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Mitä on Time Trial ?
Porsche on kehitetty kilpailuolosuhteissa ja siksi myös useat Porsche-kuljettajat
ovat viehtyneet rata-ajoon. Tässä harrastajia palvelee PRCF Time Trial – sarja joka
on yleiseen tieliikenteeseen hyväksytyille autoille tarkoitettu kilpa-ajon
harjoittelu.
Time Trial – sarja on erinomainen mahdollisuus päästä kokemaan laadukkaasti
järjestettyjä kilpailuja turvallisesti ns. entry level-tasolla.
Osakilpailut ovat jäsentenvälisiä harrastetapahtumia, joissa ensisijaisesti pyritään
turvallisuuteen ja kanssakilpailijoiden kunnioitukseen sekä kehittämään ja
vaalimaan urheiluautoperinnettä kilparadoilla, ajaen omien rajojen mukaisesti
kelloa vastaan.
Esimerkiksi ohittamisessa noudatetaan ratapäiviltä tuttua sääntöä, ohittaminen
on sallittua vain radan suoralla osuudella.
Time Trial -sarjassa ajetaan neljässä eri luokassa.
Perinteiset TT-luokat jahtaavat nopeinta kierrosaikaa ja jakautuvat
teho/painosuhteen mukaan Unlimited- ja Standard-luokkiin, lisäksi mukana on
Classic-luokka vanhemmille autoille. Näihin autoihin vaaditaan mm. puolikaari,
kilpaistuin ja 6-pistevyöt, eli luokissa nähdäänkin runsaasti GT-malleja ja
rataoptimoituja Carreroita.
TT-Touring on tasanopeusluokka johon voi osallistua millä tahansa Porschen
automallilla. Esimerkiksi kaikki 4-oviset Porschet sopivat tähän luokkaan ilman
mitään muutoksia, kuten myös Porsche Taycan. Luokassa ajetaan kuten Porschella
radalla ajetaan, eli reippaasti, mutta kuljettajan rajojen mukaan. Tavoitteena on
saavuttaa mahdollisimman identtiset kierrosajat kolmella aikakierroksella.

Säännöt
Viimeisimmät PRCF Time Trial säännöt aina ladattavissa Pdf muodossa Porsche
Racing Club Finlandin sivuilta.
PRCF on AKK:n jäsenseura ja kaikki kilpailumme järjestetään AKK:n luvalla ja niissä
noudatetaan AKK:n sääntöjä.
Sääntöjä luetaan järjestyksessä: FIA Regulations, AKK säännöt (Yleiset,
Nopeuskilpailu ja Tekniikka, sääntökirjassa tai AKK:n nettisivuilla), PRCF
sarjasäännöt (löytyvät kunkin sarjan omasta osiosta PRCF:n nettisivuilla),
sarjasääntöjen lisämääräykset (julkaistaan tarpeen mukaan PRCF:n sivuilla),
kilpailun säännöt (julkaistaan kilpailukutsussa), lisämääräykset (julkaistaan
kilpailun virallisella ilmoitustaululla), toimitsijan määräykset.
Ylemmän tason määräyksiä ei toisteta alemmalla tasolla, vaan alempi taso aina
tarkentaa yleiskuvaa. Siksi sääntöpolkua täytyy seurata ainakin AKK:n säännöistä
alkaen, jotta on perillä kaikesta kilpailijaan vaikuttavasta ohjeistuksesta.
Lisäksi tekniikkasäännöissä ja erityisesti sen turvallisuusvarusteita koskevissa
osioissa on hyvä pitää mielessä, että se, mikä erikseen ei ole sallittua, on yleensä
kiellettyä.
PRCF Time Trial säännöt ovat suomeksi ja englanniksi.

Autojen kilpailuluokat
Jaossa on vain yksi sarjamestaruus, mutta osallistujat jaetaan eri luokkiin.
TT-Standard
Nopeusajoluokka: Teho/painosuhde vähintään 3,4 kg/hv, käytännössä useimmat
uudemmat, vapaastihengittävät vakiomallit, vanhemmat ahdetut mallit
TT-Unlimited
Nopeusajoluokka: Ei teho/painosuhderajoituksia, uudemmat ahdetut vakiomallit,
2010-luvun GT-mallit, viritetyt autot
TT-Classic
Nopeusajoluokka: Ilmajäähdytteiset vapaastihengittävät mallit, 1995 ja sitä ennen
valmistetut ahtamattomat vesijäähdytteiset mallit
TT-Touring
Tasanopeusajoluokka: Ei automallirajoituksia. Esimerkiksi kaikki 4-oviset Porschet
sopivat tähän luokkaan ilman mitään muutoksia, kuten myös Porsche Taycan.
Luokassa ajosuoritus mitataan kahden mahdollisimman lähellä toistaan olevan
kierrosajan perusteella
Nopeusajoluokissa autolta vaaditaan tietyt turvavarusteet, kuten mm
tulensammutin, vähintään puolikaari, kilpaistuin ja 4-pistevyöt.
Tasanopeusluokassa TT-Touring autoilla on käytännössä samat vaatimukset kuin
PCF:n ajoharjoittelutapahtumissa.

