
 

RACE INVITATION AND RACE RULES  

Porsche Festival Race 2019  

 

23. - 24.08.2019 NEZ, National, (with NEAFP) and the Club 
race  

Porsche Racing Club Finland Ry / PRCF Events Oy 
Alastaron Circuit, Virttaa village, Alastaro, Finland  

Porsche Racing Club Finland invites competitors to 
participate in the Porsche Festival Race 2019 speed race 
on Friday 23rd and Saturday 24th  of August 2019. The 
races are taking place on the Alastaro Circuit, Virttaa, 
Finland following the national AKK, am. series and these 
specific competition rules. Competitions during this year 
are NEZ (Porsche Sprint Challenge & BMW Xtreme) and in 
other classes categories are national with NEAFP 
additions.  



  
I PROGRAM  

01.07.19 Competition invitation and rules will be published. 
01.08.19 Registration of the competition will be opened. 
19.08.19 at 23:59 Porsche Festival Race 2019 registration will be 
closed. 
21.08.19 The list of approved competitors and competitor's 
instructions will be published at the KITI service, 
https://akk.autourheilu.fi/Kiti/  

Friday 23.08. 

08:30 Schedule of Friday’s training and qualification runs and the 
BMW XTreme NEZ race I (45 min) schedule will be published on 
the official notice board (V8 tower) on the lower paddock. 
08:30 The Competition office opens, sales of the labels that 
entitles the training session (Fri 23.08) starts at the competition 
office.  
12:00 Check out the competition papers / competition 
registration at the office. 
12:00 The technical check-up begins with the classes at their 
own pre-announced technical inspection points. 
14:30 Drivers briefing BMW Xtreme and Porsche Sprint Challenge 
15:00 1st meeting of the Jury 
15:20 BMW Xtreme time runs part 1 begins  
15:40 BMW Xtreme time runs part 2 begins  
16:00 Service Break for BMW Xtreme NEZ competitors 
16:15 Porsche Sprint Challenge NEZ Qualification 
17:10 BMW Xtreme NEZ 45min race starts  
18:10 the publication of the results of the BMW Xtreme NEZ 
45min competition on the official notice board.  

II PROGRAM  

Saturday 24.08. 

08:00 The competition office will be opened 
08:00 The final race schedule will be published on the official 
notice board (V8 tower) on the lower paddock.  
08:00 Checking / registering competition papers at the 
competition office starts.  



08:00 The technical inspection starts at the classes own 
inspection sites.  
08:30 drivers briefing at the V8 tower on the lower paddock.  
09:00 Warm Up’s starts  
10:00 The first race of the day starts  
11:00 The qualifications sessions Porsche Sports Cup starts 
11:45 Lunch break  
12:45 Porsche Sprint Challenge Finland (NEZ) PreGrid at the Pit 
Lane  
13:00 Race continue  
16:50 Race finishes  
17:10 Publication of results on the official notice board.  
17:30 Common prize ceremony for all classes, Porsche event tent  

OFFICIAL NOTICE BOARD  

The official notice board of the competition is located at the 
following location: Alastaro Circuit, the lower paddock, the V8 
tower wall below the entrance to the competition office.  

  
COMPETITION OFFICE & PRESS CENTER  

Venue V8 tower, second / third floor, lower paddock of the 
Alastaro circuit 
Address : Jarno Saarisentie, 32560 Virttaa 
Race office phone +358 40 3590 540 
Press Center phone +358 44 977 5257 
 

Office clerk : Ms. Mirva Korkiakoski 
Race office e-mail : miivakoo@gmail.com 
Press Center clerk : Mrs. Riikka Nikander 
Press Center e-mail : riikka.nikander@gmail.com 
 
Race office opening hours :  
Fri 24.8. 08:30 to 19:00, Sat 25.8. 08:00 to 19:00 
Press Center opening hours : Sat 25.8. from 09:00 to 19:00.  

