
BMW RACING CLUB FINLAND ry, tiedote 2011 

AJOSESSIOT KAUDELLA 2011 – yhteistyössä mukana PRCF (Porsche Racing Club Finland) 

BMW Racing Club Finland järjestää jäsenilleen mahdollisuuden osallistua ajoharjoitteluun Ahvenistolla ja 

Alastarossa kaudella 2011. Vuodesta 2008 toteutetut ajoharjoittelutapahtumat tunnetaan BMW-

harrastajien keskuudessa ns. ”Terhon päivinä”. Jatkossa järjestelijänä toimii BMW Racing Club Finland ry.  

Vuoden 2011 osalta BRCF ja PRCF ovat sopineet yhteistyöstä rataharjoittelusessioiden järjestämisessä. 

Lähtökohtaisesti jokaisella asiasta kiinnostuneella BRCF:n ja PRCF:n jäsenellä on mahdollisuus osallistua 

rataharjoittelusessioihin. Osallistuminen ei edellytä minkäänlaista aiempaa ajokokemusta radalla, vaan 

tarkoituksena on nimenomaan tarjota mahdollisuus harjoitella rata-ajoa ruuhkattomilla ajovuoroilla. Tästä 

syystä osallistujien määrä on rajoitettu, jotta jokaisella on mahdollisuus rauhassa ilman ruuhkaa ja 

"puristuksen" tunnetta harjoitella rata-ajoa. Ajoaikaa on 3-4 tuntia ja niitä ei ole jaettu esim. 20min/1h 

sloteihin. 

Aikaisimpina vuosina osallistujien määrä on rajoitettu 20 autoon, joista samanaikaisesti paikalla on ollut 10-

15 autoa. Radalla autoja on ollut samanaikaisesti  noin 4-6 autoa kerrallaan eli tilaa on ollut hyvin. Tästä 

syystä kaudella 2011 osallistujien määrää nostetaan 35 autoon. Määrän noston jälkeenkin tilaa riittää 

radalla.  

Jos mukaan saadaan 35 autoa, on osallistumisoikeuden hinta vain 160 euroa per auto (max 3. kuljettajaa 

per auto, lisäkuskin hinta á 20 euroa) koko harjoittelukaudesta!  

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja nopeimmat ovat varanneet paikkansa jo 2010 talvella, 

mutta vielä mahtuu mukaan.  

HUOM: Porsche Racing Club Finlandin jäsenille on 10 auton kiintiö. Jos BRCF:n jäseniä osallistuu alle 25, niin 

kiintiö kasvaa kunnes max. 35 autoa on kasassa. 

Ilmoitamme kotisivuillamme kun paikat on täytetty. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2011 tai aiemmin 

paikkojen täyttyessä. 

HARJOITTELUN PERIAATTEET 

Ajoharjoitteluvuoroilla ei ole ratahenkilöstöä. Jokainen ajaa radalla omalla vastuulla annettujen kirjallisten 

ohjeiden mukaisesti. Tapahtumapaikalla jokainen allekirjoittaa vastuuvapautuslomakkeen, jossa kuljettajan 

vakuuttaa ajavansa omalla vastuullaan ja vastaavan aiheuttamistaan vahingoista muille ja ratayhtiölle. 

Tapahtuman historian aikana ei ole tapahtunut mitään sellaista, joka olisi edellyttänyt vastuuasioiden 

selvittelyä, vaan ajotapahtumat ovat toteutuneet turvallisesti ja mikä tärkeintä – hauskaa pitäen!  

Ratasessioiden johtava periaate on ollut se, että nopeammat kuljettajat huomioivat hitaammat eli sessiot 

toimivat harjoittelualustana tuleville kilpakuskeille, jotka ovat innostuneet ajamisesta merkkikerhojen 

ratapäivillä, mutta haluavat ”syventää” ajoharrastustaan. 

Paikalla on aina ns. Valvoja. Hän valvoo, että homma toimii ja ajo on turvallista. Homma on toiminut aina 

hyvin ja valvojan diktatuurisia oikeuksia ei ole koskaan tarvinnut käyttää. 

Lisätietoja ajamisen edellytyksistä täällä BRCF:n nettisivuilta (rataharjoittelu). 

YHTEISTYÖ PORSCHE RACING CLUB FINLAND ry:n kanssa. 

Molempien yhdistysten tavoitteena on ollut miettiä yhteistyömalleja, joiden avulla voidaan 

kustannustehokkaasti järjestää molempien kerhojen jäsenille mahdollisuus harjoitella ajamista Suomen 

moottoriradoilla. Yhteistyö on luontevaa, koska jo aiemmin Terhon päivillä on säännönmukaisesti 

osallistunut Porscheja ja myös muissa yhteyksissä molempien merkkien autoharrastajat ovat osoittaneet 

mielenkiintoa tutustua toistensa kilpakalustoon sekä ajaa yhteisissä ajotilaisuuksissa. 
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BMW:llä ja PORSCHELLA AJAMAAN – MITEN ONNISTUU? 

Osallistumisoikeus on BRCF:n ja PRCF:n jäsenillä. PRCF:n jäsenien ei tarvitse liittyä BRCF:n jäseniksi. 

Ilmoittaudu osoitteessa: http://www.brcf.fi/rataharjoittelu/ilmoittautumislomake/. Sivulta löytyy 

lisätietoa maksuista. 

RATASESSIOAJAT 2011 (ajat Ahvenistolla ellei toisin todeta) 

päivämäärä aika huom.  
13.5 (pe) 15-18   

5.6 (su) 9-12   
18.6 (la) 09-13 KILPAILUPÄIVÄ: 

kilpailutoiminta klo 
13-18 
 
Ajosessio avoin (9-
13) kaikille BRCF:n 
jäsenille 

8.7 (pe) 15-18  

22.7 (pe) 15-18  
11.8 to 15-18  
28.8 (su) 9-13 KILPAILUPÄIVÄ: 

kilpailutoiminta 13-18 
 
Ajosessio avoin (9-
13) kaikille BRCF:n 
jäsenille 

4.9 (su) 9-12  
10.9 (la) 13-17 ALASTARO 

 
 

 

 


