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Türkiye’nin en prestijli yat yarışı ödülü olan
“DenizBank-TAYK 2009 Trofesi”
sahiplerini buldu!
Türk denizciliğinin gelişimine finansal destek sağlayan kuruluşların başında gelen DenizBank’ın
sponsorluğunda, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen DenizBank-TAYK
Trofesi’nin ödülleri, 09 Şubat 2010 Salı günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle
dağıtıldı. DenizBank’tan pek çok üst düzey yönetici ve TAYK Komodoru Serdar Kısadere’nin katılımlarıyla
gerçekleşen gecede çok sayıda deniz dostu yer aldı.
28 Mart 2009 Cumartesi günü Fahir Çelikbaş I ile başlayıp, 19 Aralık 2009 Cumartesi günü Kış Kupası-III
ile sona eren yarışların galipleri IRC. I sınıfında UNO ile Hasip GENCER, IRC. II'de CİCİKO ile Nikola
ÇERKEZO, IRC. III'de CORBY 29 TR ile Can AKBAŞOĞLU, IRC. IV sınıfında yine i-marine Pamuk ile Ejder
Varol ve IRC. V sınıfında HIMBIL ile Serdar ÖNER oldular.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank – TAYK Trofesi ile ilgili bir açıklama
yaptı. Ateş, yaptığı açıklamada, “Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübümüz takdire değer bir çabayla, ülkemizde
deniz kültürü ve sporlarının gelişimine benzersiz bir katkı sağlıyor. Yelken sporuna ilgi ve bu alandaki
başarılarımız arttıkça, uluslararası platformda da sesimiz daha yüksek çıkıyor; ülkemiz adına gururumuz
artıyor. Kurum olarak deniz kültür ve disiplininin olmazsa olmaz değerleri ‘azim, tutku ve saygı’yı dünya
görüşü olarak benimsedik ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yine TAYK ile başlatılan
ve aynı tip yatların yarışacağı ‘One Design’ tabir edilen yarışlar için de TAYK ile işbirliğimiz oldu. TAYK’ın
bu girişiminin finansmanını DenizBank olarak biz sağladık. Önümüzdeki günlerde tekne yetenekleri yerine
ekiplerin kendi çabalarıyla yarışarak kazanacakları bu yarışlara 50 ekip yani 250 yelkencinin kayıt
yaptırdığını öğrendik. Bu yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Şubat ayında ülkemizde 250 deniz tutkununu
yarıştıracak bu önemli projenin ortağı olmak bizler için ayrıca gurur verici bir gelişme” dedi.
Törende konuşan TAYK Komodoru Serdar Kısadere ise, “Kurumsal Sponsorumuz DenizBank geçen yıl da
Kurumsal Sponsorumuz olarak yarışlarımıza büyük destek sağlamış ve DenizBank-TAYK Trofesine ismini
vermeye devam etmiştir. Verdiği kıymetli destekleri nedeniyle Türk yelkenciliği adına DenizBank’a
teşekkür ediyorum.’’ dedi.
DenizBank-TAYK Trofesi kapsamında düzenlenen yarışlara 2009 yılında 114’ü IRC sınıfı, 23’ü Destek sınıfı
olmak üzere toplam 137 yat ve 1.300 sporcu katıldı. İkisi rüzgar olmaması nedeniyle yapılamayan iki
yarış dışında, DenizBank Marmara Kupası, Deniz Kuvvetleri Kupası I., II ve III. Etap yarışları, Çakabey928 yarışı, Moda Deniz Kulübü Kupası ve Deniz Ticaret Odası Kupası’nın da aralarında bulunduğu 7
offshore yarış, 13 inshore yarış olmak üzere toplam 20 yarış düzenlendi.
2009 yılında önceki senelerden farklı olarak iki kişilik ekiplerle yapılan iki DUO yarışı da Türk yatçılığına
ayrı bir heyecan getirdi.

