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Lähes kaikki pikkupojat haaveilevat joskus ajavansa kilpaa nopeilla autoilla, isoissa kilpailuissa. Monet 
lähtevät myös toteuttamaan haavettaan. Ajaminen eri karting-luokissa on todella hauskaa, vanhemmat 
tukevat ja kaverit ihailevat. Kun sitten karting-auto alkaa tuntua pieneltä ja isommat menopelit tulevat 
ajankohtaiseksi on monta eri reittiä eteenpäin. Formula Ford, F3 ja siitä eteenpäin Euroopan isoihin for-
mulatalleihin. Tämä on reitti, jonka olemme saaneet lukea lehdistä ja todeta muutaman suomalaisenkin 
menestyksekkäästi toteuttaneen - aina moninkertaiseksi F1-maailmanmestariksi saakka. Mutta F1 ei tar-
vitse olla ainoa tavoite, eikä pikkuformulat ainoa reitti maailmalle. Myös ns. koppiautoissa on varteen-
otettavia vaihtoehtoja. Euroopan moottoriradoilla pyörii joka viikonloppu erilaisia urheiluautosarjoja, jois-
sa ajaminen on haasteellista ja palkitsevaa. Erityisesti GT3- ja LeMans- tyyppiset luokat ovat edelleen 
hyvässä kasvussa ja myös autotehtaat ovat lähteneet voimakkaasti mukaan näihin koppiautojen ratasar-
joihin. 
 
Porsche Racing Club Finland ry, Relaa Racing Team ja AKK tuovat aivan uuden mahdollisuuden suo-
malaisille juniorikuljettajille päästä mukaan kansainvälisen tason GT3 Cup kilpailuihin jo kaudella 2013. 
Porsche GT3 Cup Trophy Finland Junior Program -stipendiohjelma on tarkoitettu eteenpäin pyrkiville 
suomalaisille, alle 26-vuotiaille kuljettajille, joilla on näyttöä joko karting-, formula- tai saloon-autoista.  
 
Perustana stipendille on Relaa Racing tallin Porsche GT3 Cup kilpa-auto, jonka valittu kuljettaja saa 
vuokrata saamallaan stipendillä. Stipendi kattaa Porsche GT3 Cup auton sekä Michelin renkaat koko 
Porsche GT3 Cup Trophy Finland kaudeksi. Sarja sisältää kuusi (6) osakilpailua. Tämän lisäksi kuljetta-
jan on osoitettava markkinointikykynsä hankkimalla rahoitus ja/tai sponsorit mm. vakuutusta, bensiiniä 
sekä muita juoksevia kuluja varten.  
 
Mikäli Juniori pärjää sarjassa ja on lopputuloksissa 10 parhaan joukossa, hän pääsee Porsche Motor-
sportin vieraaksi Saksaan tutustumaan GT3 Cup autojen alkulähteille.  
 
Mikäli Juniori on lopputuloksissa 5 parhaan joukossa, PRCF tulee lisäksi esittämään häntä ehdokkaaksi 
F1 kisojen yhteydessä ajettavan Porsche Mobil 1 SuperCup Scholarship Program stipendin saajaksi 
kaudelle 2014. Tästä stipendistä päättää ja vastaa yksinomaan Porsche Motorsport.  
 
Hakuaika Porsche GT3 Cup Trophy Finland Junior Program stipendille on 18.3.-12.4.2013.  
 
Hakijan tulee osoittaa vapaamuotoinen hakemus GT3 Cup Trophyn -työryhmälle sähköpostilla osoittee-
seen ari.paronen@prcf.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi henkilötietojen lisäksi, kilpailutausta, sitoutu-
minen kilpailuihin ja suunnitelma siitä miten hän on ajatellut kattaa juoksevat kulut kauden ajamisesta.  
 
Porsche Racing Club GT3 Cup Trophy -työryhmä 
valitsee hakijoista 2-3 henkilöä testipäivään, joka pi-
detään Alastarossa rataleimatilaisuuden yhteydessä 
20.4.2013. Voittaja ilmoitetaan jo seuraavalla viikolla 
ja ensimmäinen kilpailu on jo 25.5.2013. 
 
Valintakriteereinä ovat ajokykyjen ja -halujen lisäksi 
mm. esiintymiskyky ja markkinointihenkisyys. 
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Porsche Motorsport -pyramidi ja klubitoiminta kilpa-autoilijoiden kasvattajana. 
 
Porsche Club Finland on kasvattanut Suomeen jo kymmeniä moottoriurheilijoita. Reitti klubin ratapäiviltä 
rata-autoilijaksi on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Kun klubin ratapäivillä koulutus keskittyy auton 
hallintaan ja autoslalom on kokeiltu, monen kuskin kaasujalkaa vipattaa vielä vauhdikkaampaan me-
noon. Porsche Racing Club Finlandin pyörittämä PRCF Sports Cup –ratasarja on silloin oikea osoite. 
 