II COMPETITION  

1. Organizer  



Porsche Festival Race 2019 is going to been run on 23rd & 24th of 
August 2019. The organizers are Porsche Racing Club Finland Ry 
and PRFC Events Oy  

The competition will be held in accordance with the General Rules 
of Car Racing, Car Speed Racing and Competition Rules and 
these Porsche Club Festival 2019 Rules, which are approved by 
national (ASN) AKK-Motorsport Ry under the official license 
number XX / RATA / 2019. (to be announced later) 

  
1.1. Jury and officials  

Chairman of the Jury  Mr. Jari Tuhkanen  Leppävirta, FIN 
Member of the Jury  Mr. Petri Differt Nurmijärvi, FIN 
Member of the Jury  Mr. Tuomas Henriksson, FIN 
Secretary of the Jury Mrs. Sari Koivumäki Tampere, FIN 

Event Manager  Mrs. Kirsi Parhankangas Tel. +358 40 5239 383 
kirsi.parhankangas@prcf.fi  

Race Manager  Mr. Frank van Nunen +358 40 5476683, 
francis.van.nunen@gmail.com 

Race Event Manager  Mr. Jari Syväoja +358 50 3681 000 
jari.syvaoja@gmail.com  

Secretary of the Race Mrs. Mirva Korkiakoski  
Tel. +358 40 3590 540, miivakoo@gmail.com 

Safety Manager    Mr. Mikko Harkola +358 40 1527 980 
Head of the Marshals   Mr. Hannu Raitanen +358 40 7366144 
Timekeeping Official   MUT-Palvelu 
Chief of Scrutineering  Mr. Petri Kröger +358 50 5220 442  
Cheif of Communication  Mr. Markku Suokka 
Chief of Race Paddock  Mr. Hannu Koivumäki  
        +358 400 331 677  

Chief of Press Office Mrs. Riikka Nikander +358 44 977 5257 
Competitors contact Mr. Kari Suominen +35840 5564 756 
kasu.teamrsr@gmail.com   

 



III GENERAL INSTRUCTIONS  

1. Overview of the Track  

Alastaro Circuit, track length 2850 m, coating: asphalt, location: 
Virttaa village, Alastaro, Finland.  

2. Categories of competitions  

National: Porsche Sprint Challenge Finland & NEZ (NEAFP), 
Categories 13 - 14. National: PRCF Sports Cup (NEAFP), 
additional classes 2 - 7. National: PRCF Time Trial (NEAFP), 
Supplement Class 10. National: BMW XTreme & NEZ (NEAFP) 
Class 1.  

3. Registration  

Anyone wishing to participate in the Porsche Festival Race 2019 
competition must register via the KITI Race Service or ask the 
competition secretary for instructions on how to sign up for the 
event by e-mail miivakoo@gmail.com  Registration for the PRCF 
TimeTrial supplementary category takes place through the PRCF's 
web site.  

3.1 Processing of personal data at registration  

By signing up for this competition, the competitor will approve 
the processing of his personal data by the organizer of the 
competition as well as in the publication of the specified (name, 
club, etc) personal data in the list of participants, in the result list 
and in the competition related communication.  

4. Participation fees  

Participation fees are as follows:  

Category 1 BMW XTreme 320 € incl. VAT. 24%  
Category 2 PRCF Sports Cup 300 € incl. VAT. 24%  
Category 3 PRCF TimeTrial 190 € incl. 24%  
Categories 11 - 14 Porsche Sprint Challenge Cup 500 € incl. VAT. 
24%  

Registration & participation fee must be paid on 19.08.2019 and 



by 23.59. Late registration may be excepted at a entrance fee x 
1,5. 

All payments must be made to PRCF Events Oy, NORDEA 
Bank PLC. IBAN account number: FI78 1544 3000 0418 68  

The following reference notes shall be used into bank transaction 
form: The competitor's license number and the year number of 
the racing car.  

