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Final 2021 
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Asiasisällön muutokset aikaisempaan versioon esitetään alleviivauksin.  
Aikaisempi versio on vuoden 2019 säännöt: Draft V1/2020  16.12.2019 
 
Porschen kuvat ja logot ovat tekijänoikeuksien alaista tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka 
omistaa Dr. Ing.hc F. Porsche Aktiengesellschaft ja niitä saa käyttää vain luvalla. 
 
Porsche Sprint Challenge NEZ logon käyttö on tarkkaan säädelty ja sen käyttäminen ilman   
PRCF / Challenge organisaation lupaa on ehdottomasti kielletty.  
Tarvittaessa kysy lupaa. 
 
 

Porsche Racing Club Finland ry, jota näissä säännöissä kutsutaan sarjan Organisaattoriksi, 

järjestää vuoden 2021 Porsche Sprint Challenge North European Zone - sarjan.  

 

Organisaatio: Porsche Racing Club Finland ry (PRCF) 

 

Yhteyshenkilö Rauno Ratilainen 

 rauno.ratilainen@prcf.fi 

 +358 400 214 748  
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Osa 1: Yleiset säännöt 

1. Esittely 
 
Porsche Sprint Challenge North European Zone - sarja, jota näissä säännöissä kutsutaan 

Sarjaksi, järjestetään FIA International Sporting Code ja sen liitteiden sekä FIA General 

Prescriptions on circuits ja AKK:n sääntökirjan 2021 mukaisesti. Sarja järjestetään näiden 

yleisten- ja teknisten sääntöjen mukaisesti. Tekniset säännöt noudattavat FIA Appendix J (Article 

277) turvallisuusmääräyksiä. 

 

Sarjaa valvoo NEZ Racing Commission yhdessä ASN:n kilpajärjestöjen tai heidän edustajiensa 

kanssa NEZ:ssä. Selvyyden vuoksi, mikäli säännöissä olisi eroja tai ristiriitaisuuksia on 

noudattamisjärjestys: FIA International Sporting Code, nämä säännöt, AKK:n säännöt ja 

viimeisenä kilpailukohtaiset lisämääräykset. 

 

2021 Sarja käsittää 11 lähtöä 4 kilpailussa. 

 

2. Organisaatio  
 

2.1 Sarjan tittelit ja palkinnot  

 

Porsche Racing Club Finland ry (PRCF), jota kutsutaan näissä säännöissä Organisaattoriksi 

vastaa sarjasta v. 2021 

 
2.2 Kansallisen kattojärjestön (ASN) nimi  
 

Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry (AKK) 

www.autourheilu.fi 

 

2.3 ASN kilpailulupa  

 

Sarja järjestetään AKK:n luvalla. 

 

2.4 Sarjaorganisaattori  

 

Porsche Racing Club Finland ry (PRCF) 

 

Rauno Ratilainen 

Chairman of the Organizing Committee 

rauno.ratilainen@prcf.fi 

+358 400 214 748 

 

2.5 Järjestelykomitea 

 

Määritelty kohdassa 2.4 

 
  

http://www.autourheilu.fi/
mailto:rauno.ratilainen@prcf.fi
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2.6 Päätoimihenkilöt 
 
Ilmoitettu kilpailukohtaisissa kutsuissa. 
 

3. Sarjasäännöt 
 

3.1 Sääntöjen perusta 

 
• FIA International Sporting Code (ISC) ja sen liitteet 

• FIA General Prescriptions on circuits, rata-ajo säännöt 

• AKK:n Urheilu- ja tekniset säännöt 2021 lisenssi- ja ympäristömääräyksineen sekä     

AKK:n julkaisemat päivitykset ja lisäykset 

• Kansallisen ja kansainvälisen Anti-Doping Agency (NADA Code and WADA Code)       

Anti-Doping määräykset sekä FIA:n vastaavat säännökset 

• Kilpailukohtaiset lisämääräykset  

• Nämä Sarja-säännöt  

• Tiimi-ilmoittautumislomake tai Vieraskuljettaja-anomus, jonka on allekirjoittanut      

ilmoittaja / kuljettaja  

• FIA Code of Ethics and Code of Behaviour and DMSB Code of Ethics 

• Muut FIA ja AKK määräykset 

 

3.2 Virallinen kieli  

Sarjasääntöjen virallinen kieli on Suomi ja niistä on englanninkielinen käännös. 

 

3.3 Vastuut, osanottoa ja kilpailun peruutusta koskevat sääntömuutokset 

 

1. Osanottajat (ilmoittajat, kuljettajat, matkustajat, autojen omistajat, tiimien henkilökunta ja 

tiimien vieraat) osallistuvat ja ottavat osaa kilpailuihin omalla vastuullaan. He ovat täydessä 

oikeudellisessa vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista tai heidän autoilleen 

tapahtuneista vahingoista, ellei vastuuvakuutus kata vahinkoja. 

2. Vain AKK voi muuttaa kilpailukohtaisia sääntöjä. Kilpailun alettua vain tuomaristo voi 

hyväksyä lisämääräyksiä. 

3. Kilpailun järjestäjä ja sarjaorganisaattori voivat AKK:n, sekä milloin sillä on vaikutusta 

kalenteriin, FIA:n luvalla peruuttaa tai siirtää kilpailun. Tällaisessa tapauksessa ei ole oikeutta 

vahingonkorvauksiin.  
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3.4 Yleiset määritelmät  

 

Porsche Sprint Challenge North European Zonen arvot ja visio 

 

Porsche Sprint Challenge North European Zone on Sarja, joka tarjoaa tasavertaisen ja rehdin 

mahdollisuuden teknisin ja urheilullisin perustein. Kaikki Sarjaan osalliset: osanottajat, toimitsijat 

ja sarjaorganisaatio ovat huomattavassa asemassa siinä, kuinka Sarja tullaan vastaanottamaan 

sisäisesti tai yleisön taholta huomioiden käytöksen ja kommunikoinnin vaikutukset ilmapiiriin. 

Kaikki ovat vastuussa käyttäytymään siten, että varmistavat Sarjan pitkäjänteisen 

ammattimaisuuden sekä Sarjan arvostuksen yleisön taholta. Lisäksi rehti ja urheilullinen kilpailu 

muodostaa kaikille osanottajille tärkeän turvallisuusnäkökohdan ja se on tarkoitettu välttämään 

riskitekijöitä. 

 

Tästä syystä kaikki osalliset hyväksyvät Porsche Sprint Challenge North Europen Zonen 

filosofian ja Sarjan sääntöjen noudattamisen. 

 

Sekä radalla, että sen ulkopuolella, kaikki osalliset: 

- kohtelevat kaikkia muita osanottajia, toimitsijoita ja organisaatiota kunnioittavasti 

- noudattavat urheilun sääntöjä, toimivat esimerkkinä ja edistävät reilua peliä käytöksellään 

- eivät puhu tai käyttäydy epäkunnioittavasti, hävyttömästi tai hyökkäävästi, taikka hyväksy 

sellaista keskusteluissa, haastatteluissa tai muissa medioissa kuten esim. tiedotteissa tai 

sosiaalisessa mediassa jne. 

- huomioivat aina turvallisuuden ja toimivat jatkuvasti yhteistyössä riskien pienentämiseksi 

- toimivat kestävän kehityksen ehdoilla, antavat etusijan toisten hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja 

tyytyväisyydelle ennen itseään 

- noudattavat aina urheilun tarkoitusperiä 

- huomauttavat osallisille, mikäli heidän käytöksensä ei ole sopusoinnussa rehtiyden, 

urheilullisuuden, kunnioituksen ja suvaitsevaisuuden kanssa 

- tekevät kaikkien asianosaisten kanssa yhteistyötä kehittääkseen ja parantaakseen Sarjaa ja 

sen asemaa edelleen jatkuvasti. 

 

Osallistujat, jotka syyllistyvät yhteen tai useampaan seuraavista voidaan sulkea Sarjasta: 

- eivät noudata käyttäytymissääntöjä 

- rikkovat jotain säännöistä 

- ovat vetäneet huomion puoleensa epäurheilijamaisella käytöksellä radalla tai sen ulkopuolella 

- ovat käytöksellään tai sanomisellaan osoittaneet epäkunnioitusta muita osanottajia, 

toimitsijoita, organisaatiota tms. kohtaan. 

- ovat jättäneet huomioimatta Sarjaorganisaation tai kilpailun järjestäjän kilpailun läpivientiä 

koskevat määräykset, ohjeet tai kokoukset 

- ovat jättäneet huomioimatta yhteiset (mukaan lukien tiimien ja kuljettajien väliset ) sopimukset 

tai eivät täytä suoritustasovaatimuksia 

- eivät ole käyttäytyneet urheilun ja yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden etujen mukaisesti 

- ovat aiheuttaneet epäkunnioitusta tai vahinkoa Sarjalle 
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4. Ilmoittautumiset 
 
4.1 Ilmoittautumiset, aikarajat 
 
Saadakseen sarjapisteitä on kilpailijoiden ilmoittauduttava Sprint Challenge sarjaan.  
Sarjaan ilmoittaudutaan PRCF ry:n nettisivujen kautta. 
Kaikki tiedot on täytettävä oikein (ml. katsastuskortin numero).  

Luokat: 5a (996, 997.1), 5b (997.2), 5c (991.1), 5d (991.2), 5e (992), 7a sekä GT4 
 
Luokissa 5  autoksi merkitään ”Porsche GT3 Cup”  
Luokassa 7a  autoksi merkitään näköismallinsa mukainen mallimerkintä 
Luokassa GT4 autoksi merkitään ”Porsche GT4” 
 
Sarjailmoittautuminen kopioituu jokaisen osakilpailun ilmoittautumiseksi. 
Mahdolliset peruutukset on muistettava ilmoittaa AKK:n sääntöjen mukaisesti. 
Yksittäisen kilpailun ajavan on ilmoittauduttava erikseen. 
 
Kilpaluokkaan pitää ilmoittautua ennakkoon vain yhdellä yksilöidyllä autolla. 
Auton / kuljettajan vaihto on mahdollista viimeistään 2 tuntia ennen aika-ajon alkua.  
Vaihtomaksu 200 €. Ilmoittautuneita autoja / kuljettajia ei voi vaihtaa ristiin. 
Kilpailija voi osallistua myös toiseen kilpaluokkaan, samalla tai eri autolla. 
Samalla autolla voi eri kuljettaja ajaa toisessa kilpaluokassa.  
Samalla autolla voi eri kuljettaja ajaa toisessa lähdössä, mutta hän starttaa ilman aika-ajoa toisten 
takaa. 
 
Sarjailmoittautuminen ja sarjamaksu 991 € (ALV 0%) on suoritettava ennen 15.03.2021.  
Tämän jälkeenkin voi ilmoittautua sarjaan, maksamalla korotetun sarjamaksun 1200 € (ALV 0%). 
 
Sarjailmoittautuminen avataan PRCF nettisivuilla 2.12.2020 alkaen . 
 
Kesken kauden sarjaan mukaan tulevien on maksettava korotettu sarjamaksu viimeistään 
ilmoittautuessa osakilpailuun.  
Vain Sarjamaksun suorittaneet lasketaan lähtijöiden määrään ja voivat saada pisteitä. 
Yksittäisen kilpailun voi ajaa maksamalla vain osakilpailun ilmoittautumismaksun sekä  Challenge-
sarjan kertamaksun 300 €. (sis. nimet, numerot ym. materiaalin), mutta tällöin ei voi saada 
sarjapisteitä. Kertamaksu on maksettava jokaiseen kilpailuun erikseen. 
 
Myös yksittäisen kilpailun maksu suoritetaan suoraan PRCF:lle / Challenge-sarjalle.   
Osakilpailujen osallistumismaksut määräytyvät kilpailukutsujen mukaan ja maksetaan kilpailun 
järjestäjälle. 
 
Challenge-organisaatio voi kutsua ns. VIP-kuljettajan ajamaan ilman kertamaksua, mutta ilman 
sarjamaksun maksamista. Häntä ei lasketa lähteneiden määrään, eikä voi saada sarjapisteitä. 
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Junior Program 

 

Porsche Sprint Challenge North European Zone Junior Program on osa sarjan virallista nuorten 

kuljettajien kehitysohjelmaa. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista ja tapahtuu ‘Kuljettaja-

ilmoittautumisen’ yhteydessä. 

 

Voidakseen osallistua ohjelmaan ja saadakseen täyden tuen, kuljettajan on: 

- oltava anomushetkellä 23 vuotta tai nuorempi 

- oltava ilmoittautunut koko kaudeksi 

- osallistuttava kaikkiin osakilpailuihin ja niissä kaikkiin lähtöihin (pl. tekninen ongelma) 

- osallistuttava kaikkiin Sarjapromoottorin vaatimiin tapahtumiin 

- varmistettava huippukunto sekä fyysisesti että terveydellisesti 

- kuljettaja ei saa kuulua Porsche Motorsport Junior Programme ohjelmaan 

 

Juniori-ohjelmaan hyväksyttyjen kuljettajien paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Kaikkien Juniori-ohjelmaan kuuluvien kuljettajien tiimien on luovutettava Cosworth datansa 

ohjelman tukihenkilöille analysointia ja arviointia varten jokaisen session jälkeen. 

Sarjaorganisaattori valvoo, että data käytetään vain tähän tarkoitukseen eikä mitään dataa tai 

kirjallisia tietoja toimiteta tai jaeta muille kuljettajille. 

 

Juniori-ohjelman kuljettaja/t on mahdollista saada sarjan rengasvalmistajan kanssa tehdyn 

sopimuksen mukaisen määrän renkaita kilpailukauden aikana. Mikäli kuljettaja ei osallistu kaikkiin 

osakilpailuihin hänet erotetaan automaattisesti ohjelmasta, eikä hän saa enää ohjelman 

tarjoamaa tukea ja ilmoittajalta laskutetaan kaikki siihen mennessä toimitetut renkaat.  

 

Vaihtoehtoiset kuljettajat  

 

Voivat osallistua yksittäisiin kilpailuihin täyttämällä ‘Kuljettaja-ilmoittautumis’ lomakkeen. 

Ilmoittautumiset on toimitettava Sarjaorganisaattorille ensi tilassa, mutta kuitenkin viimeistään 

kaksi vuorokautta ennen kyseisen kilpailun paperitarkastuksia. Sarjaorganisaattori varaa 

oikeuden hyväksyä tai hylätä tämän aikarajan jälkeen tulleet anomukset. 

 

Vaihtokuljettaja saa osallistua vain sarjaan koko kaudeksi ilmoitetulla autolla. 

 

Ilmoittaja saa ilmoittaa vain kaksi vaihtokuljettajaa per auto per kausi. Jokainen lisäkuljettaja on 

ilmoitettava ‘Vieraskuljettaja’ säännön mukaisesti. 
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Vieraskuljettaja  

 

Voi ilmoittautua yksittäiseen kilpailuun viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseisen osakilpailun 

ensimmäistä ajopäivää ‘Kuljettaja-ilmoittautumis’-lomakkeella. Sarjaorganisaattori varaa oikeuden 

hyväksyä tai hylätä tämän aikarajan jälkeen tulleet anomukset. 

 

Vieraskuljettajat osallistuvat autolla, joka on ilmoitettu vain yksittäiseen kilpailuun ilman sarjan 

pysyvää kilpailunumeroa. Vieraskuljettaja voi osallistua autolla, jota on aikaisemmin käytetty, joko 

samalla tai uudella kilpailunumerolla. 

 

Sarjaorganisaattori voi sallia vaihto- ja vieraskuljettajien osallistumisen yksittäisiin kilpailuihin, 

mikäli he täyttävät Sarjan kuljettajavaatimukset. Täyteen sarjaan ilmoittautuneet tiimit ja kuljettajat 

ovat etusijalla, mikäli osanottajia joudutaan rajoittamaan. 

 
Ilmoittajalle ilmoitetaan kirjallisesti, mikäli vaihto- tai vieraskuljettaja on hyväksytty. 
Sarjaorganisaatiolla on oikeus hylätä ‘kuljettajailmoittautuminen’ ilmoittaen syyn.  
Sarjaan ilmoittautumisia ei hyväksytä automaattisesti. 

  

Sarjaorganisaatio varaa oikeuden toimia itse ilmoittajana. 

 

Tehtyään ‘Tiimi-ilmoittautumisen’, Vaihtokuljettaja-ilmoittautumisen’ tai ‘Vieraskuljettaja-

ilmoittautumisen’ ilmoittaja valtuuttaa Sarjaorganisaattorin toimittamaan puolestaan 

ilmoittautumiset niihin kilpailuihin, joista 2021 Sarja muodostuu. Lisäksi ilmoittaja / kuljettaja sallii 

Porsche AG:lle pääsyn kaikkiin dokumentteihin ja raportteihin mukaan lukien 

katsastusdokumentit. 

 

Lisenssivaatimus Porsche Sprint Challenge North European Zone sarjaan on, kunkin osallistujan 

oman maansa ASN.n kansallinen lisenssi, rataleimalla. 

 

Osallistuminen toiseen kilpailuluokkaan samassa osakilpailussa on sallittua. 

 

Sitoutuminen  

 

Allekirjoitettuaan ilmoittautumislomakkeen ilmoittaja sitoutuu osallistumaan kaikilla ilmoitetuilla 

autoilla kaikkiin vuoden 2021 Sarjan osakilpailuihin ilman poikkeusta. 

 

Osallistumatta jättäminen osakilpailuun 

 

Ilmoittaja tai kuljettaja, joka ei kykene tai olettaa ettei kykene täyttämään näitä 

osallistumisvaatimuksia on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista asiasta Sarjaorganisaattorille 

kirjallisesti ja kerrottava painavat syyt. 

