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PRCF-KILPAILUKAUDEN 2011 PÄÄTÖSKISA 
RUOTSIN MANTORPISSA PCSR:N VIERAANA   
 

Kauden viimeinen kilpailu toteutetaan suunnitelman mukaan PCSR:n isännöimänä 
Mantorpissa, jota on myös tituleerattu Skandinavian parhaaksi radaksi. Kilpailuun 
järjestetään edullinen yhteismatkustusmahdollisuus Finnlinkillä viime kesän 
Gelleråsenin matkan tapaan. Lähtö tapahtuu Naantalista TO 8.9.2011 illalla ja paluu 
Suomeen SU 11.9. illalla niin, että perillä Naantalissa ollaan maanantaiaamuna.   
 
Mantorpissa tulee olemaan perjantaina vapaat harjoitukset, joihin pääsemme 
osallistumaan. LA 10.9. on harjoitukset, aika-ajoajot ja 1 x kisalähtö. Jälkimmäinen 
startti on sunnuntaina, jolloin on myös PCS:n ratapäivä. Siis aivan kuten 
Gelleråsenissa.  
 
PCSR ei ole vielä tehnyt kilpailukutsua, mutta ohessa on jo nyt tiedossa olevia 
perusteita matkan suunnittelemiseksi. Varsinainen kilpailukutsu tiedotetaan heti, kun 
olemme saaneet sen ja detaljitiedot PCSR:ltä.  
 
Tässä on ohjeita matkan varaamisesta ja ilmoittautumisesta sekä tietoa osanotto- ja 
muiden maksujen maksamisesta. 
 
Tate ottaa kuitenkin jo nyt vastaan alustavia ilmoittautumisia tapahtumaan – ja niitä 
on jo tullutkin 3 kilpailijaa ja 1 kannustustiimi.  
� Tämähän voisi olla myös hauska tapahtuma ”hang around” –kannustusjoukoille ja 
asian harrastajille, joten tiedottakaa mahdollisuudesta myös sidosryhmiänne. 
 

 

Osanotto ja ilmoittautuminen Mantorpin matkalle   
 
Lähetä tieto osanottoaikeistasi puheenjohtajalle sekä tiedoksi kilpailupäällikölle mahdollisimman 
pian. Sitten lopullinen määräaika on alustavasti SU 4.9.2011 klo 22:00 mennessä.  
Jälki-ilmoittautuminen ja osanotto lienee mahdollista, mutta yhteisiä matkapalveluja emme pysty  
takaamaan. Etukäteen varaamamme paikat täytetään varaamisjärjestyksessä.  

Puhjoht  tate@porsche-club.fi  
Kilppääll  kristian.tornivaara@prcf.fi  

 

YLEISTIETOJA 
PRCF organisoi yhteismatkan Mantorpiin kisakauden 2011 osakilpailuumme numero 6, jossa 
ajetaan lähdöt #11 ja #12. Lisäksi Mantorpin aika-ajoista jaetaan yhden startin mukaiset pisteet 
PRCF-säännön mukaan, samoin kuin Gelleråsenissakin 2010.  
 



 

 

Kilpailun järjestää PCSR Mantorpin moottoriradalla Keski-Ruotsissa. Mantorp sijaitsee noin 230 
km Tukholmasta lounaaseen E4:n varrella. PCSR varaa yhteisen majoituksen lähellä rataa ja siellä 
on mahdollisuus yhteiseen illanviettoon isäntien edustajien kanssa. Ajomatka Kapellskäristä radalle 
kestää kärrejä tms. vetävillä noin 4 tuntia; pelkkä henkilöauto eli Porsche on nopeampi ; o)  
 
PRCF on käynyt yhteistyöneuvonpidon PCSR:n kanssa ja kilpailun järjestelyt ovat pääosin jo 
tiedossa, vaikka virallista kilpailukutsua ei olla vielä saatu. PRCF:n kuljettajat kilpailevat PRCF:n 
sääntöjen perusteella ja PCSR omien sääntöjensä mukaan, aivan kuten Ahvenistollakin 29.5.2011. 
Siten meille riittää omien sääntöjemme mukaiset varusteet ja vakuutukset sekä rataleima, ajokortti 
ja kansallinen lisenssi. Kerhojen säännöt ovat pääosin samanlaiset, mutta PCSR käyttää 
yksityyppirengasta, joka on Michelin Pilot Sport Cup.  
 