The participation fee does not include a possible needed time 
transponder rent which is 30, - € and shall be paid in race office 
during registration.   

Porsche Festival Race 2019 contestants are welcome for free 
practice on the morning Friday 23rd of August training day till 
15:00.  
The event is not free of charge, the participating fee is (100, - 
€) incl. VAT 10% fee is collected at the race office from which in 
return participants get a car windshield sticker that entitles the 
track usage on scheduled shift during Friday, 23rd of August.  

CAUTION! Without valid sticker you can not go in the 
track, labels are checked at the gate of the track by 
Porsche Festival personnel!  

5. Paddock  

The Paddock Map is going to be published in the KITI web service 
under the name: "Porsche Club Festival 2019 
Aluekartta_map.pdf" The race cars and maintenance vehicles 
should be positioned in accordance within the depot by the 
paddock map, for more information on the pit spot gives Depot 
Manager Mr. Hannu Koivumäki Tel. +358 400 331 677 (service 
also in English and Swedish)  

WARNING !!! Own pit spot must have impermeable 
tarpaulin which covers the entire pit spot area, especially 
the liquid protective shield must be under race cars and 
maintenance vehicles, the fire extinguishers (6kg) must 
be present all the time during Porsche Festival 2019 
event. The depot manager, chief of staff and the jury 



monitors the above issues.  

Failure to defend a paddock site is set at a fine of 250, - € 
and race manager is allowed to close off completely the 
team / competitor from the Saturdays races.  

6. Race Car Every race car must have a valid 3rd party 
motor insurance!  

Insurance certificates are checked upon competition registration 
at the office.  

7. Responsibilities and reservations  

Each competitor takes part in training and competitions at his / 
her own risk. The Promoter shall not be liable for any damage 
that may occur to the competitor or his equipment or which he 
causes to another person or their property. The competitor is 
responsible for the fact that he, his assistant and team members 
are familiar with and comply with the national rules on racing, 
speed racing rules and competition rules, the rules of his own 
class and the competition rules mentioned therein, the 
competition announcement published after the end of the 
registration and any subsequent releases to be distributed 
later. The organizer is entitled to transfer, revoke or suspend the 
competition, if circumstances or safety so require. The organizer 
reserves the right also possible to connect all or part of classes if 
there are conditions, safety or for any other reason to take.  

8. Advertising  

Organizer ads: The organizer wants to reserve 3 small spaces 
from the competition cars for Porsche Club Festival 2019 for 
ads. The organizer's advertising space is 3 pieces and 
measurements 110mm x 200mm. The organizer's ads must be 
attached to the racing cars at the latest on the inspection.  

  
9. Competition  

The course of the competition and the way in which each 
competitor participates in the competition according to the rules.  



9.1 Arrangement of the competition  

The competition follows the published timetable on the notice 
board. Each competitor must make sure that he arrives in time 
before his or her race session to arrange the exit to the pitlane. 
Every competitor must have a person who comes to the grid area 
to show the competitor his place at the starting grid. This person 
must be available well ahead of the competitor's starting line-up 
area at the pit lane gate in order to get possible instructions from 
the pit lane officer.  

10. Inspection  

Method of performing the technical inspection according to the 
own rules of the class of each participating class. The inspections 
take place at each of their own pre-announced inspection points, 
under the guidance of class inspectors. Possible follow-up 
inspections are done in the Parc Fermé area or in a manner that 
can be stated separately.  

11. Results  

The results of the competition can be found at AKK’s KITI web 
service and at www.prcf.fi. The organizer has the right to 
combine the categories of competition wholly or partially if 
necessary. If classes are combined, it will be announced by 
additional race order at the time of publication of the approved 
list or at the latest on the official notice board of the competition 
day morning on 24th of August at 09:00 latest.  

12. Awards  

Awards are going to be trophys or items. The exact amount of 
prizes will be indicated on the official notice board of the 
competition, by 24 August 2019 at 09:00 am.  