Sarjaorganisaattori voi hyväksyä ilmoittajan ja/tai kuljettajan poissaolon. Ilmoittamatta jättäminen 

poissaolosta voidaan katsoa sääntörikkomukseksi. Poissaolosta saattaa aiheutua sakko per auto 

ja/tai kuljettaja kilpailua kohden, ellei Sarjaorganisaattori ole saanut ja hyväksynyt 

ennakkoilmoitusta.  

Kilpailun tuomaristo päättää ilmoittajan ja/tai kuljettajan sanktioinnista. 
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4.2 Sarja – ja kilpailukohtaiset maksut  

 

Sarja- ja ilmoittautumismaksut on määritelty ‘Tiimi-ilmoittautumis’-lomakkeessa. Osallistujien on 

maksettava seuraavat Sarjaan ilmoittautumismaksut: 

 

Tiimin ensimmäinen ja toinen auto:  991 €  ALV 0% 

 
Ilmoittautumismaksu sisältää: 
- Sprint Challenge sarjailmoittautumisen 
- NEZ-sarjamaksun 
- vuosikirjat (suomalainen ja kansainvälinen) 
- laivakuljetukset (Viking Cargo) mahdollisuuksien mukaan 
- Mobil öljytuen 
- Michelin rengastuen 
- 1 kpl palkintogaala lippu 
- sarjan valokuvien käyttöoikeuden 
- sarjapalkinnot 
- kilpailualueen palvelut 

 

Sarjaorganisaattori lähettää laskun (sis. ALV) käsiteltyään ‘Tiimi-ilmoittautumisen’.  

Lasku ei ole vahvistus ilmoittautumiselle eikä osallistumiselle. 

 

4.3 Kilpailunumerot 

 

Kaikille koko kaudelle Sarjaan ilmoitetuille autoille annetaan koko kaudelle pysyvä 

luokkakohtainen numero. 

Sarjaorganisaattori varaa oikeuden muuttaa auton numeroa kirjallisen anomuksen perusteella.  

5. Lisenssit 
 

5.1 Vaaditut lisenssitasot 

 

a) Kuljettaja/varakuljettaja  
Kilpailijoilla on oltava voimassa oleva oman maansa ASN.n kansallinen lisenssi, rataleimalla. 
 
Kilpa-autossa ja kaikissa varikkoajoneuvoissa on oltava voimassa oleva liikennevakuutus. 
 

b) Ilmoittajat 

Sarjaan ilmoittautuvilla Tiimeillä tulee olla oman maansa ASN:n myöntämä ilmoittajalisenssi ja 

heillä on oltava osallistumismaksu suoritettuna. 

 

c) Vieraskuljettajat 

Sarjaorganisaattori voi myöntää osallistumisoikeuden kohdan 5.1.a) mukaisesti vieraskuljettajalle, 

jotka täyttävät Sarjan sääntöjen ja kilpailukohtaisten sääntöjen ehdot, mutta he eivät ole 

oikeutettuja sarjapisteisiin. 

Täyteen sarjaan ilmoittautuneet Tiimit ja kuljettajat ovat etusijalla, mikäli osanottajia joudutaan 

rajoittamaan 
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6. Vakuutus- ja vastuukysymykset  
 
6.1 Järjestäjän / Promoottorin vakuutus  
 
Järjestäjän vakuutusyhtiön nimi ja vakuutusnumero ilmenevät kilpailun asiapapereissa. 
 

7. Kilpailut 
 
7.1 Kilpailukalenteri  
 
21 – 22.5  Ahvenisto Circuit  Hämeenlinna Suomi 
02 – 03.7  Audruring   Pärnu   Viro 
06 – 07.8  Kymiring   Kausala  Suomi 
27 – 29.8  Alastaro Circuit  Virttaa  Suomi 
 

7.2 Sallittu autojen maksimiluku 

 

Kilpailukohtainen autojen maksimimäärä radalla ilmenee ratakohtaisesta 

radantarkastuspöytäkirjasta, mikäli radantarkastus sallii Sarjaorganisaattori rajoittaa autojen 

määrän 32:een mukaan lukien vieraskuljettajat.  

Sarjaorganisaattorin ilmoittamat autot eivät sisälly lukuun 32. 

 

7.3 Kilpailutapahtuman kulku 

 

Harjoitukset  

 

Jokaiseen osakilpailuun sisältyy vapaat harjoitukset. 

 

Aika-ajo 

 

Jokaisessa osakilpailussa on yksi 20 minuutin kestoinen aika-ajo. Kaikkien osanottajien on 

selviydyttävä aika-ajosta varsinaiseen kilpailuun. Lähtöjärjestys riippuu aika-ajo tuloksesta. 
 
Aika-ajo ajetaan kaksi osaisena, jos autoja on 14 tai enemmän. (Muutoin 1 x 20 min) 
 
Ensimmäiseen osaan (15 - 20 min) osallistuvat kaikki autot yhtä aikaa ja 10 parasta jatkaa toiseen 
osaan (10 min). 
Aika-ajon ensimmäinen osa määrittää lähtöpaikat 11:sta eteenpäin, ensimmäiseen kilpalähtöön.  
Ensimmäisen osan ajat nollautuvat, eivätkä siirry toiseen osaan. 
  
Jatkosta karsiutuneet jäävät ratavarikolle. Näiden autojen kohdalla Parc Fermé sääntö astuu 
voimaan sillä hetkellä, kun toinen osio ilmoitetaan alkaneeksi (vihreä valo / lippu varikon portilla), 
joten kaikki työt ratavarikolla on lopetettava välittömästi.  
Siirtyvät vasta katsastushenkilöstön käskystä Parc Fermé alueelle (tai katsastusteltalle). 
 
Tauko (5 min) alkaa, kun ensimmäisen osion viimeinen normaalisti liikkuva auto pysähtyy 
ratavarikolle. Tauon alkaminen näytetään varikon portilla 5 min taululla. 
Kaikki 10 jatkoon selvinnyttä autoa jäävät ratavarikolle odottamaan toisen osan alkua.  
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Tauon aikana autot eivät ole Parc Fermé säännön alaisena, mutta polttoaineen käsittely on 
ehdottomasti kielletty.  
Tauon päättyminen näytetään 3 min ja 1 min tauluilla ja lopuksi vihreällä valolla / lipulla, jolloin 
aika-ajon toinen osa alkaa. 
 
Aika-ajon toinen osa määrittää lähtöpaikat 1-10, ensimmäiseen kilpalähtöön.  
Toisessa osassa olleiden autojen kohdalla Parc Fermé sääntö astuu voimaan, sillä hetkellä, kun 
toinen osa liputetaan päättyneeksi, joten kaikkien on siirryttävä suoraan Parc Fermé alueelle  
(tai katsastusteltalle) pysähtymättä ratavarikolla. 

 

Lähtöruudukko 

 
Kilpailujen ensimmäisen lähdön lähtöjärjestys määritellään aika-ajojen nopeimpien aikojen 
perusteella. Seuraavan kilpalähdön lähtöjärjestyksen määrittää edellisen kilpalähdön kierrosajat. 

 

Kuljettajat joiden aika-ajo ajat on hylätty, joko kilpailunjohtajan tai tuomariston päätöksellä, on 

kaikissa tapauksissa lähdettävä kaikkien edellä mainittujen takaa ruudukon perältä. 

 

Lähtötapahtuma  

 

Kaikkien kilpailujen lähtö tapahtuu liikkuvana lähtönä. Paalupaikka on ensimmäisen kaarteen 

sisäkaarteen puolella. 

Ensimmäinen auto lähestyy lähtöviivaa tasaisella nopeudella (60 - 80 km/h), pitäen ryhmän 

yhtenäisenä. Toisen auton etupyörä on pidettävä ensimmäisen auton takapyörän kohdalla. 

Näiden kahden auton perässä muut autot tulevat suorissa jonoissa ilman pitkiä välejä. Kilpailu 

alkaa kaikkien osalta lähtövalojen vaihtuessa, riippumatta autojen sijainnista lähtöviivaan nähden.  

Jos muodostelma ei ole kunnossa lähtöä ei lasketa liikkeelle. Tällöin lähtövalot eivät vaihdu ja 

lisäksi tulee keltaiset valot / liput. Ajetaan uusi lämmittelykierros ja yritetään uudestaan.  

Syyllinen uusintayritykseen saa 5 sek aikarangaistuksen ja seuraavasta kerrasta 10 sek + 

varoitus. 

 

Kilpailut 

 

2021 Sarja käsittää 4 osakilpailua ja 11 kilpailulähtöä, jotka ajetaan rata-ajoina. Kilpailulähdön 

aika on 15 minuuttia + 1 kierros.  

 

Mikäli kilpailu peruuntuu turvallisuus- tai Force Majeure syistä, Sarjaorganisaattori varaa 

oikeuden vähentää kilpailujen määrää tai määritellä korvaava kilpailu.  

Sarjaorganisaattori ei ole velvollinen järjestämään korvaavaa kilpailulähtöä osakilpailun aikana. 
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Kilpailun keskeytystä tai siirtämistä koskevat määräykset  
 

Mikäli kilpailu keskeytetään tai lopetetaan ennen kuin johtava auto on saanut täyteen kahta 

kilpailukierrosta, noudatetaan seuraavia määräyksiä: 

- Lähtö mitätöidään 

- Kun kilpailun keskeytyssignaali (punainen lippu) annetaan, kaikki autot jotka siihen kykenevät, 

ajavat alennetulla nopeudella suoraan lähtöruudukkoon tai muuhun kilpailunjohtajan 

määräämään paikkaan 

- Katsastajan luvalla autoja voi huoltaa ja korjata, mutta vain ratavarikolla. Ratavarikolle 

saa siirtyä vasta luvan saatuaan. Jokaisen ratavarikolla olevan auton on startattava 

uusintalähtöön ratavarikon portilta muiden autojen jälkeen 

- Keskeyttäneet kilpailijat, jotka eivät kykene osallistumaan uusintalähtöön alkuperäisellä 

autollaan merkitään tuloksiin “ei lähteneinä” (DNS) 

- Kaikki alkuperäiseen lähtöön osallistuneet kuljettajat ovat oikeutettuja uusintalähtöön 

alkuperäisellä autollaan 

- Uusintalähdön kierrosmäärän määrää kilpailunjohtaja yhdessä tuomariston kanssa. 

- Autot lähtevät uusintalähtöön alkuperäisistä lähtöruuduistaan 

- Jatkamaan kykenemättömien autojen lähtöruudut jätetään tyhjäksi. Mikäli ruudukkoon jää 

tyhjä rivi siirretään rivejä eteenpäin. 

- Polttoainetäydennykset on kielletty. 

 

Mikäli kilpailu keskeytetään tai lopetetaan, noudatetaan seuraavia määräyksiä: 
- Kilpalähdön keskeyttäminen punaisella lipulla, eikä kilpailua enää jatketa: 

 - jos kilpalähdöstä tulee ajetuksi vähintään 75%, niin jaetaan täydet pisteet 
 - jos kilpalähdöstä tulee ajetuksi yli 50%, mutta alle 75%, niin jaetaan puolitetut pisteet 
 - jos kilpalähdöstä tulee ajetuksi 50%, niin pisteitä ei jaeta 

 

Mikäli kilpailu on pysäytetty ennen täyttä matkaa tai aikaa ja kilpailua ei jatketa, lopputulos on 

järjestys, kun johtava auto ylitti ajanottolinjan viimeistä edellisen kerran ennen pysäytystä. 
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8. Tulokset 
 

8.1 Pistetaulukko 

 

Kaikki osanottajat, jotka starttasivat kilpailulähtöön saavat tuloksen ajettujen kierrosten mukaan, 

mikäli he ovat ajaneet vähintään 75% voittajan ajamista kierroksista (pyöristettynä ylöspäin 

täyteen kierrokseen). Saman kierrosmäärän saavuttaneet kuljettajat saavat tuloksen siinä 

järjestyksessä, kun he viimeksi ylittivät maalilinjan. 

 

Mikäli kilpailumatka on lyhennetty tai pysäytetty, eikä kilpailua jatketa, osanottajille jaetaan 

pisteitä seuraavasti, mikäli kilpailua johtava on keskeytyshetkellä ajanut seuraavat matkat. 

(Perustuu virallisissa tuloksissa esitettyyn kierrosmäärään): 

 

 Vähintään 75% suunnitellusta matkasta = 100% pisteet 

 Yli 50% suunnitellusta matkasta = 50% pisteistä 

 50% suunnitellusta matkasta = ei pisteitä 
 

Pisteiden määritys 

 

Osanottajat, jotka ovat oikeutettuja Sarjan Kuljettajien mestaruuspisteisiin yksittäisissä 

kilpailuissa saavat pisteitä sijoituksen perusteella jokaisessa kilpailulähdössä oheisen taulukon 

mukaisesti kyseisten sääntöjen mukaan: 

 
Yleiskilpailun pisteet lähdössä.  
Sijoitus    1st   2nd   3rd   4th   5th   6th   7th   8th   9th   10th   11th   12th   13th   14th   15th    
Pisteet     35   32    29   26   23    20   18   16   14    12     10       8       6       4        2       
Kaikille lopuille tuloksiin sijoittuneille annetaan 1 piste. 

 

Kuljettajamestaruus (Overall Driver Championship) 

 

Kuljettajamestaruus on Sarjan virallinen mestaruustitteli 

Vain Sarjaan ilmoittautuneet kuljettajat pääsevät Sarjan lopputuloksiin. 

 

Vuoden lopussa jokaisen kuljettajan kaikki 11 kilpailulähtöä lasketaan lopputuloksiin.  Vuoden 

2021 Sarjamestari on Sarjaan ilmoitettu kuljettaja, jolla on kilpailuista korkeimmat yhteispisteet. 

 

Vaihtokuljettajat saavat pisteitä sijoituksen mukaan.  

 

Vieraskuljettajat (mukaan lukien Porsche AG:n ilmoittamat) eivät saa pisteitä, mutta osallistuvat 

palkintoseremonioihin, mikäli sijoitus siihen oikeuttaa. Vieraskuljettajien taakse tuloksissa jääneet 

Sarja-kuljettajat saavat pisteet, joista vieraskuljettajat on poistettu. 
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Tiimi-mestaruus  

 
Tiimi mestaruus ajetaan yhtenä 50 min Endurance kilpailuna viimeisen kilpailuviikonlopun 
päätteeksi. Kilpailussa voi ajaa yhdellä tai kahdella kuljettajalla. Kuitenkin kaikilla on pakollinen     
3 min varikkopysähdys ennalta ilmoitetun ”aikaikkunan” aikana. Pistetaulukko ja mahdollinen 
luokkajako ilmoitetaan ennen ilmoittautumisaikaa lisämääräyksellä. 

 

Vieraskuljettajan tulos jätetään huomioimatta Tiimi-pisteissä. Vieraskuljettajan taakse tuloksissa 

jääneille sarjakuljettajille jaetaan pisteet, joista vieraskuljettajat on poistettu. 

 

8.2 Tasapistetilanne 

 
Jos pisteet menevät tasan, niin katsotaan ensin voittojen määrä, jos vielä tarpeen, niin 
seuraavaksi kakkossijojen määrä jne. aina kymmenenteen sijaan saakka.  
Jos vielä tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, kauden viimeisen kilpailulähdön yleiskilpailusijoitus 
ratkaisee paremmuuden. 

 

9. Yksityiset harjoitukset ja testit  
 

Yksityisiä harjoituksia tai testejä ei ole rajoitettu. 

 

10. Ilmoittautuminen kilpailupaikalla  
 

Ilmoittajan ja kuljettajan on varmistettava, että kaikki sääntömääräiset dokumentit on toimitettu 

määräaikaan mennessä tarkistettavaksi. Tämän vaatimuksen täyttämättä jättäminen saattaa 

johtaa hylkäykseen osakilpailusta. Kuljettajan/ilmoittajan on esitettävä seuraavat asiakirjat: 

 

☒ Ilmoittajalisenssi (tarvittaessa)  Entrant’s licence  (if required) 

☒ Kilpailulisenssi       Competition license 

☒ ASN vahvistus (tarvittaessa)  ASN confirmation (if required) 

☒ KV Lääkärikortti    Medical Certificate of Aptitude 

 

Liikennevakuutuksen todiste kilpa-autosta ja varikkoajoneuvoista. 

 

Sarjaorganisaation ilmoitustaulu toimii Sarjan virallisena tiedotusvälineenä. 
 
10.1 Paperitarkastuksen aikataulu 
 
 Aikataulu ilmenee kilpailukohtaisessa kutsussa tai virallisella ilmoitustaululla. 

 

10.2  Ohjaajakokous 

 

Ohjaajakokouksen aika ja paikka ilmenee kilpailukohtaisessa kutsussa. 

Osallistuminen kaikille ilmoittajille ja kuljettajille on pakollinen. Varmistettu poissaolo tai 

vaillinainen osallistuminen (allekirjoituslistan mukaan) voi johtaa rangaistukseen, jonka tuomaristo 

määrää ilman rangaistuskäsittelyä. 
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11. Katsastus  
 

Ennen jokaista osakilpailua ja tarvittaessa myös niiden aikana kaikki autot katsastetaan yhden tai 

useamman katsastushenkilön toimesta. Katsastajilla on oltava FIA:n alaisen ASN:n myöntämä 

lisenssi. 

Katsastajien nimet on liitettävä osakilpailun kilpailukutsuun. Katsastajat nimeää joko kilpailun 

järjestäjä tai Sarjaorganisaatio. Tuomaristo voi valita minkä tahansa auton tarkempaan 

tarkastukseen, jopa kilpailun ulkopuolella. Katsastajilla on oikeus tarkastaa kaikki autojen 

ominaisuudet, milloin tahansa osakilpailun aikana. Katsastajat ovat vastuussa Parc Fermé:n 

toiminnasta ja ovat ainoat henkilöt, jotka voivat antaa ilmoittajille ohjeita tässä asiassa. 

