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KILPAILUSÄÄNNÖT

Versio v.2020.1

Muutokset sääntöjen edelliseen versioon on merkitty keltaisella. Mikäli otsikko on merkitty, 
koko sääntökohta on uudistunut.

PRCF:n hallituksella on aina etusija tulkittaessa kiistanalaisia sääntöasioita sekä mahdollisuus 
myöntää erivapauksia. PRCF:n hallitus varaa oikeuden sääntöjen tarkentamiseen kauden 
aikana.

Kaikkien sarjan osakilpailuihin osallistujien tulee lukea nämä säännöt ennen sarjaan tai 
kilpailuihin ilmoittautumista. Ota yhteyttä PRCF:n edustajiin, jos sinulla on säännöistä jotain 
kysyttävää tai jokin asia on epäselvää.

© 2020 Porsche Racing Club Finland ja PRCF Esports – logojen käyttö on tarkkaan säädelty ja
niiden käyttäminen ilman PRCF:n lupaa on ehdottomasti kielletty. Kopioiminen missään 
muodossa ilman PRCF:n lupaa on kielletty. Kysy tarvittaessa lupaa.

Viimeisimmät muutokset: 19.12.2020
-Kalenterimuutossääntöä tarkennettu
-Kalenteri päivitetty
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1 URHEILUSÄÄNNÖT

Yleistä

Porsche Racing Club Finland ry:n (PRCF) tarkoituksena on tarjota jäsenistölle mahdollisuus nauttia 
autourheilusta kilpailemalla toisiaan vastaan järjestäytyneesti ja turvallisesti. Tavoitteena on myös pitää 
autourheiluharrastuksen kustannukset alhaisina. PRCF Esports -sarjan osakilpailut ovat jäsentenvälisiä 
harrastetapahtumia, joissa pyritään kanssakilpailijoiden kunnioitukseen sekä kehittämään ja vaalimaan 
urheiluautoperinnettä. 

Vastuu

Osallistuminen PRCF Esports-lähtöihin tapahtuu kilpailijan omalla vastuulla.

Nimi ja toimivalta

PRCF Esports on kerhokilpailusarja, jota järjestää ja hallinnoi Porsche Racing Club Finland ry (PRCF), 
suomalaisen ASN:n, AKK Motorsport ry:n (AKK) jäsenseurana.

Toimitsijat

PRCF tai tämän valtuuttama taho. Kilpailijoiden on noudatettava toimitsijoiden ohjeita ja määräyksiä.

Valvonta

Kilpailunjohtaja vastaa siitä, että kilpailussa noudatetaan PRCF:n sääntöjä ja PRCF:n ajotavan 
toteutumista. Sarjatyöryhmä vastaa siitä, että kilpailunjohtaja on selvillä PRCF:n säännöistä.

Kilpailijoiden hyväksyntä

Hyväksynnän PRCF Esports–sarjaan suorittaa PRCF. Kilpailijan on toimittava itse auton kuljettajana.

Jäsenyys

PRCF Esports -sarjaan osallistuvan kilpailijan on oltava Porsche Club Finlandin tai Porsche Racing Club 
Finlandin jäsen tai perhejäsen. Osakilpailuihin voi osallistua myös muita PRCF:n hallituksen kutsumia 
kilpailijoita.

1 Esports -sarja
PRCF Esports -kerhokilpailusarjassa ajetaan kauden aikana viisi kilpailupäivää, joiden kunkin aikana 
kaksi kilpailulähtöä. Kilpailulähdöt ovat pituudeltaan 20 minuuttia.

Sarjaan ilmoittautuminen

Kaikkien kilpailijoiden on ilmoittauduttava sarjaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti FiSRA:n 
kotisivulla, https://simracing.fi/kaudet/100/ . Kaudella 2020 käytössä ei ole sarjamaksua, mutta 
kilpailijalla on oltava kilpailupäivinä voimassaoleva VRS tilaus (Dedicated tai Competitive). 
https://virtualracingschool.com/ 

Sarjassa voi ajaa taiteilijanimellä, nimen on oltava muodossa Etunimi Sukunimi.



                                                                                                   

Kilpailunumerot

Pysyvät kilpailunumerot PRCF Esports -sarjaan antaa PRCF. Kilpailunumerot määräytyvät seuraavasti:
1-9
Edellisen kauden sarjatulosten perusteella, ei käyttöpakkoa.
10-989
Edellisen kauden kilpailunumero tai sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä esitetty toive, 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhteiskunnallisesti kiistaa herättäviä numeroita ei sallita, lisäksi numero 
911 on pois käytöstä, sillä kaikki sarjassa ajavat 911:aa. 

Kilpailijan numero 10-999 pysyy "jäädytettynä" yhden kauden ajan.