12.1. Award ceremony  

This year's award ceremony will also be held at the Porsche 
event hall on the upper paddock. The prizes of main competition 
categories and Concours D 'Elegance awards will be awarded at 
the same awards ceremony. A more detailed timetable for the 



award ceremony will be announced on the 24th  August 2019 
schedule.  

The Class prizes will be awarded on evening of August 24th at the 
"Porsche Festival Paddock Party" in the lower paddock 
restaurant. All competitors participating in the competition must 
participate in the main awards ceremony. For compelling 
reasons, only the director of the competition or the competition 
event director can be issue a permit to skip the award ceremony.  

  
Competitors contact person: Kari Suominen, PRCF  
Tel.+ 358 40 5564 756 email: kasu.teamrsr@gmail.com  

Director of Competition: Mr. Frank van Nunen 
Tel. +358 40 5476683 email: 
francis.van.nunen@gmail.com 

Competition Event Director: Mr. Jari Syväoja 
Tel. +358 50 3681 000 email: jari.syvaoja@gmail.com  

	 	



KILPAILUKUTSU ja SÄÄNNÖT  

Porsche Festival Race 2019  

Virralliset kilpailusäännöt ovat englanneksi, 
käännösvirheiden tai epäselvyyksien selvittelyssä, 
englannin kieliversio luettaan.  

23. – 24.08.2019 NEZ, Kansallinen, (NEAFP) ja 
Kerho Porsche Racing Club Finland Ry / PRCF Events Oy 
Alastaron Moottorirata, Virttaa  

Porsche Racing Club Finland Ry kutsuu kilpailijoita 
osallistumaan Porsche Festival Race 2019 
nopeuskilpailuun perjantaina 23. ja 
lauantaina 24.8.2019. Kilpailulähdöt ajetaan Alastaron 
moottoriradalla, Virttaalla noudattaen AKK:n, am. sarjojen 
sekä näitä kilpailusääntöjä. Nopeuskilpailut ovat tänä 
vuonna tasoltaan NEZ (Porsche Sprint Challenge & BMW 
Xtreme) ja muut luokat kansallinen NEAFP lisäyksellä.  

 



 

 

I OHJELMA  

01.07.2019  Kilpailukutsu- ja säännöt julkaistaan.  

01.08.2019 Kilpailun ilmoittautuminen avataan.  

19.08.2019 
klo 23:59  

Porsche Festival Race 2019 kilpailun 
ilmoittautumisaika päättyy.  

21.08.2019  

Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja mahdolliset 
kilpailijaohjeet julkaistaan  

KITI kisapalvelu, 
https://akk.autourheilu.fi/Kiti/  

23.08.2019   

klo 08:30  
Perjantain harjoittelun ja aika-ajojen sekä BMW 
XTreme kilpailun (45 min) aikataulu julkaistaan 
virallisella ilmoitustaululla (V8 torni) alavarikko.  

klo 08:30  
Kilpailutoimisto aukeaa, rataharjoitteluun (pe 
23.08) oikeuttavien tarrojen myynti alkaa 
kilpailutoimistossa.  

klo 12:00  Kilpailupapereiden tarkastus / kilpailuun 
ilmoittautuminen alkaa.  

klo 12:00  Katsastus alkaa, luokkien omilla ennakkoon 
ilmoitetuilla katsastuspaikoilla.  

Klo 14:30 Ohjaajakokous BMW Xtreme ja Porsche Sprint 
Challenge 

klo 15:00  1. Tuomaristonkokous  

klo 15:20  BMW Xtreme aika-ajot osa 1. alkaa  



klo 15:40  BMW Xtreme aika-ajot osa 2. alkaa  

klo 16:00  Huoltotauko  

Klo 16:15 Porsche Sprint Challenge aika-ajot 

klo 17:10  BMW Xtreme 45min kilpailu alkaa  

klo 18:10  BMW Xtreme 45min kilpailun tulosten julkaiseminen 
virallisella ilmoitustaululla.  