 
Ilmoittajien ja kuljettajien on aina noudatettava katsastajien ohjeita autojen tarkistusten ja 
uusintakatsastusten suhteen. 
 
11.1 Korjaukset, sinetöinnit ja osien merkintä  
 
Katso Osa 2: Tekniikka. 
 
11.2 Katsastuksen aikataulu 
 
Esikatsastus osakilpailuissa 
 

Ennen jokaisen osakilpailun alkua ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti ilmoittajan on 

toimitettava auto ja kuljettajan on esitettävä ajoasunsa esikatsastukseen. Auto on esiteltävä 

kilpailukunnossa (kilpailunumerot kiinnitettynä) ja ilmoittaja vastaa siitä, että auto on sääntöjen 

mukaisessa kunnossa koko osakilpailun ajan, alkaen esikatsastuksesta. Auton esittäminen 

esikatsastukseen tulkitaan vahvistukseksi sen sääntöjenmukaisuudesta. 

 

Seuraavat auton asiapaperit on esitettävä katsastuksessa: 

 

- Kilpailun Katsastuspöytäkirja, jonka saa ilmoittautuessaan kilpailutoimistosta 

- Auton Katsastuskortti 

- Turvakehikon sertifikaatti 

- Luokitustodistus 

- Ajopuvun kuumapainatuksien sertifikaatti 

- Kypäräpuhelimen asennuksen sertifikaatti 

 

Auton ja kuljettajan turvallisuusvarusteet tulee esittää katsastajille teknistä ja silmämääräistä 

tarkastusta varten ennalta ilmoitettuun aikaan. Katsastusaikoja on ehdottomasti noudatettava. 

Sen jälkeen, kun esikatsastus on suoritettu, autoja ei saa viedä pois varikkoalueelta ilman 

Sarjaorganisaation lupaa. Jokainen auto, joka on luvallisesti viety pois varikolta on esitettävä 

uudelleen katsastukseen ennen kuin sillä otetaan osaa kilpailutapahtumaan. Ilmoittaja on 

vastuussa auton katsastamisesta. Millään autolla ei saa osallistua osakilpailuun ilman 

katsastajien hyväksymistä. 
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Välikatsastukset 

 

Aika-ajon jälkeen autot on ajettava Parc Fermé alueelle ohjaajakokouksessa ilmoitettua reittiä. 

Sarjan Parc Fermé alue on määritelty kilpailukohtaisissa kilpailukutsuissa tai kilpailijainfossa. 

Autot ovat Parc Fermé säännön alaisena maaliviivalta Parc Fermé alueelle. Kuljettajien on 

täydessä ajovarustuksessa itse ajettava autonsa Parc Fermé alueelle aika-ajon ja kilpailulähtöjen 

jälkeen. 

 
Kaikki autot ovat Parc Fermé säännön alaisia vastalauseajan loppuun ja kunnes katsastajat tai 
tuomaristo ne vapauttaa. Tänä aikana autojen huoltaminen tai korjaaminen on kiellettyä. Kuljettaja 
saa itse avata takaluukun jäähdytystä varten. Kuljettajalle saa antaa rengaspainemittarin Parc 
Fermé alueelle ja kuljettaja saa itse katsoa rengaspaineet. Mittaria ei saa kuljettaa autossa 
mukana. 
Autoa ei saa poistaa alueelta ilman katsastajan tai kilpailunjohtajan lupaa. Kukaan ei saa mennä 
Parc Fermé alueelle ilman katsastajan lupaa. Mekaanikkojen tulee kuitenkin olla valmiudessa, jos 
katsastajat pyytävät heitä työntämään autoa. 
Auto voidaan merkitä Parc Fermé säännön alaiseksi myös laittamalla Parc Fermé kyltti auton 
katolle. 
 
Autot, jotka ovat osakilpailun jossain vaiheessa olleet osallisena onnettomuuteen, on esitettävä 
katsastajille. Ilmoittajan on tehtävä kaikki katsastajien vaatimat korjaukset ja esitettävä auto 
uusintakatsastukseen. Ilmoittajan velvollisuus on tehdä se ennen kuin autolla osallistutaan 
kilpailuun uudelleen. 
 
Tuomaristo, kilpailunjohtaja tai kilpailun lääkäri voivat määrätä kuljettajan, milloin tahansa 
osakilpailun aikana lääkärintarkastukseen. 
 
Jokainen auto, joka on saanut luvan poistua varikolta korjauksia varten on uusintakatsastettava 
ennen kuin sillä otetaan uudelleen osaa kilpailuun. Ilmoittajan velvollisuus on esittää auto 
katsastajille. 
 
Katsastajat laativat kirjallisen raportin jokaisesta katsastetusta autosta ilman numerodataa paitsi 
niissä tapauksissa, kun katsastettu auto on sääntöjen vastainen.  
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12. Kilpailut 
 

Katso kohta 7.3 

 

12.1 Saderenkaiden käyttö 

 

Katso osa 2: Tekniikka   kohta 2.7. 

12.2  Wet race ja Lights -taulut 

Sadekisa (wet race or wet track) on kilpailunjohtajan päätös, joka ilmoitetaan “wet race” tai “wet 

track” näyttötauluilla. Kun sadekisa on julistettu, tulee kuljettajien kytkeä ajovalot ja takasumuvalo 

sekä startattava kilpailuun saderenkailla. 

 

Jos päälippupisteessä näytetään ”Lights”-taulua tulee kuljettajan kytkeä ajo- sekä takasumuvalot. 

”Lights”-taulu ei vaikuta kuljettajan rengasvalintoihin. 

12.3 Varikkopysähdysten turvallisuus ja vastuut lähdettäessä ratavarikolta  

Ratavarikon radanpuoleinen (nopea) kaista on pidettävä aina vapaana. Kaikkien kuljettajien 

velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta ja noudattaa ratavarikon nopeusrajoitusta. Kaikki 

tarvikkeet on pidettävä turvallisesti mahdollisimman lähellä varikkoseinää heti, kun autot lähtevät 

ratavarikolta harjoitusten, aika-ajon ja kilpailulähtöjen alkamisen jälkeen. 

Ilmoittaja, Tiimin jäsenet sekä kuljettaja ovat vastuussa vieraidensa turvallisuudesta ja 

käyttäytymisestä ratavarikon alueella. Vain huoltohenkilöiden on lupa olla sillä alueella 

ratavarikkoa, jossa autot liikkuvat. 

12.4 Vilppilähtö 

Kilpailun johtaja voi käyttää kaikkia video- ja muita sähköisiä välineitä apunaan tehdessään 

päätöksiä vilppilähdöistä. Rangaistus vilppilähdöstä on 10 sek aikasakko. 

13. Tittelit, Palkintosummat ja Pokaalit  

13.1 Kokonaiskilpailun voittaja 

 

Kuljettaja joka on saavuttanut korkeimman pistemäärän Kuljettajamestaruus-sarjassa kaikista 

2021 osakilpailuista nimetään: 

  

“Porsche Sprint Challenge North European Zone - Mestari 2021“ 

14. Vastalauseet ja Vetoomukset 
AKK:n sääntökirjan mukaan. 
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15. TV-mainos ja televisiointioikeudet omistaa PRCF Events Oy 
 
16. Erityismääräykset  
 

Varikko 

 

Sarjan ja osallistuvien Tiimien on jatkuvasti pidettävä yllä ammattilaistason imagoa. Tähän kuuluu 

esim. Tiimien asujen, kuljetuskaluston, telttojen, ratavarikkopaikkojen siisteys. Lisäksi jokaisen 

ilmoittajan on varmistettava, että Tiimin työskentelytapojen kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat on 

hoidettu ja valvottu. 

 

Vain Tiimien huoltoautoilla on pääsy Sarjan varikkoalueelle.  

Varikon rakennus- ja purkuaikataulun sekä varikkopaikat määrittelee Sarjaorganisaatio jokaiseen 

osakilpailuun. Näitä aikoja ja paikkoja on ehdottomasti noudatettava. 

 

Paineilmatunkkien alla on seisontavarikolla aina käytettävä suojalevyjä asfaltin vahingoittumisen 

estämiseksi. 

 
Sarjaorganisaation ohjeet 

Sarjaorganisaation ja varikkopäällikön antamia ohjeita on aina noudatettava.  

 

Podium seremoniat 

 
Palkintojenjakotilaisuudessa sekä lähdön jälkeen VIP-tilaisuuksissa kaikkien ko. lähtöön 
osallistuneiden kuljettajien tulee olla paikalla sekä palkittavien tulee olla pukeutuneena 
ajoasuun. Poissaolo vaatii sekä kilpailun johtajan, että Challenge-sarjan johtajan luvan. 
Luvattomasta poissaolosta seuraa sakkorangaistus 300 €. 
Tiimin jäsenten suositellaan olevan paikalla, pukeutuneena tiimiasuihin. 
Kauden jälkeen, yleiskilpailun, luokkien sekä Tiimien parhaat palkitaan PRCF:n omassa 
palkintogaalassa, PCF:n 50v juhlien yhteydessä, 30.10.2021.  
Kokonaispisteistä lasketaan luokkapisteisiin vain ko. luokassa saadut pisteet. 
Kilpailijan osallistuminen palkintogaalaan on pakollinen. 
Poissaolo vaatii Challenge-sarjan johtajan luvan.  
Luvattomasta poissaolosta seuraa sakkorangaistus 1000 €. 
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Sanktiot 
 

Yksittäisissä osakilpailuissa tuomaristo on vastuussa osanottajien sanktioinnista, mukaan lukien 

ilmoittajat, Tiimit ja kuljettajat. 

 

Näissä säännöissä, FIA:n International Sporting Code ja AKK:n säännöissä mainittujen tapausten 

lisäksi seuraavat tapahtumat saattavat johtaa osanoton eväämiseen tai kilpailusta sulkemiseen. 

 

- Vajaiden- / virheellisten tietojen ilmoittaminen ilmoittautuessa Sarjaan tai yksittäiseen 

kilpailuun (aina sanktio) 

- Ei täytä ilmoittautumisehtoja 

- Ei täytä sääntöjen vaatimuksia 

- Sarjan sponsoreiden kanssa kilpailevat mainokset autossa 

- Sääntöjenvastainen ajotapa 

- Epäurheilijamainen käytös 

- Sarjaorganisaattorin antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen 

- Kieltäytyminen määrätystä tarkastuksesta 

 

Mikäli erityistarkastuksia ja tutkimuksia tarvitaan ja ne johtavat tuomariston määräämään 

rangaistukseen, niistä johtuvat kulut lankeavat ilmoittajalle. 

 

Se, että osakilpailun tuomaristo on määrännyt sanktion, ei poista mahdollisuutta laajempiin 

ASN:n tai FIA:n määräämiin rangaistuksiin. Nämä kurinpitoelimet ovat myös oikeutettuja 

poistamaan kilpailuista ansaittuja sarjapisteitä. 

 

Kilpailija menettää osakilpailusta hylkäämisen jälkeen sen kilpailun pisteet. Sarjan jatkosta 

sulkemisen jälkeen, siihen mennessä ansaitut pisteet menetetään. 

 

Ympäristömääräykset 

 
Ilmoittaja on vastuussa siitä, että koko osakilpailun ajan AKK:n ja kilparatojen 
ympäristömääräyksiä noudatetaan. 
 
Ilmoittajan on huolehdittava, että kaikki tapahtuman aikana syntynyt ongelmajäte otetaan talteen ja 
hävitetään asianmukaisesti. 
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17. Turvallisuus 
  

17.1 Irrotusharjoitus  

 

Kaikissa osakilpailuissa Sarjaorganisaattori yhdessä osakilpailun turvallisuushenkilöstön kanssa 

voi pitää irrotusharjoituksen. Sarjaorganisaattori valitsee kiertävällä vuorolla Tiimin ja kuljettajan, 

jotka ottavat harjoitukseen osaa. Kyseisen Tiimin ja kuljettajan on oltava täydessä 

kilpailuvarustuksessa valmiina ilmoitettuun aikaan Sarjan varikolla. 

 

17.2 Ratavarikon turvallisuus 

 

Ratavarikon nopeusrajoitus harjoituksissa, aika-ajossa ja kilpailulähdöissä on määritelty kilpailun 

järjestäjän toimesta kilpailukohtaisessa kutsussa ja sitä valvoo kilpailunjohtaja ja tuomaristo.  

Kuljettajaa joka ylittää sallitun nopeuden harjoituksissa ja aika-ajossa sanktioidaan 

kilpailusääntöjen mukaisesti. Kuljettajille jotka jatkuvasti ylittävät sallitun nopeuden ratavarikolla 

vapaissa harjoituksissa ja aika-ajossa, voidaan tuomita lisärangaistuksia. Kilpailun aikana 

tapahtuvasta nopeusrajoituksen ylityksestä ratavarikolla voidaan tuomita varikon läpiajo 

rangaistus. Kilpailulähdön viimeisillä kierroksilla tapahtuvasta rikkeestä, jolloin läpiajoa ei voi 

suorittaa, tuomitaan 30 sekunnin aikarangaistus. 

 

Turvallisuustukia (jotka estävät autoa putoamasta vahingossa ilmatunkeilta) on käytettävä 

ehdottomasti, kun auton alla työskennellään. Kaikki laiminlyönnit raportoidaan tuomaristolle ja 

tuomaristolla on täysi oikeus määrätä rangaistus. 

 

17.3 Yleinen turvallisuus  

 

Vasten ajosuuntaa ajaminen on ehdottomasti kielletty, paitsi milloin se on tarpeen siirtämään auto 

vaarallisesta paikasta. Autoa saa työntää vain poistaakseen sen vaarallisesta paikasta 

ratatuomareiden ohjeiden mukaan. 

 

Radalla ollessaan kuljettajat saavat käyttää vain rataa ja heidän on koko ajan noudatettava   

FIA:n International Sporting Codea ja näitä sääntöjä ajokäyttäytymisen suhteen. 

 

Kuljettajan, joka hylkää autonsa, on jätettävä ohjauspyörä paikoilleen. 

 

Auton ajovalojen ja takasumuvalon on oltava päällä aina, kun siinä on alla saderenkaat ja/tai kun 

kilpailunjohtaja on julistanut sadekelin ja/tai “LIGHTS”-kylttiä on näytetty. Katsastajat voivat 

tarkastaa valot, milloin tahansa 15 minuuttia ennen lähdön vihreää lippua. Mikäli valot lakkaavat 

toimimasta kilpailun aikana, siitä ei sanktioida, eikä autoa tarvitse pysäyttää. 

 

Mikäli kuljettaja on ollut osallisena poikkeavaan tapahtumaan, hän ei saa poistua rata-alueelta 

ilman tuomariston lupaa. 

 

Kaikkien sessioiden aikana ratavarikon ulosajopäässä on punainen / vihreä liikennevalo.  

Autot saavat ajaa radalle ainoastaan vihreän valon palaessa. 
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Jokaisen kuljettajan, joka aikoo poistua radalta ratavarikolle tai omalle varikkopaikalleen, on 

annettava signaali ajoissa ja varmistauduttava siitä, että se on turvallista. Radalla olevia valkoisia 

sulkuviivoja ei saa ylittää varikolle ajettaessa ja varikolta radalle ajettaessa.  

 

Jokainen Tiimi on velvollinen huolehtimaan yleisestä turvallisuudesta oman henkilöstönsä sekä 

omien vieraidensa osalta. 

Ne alueet varikoilla, joilla autot liikkuvat eivät ole oikea paikka: 

- lasten leikeille (ml. polkupyörät ja potkulaudat) 

- lastenrattaille / -vaunuille 

- lemmikkieläimille 

- vierailijaryhmille 

- juopuneille vieraille 
 
17.4 Ajotapa  
 
- Autojen osuminen yhteen kilpailun tai aika-ajon aikana johtaa 20 sekunnin aikasakkoon osuman 

aiheuttaneelle osapuolelle, mikäli toinen osapuoli menettää osuman seurauksena sijoituksensa. 
 

- Mikäli kilpailija ajautuu ajovirheen seurauksena tai tahallisesti kokonaan ajoradan ulkopuolelle 
siten, että kaikki renkaat ovat ajoradan ulkopuolella ja että kilpailija hyötyy tästä, seurauksena on 
erän ensimmäisellä kerralla 5 sekunnin ja seuraavalla kerralla 10 sekunnin aikasakko. Ajorata 
rajoittuu valkoisen viivan radanpuoleiseen reunaan, joten radan puoleisten renkaiden vierestä ei 
saa näkyä valkoista viivaa 
 

- Oikaisuestetolppaan osumisesta seuraa erän ensimmäisestä osumasta 5 sekunnin ja seuraavasta  
10 sekunnin aikasakko 
 

- Kanttareiden hyväksikäyttö on sallittua, huomioiden kaikki muut tämän ajotapasäännön kohdat 
 

- Missään tapauksessa renkaat eivät saa mennä hiekalle tai nurmikolle, vaikka radan puoleiset 
renkaat pysyisivätkin ajoradalla 
 

- Mikäli kilpailijan toiminta katsotaan tahalliseksi ja / tai turvallisuutta vaarantavaksi, näytetään 
hänelle  varoituslippua. Seuraavaksi voidaan jopa näyttää mustaa lippua. Varoitus annetaan myös 
saman virheen kolmannesta kerrasta erässä. (Varoitus jää voimaan koko kilpailutapahtuman 
loppuajaksi) 

 

Aikasakot näytetään päälippupisteestä kahden kierroksen ajan niin, että kaikki kilpailijat sen näkevät.   
Aikasakko voidaan lisätä kilpailijan loppuaikaan, vaikka sitä ei olisi ehditty näyttää kilpailun aikana. 
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Osa 2: Tekniikka 

1. Sarjan tekniset säännöt  

1.1 Hyväksytyt luokat / autot  

Porsche Sprint Challenge NEZ on Porsche Motorsportin alainen Mestaruussarja, jota Suomessa 

järjestää ja hallinnoi PRCF, suomalaisen ASN:n, AKK-Motorsport ry:n jäsenseurana, noudattaen 

FIA:n kansainvälisiä Sporting Code määräyksiä, sekä tämän sarjan sääntöjä. Sarjassa ajetaan 

kolmessa luokassa, mutta jaossa on vain yksi mestaruus. 

