çıkış öncesi pit alanında hızlı bir 

şekilde lastiklerini değiştirip gelebilir. Bu esnada sıradaki ikili eşleşmeyle yarışmaya devam 

edilir. Tekrarlanan çıkış sonunda daha fazla puan alan yarışmacı bir üst tura çıkar. Final yarışı 

için “Anlık Elenme” geçerli olmayıp, yarışmacılardan biri üstünlük sağlayana kadar ikili çıkışlar 

yapılır. 

 

21. Start’ın verilmesiyle ilk tura sıralama puanı yüksek olan önde başlayacak şekilde yerlerini 

alan yarışmacılara; Start görevlisi, jüri kulesinden sallanan yeşil bayrak ve direktörün komutu ile 

yeşil bayrak sallayarak yarışın startını verir. Start görevlisi, jüri kulesinden veya gözetmenler 

tarafindan sallanan sarı veya kırmızı bayrak olduğu takdirde bayraklar yeşile dönene kadar 

start vermeyecektir. 



ESLESME TABLOSU 

TOP16 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEŞEKKÜRLER 