Aloittelijan kannattaa joko ostaa tai vuokrata 8a-luokan auto, jotka ovat moottoriltaan lähes vakioita mut-
ta alustaltaan ja turvavarustukseltaan täysiä kilpa-autoja. Nämä usein etumoottoriset Porschet ovat to-
della helppoja ajettavia, ideaali painojakautuma sekä tukeva rakenne tekevät Porsche 924S ja 944 -
autoista varmoja ja sopivia kilpa-autoja Suomen radoille.  
 
Hienoa on myös se, että halutessaan voi samasta aihiosta lähteä virittämään nopeampaa autoa seuraa-
vaan, eli 8b-luokkaan. Siellä vastassa ovat mm. Porsche 968 mallit ja vauhti on jo hieman kovempaa. 
Edelleen 8c luokkaan mentäessä vauhti kasvaa ja kilpakumppaneiksi tulee myös täysveriset Porsche 
911 ja Boxster -kilpa-autot. 8d-luokka onkin sitten jo teho paino suhteeltaan lähempänä entisiä Super 
Saloon -autoja kuin katuautoja, erilaiset turboahdetut autot ovat tyypillisiä tämän nopeimman katuauto-
luokan pelejä. 
 
Mikäli haluat ajaa slickseillä, on sekin mahdollista luokassa 7. Periaatteessa mikä tahansa PRCF Sports 
Cup luokkien autoista voidaan siirtää tähän luokkaan vaihtamalla renkaat, mutta toki aito slickseille tehty 
kilpa-auto on jotain aivan muuta kuin esim. 8a-luokan auto eri renkailla.  
 
Tämän lisäksi on vielä luokat 5a, b ja c, jotka itse asiassa ovat samat kuin Porsche GT3 Cup Trophy –
sarjan luokat 1, 2 ja 3. Nämä täysveriset GT3 Cup -luokan kilpa-autot muodostavat Suomen rata-
autoilun nopeimman yksityyppiluokan, Porsche GT3 Cup Trophy Finlandin. 
 
Mahdollisuus juniorikuljettajille! 
 
Porsche Motorsport -pyramidi antaa erinomaiset edellytykset kilpa-autoiluun myös nuorille kilpa-
autoilijoille. Porsche Club Karting Cup on auki kaikille klubin jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen. 
Kartingin lisäksi klubin ratapäivillä sekä PRCF Sports Cup -sarjassa on vieraillut juuri ajokortin saaneita 
kuljettajia. Kaudelle 2013 on myös ilmoittautunut mukaan muutama toisen polven harrastaja. PRCF 
Sports Cup ja Porsche GT3 Cup Trophy -sarjat antavat hyvän mahdollisuuden siirtyä kilpailemaan Suo-
men ulkopuolellekin. Molemmissa sarjoissa ajetaan myös naapurimaissa. Porsche GT3 Cup autoilla aje-
taankin lähes samoilla säännöillä yli 20 maassa. Kaikki autot ovat tasaväkisiä ja mikäli huollot on tehty 
asianmukaisesti voi samalla autolla kilpailla vaikka useassa eri maassa. Kansallisten GT3 Trophy ja -
Challenge kilpailujen lisäksi ajetaan kansainvälisiä Porsche Carrera Cup - sekä F1 viikonloppujen yhtey-
dessä ajettavia Porsche Mobil 1 SuperCup -kilpailuja. 
 
Porsche GT3 Cup -autot ovat hyvin esillä mediassa. Porsche Carrera Cup sekä SuperCup ovat myös 
kokeneiden aktiivikuljettajien suosiossa tasaisen ja kovan kilvanajon ansiosta. Useat F1-kuljettajatkin 
ovat kokeilleet vauhtiaan SuperCupissa, mutta siellä ei kuvia kumarreta. Nuorten lupausten on hyvä ko-
keilla taitojaan tasaväkisillä autoilla, jyvät seuloutuvat akanoista vauhdilla ja mikäli taidot riittävät, on me-
nestys jatkoon taattu. 
 
Kaudelle 2013 on ilmoittautunut ennätysmäärä kilpailijoita niin PRCF Sports Cup kuin Porsche GT3 Cup 
Trophy -sarjoihin. Järjestäjät haluavat kannustaa sarjoihin myös ennätysmäärän juniorikuljettajia. Lähde 
siis mukaan kilpailemaan, klubimme tarjoaa mukavan ja turvallisen tavan kilpa-autoiluun juuri sillä tasolla 
millä itse haluat.	   


