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Kilpailuluokat  
 
PRCF:n sääntöä on jälleen päivitetty, kuten monet ovat jo huomanneet. Muutos 
koskee luokkajakoa, johon on lisätty uutena luokka 5+.  
 
Tämä ja edellinen sääntömuutos toukokuussa ovat liittyneet etenkin Cup-autojen 
luokkajakoon. Asiaa on pohdittu yhdessä Cup-kuljettajien kanssa ja kerätyn palautteen 
perusteella hallitus päätyi tähän ratkaisuun, jolla on tarkoitus ajaa ainakin loppukausi 
2011. Mikäli Cup-kuljettajien ja –autojen määrä Suomessa alkaa kasvaa, niin se 
saattaa aiheuttaa sitten jälleen tarvetta puntaroida asiaa uudelleen. PRCF seuraa 
edelleen jatkuvasti tehtaan, Saksan Club Racingin ja Ruotsin sääntöjä ja sovittaa oman 
tilanteemme tarkoituksenmukaisesti omiin lähtökohtiimme. Pääperiaate on nyt (itse 
asiassa tämä ei ole muuttunut) että slickseillä ajavat kaikki erilaiset Cup-autot / tms 
kilpa-autot sijoittuvat 5-luokkaan. Sekä 8-luokan slickseillä ajavat kuuluvat luokkaan 
7.  
 
Ja hankittiinpa Suomeen periaatteessa minkälaisia ”tykkejä” hyvänsä, niin niillä pitää 
päästä ajamaan eli kaikille Porsche-kilpa-autoille tulee jatkossakin löytyä luokka ja 
oma paikka PRCF:n toiminnassa. PRCF:n hallitus ratkaisee tarvittaessa autojen 
kuulumisen eri luokkiin, joten jos harkitset jonkin ”erikoisen” auton hankintaa (esim 
Super Cup) tai rakentamista, niin auton luokitusta voi ja kannattaa kysyä jo 
ennakkoon hallitukselta.  

 
 

Ajotapa ja sääntöjen noudattaminen   
 

Ahveniston kilpailussa kesäkuussa sattui 2 osumaa 1 ”ulkoilu” eli auto kokonaan 
hiekalla. Kukaan tapahtumiin osallistuneista ei ”jostain syystä” menetellyt 
sääntöjemme mukaan, vaan kaikki ajoivat ko startit loppuun, jos autolla maaliin asti 
pääsi.  

� Tapahtumat on analysoitu ja osa osallisista on saanut asiaan liittyen sääntöjen 
mukaisia sanktioita, kuten ko kisan pistetaulukostakin näkyy.  

Nyt muistutetaan, että osuman tai ulosajon tapahduttua tulee kuljettajan lopettaa 
kilpaileminen heti ja tulla samalta kierrokselta sisään tarkastusta ja puhuttelua varten, 
mikäli se on turvallisesti mahdollista. Ellei ole turvallisesti mahdollista niin jää radan 
sivuun turvalliseen paikkaan lähdön loppuun asti. Asia sanotaan säännöissämme hyvin 
selvästi ja on muistutettu toistuvasti kilpailupuhutteluissamme ja kokouksissamme. 
Tämän säännön noudattamatta jättäminen aiheutti nyt useita sanktioita ko Ahveniston 
kilpailussa. Kyseessä on sama kuin jättäisi noudattamatta saamaansa mustan lipun ja 
seuraushan on silloin pääsääntöisesti hylkäys ko lähdöstä.  

 



 

 

 

PRCF & PCF:n nopean ajon koulutuspäivät ja PRCF-kilpailu # 5 Botniaringillä   
 
Tapahtuma toteutetaan toimintasuunnitelman mukaan yhdistysten yhteisenä 
ponnistuksena, mutta PRCF:n johtamana. Ajankohta on LA – SU 27. – 28.8. Lauantai 
on nimenomaan koulutuspäivä PCF:n luokille 3 ja 4, mutta sinne mahdutetaan myös 
harjoitusaika kilpa-autoilla. Sunnuntaina on vapaat harjoitukset, Time Attack 
koulutettaville ja PRCF:n kilpailut harjoituksineen, aika-ajoajoineen ja 2 x kisalähtö.  
LA kouluttajiksi tullaan kutsumaan PRCF:n kuljettajat, joita täydennetään tarpeen 
mukaan PCF:n kouluttajapoolista.  
Team Botnia järjestää sunnuntain kisapäivän, eli PRCF ostaa palvelun avaimet käteen 
–periaatteella. Tapahtuman kutsu ja kilpailukutsu julkaistaan lähipäivinä, kunhan 
lopullinen tarjous on saatu ja tapahtuman tarkka suunnittelu valmis.    

 
 

PRCF-kisa Ruotsissa Mantorpissa PCSR:n vieraana syyskuun alussa  
 

Kauden viimeinen kilpailu toteutetaan suunnitelman mukaan PCSR:n isännöimänä 
Mantorpissa. 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 tai 2 x kisalähtö. 
Jälkimmäinen startti on mahdollisesti sunnuntaina, jolloin on myös PCS:n ratapäivä. 
Siis aivan kuten Gelleråsenissa.  
Tarkat tiedot ja PRCF:n kilpailukutsu tiedotetaan heti, kun olemme saaneet kutsun ja 
detaljitiedot PCSR:ltä.  
 
Tate ottaa kuitenkin jo nyt vastaan alustavia ilmoittautumisia tapahtumaan – ja niitä 
on jo jokunen tullutkin. Tämä voi olla myös hauska tapahtuma ”hang around” –
kannustusjoukoille ja asian harrastajille, joten tiedottakaa mahdollisuudesta myös 
sidosryhmiänne.  

 
 

Juniorikuljettajat PRCF-ratasarjaan 2012 alkaen   
  

PRCF:n hallitus on kokouksessaan 29.6.2011 päättänyt, saadun esityksen ja esitettyjen 
perustelujen perusteella, että nuoret kuljettajat (16 – 17 v, ei vielä tieliikennelain 
mukaista auton ajokorttia) tullaan hyväksymään mukaan PRCF:n ratasarjaan luokkiin 
8.a – 8.c. Jäsenyysedellytys PCF:n ja PRCF:n sääntöjen mukainen sekä koulutus- ja 
lisenssitasot ja -periaate AKK:n sääntöjen mukaan. Asia ohjeistetaan tarkemmin ensi 
talvikaudella, kun päivitetään kilpailusääntö vuodelle 2012.  

 

Terveisin PRCF:n hallitus  
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