Kilpailijoiden hyväksyminen sarjaan
Kaikkien kilpailijoiden on oltava Porsche Club Finlandin (tai jonkun maan virallisen
Porsche Clubin jäsen) sekä Porsche Racing Club Finlandin jäseniä. Jos kilpailija ei
ole jäsen, voi hän helposti liittyä jäseneksi esim. suomalaisten klubisivujen kautta.
Kuljettajan tulee voida esittää ja todistaa, että hän kykenee ajamaan radalla
omatoimisesti ja turvallisesti, aiheuttamatta vaaraa itselleen, muille kuljettajille,
tai muille osapuolille. Kilpailijan on toimittava itse auton kuljettajana ja oltava
autossa yksin.
Porsche Club Finlandin järjestämistä koulutus- ja ratapäivistä muodostuu hyvä
reitti Time Trial kilpailijaksi. Koulutus- ja ratapäivien pääkouluttajan hyväksynnällä
kuljettaja voi saavuttaa L3 tason joka oikeuttaa osallistumaan sarjaan tai siten,
että hänellä on voimassa oleva rataleimatutkinto.
Hyväksynnän PRCF Time Trial -sarjaan suorittaa ja vahvistaa PRCF.

Osallistuminen sarjaan sekä kilpailuihin
Jokaisen kilpailijan on ilmoittauduttava PRCF Time Trial –sarjaan etukäteen.
Sarjaan ilmoittautuminen
Tehdään sähköisellä kaavakkeella Porsche Racing Club Finlandin kotisivujen kautta
sekä suorittamalla sarjamaksu 80€ yhdistyksen tilille. Jälki-ilmoittautumisen hinta
on 100€
Ilmoittautuminen ei edellytä yhteenkään kilpailuun osallistumista.
Yksittäisiin kilpailuihin ilmoittautuminen
Tehdään erikseen PRCF verkkosivujen kautta kun ilmoittautuminen avataan.
Kilpailumaksu yksittäiseen kilpailuun on n. 150€ (vahvistetaan kilpailuun
ilmoittautumisen yhteydessä). Joillekin radoille voi myös tulla joitain lisämaksuja.
Esimerkiksi Kymiringin kilpailuun tulee vielä ylimääräinen ratavuokralisä. Rata on
muita selvästi kalliimpi varata tapahtumiin.

Kilpailijoilla on oltava voimassa oleva ajokortti, joka on esitettävä kilpailupaikalla
järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailemaan pääsee tapahtumakohtaisesti lunastettavalla tutustumislisenssillä,
joka hankitaan tapahtumapaikalta (26€ / tapahtuma).

Vaadittavat ajovarusteet
Tarkemmat vaadittavat merkinnät tulee tarkastaa säännöistä.
Katsastaja voi evätä kuljettajan osallistumisen, jos varusteiden katsotaan olevan
ajamiseen sopimattomat.
Sarjassa on käytettävä AKK Liite J /XXI:n mukaista tulelta suojaavaa Nomexhaalaria, ajohansikkaita sekä kypärähuppua.
Nomex-alusasu sukkineen ei ole pakollinen, mutta sen käyttöä vahvasti
suositellaan. Edellä mainittujen leimat voivat olla vanhentuneet.
Touring-luokassa Nomex-haalari ei ole pakollinen, mutta vaatetuksen on oltava
sopiva, eli esim. ihon on oltava peitettynä eikä materiaalina sallita helposti palavia
keinokuituja.
Hans-tuki ei ole pakollinen, mutta sen käyttöä suositellaan vahvasti.

Vaadittavat varikkovarusteet
Pysäköintivarikolla:
• Varikkopressu joka täyttää SBF:n vaatimukset kilpa-ajoneuvojen alla
käytettävistä suojapeitteistä. Suosittu versio löytyy Biltemasta osanumerolla
19-0000
• 6kg palosammutin, tarkastusväli 1 vuotta

Ratavarikolla saavat olla vain ko. kilpailupäivään osallistuvien autojen mekaanikot.