Sprint Challengessa kilpaillaan VIN numeroltaan Porsche AG:n valmistamilla 996, 997, 991, 992 

ja Cayman autoilla. 

 
Autojen on täytettävä näiden sääntöjen tekniset määräykset sekä oltava täysin FIA:n Appendix J 
International Sporting Coden mukaisia ja niillä on oltava voimassa oleva AKK:n katsastuskortti tai 
vastaava joltain toiselta FIA:n kuuluvalta ASN:ltä. 
 
Kaikkien varaosien tulee olla alkuperäisiä, ellei toisin mainita. Tämä tarkoittaa, että niiden tulee 
olla Porsche osia, jollaiset olivat autossa uutena ja jotka luetellaan ko. Porsche mallin 
osaluettelossa. Osien vaihtaminen vuosimallista toiseen ei ole sallittua, ellei toisin mainita (esim. 
Porsche Motorsportin tekemät numeromuutokset). Minkä tahansa alkuperäisosan, asennuksen 
sekä asennusasennon muuttaminen on kielletty. 
 
Jokainen auto on rekisteröity määriteltynä mallina ja sen on vastattava aina ja kaikissa tilanteissa 
tällaista mallia, lukuun ottamatta muutoksia, jotka nimenomaan on erikseen sallittu näissä 
säännöissä. 
 
Kilpailija henkilökohtaisesti tai Ilmoittaja on vastuussa siitä, että heidän autonsa on sääntöjen 
mukainen kussakin kilpailutapahtumassa, joihin he ovat ilmoittautuneet. Epäselvissä tapauksissa 
on kyselyt hyväksyttävyydestä osoitettava kirjallisesti Challengen tekniselle virkailijalle vähintään  
7 päivää ennen kilpailutapahtumaa, jossa on tarkoitus kilpailla. Auton muutoksista, joita ei ole 
näissä säännöissä sallittu, sekä alipainoisuudesta seuraa rangaistus. 
 
Ellei poikkeaminen ole erikseen sallittu, tulee auton vastata täysin alkuperäistä. Kaikki hitsaus-, 
leikkaus-, koneistus-, poraus-, happo- tai muu kemiallinen käsittely, jolla pyritään muuttamaan 
auton mekaanisia ominaisuuksia on kielletty. Kaikki mahdolliset muutokset autoon, joita ei ole 
erikseen sallittu näissä säännöissä, on ehdottomasti kielletty. 
 
Säätöjen rajat: Ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu, tulee auton kaikissa säätökohteissa 
käyttää alkuperäisiä osia, alkuperäisellä kiinnityksellä niiden alkuperäisten säätörajojen puitteissa. 
Ylimääräisiä säätöpisteitä alkuperäiselle säätöalueelle tai sen ulkopuolelle ei saa tehdä, 
muuttamalla alkuperäisiä osia tai niiden kokoonpanoa. 
 
Mittauksien toleranssit on ilmoitettu auton luokitustodistuksessa ja FIA:n säännöissä. 
 
Ilmoittajan on anottava kirjallisesti lupa Sarjaan ilmoitetun auton vaihtoon ja saatava siihen 
kirjallinen vahvistus Sarjaorganisaatiolta. Luvan antaminen on täysin Sarjaorganisaation vallassa. 
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1.2 Teknisten sääntöjen periaatteet  

In accordance with: 

☒ Art. 251–253 of Appendix J (FIA ISC) 

☒ These Technical Regulations 

☒ Technical manuals of the eligible cars 

☒ Technical information of Porsche AG 

☒ Spare parts catalogues of the eligible cars  

 

1.3 Yleistä  

 
AKK Motorsport 2021 sääntökirja sekä nämä Challengen säännöt. 
Ristiriitaisissa tekniikkaa koskevissa tilanteissa Challengen säännöt ovat ensisijaiset.  
 
Alkoholin käytön 0-toleranssi koskee myös Tiimin mekaanikkoja (vast.), kun he työskentelevät 
kilpa-auton parissa. 
 

Kaikki, mitä ei ole erityisesti sallittua näissä säännöissä on kiellettyä.  

Sallitut muutokset eivät saa aiheuttaa mitään sääntöjen loukkauksia tai niiden vastaisia 

muutoksia. 

 

1.4 Kuljettajan varusteet  

 

FIA:n sääntöjen mukaiset varusteet ovat pakolliset, haalari joka täyttää FIA 8856-2000 standardin 

sekä alusasu (pitkät lahkeet ja hihat), huppu, sukat, kengät ja käsineet. 

 

FIA:n säännöissä hyväksytty kypärä on pakollinen. 

 

Frontal Head Restraint System (FHR; HANS® or comparable system) 

FIA:n hyväksymän FIA list No. 29 mukaisen pää- ja niskasuojan käyttö on pakollinen kaikissa 

Sarjan lähdöissä ja osakilpailuissa sekä samoin näiden sääntöjen mukaan järjestetyissä Sarjan 

ulkopuolisissa kilpailuissa. 

 

Vastuu tarvittavista muutoksista kuljettajan varusteisiin, jotta niitä voi autossa käyttää valmistajan 

ohjeiden mukaisesti, on täysin ilmoittajan vastuulla. Kyseisen valmistajan todistus on esitettävä 

katsastuksessa.  

 

Juomajärjestelmä 

Juomajärjestelmää ilman pumppua saa käyttää, kunhan pullo on kiinnitetty niin, että se ei pääse 

putoamaan kuljettajan jalkatilaan missään tilanteessa. Ennen asennusta järjestelmä on 

hyväksytettävä katsastajalla. 
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Kuljettajan jäähdytys 

Jäähdytysliivi-järjestelmää saa käyttää. Ennen asennusta järjestelmä on hyväksytettävä 

katsastajalla. 

Ilmoittaja on täysin vastuussa järjestelmän asennuksesta valmistajan ohjeiden mukaan. 

 
1.5 Yleiset määräykset 
 

Sallitut muutokset ja asennukset 

Ainoa sallittu työ, jota autoihin saa tehdä, on se joka on tarpeellista normaalissa huoltamisessa 

tai loppuun kuluneen tai kolarissa vaurioituneen osan vaihtamiseksi. 

 

Rajoitukset sallittuihin muutoksiin ja asennuksiin on määritelty seuraavassa. Jokainen loppuun 

kulunut tai vaurioitunut osa saadaan vaihtaa identtiseen alkuperäiseen Porsche osaan, joka on 

tarkoitettu hyväksyttyyn autoon kohdan 2.1 mukaisesti. Porsche Genuine Parts osat on luetteloitu 

varaosaluettelossa. 

 

Porsche AG:n valmistamien osien, jotka on tarkoitettu muihin autoryhmiin (esim. Porsche 

katuautoihin) on myös kielletty. 

 

Osan, joka on listattu ‘optional’ varaosaluettelossa, käyttö on kielletty, ellei sitä ole erikseen 

sallittu näissä säännöissä. 

 

Lk. 5c ja 5d: Kaikkialla autossa vakiokiinnityskomponenttien, kuten muttereiden, pulttien, 

aluslevyjen, lukkoprikkojen, jousiprikkojen ja sokkien on oltava Porsche Genuine Parts osia.  

  

Porsche AG:n määrittelemiä huolto- ja vaihtovälejä sekä asennusarvoja on noudatettava (katso 

Technical Manual). 

 

Sarjaorganisaattori voi sallia muutoksia, jotka eivät vastaa sarjatuotantoa kaikissa autoissa, 

mikäli näistä ei aiheudu kilpailuetua (sellaisia ovat esim. kameran tai radion asennus jne.). 

Asennus on tehtävä sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti sekä hyväksytettävä esikatsastuksessa. 

 

1.6 Painot  

 

Luokan minimipaino on kuljettaja mukaan lukien, kaikkine tarvittavine ajovarusteineen. Kunkin 

luokan minimipaino on liitteessä. (Liite 3) 

 

Ilmoittaja on vastuussa siitä, että osakilpailun aikana auton paino on aina yli esikatsastuksessa 

määrätyn minimipainon.  

Auton minimipaino ilmoitetaan Tiimille / kuljettajalle esikatsastuksessa. 

Missään osakilpailun vaiheessa auton paino ei saa olla alle määritellyn minimipainon. 

Autojen minimipainon on täytyttävä myös silloin, kun käytettävät nesteet ovat alle minimirajojen. 
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Katsastus määrittelee käytettävät vaa’at, joilla punnitaan autojen ja kuljettajien painot. Niitä 

kutsutaan ‘virallisiksi vaaoiksi'. Virallinen vaaka sijoitetaan katsastuksen telttaan tai vastaavaan 

määriteltyyn paikkaan, joka on punnitusalue. 

Virallinen vaaka tarkistetaan ja kalibroidaan vuosittain. 

 

Lisäpainot 

Lisäpainot on sallittuja. Ne on kiinnitettävä matkustajan istuimen paikalle ko. automallin teknisen 

manuaalin mukaisesti. 
Lisäpainon määritelmä AKK:n sääntökirjan mukaan. 
Lk. 5a, 5b, 7a: Lisäpainot tulee kiinnittää matkustajan lattiaan, käyttäen istuimen kiinnityspisteitä. 
Painot voidaan lisäksi pultata lattian läpi. Lisäpainojen kiinnitys muualle on kielletty. 
Lk. 5c, 5d: Lisäpainojen kiinnittämiseksi tulee käyttää alkuperäisiä Porsche osia. 

Painot: 997.504.848.00 / 997.504.848.01 / 997.504.848.02 or 991.504.848.00 / 991.504.848.01 / 

991.504.848.02. 

Lk. GT4: Painolevyt varaosaluettelon mukaisesti. 
 
Painavampi pohjalevy 
Lk. 5c, 5d: Alkuperäisen osan sijasta pohjalevyjä 991.504.847.7A ja 991.504.847.9B saa käyttää. 
Mikäli levyssä ei ole näiden sääntöjen mukaisia asennusreikiä, ne voidaan lisätä katsastajan 
konsultoinnin jälkeen. Reiät kiinnitystä varten voi tehdä vain näiden sääntöjen tarkoittamiin 
kohtiin.  

 

Auton minimipaino 

Auton minimipaino on ilmoitettu liitteessä. (Liite 3) 

 

Kuljettajan paino 
Kuljettajan on oltava läsnä esikatsastuksen punnituksessa. 
Punnituksen aikana kuljettajilla on oltava päällään FIA:n Coden Liite L:n kappale III mukaiset 
ajovarusteet sekä pakollinen HANS. (kuivat ja puhtaat). 
Tämä virallinen Paino pyöristetään ylöspäin lähimpään täyteen kiloon, jos esimerkiksi kuljettaja 
ajovarusteineen painaa 88,3kg, kirjataan painoksi 89kg. 
Kun katsastaja on kirjannut kuljettajan painon, tämä on virallinen paino koko kilpailutapahtuman 
ajan. 
Tyytymättömyys todettuun painoon on saatettava katsastajan tietoon heti tuloksen ilmoittamisen 
jälkeen. 
 
Tämän jälkeen tarkastuksissa punnitaan vain pelkkä auto, jonka minimi kilpailupaino ilmoitetaan 
esikatsastuksessa. 
Kaikissa teknisissä tarkastuksissa kuljettajalla on oltava kaikki tarvittavat ajovarusteet.  

 

Matkalla radalta Parc Fermé alueelle, itse alueella ja matkalla kilpailun jälkeiseen katsastukseen, 

autoihin ei saa lisätä mitään painoa. 

 

Osanottajien painon valvonta virallisella vaa’alla 

Ilmoittajilla on mahdollisuus tarkistaa autojensa paino virallisella vaa’alla ennen aika-ajon alkua. 

Myöhemmin osakilpailun aikana painon tarkastus on mahdollista katsastajan luvalla. Ainoastaan 

katsastajien suorittamien punnitusten tulokset katsotaan tarkoiksi näiden sääntöjen vaatimusten 

mukaan. 
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Autojen punnitus 

Autot punnitaan kilpailunjärjestäjän vaa’alla. Kilpailupaikan vaaoilla toleranssi auton 

punnituksissa on 2kg 

 

Auton osien korvaus ja nesteen menetys 

Kaikki autojen osat, jotka vaihdetaan uusiin harjoitusten, aika-ajojen ja kilpailulähtöjen aikana on 

toimitettava katsastajille tarkastusta varten ilman eri pyyntöä. Katsastajat merkkaavat autosta 

irrotetut osat tarvittaessa eikä niitä saa mitenkään muokata jälkikäteen. Nämä osat on pidettävä 

joko ratavarikolla tai katsastusteltassa katsastajien valvonnassa, kunnes katsastaja antaa luvan 

niiden pois viemiseen. Näitä osia voidaan käyttää vaihto-osien sijaan auton painoa 

määriteltäessä. 

Jäähdytysnesteen menetyksen yhteydessä auton paino määritellään poistamalla kaikki 

jäähdytysneste (moottorista, säiliöstä, jäähdyttimistä, letkuista ja liittimistä) ja lisäämällä 25 kg 

auton punnittuun painoon. 

 

Parc Fermé säännöt auton punnituksessa 

Punnitukseen määrätyt autot ovat Parc Fermé säännön alaisia. Autoista ei saa poistaa mitään tai 

lisätä niihin sen jälkeen, kun se on valittu punnittavaksi. Sama koskee punnitustilannetta ja 

kilpailun jälkeistä tilannetta. Poikkeus tästä on katsastajien toimenpiteet.  

Tiimit varautuvat kahden mekaanikon osallistumiseen auton työntämiseen vaaoille, mikäli 

katsastajat pyytävät. 

 

Minimipainon alittava punnitustulos 
Mikäli aika-ajon tai kilpailun jälkeisessä punnituksessa auto on alipainoinen, auto punnitaan 
uudestaan kolme kertaa, vaa’at aina välillä nollaten ja auton renkaat aivan keskellä 
vaakaelementtejä. Auton lopulliseksi painoksi merkitään näiden kolmen punnitustuloksen 
keskiarvo. Jos lopullinen tulos on alle minimipainon, esitetään asia Tuomariston käsiteltäväksi. 

 

Auton toimittaminen punnitusalueelle 

Ilmoittajan vastuulla on varmistaa, että hänen ilmoittamansa auto voidaan toimittaa suoraan 

punnitusalueelle tuomariston tai katsastajan niin määrätessä koko osakilpailun ajan.  

Auto on Parc Fermé säännön alainen siitä hetkestä, kun kutsu punnitukseen annetaan siihen asti, 

kun punnitus on suoritettu. 

 

Matka punnitusalueelle 

Parc Fermé säännöt ovat voimassa koko matkan punnitusalueelle sekä myös itse alueella. Vain 

alueen toiminnoista vastaavat toimitsijat apulaisineen ovat oikeutettuja alueelle. Alueella ainoat 

autoon kohdistuvat toimet sallitaan vain edellä mainituille toimitsijoille. Mikäli autoa ei 

määräyksestä huolimatta toimiteta punnitukseen, katsastajat tekevät ilmoituksen tuomaristolle. 

 

Poistuminen punnitusalueelta 

Kuljettaja ei saa poistua tai autoa siirtää pois punnitusalueelta ilman katsastajien lupaa. 
Huom! Kuljettaja ei saa poistua alueelta ilman lupaa edes palkintojenjakoon. 
 
1.7 Vahingoittunut auto  

Mikäli auto. jossa on puuttuvia tai vahingoittuneita osia, esitetään punnittavaksi, vain katsastajat 

tekevät päätöksen mitä osia voi vaihtaa ennen punnitusta. 
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1.8 Päästömääräykset 

Autot on varustettava Porsche AG:n toimittamilla katalysaattoreilla, varaosaluettelonsa 

mukaisesti.  

 
1.9 Äänimääräykset 
Max. äänenvoimakkuus 110dB (A), mittaus AKK:n sääntökirjan mukaan. 
 
1.10 Mainostus kuljettajan varusteissa, autossa ja kilpailunumeroissa 
Kaikissa autoissa, jotka kilpailevat Porsche Sprint Challenge NEZ Sarjassa on oltava tarrat 
liitteessä esitetyn mukaisesti, tarkasti oikeilla paikoillaan, koko kilpailutapahtuman ajan, alkaen 
esikatsastukseen tultaessa. (erillinen teippausohje)  Sanktiomaksu 300 €. 
Järjestäjä antaa yhdet pakolliset tarrat ja merkit kuljettajaa kohden kaudessa, sisältäen nimet, 
numerot, tarra infolaattaan sekä Sarjamainokset ja kangasmerkit.  
Lisätarrat ja -merkit veloitetaan erikseen kilpailijalta. 
Lk. GT4: Soveltumattomin kohdin tarrat sijoitetaan järjestän määrittämiin kohtiin; Kysy.  
 
Tiimi-asut 
Kaikkien Tiimin aikuisjäsenten tulee kilpailutapahtuman aikana käyttää yhtenäistä, Challenge 
organisaation hyväksymää paitaa tai takkia, joissa on vasemmassa rinnassa Challenge-sarjan 
logo, jossa yhteistyökumppanin logo. 
Myös lapsille suositellaan näitä asuja tai yleensä Porsche-aiheisia asuja. 
Challengen organisaation kautta on mahdollisuus lunastaa Tiimin jäsenille virallinen tekninen      
T-paita sekä virallinen takki, johon Tiimeillä on mahdollisuus painattaa myös oma Tiimi-logo sekä 
sponsoreiden logot. 
 
