
 

 

 

           

KUTSU & TIEDOTE  
        
HYVÄ NYKYINEN TAI AIEMMIN KILPAILLUT PRCF-
KULJETTAJA, EHKÄ TULEVA SELLAINEN TAI MUUTEN 
TOIMINNASSA MUKANA OLOSTA KIINNOSTUNUT:  
LÄHDE ALASTAROON! 
         

 

PRCF järjestää 2 näyttävää kisaa Alastaron ratapäivillä 25. – 26.8. elokuuta. Paikalle 

tulee / tapahtumaan liittyy mm:  

- Edustava valikoima erilaisia ja eri luokissa ajavia kilpa-Porscheja 924-944:sta 

996/997 GT3 Cup-autoihin.  

- Myyntiesittelyyn erilaisia Porsche-kilpureita, joilla ainakin osalla lienee mahdollista 

päästä koeajolle tai kyytiin. Ehkäpä muidenkin kyytiin saattaa päästä esim. lauantain 

harjoituksissa.  

- PCF ajaa slalom-kisaa ja Time Attackiä sekä kouluttaa rata-ajoon omassa 

ohjelmassaan, mistä tiedot löytyvät PCF-netistä.  

- Paikalla tulee olemaan runsaasti nähtävää ja koettavaa – tulee sinäkin tähän yli 100 

Porschen tapahtumaan! Itse tapahtumaan ilmoittautumattomatkin tervetuloa paikan 

päälle!  

- PCF järjestää iloisen illanvieton lauantaina Loimaalla – eikun sinne! Kts PCF-netti.  

 

NÄYTTÄVÄ KISAPÄIVÄ SUNNUNTAINA 
# Odotamme kisaan ainakin 15 – 20 osanottajaa. Sinä aiemmin kanssamme kilpaa 

ajanut tai 2012 sarjassa jo ajava kuljettaja – tulee mukaan nauttimaan ja tekemään 

tapahtumastamme kesän kohokohta omassa lajissaan. Jos onnistumme, on meillä hyvä 

mahdollisuus toteuttaa osanottoennätys kotimaisin voimin ajetuissa PRCF-kisoissa 

(16 / v 2011)!  

 

# Sinä jo kisaan tulossa oleva kuljettaja – haasta mukaan kaverisi, joka ei vielä ole 

ilmoittautunut!  

 

# Osallistu talkooseen ja tule hankkimaan lisää harrastuskavereita!  

Kaikkien meidän panos on tässä kohtaa tärkeä, sillä tavoitteenamme on myös osoittaa 

isolle   

paikalla olevalla olevalle PCF/PRCF-kuljettajajoukolle, miten paljon hauskempaa & 

elämyksellisempää harrastus voi olla, kun alkaa ajaa kanssamme kilpaa PRCF:n 

sarjoissa  :o)  

PRCF:ssä ja PCF:ssä on iso joukko "valmiita" kuljettajia, jotka taitojensa puolesta 

olisivat kypsiä kilpailuihin, eli rekrytointipotiaali on merkittävä.  



 

 

 

# Sinä kisaamaan mielivä kuljettaja ilman sopivaa / valmista autoa: ohessa olevalta 

listalta saattaisit löytää itsellesi auton joko ostamalla tai ehkäpä vuokraamalla? Katso 

tarjontaa. 

- Ota tarvittaessa yhteyttä myös PRCF pj tai kilpailupäällikkö, niin yhdistys voi yrittää 

löytää sinulle sopivaa autoa tähän Alastaron kilpailuun. Jos tarvitset, niin lisätietoja 

toiminnasta ja ajamaan pääsemisen edellytyksistä löydät PRCF-netistä tai voit kysyä 

esim hallitukselta tai kilpaa ajavilta.  

 

# Alastarohan leveine turva-alueineen on hyvä rata aloittaa kilvanajo. Etkä muuten 

olisi ainoa tähän kisaan tuleva ensikertalainen.  

 

# Yhdistys sponssaa tapahtumaa monella tapaa ja on mm alentanut osanottomaksun 

vaivaiseen sataseen. Ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä, kts kutsu PRCF-netissä.  

 

TREFFIT MYYNTIAUTOILLE JA NIISTÄ KIINNOSTUNEILLE  
# PRCF yrittää saada myynnissä olevat autot ja niistä kiinnostuneet kohtaamaan 

toisensa Alastarossa.  

 
# Jos sinulla on myynnissä oleva kilpa-Porsche, kannattaa se tuoda paikan päälle juuri 

nyt, sillä Alastaroon saapuu iso joukko potentiaalisia kiinnostuneita. Parempaa 

tilaisuutta sinun on vaikea muualta saavuttaa.  

 

# Jos et voi tuoda myytävää kilpauriasi paikan päälle, niin toimita siitä tiedot oheisen 

liitteen mukaan, niin PRCF liittää auton myytävien kilpureiden listalle ja pitää siis 

asiaasi esillä.  

 

# Mikäli potentiaaliselle kiinnostuneelle on mahdollista antaa koeajomahdollisuus niin 

varaudu siihen lauantai-illan harjoitusaikana klo 18:00 – 20:00. Jos autoosi voi asentaa 

2 penkkiä, niin se on nyt suositeltavaa. Jos haluat jonkin korvauksen koeajosta, 

vaikkapa 5 tai 10 € per kierros tms, niin laitathan tiedon hyvin näkyville ja kerro 

ajohalukkaille etukäteen.  

 
 
LISÄTIETOJA:  
www.prcf.fi 

www.gt3cup.fi 

www.porsche-club.fi   

 
 
Tervetuloa!  
  

PRCF & PCF  