 

OHJELMA  

  
24.08.2019   

klo 08:00  Kilpailutoimisto avataan  

klo 08:00  Kilpailun aikataulu julkaistaan virallisella 
ilmoitustaululla (V8 torni) alavarikko.  

klo 08:00  Kilpailupapereiden tarkastus / ilmoittautuminen 
kilpailutoimistossa alkaa.  

klo 08:00  Katsastus alkaa, luokkien omilla katsastuspaikoilla.  

klo 08:30  Ohjaajakokous V8 tornin luona alavarikolla.  

klo 09:00  Warm Up:it alkaa  

klo 10:00 Ensimmäinen kilpailulähtö alkaa  

klo 11:45  Lounastauko  

klo 12:45  Porsche Sprint Challenge (NEZ) PreGrid at the Pit 
Lane  

klo 13:00  Kilpailulähdöt jatkuu  

klo 16:50  Kilpailulähdöt päättyy  



klo 17:10  Tulosten julkaiseminen virallisella ilmoitustaululla.  

klo 17:30  Kaikkien luokkien yhteinen palkintojenjako 
ylävarikko, Porsche tapahtumateltta  

  
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU  

Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee seuraavassa 
paikassa: Alastaro Circuit, alavarikko, V8 tornin seinä, 
kilpailutoimiston sisäänkäynnin alapuolella.  

 

 

KILPAILUTOIMISTO  LEHDISTÖKESKUS  

Paikka  
V8 torni, toinen kerros, 
Alastaron radan 
alavarikko  

Alastaron moottorirata  

Osoite  Jarno Saarisentie, 
32560 Virttaa  

Jarno Saarisentie, 32560 
Virttaa  

Puhelin  +358 40 3590 540  +358  44 977 5257 

Sähköposti  miivakoo@gmail.com Riikka.nikander@gmail.com  

Henkilö  Mirva Korkiakoski  
Riikka Nikander 

  

Aukioloaika  
Pe 23.8. klo 08:30 - 
19:00 La 24.8. klo 
08:00 - 19:00  

La 25.8. klo 09:00 – 19:00  

 

 

 

 



II KILPAILU 1. Järjestäjä  

23.-24.08.2019 ajettavan Porsche Festival Race 2019 
kilpailun järjestäjät ovat Porsche Racing Club Finland Ry ja 
PRFC Events Oy  

Kilpailu järjestetään noudattaen Autourheilun yleisiä sääntöjä, 
nopeuden laji- ja kilpailusääntöjä sekä näitä Porsche Club 
Festival Finland 2019 sääntöjä, jotka AKK-Motorsport on 
hyväksynyt lupanumerolla XX/RATA/2019  

1.1. Toimihenkilöt  

Tuomaristo   
nimi  paikkakunta  

Puheenjohtaja  
 
Jari Tuhkanen  

  

Leppävirta, puh. +358 
400 673 685  

Tuomarit  Petri Differt  Nurmijärvi  

 
Tuomas 
Henriksson 

  

Turku 

Tuomariston 
sihteeri  Sari Koivumäki  Tampere  

Muut 
toimihenkilöt  

 
nimi  

  

 

Tapahtumajohtaja 
Porsche Club 
Festival 2019 

Kirsi 
Parhankangas  

  

puh. +358 40 5239 
383 email. 
kirsi.parhankangas@prcf.fi  

 

 

 

 



Toimitsijat  

Kilpailunjohtaja   Frank van Nunen 040 5476683  
      francis.van.nunen@gmail.com 