Tiimin mekaanikkojen haalareissa ym. asuissa tulee olla vasemmassa rinnassa Challenge-sarjan 
logo, jossa yhteistyökumppanin logo. Tiimi-asujen ja -haalarien mainoksia koskee samat 
määräykset, kuin autojenkin mainoksia. (katso liite 2)  
Sanktiomaksu 300 €. 
 
Ajovarusteet 
Kaikkien kuljettajien ajohaalarissa tulee olla: 

A) Vasemmassa rinnassa Challenge-sarjan logo, L130  
B) Oman Tiimin virallinen logo sijoitetaan oikeaan rintaan, L130 
C) Vasemmassa hihassa ylhäällä Michelin –merkki. L130 

 

 
 
Merkit tulee olla palamatonta kangasta sekä ommeltava Nomex-langalla. 
Brodeeraukset saa tehdä vain päällimmäiseen kankaaseen. 
Ajovarusteiden kuumapainatukset saa suorittaa vain varusteiden valmistaja. Painatuksista on 
katsastuksessa esitettävä sertifikaatti.  
Kaikkien ajovarusteiden mainoksia koskee samat määräykset, kuin autojenkin mainoksia.   
Sanktiomaksu 500 €. 
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Huolto- ja kuljetuskalusto 
Kaikissa varikkoalueella olevissa huolto- ja kuljetuskalustossa on oltava sivuseinän vasemmassa 
yläkulmassa Challenge-sarjan virallinen logo.  
Tarroja toimitetaan sekä ”Traileri”-, että ”Rekka” kokoisina. 
 

 
Kaikkien huolto- ja kuljetuskaluston mainoksia koskee samat määräykset, kuin autojenkin 
mainoksia.  
Sanktiomaksu 300 €. 
 
Erillisten PORSCHE-tekstin ja -vaakunan käyttö on huolto- ja kuljetuskalustossa kielletty. 

 

1.11  Turvallisuusvarusteet  
Autoissa on oltava seuraavat turvallisuusvarusteet. 
 
Art. 277, category “II–SH” FIA:n Coden Liite J, ellei muuta ilmoitettu 
 
Huom! 
Ulkomaisissa kilpailuissa Sarjaorganisaattori vastaa kansallisen ASN:n turvallisuussäännöistä 
poikkeavien ohjeiden laadinnasta ja noudattamisen valvonnasta. 
 
Sammutusjärjestelmä 
Sammutusainesäiliön saa tarkistaa ja huoltaa vain järjestelmän valmistajan valtuuttama yritys. 
Valtuutetut yritykset, yhteystietoineen on luetteloituna AKK:n sivuilla:  
 
https://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1395/sammutusjarjestelmien_tark_ja_huolto_6_3_2018-1.pdf 

 
Valmistaja määrittää myös sammutusainesäiliön tarkastus- / huoltovälin. 
Järjestelmän putkistojen, johtosarjan sekä laukaisunappien toiminnan tarkastus kuuluu Tiimin 
vastuulle ja on tehtävä ennen jokaista kilpailua. 
Sammutusainesäiliön kiinnitykseen tulee olla asennettuna lisäkiinnike, joka estää säiliötä  
liukumasta pois kiinnityspantojen välistä, 9F0.880.909 
 
Kaikkien autoissa olevien sammutusjärjestelmän pullojen sokat on oltava poistettuna, 
johdot kiinnitettynä sekä järjestelmä aktivoituna siitä hetkestä, kun auto lähtee omalta 
varikkopaikaltaan lähdön keräilyalueelle siihen asti, kun auto saapuu session jälkeen 
varikkopaikalleen. 
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1.12 Polttoaine 

 

Seuraavaa yksityyppi polttoainetta on käytettävä 
Polttoaineena hyväksytään vain normaali, ns. ”98 E5 pumppubensa”, määriteltynä AKK:n 
sääntökirjan mukaisesti.  
Aina saavuttaessa Parc Fermé alueelle, on polttoainesäiliössä oltava riittävästi polttoainetta (3l) 
näytteen ottamiseksi auton näytteenottoliittimestä.  

 

1.12.1  Polttoainekontrolli 

Katsastajat ovat oikeutettuja ottamaan osallistujien autoista polttoainenäytteen osakilpailun 

aikana, milloin tahansa. Näiden näytteiden on oltava identtisiä edellä määriteltyihin 

pumppunäytteisiin verrattuna.  

  
1.12.2 Polttoainetäydennys, järjestelmät ja valvonta 

Kaikki lisäaineet ovat kielletty. Tankkaus ja polttoainetäydennys on kielletty aika-ajon ja 

kilpailulähdön aikana. Polttoaineen kemiallinen muuntelu on kielletty. 

 

Kaikki toimenpiteet, joissa käsitellään polttoainetta, vaativat auton ja kaikkien siihen liittyvien 

välineiden kunnollisen maadoituksen. 

Bensakannu, suppilo ja auton tankki on maadoitettava toisiinsa staattisen sähkön aiheuttaman 

kipinöinnin estämiseksi. 

Lisäksi välittömässä läheisyydessä pitää olla yksi 6 kg ABC jauhesammutin tai vaihtoehtoisesti 

kaksi 5 kg hiilihapposammutinta.  

Polttoainetta saa lisätä tai sitä poistaa vain tarkoituksenmukaisilla välineillä. Sarjaorganisaatio 

varaa oikeuden tarkastaa käytettävät välineet ja joko hyväksyä tai kieltää niiden käyttö. 

Polttoaineita käsittelevällä henkilöllä on oltava vähintään pitkähihainen puuvillahaalari. 

Suositellaan käytettäväksi tulenkestäviä haalareita, huppua, kenkiä ja hanskoja sekä suojalaseja. 

 

Kun polttoaineita käsitellään, on tupakointi ja lämpöä aiheuttavat työt kielletty. 

 
1.13 Tekniset määräykset 

Yleiset tekniset määritelmät on esitetty FIA:n / AKK:n sääntökirjassa; Liite J, Art. 251. 
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2. Erityiset tekniset säännöt 
 
2.1 Yleistä 
 
Kaikkien Tiimin jäsenten tulee lukea, ymmärtää ja noudattaa sääntöjä. 

Ilmoittaja on vastuussa kaikista Tiimin jäsenistä ja heidän tekemisistään. 
 
Sarjassa käytetään vain Porsche AG:n Porsche 996, 997, 991, 992 ja Cayman autoja. 
 
Lk. 5c, 5d, 5e, GT4: Varaosapalvelun varmistamiseksi kaikki osat on hankittava Challenge sarjan 
valtuuttamalta, viralliselta varaosatoimittajalta. 

 

Porsche 911 GT3 Cup ja Cayman GT4 autojen varaosat toimittaa Motorsport Parts Sales 

Department / Porsche AG, Weissach. 
 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

Sportteileverkauf/EMV23 

Lüssenweg 16 

71701 Schwieberdingen 

Germany 

Tel.: +49 711 911- 83738 

Fax: +49 711 911- 82808 

E-mail: raceparts@porsche.de 

 
Kaikkien Tiimien/kuljettajien (auton omistajien) on kirjauduttava Porsche Motorsportin 
tekniseen tiedostoon. 
Kirjautumistunnukset anotaan Porsche Motorsportin lomakkeella. 
 

https://motorsport.porsche.com/prod/motorsport/infocenter/DLCRegister.nsf/Registration?OpenForm 

 

Autojen on täytettävä nämä tekniset säännöt. Autot hyväksyy Sarjan katsastajat. 

 

Automallit 

 

Luokat: 5a (996, 997.1), 5b (997.2), 5c (991.1), 5d (991.2), 5e (992), 7a sekä GT4 
 

Luokka 5a: Porsche GT3 Cup  1998 -  (järjestäjän hyväksymin muutoksin) 
Luokka 5b: Porsche GT3 Cup 2010 - (varaosaluettelonsa mukaiset autot) 
Luokka 5c: Porsche GT3 Cup 2013 - (varaosaluettelonsa mukaiset autot) 
Luokka 5d: Porsche GT3 Cup 2017 - (varaosaluettelonsa mukaiset autot) 
Luokka 5e: Porsche GT3 Cup 2021 - (varaosaluettelonsa mukaiset autot) 
Luokka 7a: Porsche GT3 Cup 1998 - (tai järjestäjän hyväksymä 996, 997, 991, 992 
ja Cayman) 
Luokka GT4:  Porsche GT4 ClubSport 2019 - (varaosaluettelonsa mukaiset autot) 
 

Huomioitava Porsche Motorsportin määräämät pakolliset päivitykset 

Porsche Motorsportin varaosaluetteloiden numeromuutokset ovat hyväksyttyjä 
  

mailto:raceparts@porsche.de
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Kilpailija ilmoittautuu luokkaan, johon hänen autonsa kuuluu. Järjestäjä varaa oikeuden siirtää auto 
oikeammaksi katsomaansa luokkaan. 

Järjestäjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä autot Sprint Challenge sarjaan. 

Järjestäjät varaavat oikeuden ottaa huomioon, milloin tahansa kauden aikana, auton ulkonäön ja 
siisteyden (mukaan lukien sisustus) ja voivat olla hyväksymättä minkä tahansa auton, jos sen 
ulkonäkö ja siisteys voivat vahingoittaa sarjan mainetta tai ei ole muuten hyväksyttävä. 

Lk. 5a 
Haettaessa auton hyväksymistä sarjaan, tulee hakijan yksilöidä pääkohdin kaikki ne muutokset, 
jotka eivät ole Porschen ko. mallin varaosaluettelossa. Kaikkien autojen tulee olla FIA:n 
turvallisuusmääräysten mukaisia. 
997.1 -mallin osien käyttö on sallittua 996-mallissa. 
 

Lk. 5e: 
992 mallin tekniikkasäännöt tullaan julkaisemaan myöhemmin lisämääräyksellä. 
 

Lk. 7a 
Haettaessa auton hyväksymistä sarjaan, tulee hakijan yksilöidä pääkohdin kaikki ne muutokset, 
jotka eivät ole Porschen ko. mallin varaosaluettelossa. Kaikkien autojen tulee olla FIA:n 
turvallisuusmääräysten mukaisia. 
996, 997 tai 991 mallien tulee läheisesti muistuttaa ulkonäöltään Cup, S, R tai RSR mallia. 
Ilmanohjaimien tulee olla kyseisen mallin FIA-sääntöjen mukaiset. Voimansiirron, jarrujen ja 
alustan osien on vastattava läheisesti Cup, S, R tai RSR mallien osia. Moottorin max. tilavuus     
4,1l, ahtimien käyttö on kielletty. Alkuperäistä vastaavien tarvikeosien käyttö on sallittua. Alustan 
osien kiinnityspisteitä korissa ei saa muuttaa. 

 

Lk. GT4 
Cayman mallin tekniikkasäännöt tullaan julkaisemaan myöhemmin lisämääräyksellä. 
Luokkaan voi osallistua Cayman 981 GT4 Clubsport Competition, Cayman 718 GT4 Clubsport 
Competition ja Cayman 718 GT4 Clubsport Manthey Racing-malleilla.  

Autojen tulee olla varusteluettelonsa mukaisia. 

 
2.2 Moottori 

Moottorin tulee olla alkuperäinen. Moottorille ei ole sallittua tehdä mitään hyväksymättömiä 
muutoksia.  
 
Pakoputkiston kiinnityspultit saa korvata pinnapulteilla ja muttereilla. 
- 4 x Pinnapultti M10 / 8.8    999.062.170.02 
- 4 x Mutteri M10      900.377.011.01 
 
Kaikissa moottorin korjauksissa on moottori pidettävä alkuperäisessä kokoonpanossa, käyttäen 
alkuperäisiä osia (huom. numeromuutokset).  
 
Lk. 7a: Näköismallinsa mukainen, vapaasti hengittävä, max. 4,1l. 
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2.2.1 Jäähdytysjärjestelmä 

 
Lk. 5, 7a: Toiseen etukulman vedenjäähdyttäjän yhteyteen saa asentaa sähköisen tuulettimen. Se 
voi olla lämpökytkin- ja/tai manuaaliohjauksella. Sähkökytkentä tulee olla varmistettu sulakkeella ja 
saa sisältää erillisen releen. Päävirtakytkimen tulee katkaista auton kaikki sähköt ml. tämä 
sähkötuuletin. Asennus ei saa aiheuttaa autoon muita muutoksia esim. moottorinohjausyksikköön 
tai auton ulkonäköön. Suositellaan käytettäväksi Porschen katumallin osia, jotka sopivat suoraan 
paikoilleen. 
Keskijäähdyttimen saa teipata, hyvin kiinnittyvällä, mustalla teipillä, vaakatasossa, aloittaen 
ylhäältä. Sivujäähdyttimiin saa laittaa vastaavat teipit (max.75%) vasta sen jälkeen, kun 
keskijäähdytin on kokonaan teipattu umpeen.  
HUOM! 991.2 jäähdyttimiä EI SAA teipata. 

 
Jäähdytysneste  
Glykolin käyttö jäähdytysjärjestelmässä on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. 
Jäähdytysjärjestelmässä sallitaan vain vesi ja lisäaineet, jotka eivät aiheuta liukkautta joutuessaan 
radan pintaan. Korroosionestoaineena saa käyttää ohjeen %-määrän Red Linen Water Wetteriä 
tai Porschen korroosionestoainetta 997.106.907.90. On myös olemassa jäätymisenestoaineita, 
jotka eivät aiheuta liukkautta radan pintaan. 
Järjestelmä on huuhdeltava moneen (6-7) kertaan hyvin, että KAIKKI glykoli saadaan pois. 
Varmistu, että kaikki putkien / letkujen liitoksien lukitukset tulevat hyvin paikoilleen. 
HUOM! Pelkät korroosionestoaineet eivät suojaa jäätymiseltä.  
(esim. pitkäaikaiset kuljetukset talvella)  

 

2.2.2 Pakoputket 

 
Koko pakojärjestelmä on oltava ko. mallin osaluettelon mukainen, myös sisäosiltaan ja 
pakoputkeltaan.  
Katalysaattoreiden käyttö on pakollista. 
Pakoputkiston tulee koostua ko. mallin varaosaluettelon mukaisista osista ja kaikenlainen osien 
sekoittaminen on kielletty. 
Äänenvaimentimien tulee olla alkuperäiset.  
Max. äänenvoimakkuus 110dB (A), mittaus AKK:n sääntökirjan mukaan. 
Lk. 5, 7a: Jos pysytään melunormien rajoissa, niin etu äänenvaimentimia ei tarvitse käyttää. 

Ulostulopäiden väliin saa hitsata tuen. 

997.1 mallissa voidaan käyttää 2009 pakoputkistoa ja takapuskuria. 
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2.3 Voimansiirto 

Kytkin 
Kytkimen tulee olla alkuperäinen, ko. automallin varaosanumerolla.  
 
Vaihdelaatikko ja vaihteensiirto 
Lk. 5a, 5b, 7a: Vaihteensiirtona sallitaan sähköpneumaattinen ns. läppä-vaihteensiirtosarja.  
Hyväksytyt sarjat ovat:  Megaline  351-481-011  

KMP   01.00.00103   
Holinger  HE006999101  

Sarja tulee olla asennettuna ja kytkettynä täydellisenä kokonaisuutena, varaosaluettelonsa ja 
ohjeidensa mukaisesti. Automaattista ylösvaihto toimintoa ei saa käyttää.  
Jokainen vaihde täytyy kuljettajan itse kytkeä aina erikseen, niin ylöspäin kuin alaspäin.  
Vaihteensiirtosarjan asentaminen ei saa aiheuttaa mitään muita muutoksia autoon.  
 
Lk. 5a, 5b, 7a: Voidaan vaihtoehtoisesti käyttää Quaifen vaihteistoa, Cup-välityksillä sekä 
alkuperäisellä tasauspyörästöllä ja -lukolla. Vaihteensiirron tulee olla sääntöjen mukainen. 
 
Lk. 5c, 5d: Vaihdelaatikon, hydrauliikan sekä vaihteensiirron tulee olla alkuperäinen,  
ko. automallin varaosanumerolla. 
Jos kuljettaja joutuu ajon aikana kytkemään vaihteiston hätätoiminnon, niin auto on ajettava 
välittömästi, suurta varovaisuutta noudattaen varikolle. 
 
Vaihteiston välitykset 
997 autoissa voidaan käyttää 2010 - 2013, 997 GT3 Cup autojen välityssuhteita. 
991 autoissa voidaan käyttää 2013 -         , 991 GT3 Cup autojen välityssuhteita. 
Eri vuosimallien välityssuhteita ei saa käyttää sekaisin. 
 
Tasauspyörästö 
Tasauspyörästön ja -lukon tulee kaikissa tapauksissa olla alkuperäinen, ko. automallin 
varaosanumerolla. 
Lukon asetuksia ei saa muuttaa ja lukon ramppikulmien tulee olla alkuperäiset.  
Esijännitys pyörän mutterista kääntämällä 60 - 125Nm. 
Lk. 7a: Tasauspyörästö vapaa. 
 
Vetoakselit 
Lk. 5a, 5b: Vetoakseleiden ja -nivelien tulee olla tyypiltään ja ulkomitoitukseltaan alkuperäiset. 
Niiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, varaosaluettelon mukaisia. 
Lk. 5c, 5d: Vain alkuperäiset, varaosaluettelon mukaiset vetoakselit ja -nivelet on sallittu. 
Lk. 7a: Vetoakselit nivelineen ovat vapaat. 
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2.4 Jarrut 
 
ABS-jarrujärjestelmän käyttö ei ole sallittu. Jos autossa on ABS-järjestelmä, tulee siitä ilmoittaa 
katsastuksessa. Järjestelmä poistetaan toiminnasta avaamalla yksi pyöräanturin pistoke ja se 
sinetöidään. 
Lk. 5a: Jarrupalat ovat vapaat. 996 malleissa ABS-jarrujärjestelmä on sallittu. 
Lk. 5b: Vain ko. mallin alkuperäinen Porsche Carrera Cup jarrujärjestelmä, teräksisillä jarrulevyillä 
on sallittu. (ml. pääsylinterit) 

Jarrupääsylinterit:  eteen (oranssi) ja taakse (vihreä) 
Sallitut jarrupalat: OEM Porsche Carrera Cup 
    Pagid musta RS-14 
    Ferodo DS 1.11 (W) 

 
Lk. 5c, 5d: Vain ko. mallin alkuperäinen jarrujärjestelmä, teräksisillä jarrulevyillä on sallittu. 