 Sarjan osakilpailut

PRCF Esports -sarjan osakilpailut (5 kpl, startit aloitetaan n. klo 18.30 ja 19.20) vuonna 2020 ovat:

13.11.2020 Spa (GP pits)

11.12.2020 Suzuka (GP) 
SIIRTYI, ajettiin 18.12.

15.1.2021 Laguna Seca

12.2.2021 Interlagos

12.3.2021 Imola

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa julkaistun kilpailukalenterin päivämääriä, jolloin kaikille sarjaan 
ilmoittautuneille kilpailijoille ilmoitetaan muutoksista virallisella tiedotteella. Kilpailun alkua odotetaan 
maksimissaan klo 18.30 asti. Jos ajamista ei ole päästy silloin aloittamaan, kilpailu siirtyy 
lähtökohtaisesti viikolla eteenpäin.

Pistelasku

Sarjan lopputuloksiin lasketaan kunkin kilpailijan osalta pisteet siten, että kahden huonoimman 
kilpailulähdön pisteet jätetään huomioimatta. Sarjapisteissä huomioidaan kuitenkin aina hylkäykset 
nollina.

Tasapisteiden sattuessa ratkaistaan sarjasijoitus sen kilpailijan eduksi, jolla on korkeampi yksittäisen 
lähdön pistemäärä, toiseksi korkein, jne. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, katsotaan paremmaksi se 
kilpailija, jolla on suurempi pistemäärä lähdössä, jota ei huomioida loppupisteisiin. Jos tämäkään ei tuo 
ratkaisua, on tasapisteisiin päätyneistä parempi se, joka saavutti korkeamman pistemäärän viimeisessä 
lähdössä, toiseksi viimeisessä jne.

Kilpailusarjan pisteitä jaetaan kustakin osakilpailulähdöstä oheisen taulukon mukaisesti kaikille maaliin 
päässeelle. Sijoituksen saadakseen, kilpailijan on ajettava vähintään 75% voittajan kierroksista.

Sijoitus:    1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th+
Pisteet :     30  28   26  24  22   20  18  16   14   12    10      8       6      4      2     1

Mikäli kilpailulähdössä on mukana sarjan ulkopuolisia, PRCF:n hallituksen kutsumia kilpailijoita, jätetään 
heidän sijoituksensa huomioimatta sarjapisteitä jaettaessa. 



                                                                                                   

Palkinnot

Sarjan palkinnot jaetaan kauden jälkeen erillisessä palkintogaalassa. Sarjan loppupisteissä vähintään viisi
parasta kilpailijaa palkitaan.

Videomateriaalioikeudet

Juonnettuna toimitettua videomateriaalia kilpailutapahtumista ei saa julkaista ilman PRCF:n lupaa. 
Muutoin kaiken kuvamateriaalin, myös videoiden, julkaisu on vapaa.

2 KILPAILU
Kilpailut ajetaan iRacing-ajosimulaattoriympäristössä ja sarjan tiedotus tapahtuu Discord-palvelimella. 
Pyydä Discord-kutsu sarjajärjestäjältä, jos et sitä saa parissa päivässä ilmoittautumisen jälkeen. 
Kuljettajille on myös Whatsapp-ryhmä, jossa keskustellaan simulaattoriajamisesta.  

Kilpailuun ilmoittautuminen

Osakilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on sarjaan ilmoittautuminen.

Kuhunkin kilpailuun ilmoittaudutaan erikseen PRCF:n kotisivulla julkaistavan kilpailukutsun ohjeiden 
mukaisesti. Ilmoittautuminen kilpailuihin tulee tehdä viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailupäivää.

Vapaa harjoittelu

Kilpailun vapaa harjoittelu tapahtuu kilpailuaikataulun mukaisesti ennen aika-ajoa ja kilpailua. Lisäksi 
pyritään järjestämään testiajotilaisuus kilpailua edeltävänä päivänä.

Aika-ajo

Aika-ajo tapahtuu kilpailuaikataulun mukaisesti ja sen aikana otetaan aikaa koko ajan. Aika-ajo ajetaan 
yksin tyhjällä radalla. Aika-ajon aikana saatua parasta kierrosaikaa käytetään lähtöjärjestyksen 
määräämiseen. Aikakierroksen joka sektorin on oltava hyväksytty. Kierroksen hylkääminen merkitään 
tähdellä kierrosajan viereen.

Mikäli kilpailija saa aika-ajossa mustan lipun, aika-ajon tulos hylätään.

Lähtöjärjestys

Kilpailupäivän ensimmäisen osakilpailulähdön lähtöjärjestys määräytyy aika-ajon perusteella. Aika-
ajoissa parhaan ajan saanut sijoitetaan ensimmäiseen lähtöruutuun, jne. Mikäli kilpailija ei saa aika-
ajossa hyväksyttyä tulosta, kilpailijan sijoitus on viimeinen. Mikäli tuloksetta jääneitä kilpailijoita on 
useita, heidät sijoitetaan lähtöjärjestyksessä muiden perään arvan määräämässä järjestyksessä.

Toisen lähdön järjestys määräytyy ensimmäisen lähdön nopeimpien kierrosaikojen perusteella siten, 
että ensimmäisen lähdön nopeimman kierrosajan saanut lähtee ensimmäisestä lähtöruudusta, toinen 
toisesta ja niin edelleen.

Mikäli kahdella kilpailijalla on sama kierrosaika ensimmäisessä lähdössä, heidän keskinäinen 
lähtöjärjestyksensä määräytyy ensimmäisen lähdön tulosten perusteella. 