Kilpailutap.johtaja  Jari Syväoja  050 3681 000 
      jari.syvaoja@gmail.com 

Turvallisuuspäällikkö Mikko Harkola   040 1527 980 

Kilpailunsihteeri Mirva Korkiakoski   040 3590 540 
miivakoo@gmail.com 

Ratatuomareiden päällikkö  Hannu Raitanen 040 7366144 

Ajanotto/Tuloslaskenta päällikkö MUT-Palvelu 

Tiedotuspäällikkö Riikka Nikander    044 977 5257 

Katsastuspäällikkö Petri Kröger 

Varikkopäällikkö Hannu Koivumäki   0400 331 677 

Viestipäällikkö Markku Suokka 

Kilp. yhdyshenkilö Kari Suominen  040 5564 756 
kasu.teamrsr@gmail.com   

 

III YLEISOHJEET  
1. Yleiskuvaus radasta  
Alastaron Circuit, radan pituus 2850 m, pinnoite: asfaltti, sijainti: 
Virttaan kylä, Alastaro. 

2. Kilpailuluokat  
Kansallinen : Porsche Sprint Cup Challenge Finland & NEZ 
(NEAFP), luokat 13 - 14.  
Kansallinen : PRCF Sports Cup (NEAFP), lisäluokat 2 - 7.  
Kansallinen : PRCF Time Trial (NEAFP), lisäluokka 10.  
Kansallinen : BMW XTreme & NEZ (NEAFP) luokka 1.  

3. Ilmoittautuminen  



Jokaisen, joka haluaa osallistua Porsche Festival Race 2019 
kilpailuun, pitää ilmoittautua KITI – kisapalvelun välityksellä tai 
pyytää kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet 
sähköpostilla miivakoo@gmail.com Ilmoittautuminen PRCF 
TimeTrial lisäluokkaan tapahtuu PRCF:n kotisivujen kauttta.  

3.1 Henkilötietojen käsittely ilmoittaumisen yhteydessä  

Ilmoittautuessaan tähän kilpailuun, kilpailija hyväksyy 
antamiensa henkilötietojen käsittelyn kilpailunjärjestäjän 
toimesta sekä määriteltyjen (nimi, seura, jne.) yms. 
henkilötietojen julkaisun osanottajaluettelossa, tulosluettelossa 
yms. kilpailuun liittyvässä viestinnässä.  

 
4. Osallistumismaksut  

Osallistumismaksut ovat seuraavat:  

Luokka 1 BMW XTreme 320 € sis. ALV. 24% 
Luokka 2 PRCF Sports Cup 300 € sis. ALV. 24% 
Luokka 3 PRCF TimeTrial 190 € sis. ALV. 24% 
Luokat 11 - 14 Porsche Sprint Cup 500 € sis. ALV. 24% 

 

Ilmoittautuminen & osallistumismaksu on suoritettava 
19.08.2019 ja kello 23.59 mennessä. Myös jälki-
ilmoittautuminen on mahdollista em. ajankohdan jälkeen, 
osallistumismaksu on tuolloin puolitoistakertainen.  

Maksut pitää suorittaa tilille PRCF Events Oy, NORDEA / IBAN : 
FI78 1544 3000 0418 68 
Viitenumerona on käytettävä : kilpailijan lisenssinumeroa ja 
kilpa-auton vuosinumeroa. Osallistumismaksu ei sisällä 
mahdollista ajanottotransponderi vuokraa joka on 30,- €.  

Porsche Festival Race 2019 kilpailuun osallistuvat ovat 
tervetulleita 23.8. perjantaina toteutettavaan harjoittelupäivään. 
Tilaisuus on maksullinen, maksu ( 100,- € ) sis. ALV:n 10% 
peritään kilpailutoimistossa, josta harjoittelumaksun vastineeksi 
saa auton tuulilasiin tarran joka oikeuttaa radan käyttöön 



aikataulun mukaisilla vuoroilla perjantaina 23.8.  
HUOM ! Ilman tarraa ei radalle pääse, tarrat tarkastetaan 
ratavarikon portilla !  