Kilpailupäivä
Tämä on viitteellinen tulkinta ja kuvaus kilpailupäivästä. Tarkemmat tiedot ja
kuvaukset sarjasäännöissä.
Kilpailujen aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin ennen
kisatapahtumaa. Osakilpailujen aikataulut voivat poiketa toisistaan, joskus jopa
huomattavasti
Saapuessa kilpailupaikalle auto pysäköidään Time Trial kilpailijoille varatulle
alueelle pysäköintivarikolla.
Kuljettajan tulee ilmoittautua kilpailutoimistoon. Samanaikaisesti maksetaan myös
tutustumislisenssi (jos kilpailijalla ei ole lisenssiä/rataleimatutkintoa) sekä
transpondermaksu (ellei kilpailijalla ole omaa transponderia). Myös tositteet
kilpailu- ja sarjamaksuista tulee esittää pyydettäessä.
Tapahtumapäivän aamuna autot katsastetaan PRCF toimesta.
Kuljettajille pidetään myös erillinen ohjaajakokous, johon on pakollista osallistua.

Kilpailupäivänä on yksi harjoitus/aika-ajo ja kolme kilpailulähtöä. Yksi kilpailulähtö
kestää n. 5-7 kierrosta (ml. lämmittely ja jäähdyttely) tai noin 15 minuuttia.
Ajovuorojen autot jaetaan kuljettajien ja luokkien mukaan omiin ryhmiinsä, jotta
yhtä aikaa radalla ajavien autojen välille ei syntyisi suuria nopeuseroja.
Nopeusajo- ja tasanopeusajoluokan autot ajavat omissa kilpailulähdöissään.
Radalla on yhtä aikaa noin 8-10 autoa, joten radalla on runsaasti tilaa ja ohituksia
tulee vähän, jos ollenkaan. Jokainen voi siten keskittyä omaan suoritukseensa.
Päivän lopuksi palkintojenjako, johon kilpailijoiden on osallistuttava.

Ajotapa
Time Trial säännöissä kohdassa 3 Ajotapa ja Rangaistukset kerrotaan tarkasti
ajotavasta, jota kuuluu noudattaa.
Ajotapaa seurataan PRCF-tapahtumissa erityisen tarkasti.
Esimerkiksi ajoneuvon hallinnan menettämisestä tulee aina varoitus.
Yleisesti ajotapana noudatetaan herrasmiessääntöjä. Mikäli joku kuljettaja
katsotaan ajotavallaan vaarantavansa omansa tai muiden ajamisen, tai muutoin
käytöksellään toimivan herrasmiesajotavan vastaisesti, voi tuomaristo hylätä
hänen suorituksensa ja pahimmassa tapauksessa sulkea pois sarjasta.
Toisen ajoneuvon ohittaminen mutkassa on kielletty.
Ohittaminen on sallittua ainoastaan radan suoralla osuudella.
Ohitustilanteesta ei saa aiheutua vaaratilannetta.
Hyvän ajotavan mukaista on suorittaa ohitus vasta sitten, kun edellä ajava on
antanut vilkulla luvan ohitukselle. Mikäli jostakin syystä ohitettava ei näe takaa
tulevaa autoa ja anna ohituslupaa vilkulla, voidaan ohitettavalle näyttää sinistä
lippua merkiksi takaa tulevasta nopeammasta autosta. Ohitettava ajoneuvo pitää
ajolinjansa.
Normaalien rata-ajoa koskevien sääntöjen ja kilpailulähtökohtaisten rangaistusten
lisäksi on PRCF-tapahtumissa voimassa niin kutsuttu ajotapa-sääntö (ks Time Trial
säännöt Ajotapasääntö 3.4)

PRCF Time Trial -sarjan osakilpailut vuonna 2021
21-22.5.

Porsche Sports Cup Weekend
Ahveniston Moottorirata
Poltinahontie 47, 13100 Hämeenlinna

02-03.7.

Porsche Sports Cup Weekend
Audruring
Papsaare küla, Audru vald 88137, Pärnumaa, Estonia

06-07.8.

Porsche Sports Cup Weekend
Kymiring
Kymentie 748, 47400 Kausala

27-29.8.

Porsche Club Festival Finland
Alastaro Circuit
Jarno Saarisentie, 32560 Virttaa

Harjoittelumahdollisuus yleensä perjantaisin (erillisellä maksulla)
Time Trial kilpailut ovat lauantaisin, jolloin on yksi harjoitus/aika-ajo sekä
kolme kilpailulähtöä. Yksi kilpailulähtö kestää n. 5-7 kierrosta (ml.
lämmittely ja jäähdyttely) tai noin 15 minuuttia.
Kilpailuun liittyvät viralliset tiedot jaetaan kilpailijoille sähköpostin
välityksellä siihen osoitteeseen minkä he ovat ilmoittaneet PRCF:lle
sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä.