Pääsylinterit:  eteen ja taakse (sininen) 
Etu- ja taka-akseli:  halkaisija 17.8 mm, 991.355.170.8C 
 

Jokaisen jarrusatulan, jokaisen männän alla tulee olla palautusjousi, jota ei saa mitenkään 
muuttaa tai pinnoittaa 
 
Järjestelmä joka toimii ABS-järjestelmän tavoin, on ehdottomasti kielletty.  
Autojen käytön helpottamiseksi ja monipuolisemmaksi käyttämiseksi muissakin sarjoissa on 
sallittua, että seuraavat osat ABS-järjestelmästä jota Manthey Racing tarjoaa, voivat olla autossa 
Challenge kilpailutapahtuman aikana. Kaikki osat on oltava asennettuna Manthey Racing 
asennusohjeiden mukaisesti: 
• MTH355205: pääjohtosarja, ABS-järjestelmä Cup 991.2 
• MTH355210: takajohtosarja, ABS-järjestelmä Cup 991.2 
• MTH355220: monivalinta kiertokytkin, ABS-järjestelmä Cup 991.2 (keskikonsolissa) 
• MTH355225: ”dummy block”, ABS-järjestelmä Cup 991.2 
• MTH355063: MBC1 korvaava jarrulinja 
• MTH355062: MBC2 korvaava jarrulinja  
Ainoastaan alkuperäisen tyyppiset jarrusatulat sallitaan. Endurance kilpailuihin tarkoitetut 
jarrusatulat on kielletty, vaikka ne löytyisivätkin varaosaluettelosta. 
Sarjan kaikkien osakilpailujen ajan jarruputkiston liittimineen on oltava alkuperäinen. 
Sarjaorganisaatio voi määrätä myös sallitun osan poistettavaksi.  
 
Lk. 7a: Porschen jarrut, mutta palat ovat vapaat. 
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2.5 Ohjaus 
 
Lk. 5a, 5b, 7a: Ratti voi olla alkuperäinen tai tarvike kilparatti, jos se on yhtenäisellä kehällä ja 
pyöreä. 
Pikairroituskeskiö on pakollinen ja keskiön jatke on sallittu. 
Lk. 5c, 5d: Hammastangon kiinnityksessä on käytettävä 8,5mm paksuja väliprikkoja 
991.341.613.8A. 
Ratin tulee kiinnityksineen olla alkuperäinen. 
Ratin pituus- ja korkeussäädöt tulee pitää alkuperäisinä. 
Raidetankojen pultin 999.073.252.09 saa korvata pultilla 900.378.030.01.  
Hammastankoon 991.347.775.8A on laitettava kumielementti 8K0.611.797.E, tukemaan 
hydrauliputkia. 
 

2.6 Pyöränripustus 

 
Voidaan säätää luokitustodistuksessa sekä automallin ohjekirjassa ilmoitetuissa toleranssien 
rajoissa, paitsi jos näissä säännöissä ilmoitetaan toisin.  
Kaikki osat tulee säilyttää alkuperäisissä asennusasennoissa. 
 
Lk. 5a: Iskunvaimentimet, jouset ja vakaajat ovat vapaat, mutta kiinnityskohtia korissa ei saa 
muuttaa. Tarvikeosien käyttö on sallittu. 
Lk. 5b, 5c, 5d: Vain ko. mallin alkuperäisten pyöränripustuksen ja jousituksen osien käyttö on 
sallittu. 
Lk. 7a: Iskunvaimentimet, jouset ja vakaajat ovat vapaat, mutta kiinnityskohtia korissa ei saa 
muuttaa. Cup, S, R, RSR osien tai vastaavien tarvikeosien käyttö on sallittu. 
 
Lk. 5c, 5d: Ensimmäisten vuosimallien alkuperäisen 3mm paksun prikan lisäksi tulee takajousen 
ylälautasen ja uniballin väliin lisätä sopivasti muotoiltu 5mm prikka, tai korvata nämä yhdellä         
8mm prikalla. 
Etutukivarteen tulevan reaktiotangon kiinnityksen säätö tulee olla Liite 6 kuvan mukaisesti.  
GT3, R, RS, RSR alustan osat ja komponentit ovat kiellettyjä. 

 
Jouset ja Iskunvaimentimet 
Jouset ja Iskunvaimentimet on oltava alkuperäiset, ko. automallin varaosanumerolla.  
 
Kallistuksenvakaajat 
Vain alkuperäiset kallistuksenvakaajat ovat sallittu. 
Voidaan kytkeä irti, mutta mitään osaa ei saa poistaa. 
Voidaan säätää käyttämällä alkuperäistä säätöaluetta.  
 
Edessä ja takana saa käyttää säätöpaloja kompensoimaan vakaajatangon kiinnityksen 
poikittaisvälystä. Vakaajatangon poikittaisvälys ei saa olla pienempi kuin 0,2mm. 
Vain seuraavat säätöprikat ovat sallittuja: 
1 mm, 991.343.761.8A 
2 mm, 991.343.761.8B 
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Raidetankojen ja takapään säätötankojen uniball-nivelet 
Lk. 5a, 5b: Raidetankojen ja takapään säätötankojen uniball-nivelien spacer-prikkojen määrä, 
paksuus ja sijainti tulee olla Liite 6 kuvien mukaisesti. 

 
Alatukivarsien Camber-säätölevyjen määrä 
Lk. 5a, 5b:  Edessä max. 13mm sekä takana max.13mm. 
Lk. 5c, 5d:  Edessä max. 18mm sekä takana max.15mm. 

 

Lisäksi Camber-säätölevyt voi niputtaa varmistuslangalla tai kiinnittää alumiiniteipillä. 

Huom! Katsastuksissa levypakan paksuuden mittaus on oltava mahdollista. 

 

2.7 Vanteet ja renkaat  

 

Vanteet 
Lk. 5a, 5b, 5c, 5d: Vain alkuperäiset vanteet ovat sallittuja. 996 malleissa on sallittua käyttää 
alkuperäistä mitoitusta vastaavia tarvikevanteita. 
Vanteet saa maalata. Kaikkien toiminnallisten pintojen maalaus tai käsittely on kiellettyä 
(kehän kiinnitystaso, pyörän mutterin kosketusalue, vanteen kiinnitystaso). 
Lk. 7a: Tarvikevanteiden käyttö on sallittu. 
 
Venttiilihattujen käyttö on pakollista. Ainoastaan varaosaluettelossa mainittujen, kumitiivisteellä 
varustettujen venttiilihattujen käyttö on sallittua. 

 

Vanteita saa korjata, edellyttäen että alkuperäinen muoto säilytetään kaikilta osin. 

 

Rengassääntö 
Kilpailuviikonlopun aikana, ml. vapaat harjoitukset ja warm-up, on käytettävä sääntöjen mukaisia, 
Michelin Porsche Cup racing-renkaita, jotka ovat kooltaan ja kumiseokseltaan tarkoitettu ko. 
automalliin.  
Lk. 7a renkaiden on vastattava seokseltaan Porsche Cup racing-renkaita 
 
Rengashuollon mahdollistamiseksi on renkaat hankittava Challenge-sarjan valtuuttamalta, 
viralliselta rengastoimittajalta. 
 
Jos kilpailu on virallisesti julistettu "sadekilpailuksi" ennen starttia, kilpailijat saavat käyttää vain 
Sarjaan hyväksyttyjä sadekelin renkaita, ellei Kilpailun Johtaja ohjeista toisin. Tämä koskee myös 
"märäksi" ilmoitettua aika-ajoa. 
 
Minimi rengaspaineet määrää rengastoimittaja ja maksimi camber-kulmat on ilmoitettu auton 
ohjekirjassa. Vain normaalin paineilman käyttö renkaissa on sallittu. 
 
Kaikenlainen renkaiden esilämmitys on kiellettyä, leikkaaminen tai muu modifiointi slickseille sekä 
saderenkaille on kielletty, renkaiden kemiallinen käsittely on kielletty. Automaattiset rengaspaineen 
säätöventtiilit ovat kiellettyjä. 
 
Kaikki toimet, joilla pyritään muuttamaan renkaita, tai vaihtoehtoisten renkaiden käyttäminen on 
kielletty. 
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Renkaiden uudelleenasennus on sallittu, mutta sen saa tehdä vain virallinen Michelin-

rengastoimittaja.  

Mikäli rengastoimittaja on määrittänyt pyörimissuunnan, on siitä poikkeaminen kielletty.  

 
996/997 
Michelin slick tires for dry weather: 
Front 25/64-18   (Porsche Cup N2) 
Rear 30/68-18   (Porsche Cup N2)  
Michelin wet weather tires for wet conditions: 
Front 25/64-18   (P2L) 
Rear 30/68-18   (P2L) 
 
991 
Michelin slick tires for dry weather: 
Front 27/65-18   (Porsche Cup N2) 
Rear 31/71-18   (Porsche Cup N2)  
Michelin wet weather tires for wet conditions: 
Front 27/65-18   (P2L) 
Rear 31/71-18   (P2L) 
 
Lk 7a 
Michelin slick and wet weather tyre: 
Porschen ko. malliin tai näköismalliin tarkoitetut koot. 
 
Renkaat ovat tehtaalla yksilönumeroituja ja tätä numerointia käytetään kilpailuissa 
seurantanumerointina.  
 
Kilpailuviikonlopun aikana kilpailija saa käyttää sääntöjen mukaisia renkaita seuraavasti: 
- aika-ajossa ja kilpalähdöissä korkeintaan kaksi, rengasseurantalomakkeeseen merkittyä, 

sarjaa kuivan kelin renkaita, joista vähintään toisen tulee olla käytetty 
- vapaissa harjoituksissa ja warm-upissa kuivan kelin renkaiden määrä on vapaa 

--niiden ei tarvitse olla numeroseurattuja renkaita 
--niistä ei myöskään voi saada käytettyjä renkaita rengasseurantalomakkeeseen 

- sadekelin renkaiden määrä on vapaa 
Sekasarjan (kuiva ja sade) käyttö on kielletty 
 
Ennen aika-ajoa tulee katsastukseen toimittaa valmiiksi täytetty rengasseurantalomake, johon on 
SELKEÄSTI merkitty kaikkien kuivan kelin renkaiden numerot sarjoittain, joita tullaan käyttämään 
aika-ajossa ja kilpalähdöissä.  
 
Rengasseuranta (Toimitsijan kuittaus) koskee vain kuivan kelin renkaita aika-ajossa ja 
kilpailulähdöissä. 
Vapaissa harjoituksissa ja warm-upissa ei ole rengasseurantaa. 
Sadekelin renkaiden numeroita ei seurata. 
 
Numeroseurannan tarkoituksena on valvoa, että käytetyksi ilmoitetut renkaat täyttävät säännöt 
ajomäärän suhteen. 
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Rengas katsotaan käytetyksi vain, kun sillä on ajettu vähintään yksi ko. kilpailusarjan kilpailulähtö 
kokonaisuudessaan (vähintään 75% kilpailumatkasta) ja tämän on Toimitsija kuitannut 
rengalomakkeeseen.  
Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hänen käytetyiksi merkitsemänsä renkaat täyttävät em. 
vaatimuksen. (Pelkästään harjoituksissa ajetut renkaat eivät täytä em. vaatimuksia.) 

 
Koska kauden aloituksessa ei vielä ole näiden sääntöjen mukaisia käytettyjä renkaita, 
niin Sarjaan ilmoittautuneiden / maksaneiden kuljettajien on lupa käyttää kahta uutta  
kuivan kelin rengassarjaa hänen ensimmäisessä ajamassaan osakilpailussa,  
(vaikka tulisi mukaan kesken kauden).  
Sarjaan ilmoittautunut kilpailija, joka ei ole ajanut yhtään aiempien osakilpailujen  
kilpalähtöä kuivan kelin renkailla (esim. sade), lupa siirtyy seuraavaan osakilpailuun. 
Kuitenkin jos hän ajaa yhdenkin kilpalähdön kuivan kelin renkailla, tulee niistä käytetyt 
renkaat seuraavaan kilpailuun, johon hän voi ilmoittaa lisäksi enintään yhden uuden 
rengassarjan. Yksittäisen kilpailun ajava saa käyttää enintään yhtä sarjaa uusia kuivan 
kelin renkaita / kilpailu. 
  
Rengasrikon sattuessa voidaan rikkoontunut kuivan kelin rengas aina korvata ilman 
rangaistusta, kilpailuun ilmoitetusta toisesta saman kelin sarjasta. 
Yksittäisen kilpailun ajava saa käyttää rengasseurantalomakkeeseen merkitsemätöntä  rengasta, 
mutta jos hän tarvitsee korvaavan rengasparin, niin siitä seuraa 10 sek aikarangaistus seuraavan 
kilpalähdön loppuaikaan. 
 
Aika-ajossa vaurioitunut uuden sarjan rengas voidaan ennen kilpalähtöä korvata uudella renkaalla 
ilman rangaistusta. Mutta jos uuteen sarjaan tarvitaan uusi rengaspari, niin siitä seuraa 10 sek 
aikarangaistus ensimmäisen kilpalähdön loppuaikaan. 
 
Aika-ajossa vaurioitunut käytetyn sarjan rengas voidaan korvata merkitsemättömällä käytetyllä 
renkaalla ilman rangaistusta. Mutta jos käytettyyn sarjaan tarvitaan korvaava käytetty rengaspari, 
niin siitä seuraa 10 sek aikarangaistus ensimmäisen kilpalähdön loppuaikaan. 
 
Vaurioituneen renkaan vaihtaminen on aina hyväksytettävä Sarjakatsastajalla. 
Korvaavien renkaiden numerot tulee lisätä katsastajalla olevaan seurantalomakkeeseen. 
 
Kilpailulähdön aikana rikkoontunut kuivan kelin rengas, joka on vaihdettu autosta 
pois, tulee toimittaa ”auton mukana” Park Fermé alueelle ja esittää katsastajalle.  
Tämän jälkeen rengas on toimitettava Michelin rengasasiantuntijan tarkastettavaksi. 
Muutoin tyhjentynyt kuivan kelin rengas tulee ensi tilassa toimittaa vanteineen Michelin 
rengasasiantuntijan tarkastettavaksi, joka etsii vuotokohdan.  
Vuotava vanne ei oikeuta ottamaan käyttöön UUTTA rengasta, vaan vanteen vuoto 
korjataan tai rengas vaihdetaan tarvittaessa toiselle vanteelle. 
 
Kilpalähdössä uuden sarjan rikkoontunut rengas voidaan täydentää uudella renkaalla, mikäli sillä 
ei ole vielä ajettu yhtä kilpailulähtöä kokonaisuudessaan.  
Mutta jos uuteen sarjaan tarvitaan uusi rengaspari, niin siitä seuraa 10 sek aikarangaistus 
seuraavan kilpalähdön loppuaikaan. 
Uusien renkaiden numerot tulee lisätä katsastajalla olevaan seurantalomakkeeseen. 
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Jos uudesta sarjasta on otettu rengas korvaamaan käytetyn sarjan kilpalähdössä rikkoontunut 
rengas, voidaan uusi sarja täydentää uudella renkaalla, mikäli uudella sarjalla ei ole vielä ajettu 
yhtä kilpailulähtöä kokonaisuudessaan. Tällöin uuden renkaan numero tulee lisätä katsastajalla 
olevaan seurantalomakkeeseen. 
 
Korvaavana ollut rengas voidaan myös palauttaa alkuperäiseen sarjaansa, hankkimatta uutta 
rengasta. 
 
Mikään yksittäinen rengasrikko tai sen seurauksena suoritettu lainaaminen toisesta rengassarjasta 
ei oikeuta rangaistuksetta uuden rengasparin käyttämiseen. 
 
Kilpailulähdön jälkeen Parc Ferméssä Toimitsija kuittaa seurantalomakkeeseen ne renkaat, joilla 
on ajettu ko. lähtö kokonaisuudessaan, vähintään 75%.  
Kilpailija ei saa poistua Parc Ferméstä ilman Toimitsijan lupaa. 
 
Seurantalomake on Toimitsijan hallussa aika-ajon alusta lähtien.  
Lomakkeet taltioidaan Sarjakatsastajan toimesta. 
 
Kaikissa muissa tilanteissa, jotka eivät löydy tästä rengassäännöstä, tulee ottaa yhteys Challenge 
Sarjakatsastajaan, joka tekee ratkaisun asiassa. 
  
Rengasseurantalomake on Liite 12. 

 

Vaihtokuljettajat, jotka ajavat kauden aikana samalla autolla 

Renkaat on kohdistettu auton kilpailunumerolle eikä kuljettajalle.  

 

Renkaiden käsittely 

Kaikki renkaiden kemiallinen-, mekaaninen- tai lämpökäsittely on kielletty. Vanteiden puhdistus 

on sallittu. Renkaisiin tarttuneen kumin ja muiden roskien mekaaninen poisto on sallittu. 