Mikäli aika-ajoja ei voida järjestää, lähtöjärjestys määräytyy vapaan harjoittelun kierrosaikojen 
perusteella ja toissijaisesti edellisen kilpailun maaliintulojärjestyksen mukaisesti.

3 AJOTAPA JA RANGAISTUKSET
PRCF Esports on tarkoitettu herrasmiesmäiseen kilvanajoon ja tämän hengen vastainen vaarallinen
ajotapakäyttäytyminen haittaa koko sarjan toimintaa. Tästä syystä PRCF puuttuu rikkomuksiin.



                                                                                                   

Ajotapaa, joka on muut kilpailijat vaarantava ja yleisten rata-ajosääntöjen vastainen (mm. estäminen, 
ryntäys, peittely, tms.) ei ole sarjassa hyväksytty. Ajotavasta kerrotaan esim. eSM-sarjan säännöissä, 
kohdat 3.1-3.6.2. https://cloud.simracing.fi/s/ftfMamfXKFtPFoe 

Yhteenajo

Autojen osuminen yhteen kilpailun aikana johtaa varoitukseen ja mahdollisesti aikasakkoon syylliseksi 
katsotulle osapuolelle. Aikasakko on tapauskohtainen ja jokaisesta toisistaan erillisestä tapahtumasta 
tulee oma aikasakko. Auton osuessa samassa tapahtumassa useampaan autoon määrätään kuitenkin 
vain yksi aikasakko.

Ulosajot

Mikäli kilpailija ajautuu ajoradan ulkopuolelle, ohjelma merkitsee ajajalle Incident-pisteen. Sarjassa 
pidetään ohjeellisena rajana kymmentä pistettä/kilpailulähtö. Kärkikuskeille raja on tiukempi, aloittelijat 
saavat mahdollisesti armoa. Jos ratarikosta kuitenkin saa hyötyä tai aiheuttaa haittaa muille, yhdestäkin 
virhepisteestä voi saada aikasakon, erityisesti kilpailun ratkaisuvaiheissa.

Mikäli ajotyyli katsotaan tahalliseksi ja/tai turvallisuutta vaarantavaksi, kilpailijalle voidaan määrätä 
aikasakko myös lähdön jälkeen.

Tuomaristo seuraa tapahtumia radalla jälkikäteen, erityisesti kaikki yhteentörmäykset pyritään aina 
käymään läpi. Kilpailijoita kehotetaan aina lähettämään tuomaristolle oman näkemyksensä kilpailuissa 
tapahtuneista 4x-kontakteista, tätä tietoa käytetään ajotavan kehittämiseksi ja aloittelijoiden avuksi. 
Lisäksi kilpailijat voivat tehdä protestin ajotilanteista sähköpostitse kilpailun jälkeen. Mainitse 
raportissasi autojen numerot, kilpailukierros ja mutkan numero. Esimerkki: "Mielestäni auto 123 palasi 
eteeni vaarallisesti, L6 T12, oma autoni 456, jouduin jarruttamaan voimakkaasti ja menetin 2 sijaa".

Simulaattorissa on myös oma VSC-toiminto (Virtual Safety Car), joka pakottaa mutkassa oikaisseen 
kuljettajan hidastamaan vauhtia hetkeksi.

4 TEKNISET MÄÄRÄYKSET

Autourheilun pelin henkeen kuuluu avoimuus ja auton sääntöjenmukaisuuden näyttövelvollisuus kuuluu 
tarvittaessa kuljettajalle. Sääntöjen pääperiaate on, että jos jotain asiaa ei ole erikseen säännöissä 
sallittu, silloin se on kielletty.

Jos epäselvää – KYSY ETUKÄTEEN.

Ajoneuvon määritelmä

Kaudella 2020 käytössä on 911 GT3 Cup (991.2). PRCF edellyttää, että auto on ulkomuodoiltaan siisti ja 
tunnistettavissa Porscheksi. Harjoituksissa ajetaan viitenä päivänä kauden aikana Cayman GT4 MR:llä.

Harkitessaan auton hyväksymistä järjestäjä varaa oikeuden ottaa milloin tahansa kauden aikana 
huomioon sen ulkonäön ja siisteyden. Järjestäjä voi olla hyväksymättä auton, jos sen ulkonäkö voisi 
haitata sarjan mainetta tai auto ei ole muuten hyväksyttävä.

Ulkonäkö ja mainokset

Kaikkien järjestäjän tarrojen on oltava kiinnitettynä. Ne on sijoitettava sääntöjen liitteenä olevan 
mainossijoitteluohjeen mukaisesti. PRCF tekee tarroista kerroksen, joka liitetään joka auton päälle 
automaattisesti. Huolehdi siis siitä, ettei kerros peitä omia tekstejäsi. Muiden kilpailusarjojen tai 
autonvalmistajien mainokset eivät ole sallittuja. Auton skin on esitettävä PRCF:lle vähintään 7 
vuorokautta ennen kilpailua.

https://cloud.simracing.fi/s/ftfMamfXKFtPFoe
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