PCSR:n kisan status Ruotsissa on kerhokilpailu. Ruotsissa ei ole käytössä meidän sääntömme 
mukaista kilpa-autojen liikennevakuutusta, mutta esim meidän Pohjolan sprint-vakuutuksemme on 
voimassa kun kisaamme Ruotsissa.  
 
Kisoissa ajamme kaikissa omissa luokissamme 8a-8d, 5 ja 5+ sekä 7, kuten Suomessakin. Kisat 
ovat yhteislähtökilpailuja PCSR:n kanssa siten, että molemmat startit tapahtuvat liikkeestä. PSCR ei 
ole vahvistanut, että ajavatko kaikki luokat ajavat samaan aikaan vai Cup-autot omana starttinaan, 
kuten Gelleråsenissa oli. Tämä selvinnee vasta ilmoittautumisten perusteella.  Harjoittelu- ja aika-
ajoaikaa PCSR tarjoaa runsaammin kuin mihin kotimaisissa kisoissa yleensä olemme tottuneet.  
 

1) KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN + OSANOTTOMAKSUT   
Ilmoittaudu nopeasti em s-postiosoitteisiin sen jälkeen kun kilpailukutsu on julkaistu. Se lähetetään 
myös sarjaan ilmoittautuneiden s-postiin. Samat tiedot tarvitaan kuin Suomessakin - kuljettajan tiedot ja 
motorsport-ID, auton tiedot ja luokka missä kilpailee.  
PRCF kerää ilmoittautumiset sekä osanottomaksut ja ilmoittaa kaikki kerralla sekä tilittää 
osanottomaksut könttänä. Maksamisohjeet ovat kilpailukutsussa. Hinta PRCF-kilpailijoille tulee 
olemaan 150 €, mikä sisältää perjantain harjoitukset sekä ohjelman mukaiset harjoitukset, aika-ajot ja 
kilpailulähdöt.  
 

2) YHTEISEN LAIVAMATKAN VARAAMINEN  
Matkaamme Ruotsiin rahtilaivoilla mennen tullen. Näin saamme paremmin tilaa, ruuhkaa on vähemmän 
ja hinnat on sovittu paremmiksi (Aarno Pihala / Aarnio Racing). Laivoilla on ravintolapalvelut ja 
erilaisia hyttejä. Laivayhtiö www.finnlink.fi  
 
Matkustusajat:  
Meno: Lähtö Naantalista TO 8.9. klo 22:30 ja tulo Kapellskäriin klo 05:30 paikallista aikaa.  
Paluu: Kapellskär SU 11.9. 21:45 – tulo Naantali MA 06:45 kotimaan aikaa.  
Lautalle (jonoon) pyytävät saapumaan 2 tuntia ennen lähtöä.  
 
Hinnat: Katso oheistetuista liitteistä ajankohdasta 1.9. jälkeen ja yövuorot. Esim 11,95 m yhdistelmä on 
2 x 170€ = 340€.  
Hytit: Katso oheistetuista liitteistä ajankohdasta 1.9. jälkeen ja yövuorot, eli hytti on pakko ottaa. 
Tarjolla on 4 eri hyttityyppiä ja ohessa niiden hinnat.  
PRCF kokoaa tiedot laivamatkakoonnokseen ja huolehtii varaukset Finnlinkin kanssa. PRCF lähettää 
erikseen maksamisohjeet ilmoittautuneille kun kokonaisuus on valmis.  
Ilmoita mahdollisimman pian, mutta viiemistään em alustavaan määräaikaan SU 4.9.2010 klo 22:00 
mennessä tarpeesi ajoneuvo(yhdistelmä):n koko, henkilömäärä, hyttivalintasi ja henkilöiden 



 

 

henkilötiedot laivayhtiötä varten. Jos olet yksin ja toivot kimppamajoitusta laivalla niin kerro, koitamme 
löytää kaverin sinulle. 
 
HUOM: Yhteisvarauksen kautta saamme 15% alennusta liitteessä näkyvistä hinnoista.  
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3) MAJOITUS MANTORPIN ALUEELLA  
Tiedotetaan kunhan saadaan kutsu & tiedot.  
       

       

 

Tervetuloa!  PRCF:n hallitus 
prcf  21.8.2011  
 

Tietoja radasta: www.mantorppark.com   
Tietoja laivayhtiöstä: www.finnlink.fi  
 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