 
2.8 Kori ja mitat 
 
Akseliväli: 
Akselivälin mittaus on keskeltä takanapaa keskelle etunapaa.  
996:   2350 mm    + / - 1 % 
997:  2355 mm    + / - 10 mm 
991: 991/1 2460 mm    + / - 15 mm  
 991/2 2456 mm    + / - 15 mm 
 

Lk. 7a: Porschen ko. malliin tai näköismalliin ilmoittamat mitat. 
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Korin ulkopinnat ja ikkunat 

 
Tuulilasi, sivu- ja takalasit: 
Lasien ja plexien tulee olla alkuperäiset. (Liite 10) 
(991: Huom! kiinnityksen pakollinen päivitys!) 
Lämmitettävä tuulilasi on sallittu (GT3 Cup Tech Info 18/2006). 
- luokissa 5c / 5d lämmitettävä tuulilasi on 991.541.111.8B 
Tuulilasin ns. ”repäisykalvot” ovat sallitut:   
- asennus tulee aina ennen käyttöä hyväksyttää Sarjakatsastajalla 
- kalvot on poistettava välittömästi ilman selvittelyjä, mikäli Sarjakatsastaja käskee  

(esim. kalvot eivät ole kunnolla kiinni tai välissä on runsaasti kuplia) 
Takasivulasien ilmareikien peittäminen sateella on sallittua.  
- tulee käyttää kirkasta, väritöntä teippiä 

 
Korirakenne: 
Lk. 7a: Perus korirakenne tulee olla alkuperäinen tai vastaava kuin Cup autossa. Puskurit, ovet, 
lokasuojat ja helmat voidaan muuttaa Porschen Cup, S, R tai RSR mukaisiksi, ts. autosta voidaan 
tehdä jonkin em. Porsche mallin näköismalli. Auton tulee vastata melko tarkasti esikuvaansa. 
Luokiteltuun turvakehikkoon EI SAA tehdä mitään muutoksia. Omavalmisteinen turvakehikko on 
tehtävä rakentamisvuoden AKK:n sääntökirjan mukaisesti. 
 
Lk. 5a, 5b, 5c, 5d,  
: Korirakenne tulee pitää alkuperäisenä, eikä vaihtoehtoisia osia saa käyttää.  
Minkäänlaiset muutokset korirakenteessa eivät ole sallittuja. 

Erikseen sallittujen lisäksi kaikkien muiden korin aukkojen, rakojen, siipien tai muiden pintojen ja 

liitosten umpeen teippaus on kielletty. 
 
991: Auton katossa on ”pelastusluukku” kuljettajan auttamiseksi onnettomuustilanteessa.  
Luukun ja sen lukituksien toimintaa ei saa muuttaa tai haitata mitenkään.  
(Otettava huomioon auton teippauksissa.)  
Auton katossa olevat nostoreiät tulee teipata umpeen niihin tarkoitetulla merkkiteipillä. 

 

Pohjalevyt 

991: Vain etupohjalevy 991.504.601.8B on sallittu. Etupohjalevyä 991.504.601.8A ei saa käyttää, 

vaikka sellainen olisi ollut asennettuna uudessa autossa. (Tech. Info Liite 11.) 

 

Sivujäähdyttimen verkko 

Sivujäähdyttimien pienet jäähdytysaukot on peitettävä varaosaluettelon mukaisilla suojaverkoilla. 

Vaihtoehtoisesti voi käyttää Teknisen tiedotteen 13/2018 mukaista verkkoa. Pyöräaukon puolelta 

saa jäähdyttimen suojata kiveniskuilta verkolla. 

 
Hinauslenkit 
Edessä ja takana tulee autoon toimitetut hinaussilmukat olla asianmukaisesti asennettu. 
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Ohjaamo  

 

Infolaatta 
Jokaisen auton kojetaulussa tulee olla infolaatta, joka näkyy turvakehikkoon asennetun kameran 
kuvassa. Laatta ja tarra toimitetaan kilpailijoille. (Liite 2) 

 

Istuin 
Hyväksynnän voimassaolo AKK:n sääntökirjan mukaan, ml. kansallinen lisäys (5v + 5v). 
Lk. 5a, 5b, 7a: Alkuperäiset istuimet ja kiinnitykset ovat suositeltavia. Kuitenkin vaihtoehtoiset ovat 
sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:  
- vain FIA-hyväksytyt istuimet ja kiinnitykset ovat sallittuja, ja istuimessa on oltava sertifikaatti 

tarra 
- istuimen tulee olla valmistajan ilmoituksen mukaan HANS yhteensopiva 
- auton lattiaan ei saa tehdä mitään muutoksia ja alkuperäiset kiinnitysreiät on käytettävä 

kaikissa tapauksissa 
 
Kiskot ja sivukiinnitykset tulee olla auton alkuperäiset tai istuimen valmistajan hyväksymät ko. 
istuimeen. 
Motorsportin toimittamat istuimen kiinnityskohdan vahvikepalat tulee hitsata koriin, ellei niitä 
autossa vielä ole. (GT3 Cup Tech Info 13/2006) 
 
Tarvittaessa penkki voidaan asentaa max. 30mm alemmas noudattaen Tech. Info ohjeita.  
Kuvat Liitteessä 14. 
Alkuperäisten kiskojen lukituksen välivivusto poistetaan ja kiskot vaihdetaan keskenään ristiin. 
Säilytä sivukiinnityksen L-rautojen jalan suunta, jolla saadaan penkki kauemmas oviputkista. 
Uudessa asennuksessa kiskojen lukot tulevat ulospäin ja niitä on käytettävä molemmin puolin 
erikseen. Sivurautoihin saa porata uudet 8mm reiät max. 30mm alemmas. Penkin ja sivuraudan 
väliin saa tarvittaessa asentaa yhden välipalan kiinnitystä kohden. Välipalan max. paksuus 5mm, 
ulkohalkaisija 30mm ja reikä 8mm. 
Jos auto tehdään vakioautosta, niin istuimen kiinnitys AKK:n sääntökirjan mukaisesti. 
 
Lk. 5c, 5d: Istuimen tulee olla alkuperäinen Recaro, ko. automallin varaosanumerolla. 
Istuimen kiinnitysosien tulee olla alkuperäiset, ko. automallin varaosanumerolla. 
Auton lattiaan ei saa tehdä mitään muutoksia ja alkuperäiset kiinnitysreiät on käytettävä kaikissa 
tapauksissa. 

Istuimen runkoon ja toppauksiin / verhoiluihin ei saa tehdä mitään muutoksia pl. irtotyynyt, joita 

saa vaihtaa. Tyynyjen tulee olla alkuperäisiä, Recaro:n ko. istuimeen tarkoittamia. 

 

Istuimen muokkaaminen poistamalla, lisäämällä tai muokkaamalla Liite 8:n kuvan mukaisia 

vihreitä pehmusteita alkuperäiseen Recaro istuimeen on kielletty. 

Recaro toimittaa 3 eri kokoisia pehmusteita vihreällä merkityille alueille. Niiden käyttö on sallittu, 

mikäli niitä ei ole muokattu.  

 

Keltaisella merkittyjen alueiden verhoilu Liite 8:ssa sallitaan muutettavaksi joko alkuperäisillä 

Recaro pehmusteilla tai käyttämällä mustaa palamatonta pehmustemateriaalia, jonka paksuus ei 

missään kohtaa ylitä 50mm.  

Käyttö tai vaihto vaativat katsastajan hyväksynnän. 
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Turvavyöt 

 
Hyväksynnän voimassaolo AKK:n sääntökirjan mukaan, ml. kansallinen lisäys (5v + 5v). 
Lk. 5a, 5b, 7a: Alkuperäisiä, ko. automallin varaosanumerolla olevia turvavöitä suositellaan. 
Kuitenkin vaihtoehtoiset turvavyöt ovat sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 
- FIA-hyväksytyt 6-pistevyöt, oikein asennettuna  
- jokaisessa vyön osassa on oltava sertifikaatti merkki  
- vöiden tulee olla valmistajan ilmoituksen mukaan HANS yhteensopivat  
- lantiovyön kiristyssolki ei saa ”kantaa” penkin läpivientiin 
Jos auto tehdään vakioautosta, niin turvavöiden kiinnitys AKK:n sääntökirjan mukaisesti. 
 
Lk. 5c, 5d: Vöiden tulee olla alkuperäiset, ko. automallin varaosanumerolla. 

 

Ohjaamon tuuletus 

Ainoastaan tehdasasenteinen tuuletusputki sallitaan ohjaamon tuuletukseen (NACA-aukosta 

auton keulassa). Tuulilasin puhallusta ei saa muuntaa. Ohjaamon lisätuuletukseen saa käyttää 

vain olemassa olevia takasivuikkunoiden alkuperäisiä aukkoja. 
Tuuletusjärjestelmään ei saa tehdä muutoksia, vaikka käytettäisiinkin lämmitettävää tuulilasia. 

 

Raitisilman tuloa sisään saa rajoittaa teippaamalla etuluukun NACA-aukkoa. 
Tulee käyttää kirkasta, läpinäkyvää teippiä  

 

Turvaverkot 
991/1: Vasemman puolen turvaverkon käyttäminen on pakollista. 
Verkko ja kiinnitys 2017 mallin varaosaluettelon mukaisesti ja kireällä. 

 
991/2: Molempien turvaverkkojen käyttäminen on pakollista. 
Verkot ja kiinnitykset on oltava ko. mallin varaosaluettelon mukaisesti ja kireällä. 

 

Maavara 
 
Kilpailukuntoisen auton minimi maavara (ml. lisäpainot), autossa Sarjaan hyväksytyt slicks 
renkaat, ei saa olla pienempi kuin määritetty mitta, joka mitataan määrätyistä mittauspisteistä, 
esikatsastuksessa ja milloin tahansa tapahtuman aikana tultaessa radalta.  
Maavaraa voidaan muuttaa säätöalueen rajoissa, kunhan minimi mittaa ei aliteta, vaikka alla olisi 
jo Park Ferméssä vähän jäähtyneet, kuluneet slicks renkaat. 
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Mittaustapa 
Mittaus: 
Maavara mitataan ilman kuljettajaa. 
Mittauspisteet on kuvattuna liitteessä. (Liite 7) 
 
996/997: 
Etuakselin kohdalta mitattuna, vähintään 67mm. 
Mittauspisteet  etuakselilla ovat tukivarren / kulmalevyn kiinnityspultin (M14x120) kannasta 
vertailutasoon. Kiinnityspultin alla olevan 8mm prikan tulee olla paikallaan. 
 
Taka-akselin kohdalta, vähintään 110mm.  
Mittauspisteet taka-akselilla, poikittaispalkin koneistetuista pinnoista vertailutasoon. 
 
991: 
Etuakselin kohdalta mitattuna, vähintään 77mm. 
Mittauspisteet etuakselilla ovat tukivarren / kulmalevyn kiinnityspultin (M12x105) kannasta 
vertailutasoon. 
 
Päivitys: MY 2013 autoista on pultin alta poistettava pysyvästi 10mm prikka 991.341.641.8A sekä 
alkuperäinen pultti on korvattava pultilla 999.072.864.01 (M12x105). 
MY 2014 alkaen ko. prikkoja ei enää ole. 
 
Taka-akselin kohdalta, vähintään 98mm.  
Mittauspisteet taka-akselilla ovat poikittaispalkin takimmaisista koneistetuista pinnoista 
vertailutasoon. 
 
Lk. 7a: Porschen ko. malliin tai näköismalliin ilmoittamat mitat ja mittauspisteet. 

 

Mittauspaikka 

Maavaran mittaus tapahtuu mittausalustalla katsastuksen aikana. Mittausalusta on Tiimien 

käytettävissä maavaran tarkistamista varten katsastajien sopimuksen mukaan. Mittaus voidaan 

tehdä myös ratavarikolla aika-ajon aikana. 
 
Kilpailupaikan mittaukset ovat ratkaisevat, vaikka näyttäisivätkin vähän eri lukemaa, kuin kilpailijan 
kotonaan tekemät mittaukset. Minimi mitat eivät tällöinkään saa alittua. 
 
2.9 Ilmanohjaimet 
 

Lk. 5a, 5b, 5c, 5d: Tulee käyttää alkuperäistä siipeä ja siiven kiinnikkeitä.  

Katso: 1.1 Hyväksytyt luokat / autot, Säätöjen rajat. 
Lk. 7a: Porschen ko. malliin tai näköismalliin ilmoittamat mitat ja kiinnitykset. 

 
2.10 Sähköjärjestelmät 
 

Lk. 5a, 5b, 5c, 5d: Säilytettävä alkuperäisenä. 

Lk. 7a: Sähköjärjestelmä 12v. Johtosarjan, releiden, katkaisijoiden, ym. vast. muutokset vapaat. 
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Moottorin ohjainyksikkö (ECU) 
Lk. 5a, 5b, 5c, 5d: Vain moottorin alkuperäinen ohjausyksikkö (ECU) ja alkuperäinen ohjelmointi 
ovat sallittuja. ECU:n muuttaminen tai uudelleen ohjelmointi on ehdottomasti kielletty.  
Mitään ylimääräistä elektroniikkaa ei saa asentaa ECU:n ja moottorin väliin, johtosarjan on oltava 
alkuperäinen. 
ECU voidaan satunnaisesti takavarikoida ja korvata toisella, milloin tahansa.  
Korvaavan ECU:n käyttö on kuitenkin niin lyhytaikaista, että sillä ei ole merkitystä auton 
kokonaiskäyttöajan taltioitumiselle. 
Valtuutettu Porsche teknikko ja Sarjan katsastajat voivat tarkastaa ECU:n ohjelmoinnin ja/tai 
kopioida ECU:n tiedot milloin tahansa. 

Lk. 7a: Moottorin ohjainyksikkö (ECU) on vapaa, mutta luistonestojärjestelmä on kielletty. 

 

Akku 
Lk. 5a, 5b: Akun tulee olla alkuperäisen kokoinen, alkuperäisellä kiinnityksellä ja alkuperäisellä 
paikallaan.  
Navat on suojattava oikosulun välttämiseksi. Pelkkä teippi ei riitä suojaukseksi. 
Lithium akkujen käyttö on kielletty. 
 
991: Akun tulee olla alkuperäinen ko. automallin varaosanumerolla. 

Sen tulee olla alkuperäisellä kiinnityksellä ja alkuperäisellä paikallaan. 
 
Lk. 7a: Jos akku ei ole alkuperäisellä kiinnityksellä ja alkuperäisellä paikallaan, niin sen sijoitus ja  
kiinnitys on tehtävä AKK:n sääntökirjan mukaisesti.  
Navat on suojattava oikosulun välttämiseksi. Pelkkä teippi ei riitä suojaukseksi. 
Lithium akkujen käyttö on kielletty. 

 
Valot 
Lisäjarruvalo tulee kytkeä toimimaan takasumuvalona ja takavaloissa oleva takasumuvalo on 
poistettava toiminnasta. (GT3 Cup Tech Info 5/2010) 
Sirpaloitumisen estämiseksi valot suositellaan teipattavan.  
Vain kirkas, väritön teippi on sallittu. 
Lk. 5a, 5b, 5c, 5d: Kaikkien valojen tulee olla ko. mallin alkuperäiset.  
Lk. 7a: Kaikkien valojen tulee olla ko. mallin alkuperäiset tai näköismallin mukaiset. 

 
2.11 Polttoainejärjestelmä 
 
Polttoainejärjestelmän tulee olla ko. automallin alkuperäinen ja toimia tarkoitetulla tavalla. 
Polttoainetankin tulee olla alkuperäinen tai ko. malliin tarkoitettu.  
FIA hyväksytty turvatankki, jonka leimat ovat voimassa FIA:n sääntökirjan mukaisesti.  
Sallitaan ko. automalliin tarkoitettu pikatankkaus järjestelmä sekä alkuperäisen, että turvatankin 
yhteydessä. 

Lk. 5c, 5d: Autolla ajaminen polttoainepumput huoltoasetuksessa on kielletty, ellei tekninen 

ongelma järjestelmässä sitä vaadi.  

Järjestelmää saa käyttää mikä tahansa pumppu huoltoasetuksella vain yhden kierroksen ajan. 
Lk. 7a: Polttoainejärjestelmä FIA sääntöjen mukainen. 
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2.12  Voitelujärjestelmä  

 

Voiteluaineet 

 

Moottori: 

Mobil 1 0W-40 moottoriöljy on pakollista. Kaikki lisäaineet on kielletty  

 

Vaihteisto: 

Mobilube 1 SHC 75W-90 vaihteistoöljy on pakollista. Kaikki lisäaineet on kielletty. Koko 

osakilpailun ajan vaihdelaatikossa on oltava vähintään 2,7litraa vaihteistoöljyä. 

 

2.13  Tiedonkeruu  

 
Lk. 5b, 5c, 5d: Tiedonkeruujärjestelmän on oltava alkuperäinen:  
a) Käytettävä auton alkuperäistä näyttöä. 
b) Hyväksytyt anturit on lueteltu automallikohtaisissa varaosaluetteloissa. 
c) Kaikkien antureiden tulee olla järjestelmän valmistajan hyväksymiä ko. järjestelmään. 

Kaikki muut anturit on kielletty (mm. iskunvaimentimien anturit).  
d) Muita antureita ei sallita, toimivia tai ei, autoon kiinnitettynä. 
e) Langaton (radio tai IR tai muulla tavalla) tietojen siirto autoon tai autosta on kielletty. 
Lk. 5a, 7a: Tiedonkeruujärjestelmä on vapaa. 
 

Radiojärjestelmä 
Kuljettajan ja varikon välinen radiopuhelinyhteys on pakollinen. 
Radioyhteyden on oltava toiminnassa aika-ajossa sekä kilpailulähdöissä. 
Radioyhteyden rikkoontumisesta on välittömästi tiedotettava Sarjan katsastajalle. 
Radioyhteyden puuttuminen saattaa olla este radalle pääsyyn. 
 
Lk. 5a, 5b: Lähettimellä varustettu radiolaite saadaan kytkeä auton sähköjärjestelmään vain 
oikean puolen jalkatilassa, keskitunnelin vieressä olevan mustan 12-napaisen pistokkeen kautta. 
Pinni 1 = 30(+),  Pinni 2 =15(+),  Pinni 3 = 31(-).  Kaikki muut kytkentätavat ovat kiellettyjä. Liite 13. 
 
Lk. 5c, 5d: Lähettimellä varustettu radiolaite tulee kytkeä auton sähköjärjestelmään vain oikean 
puolen jalkatilassa, keskitunnelin vieressä olevan harmaan 4-napaisen pistokkeen kautta. Liite 13. 
Ratissa oleva tangenttinappi kytkeytyy myös tuon pistokkeen kautta. 
Lk. 7a: Lähettimellä varustettu radiolaite tulee kytkeä auton sähköjärjestelmään kuten Lk. 5b:ssä 
tai niin, että kytkentä ei mahdollista telemetrian käyttöä. 
 
Kuljettaja voi käyttää korvatulppakuulokkeita tai ns. rallimallin kuuloke / mikrofoni sarjaa. 
Jos käytetään kypärään asennettavaa sarjaa, tulee sarjan ja sen asennustavan olla ko. 
kypärävalmistajan hyväksymä. (Todiste maahantuojalta on esitettävä katsastuksessa.) 
Radiopuhelin tulee kiinnittää autoon siten, että se ei pääse irtoamaan missään ajotilanteessa. 
Kuljettajien välinen radiopuhelinyhteys (myös varikon kautta toimiva) on kielletty.  
 
Tiimit / kuljettajat ovat vastuussa siitä, että jokaisen kuljettajan radioyhteys on keskenään eri 
taajuudella, myös Tiimin sisäisesti. 
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Telemetria on kielletty. Radioyhteyden kautta saa siirtyä vain ”puhetta”.  
Mitään muita elektronisia laitteita ei saa kytkeä auton sähköjärjestelmään. 

Ainoa poikkeus on sisäänrakennettu renkaiden paineiden seuranta, joka käyttää radiolähetintä. 
 
Autoon ei saa kytkeä mitään ulkopuolista tietokonetta tai vast. aika-ajon ja kilpailulähtöjen 
alkamisen ja niiden jälkeisen Parc Fermén avautumisen välisinä aikoina. 
 
Katsastushenkilöstö voi milloin tahansa kilpailutapahtuman aikana tarkistaa ja tallentaa 
tiedonkeruujärjestelmän tiedot. 

 

Datan tallennus 

Lähtöön valmistautumisesta Parc Fermén päättymiseen aika-ajon ja kilpailulähdön aikana 

ainoastaan Sarjaorganisaattori tai sen nimeämä henkilö saa kytkeä tietokoneen autoihin. Samana 

aikana mitään ulkoista yhteyttä (myöskään langatonta) ei saa kytkeä autoon. Kukaan kilpailija ei 

saa lukea muiden Tiimien kuin omansa sensoreiden dataa. 

Kaikki tämän säännön rikkomukset saattavat johtaa hylkäykseen aika-ajosta tai kilpailulähdöstä. 

 

Lk. 5c, 5d: Cosworth:n valmistama tehdasasenteinen tiedonkeruulaite on pakollinen. Cosworth-

järjestelmä on autokohtainen eikä sitä saa vaihtaa. 

Kaikki harjoitusten, aika-ajojen ja kilpailulähtöjen aikana kerätty data on luovutettava 

pyydettäessä katsastajalle tai Sarjaorganisaatiolle. 

 

Ajanotto Transponderi 

Transponderi on asennettava oikean etupyörän lokasuojan sisäpuolelle kuvan osoittamalla 

tavalla. Kun transponderissa on kuljettaja ID toiminto, saa matkustajan puolelle asentaa 

ylimääräisen katkaisimen, jonka ainoa toiminto on vaihtaa transponderi kuljettajan ID. 
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2.14 Sekalaista 

 

Sinetit 

Seuraavat kohteet ovat sinetöitävissä: 

 

• Moottori: 

 • Venttiilinkoppa, vasen (1x) 

 • Venttiilinkoppa, oikea (1x) 

 • Öljypumppu, vasen (1x) 

• Motronic ECU: 

     • Johtosarjan pistokkeet (2x) 

 

Mikäli autoon on asennettu sinettejä tai merkintöjä katsastajan tai Porschen taholta, niitä ei saa 

vahingoittaa, vaihtaa tai uusia. Mikäli yksi tai useampia vahingoittuneita tai puuttuvia havaitaan, 

auto voidaan hylätä osakilpailusta. 
 
Aina ennen korin korjauksia/hitsauksia ota yhteys Challenge-sarjan katsastajaan. Hän antaa luvan 
ECU:n sinettien poistoon. Korjauksien jälkeen on auto toimitettava katsastajalle tarkastettavaksi ja 
uudelleen sinetöitäväksi ilman erillistä pyyntöä. Poistetut sinetit on annettava katsastajalle. 

 

Kilpailun aikana pudonneet tai vahingoittuneet sinetit on ilmoitettava katsastajalle kirjallisesti 

viimeistään tunti Parc Fermén sulkemisen jälkeen. 

 

Kamerat 
Sisäkamerat ovat sallittuja, kunhan ne on kiinnitetty turvallisesti. Kameran kiinnityksessä tulee olla 
erillinen metallivaijeri. Järjestäjät voivat asentaa oman kameransa kilpailijan autoon tai käyttää 
kilpailijan kameran kuvaa sarjan hyödyksi.  
Järjestäjän tulee voida kopioida kameroiden muistikortit heti ajon jälkeen. 
 
Ulkopuolisia kameroita ei suositella, mutta ne ovat sallittuja, kunhan ne on kiinnitetty turvallisesti. 
Niiden tulee olla pieniä ja huomaamattomia, lähellä korirakennetta, eivätkä ne saa ulottua ylhäältä 
katsottuna auton ääriviivojen ulkopuolelle. Kamera ei saa olla varsien päässä ja se saa olla 
kiinnityksineen max. 50mm kiinnityspinnasta. Metallivaijeri on oltava varmistuksena. 
 
Kaikki kamerat on oltava kiinnitettyinä katsastuksessa. 
 

Oikeus kuviin ja copyright, katso urheilusääntöjen kohta 18.1 

 

Huomatkaa 

 

Kaikki mitä näissä säännöissä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä. 

Kaikenlainen materiaalin lisääminen tai poisto, lämpökäsittely tai pinnoittaminen, osien 

ominaisuuksien tai mittojen muuntamiseksi on kiellettyä. Osan kiinnittäminen eri asentoon tai 

paikkaan kuin alkuperäiseen on kielletty. Sallitut muutokset eivät saa aiheuttaa sääntöjen 

vastaisia muutoksia. Kaikki sallitut muutokset saavat palvella vain suunniteltua tarkoitusta. 

Sarjaorganisaattorin päätös joka koskee näitä sääntöjä, on lopullinen. Organisaattori varaa 

oikeuden muuttaa näitä sääntöjä. 
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Osa 3 Liitteet / Piirustukset  

Liite 1 – Kangasmerkit 2021 

Kaikkien Tiimin aikuisjäsenten tulee kilpailutapahtuman aikana käyttää yhtenäistä, Challenge 
organisaation hyväksymää paitaa tai takkia, joissa on vasemmassa rinnassa Challenge sarjan 
logo, jossa yhteistyökumppanin logo. 
Challenge organisaation kautta on mahdollisuus lunastaa Tiimin jäsenille virallinen tekninen        
T-paita sekä virallinen takki, johon Tiimeillä on mahdollisuus painattaa myös oma Tiimi-logo sekä 
sponsoreiden logot. 
 
Tiimin mekaanikkojen haalareissa ym. asuissa tulee olla vasemmassa rinnassa Challenge sarjan 
logo, jossa yhteistyökumppanin logo. Tiimi-asujen ja -haalarien mainoksia koskee samat 
määräykset, kuin autojenkin mainoksia.  Sanktiomaksu 300 €. 
 
Kaikkien kuljettajien ajohaalarissa tulee olla: 

A) Vasemmassa rinnassa Challenge sarjan logo, L130  
B) Oman Tiimin virallinen logo sijoitetaan oikeaan rintaan, L130 
C) Vasemmassa hihassa ylhäällä Michelin merkki. L130 

 

 
 
Merkit tulee olla palamatonta kangasta sekä ommeltava Nomex langalla. 
Brodeeraukset saa tehdä vain päällimmäiseen kankaaseen. 
Ajovarusteiden kuumapainatukset saa suorittaa vain varusteiden valmistaja.  
Painatuksista on katsastuksessa esitettävä sertifikaatti.  
Kaikkien ajovarusteiden mainoksia koskee samat määräykset, kuin autojenkin mainoksia.    
Sanktiomaksu 500 €. 
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Liite 2. Tarrat 2021– Sticker Regulations 2019*  

 

 

 
 

 
 

 

 

     L200 mm x K100 mm 
 
Infolaatta kojetauluun.   
Auton ohjaamossa ei saa olla muita mainoksia / tarroja, kuin tämä Infolaatta. 
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Kaikissa autoissa, jotka kilpailevat Porsche Sprint Challenge NEZ Sarjassa on oltava tarrat alla 
esitetyn mukaisesti, tarkasti oikeilla paikoillaan, koko kilpailutapahtuman ajan, alkaen 
esikatsastukseen tultaessa, (erillinen teippausohje). Sanktiomaksu 300 €. 
Järjestäjä antaa yhdet pakolliset tarrat ja merkit kuljettajaa kohden kaudessa, sisältäen nimet, 
numerot, tarra infolaattaan sekä Sarjamainokset ja kangasmerkit.  
Lisätarrat ja -merkit veloitetaan erikseen kilpailijalta. 
 

 

 
  

Porsche Sprint Challenge Finland - Sticker Regulation 2021 

Number Quantity Size (mm) Colour Logo / Symbol Positioning 

1 2 K100 VM original colours VM Front bumper. Rear bumper, upper edge 

2 1 120 x 557 Michelin original colours MICHELIN Front bumper  

3 1 70 x 290 blue-white-red or white Mobil 1 Rear bumper 

4 2 61 x 361 Michelin original colours MICHELIN Rear bumper 

5 2 55 x 250 white-red-black EUROWAGON Front bumper, left and right 

6 2 300 x 300 white-black Starting number with Serie logo Door, left and right 

7 2 100 x 300 blue-white  MAPEI Door, left and right 

8 2 80 x 300 orange-white SPORTTIVEIKOT Door, left and right 

9 2 end plate white-red-black VIKING LINE Cargo Rear wings end plate, left and right 

10 2 K30 black or white gt3cup.fi A-pillar, left and right 

11 2 K150 yellow Starting number   Windscreen, top, right and rear window, top, center 

12 1 K160 white-black PORSCHE Windscreen, top   

13 2 70 x 290 blue-white-red or white Mobil 1 Front bumper, left and right 

14 1 + 1 FIA rules FIA rules Flash + E      (FIA Stickers) Front bonnet, left 

15 2 red with white outline Lift hole Roof, left and right 

16 1 Original black or white PORSCHE Rear, original place 

17 1 Original black or white GT3 Cup Rear, original place 

18 2 B-pillar Drivers nationality flag B-pillar, left and right 

19 4 K70 white Drivers name Windscreen, rear- and side windows 
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Liite 3. Painot 

1) Minimipainot: (Auto ajokunnossa + kuljettaja ajovarusteineen) 
Auton minimipaino: (Auto ajokunnossa) 
 
     Minimipaino (ml. Kuljettaja) Auton minimipaino 
 
996)  996   MY 1998 – 2005  1230kg  1150kg 
 
 
997)  997.1 MY 2005 – 2009  1255kg  1170kg 
 
  997.2 MY 2010 - 2013        1290kg  1200kg 
 
991)      991.1 MY 2013 - 2016         1325kg  1225kg 
 
            991.2 MY 2017 -         1355kgg  1225kg 
 
Lk. 7a:          Rakennetun auton minimipaino on näköismallille Porschen ilmoittama paino, 
                     sekä +100 kg = minimipaino kuljettajan kanssa. 
                     Painot on ilmoitettava järjestäjälle 15.5.2021 mennessä. 
 
2) Kilpailutapahtuman aikana tarkastuksissa punnitaan vain pelkkä auto. 
Käytetään laskennallista painoa (luokan minimipaino – kuljettajan paino). 
Auto ei tällöinkään saa olla kevyempi, kuin automallin ilmoitettu minimipaino. 
Kilpailupaikan vaa’at ovat ratkaisevat, vaikka näyttäisivätkin vähän eri lukemaa, kuin kilpailijan 
kotonaan käyttämät vaa’at. Auton vapaaehtoinen punnitus (vaakojen näyttämän tarkistus) on 
mahdollista aika-ajon alkuun saakka. 
 
3) Mikäli auto todetaan alipainoiseksi, kutsutaan paikalle katsastuksen päätoimihenkilöt. 
Auto punnitaan uudestaan kolme kertaa, vaa’at aina välillä nollaten ja auton renkaat aivan 
keskellä vaakaelementtejä. Auton lopulliseksi painoksi merkitään näiden kolmen punnitustuloksen 
keskiarvo. Jos lopullinen tulos on alle minimipainon, esitetään asia Tuomariston käsiteltäväksi. 
 
4) Kilpailupaikan vaaoilla toleranssi auton punnituksissa on 2kg. 
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Liite 4. Tasauspyörästön lukon asetukset  
 
Lk. 5c, 5d: 
Lukon ramppikulmat on oltava oheisen kuvan mukaisesti. 
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Liite 5. Tasauspyörästön lukon kokoonpano 
 
LK 5c, 5d: Lukon kokoonpano on oltava oheisten kuvien mukaisesti  
 
MY 2013    

  
 
MY 2014-     
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Liite 6. Tukivarret 

Etutukivarteen tulevan reaktiotangon kiinnityksen säätö tulee olla kuvan mukaisesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raidetankojen ja takapään säätötankojen uniball-nivelet 
997: Raidetankojen ja takapään säätötankojen uniball-nivelien spacer-prikkojen määrä, paksuus ja 
sijainti tulee olla Liite 6 kuvien mukaisesti. 
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Liite 7. Maavaran mittaus 

 
Lk. 5a, 5b: Minimi maavara taka-akselilla 110mm 

 

 

 
Lk. 5a, 5b: Minimi maavara etuakselilla 67mm 
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Lk. 5c, 5d: Minimi maavara taka-akselilla 98mm 

 
 
 
Lk. 5c, 5d: Minimi maavara etuakselilla 77mm 

 

 
Edessä tulee pohjalevyn kulmat leikata kuvan mukaisesti. 
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Liite 8. Istuimen pehmusteet 

Lk. 5c, 5d: 
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Liite 9. Onnettomuusvoimatallennin (ADR) 
 
Tulevaisuudessa kaikki autot, jotka ottavat osaa, tullaan varustamaan ADR-laitteilla. Aikataulu on 
vielä toistaiseksi avoin. 
ADR:n käyttöönotto tulee tapahtumaan yhteistyössä Sarjan ja FIA:n kesken. ADR-laitteisiin ei saa 
koskea tai niitä poistaa ilman missään vaiheessa ilman Sarjan ennakkolupaa.  
Huomioikaa seuraavat asiat: 
 
 
 

  

ADR-tallennin kiinnitetään erityiseen 
pidikkeeseen kolmella ruuvilla. Pidike 
puolestaan on kiinnitetty erityisillä ruuveilla ja 
muttereilla kohti rungon keskitunnelin 
takaosaa, vaihteensiirtäjän venttilikotelon 
etupuolelle, kuten vasemmalla olevassa 
kuvassa esitetään. 

Asennusta ei saa missään olosuhteissa 
muuttaa. 

 

 

 
  

Normaalisti ‘Power’ LED palaa vihreänä 

 

Sarjan tekniselle henkilökunnalle on 
ilmoitettava, mikäli ‘Status’ LED vilkuttaa 
punaista, ‘Data’ LED näyttää sinistä tai ‘Power’ 
LED on pimeä 
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Liite 10. Alkuperäisen Porsche tuulilasin tunnistus 
 
Kaikki alkuperäiset Porsche tuulilasit tunnistaa Porsche logosta (kuvassa punaisen neliön sisällä) 
riippumatta varaosanumerosta. 
 

 
 

Liite 11. Keulan pohjalevy 

 

Lk. 5c, 5d: 
 

  
991.504.601.8A - KIELLETTY 991.504.601.8B - sallittu 
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Liite 12. Rengasseurantalomake 
 

Tire Tracking  2021  Slick Tires    
Porsche Sprint Challenge NEZ        

Date   Race Track        Race Number 

                   

Competitor's 
Name           

 
    

                   

Tire numbers logged before qualifying    
 

    

New/Used                          Official initials 

N/U 
  Tire Numbers 

   Quali 1.Start 
 

2.Start 3.Start 

 
    

      Official Official Official Official 

                
 

  

             
 

  

                
 

  

             
 

  

                
 

  

             
 

  

                
 

  

             
 

  

                
 

  

                
 

  

Signature of Competitor or Team Chief          

                   

New tire numbers after a puncture     
 

    

New                          Official initials 

   
Tire 

Numbers   Quali 1.Start 
 
2.Start 3.Start 

N           Official Official Official Official 

N               
 

  

N               
 

  

N            
 

  

N               
 

  

- This form must be completed and returned to Officials before Qualifying 
- If a tire has been used during entire competition start, min 75%,  

Officials log tire numbers in Parc Fermé 
- These forms are stored by the Organization 
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Liite 13. Radiopuhelimen kytkentä 
 
Lk. 5a, 5b: 
 

        
 
 
 
Lk. 5c, 5d: 
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Liite 14. Penkin asennus 
 
Lk. 5c, 5d: 
 

     
 

     
 