5. Varikko  

Varikkokartta on julkaistaan KITI kisapalvelussa nimellä :  

”Porsche Club Festival 2019 aluekartta_map.pdf”  

Varikolle tulee sijoittua varikkokartan mukaisesti, tarkemmat 
ohjeet paikan päällä antaa Varikkopäällikkö Hannu Koivumäki 
Tel. +358 400 331 677 (betjänas också på svenska)  

HUOMIO !!! Omalla varikko-paikalla on oltava koko 
pilttuun alueen kattava nesteitä läpäisemätön suojaus, 
erityisesti on huomioitava kilpa- ja huolto-autojen alle 
sijoitettavat nesteitä läpäisemättömät suojat sekä 
varikkosammuttimet. Varikkopäällikkö, kilpailunjohto ja 
tuomaristo tarkkailevat em. asioita. Varikkopaikan 
suojauksen laiminlyönnistä määrätään sakko 250,- € sekä 
voidaan sulkea ao. tiimi / kilpailija kokonaan pois 
lauantain 24.8. kilpailuista.  

6. Kilpa-auto Jokaisessa kilpa-autossa tulee olla voimassa 
oleva liikennevakuutus !  

Vakuutustodistukset tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

7. Vastuut ja varaukset  

Jokainen kilpailija ottaa osaa harjoittelu- ja kilpailutapahtumiin 
omalla vastuulla. Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka 
saattaa koitua kilpailijalle itselleen tai hänen kalustolleen tai 
jonka hän aiheuttaa toiselle henkilölle tai toisen 
omaisuudelle. Kilpailija on vastuussa siitä, että hän, hänen 
avustajansa sekä tiimin jäsenet tuntevat autourheilun kansalliset 
määräykset, nopeuden laji- ja kilpailusäännöt, oman luokkansa 
sarjasäännöt sekä tässä mainitut kilpailunsäännöt, 
ilmoittautumisen päättymisen jälkeen julkaistavan kilpailuinfon ja 
mahdollisesti myöhemmin jaettavat lisämääräykset sekä 
noudattavat niitä. Järjestäjä on oikeutettu siirtämään, perumaan 



tai keskeyttämään kilpailun, mikäli olosuhteet tai turvallisuus niin 
vaatii. Järjestäjä varaa oikeuden myös mahdolliseen luokkien 
yhdistämiseen kokonaan tai osittain mikäli siihen on 
olosuhteiden, turvallisuuden tai muun syyn takia ryhtyä.  

8. Mainostaminen  

Järjestäjän mainokset : Järjestäjä haluaa varata 
kilpailukalustosta 3 pientä tilaa Porsche Club Festival 2019 
mainoksilleen. Järjestäjän mainostila varaus 3 kpl ja 110mm x 
200mm. Järjestäjän mainokset tulee olla kiinnitettynä kilpa-
autoihin viimeistään katsastuksessa.  

9. Kilpailun kulku  

Kilpailun kulku ja suoritustapa, kunkin kilpailuun osallistuvan 
luokan omien sarjasääntöjen mukaan.  

9.1 Lähdön järjestely  

Kilpailussa noudatetaan ilmoitustaululla julkaistua aikataulua. 
Jokaisen kilpailijan tulee huolehtia siitä, että saapuu ajoissa 
ennen omaa lähtöään lähdön järjestelyyn ratavarikolle. Jokaisella 
kilpailijalla on oltava henkilö, joka tulee lähdönjärjestäytymiseen 
näyttämään kilpailijalle hänen paikkansa lähtöruudukossa. Ko. 
henkilön tulee olla hyvissä ajoin ennen kilpailijan lähtövuoroa 
ratavarikon portilla saadakseen ohjeet lähdönjärjestelyn 
päälliköltä.  

10. Katsastus  

Katsastuksen suoritustapa, kunkin kilpailuun osallistuvan luokan 
omien sarjasääntöjen mukaisesti. Katsastukset tapahtuvat 
kunkin luokan omassa ennalta ilmoitetussa katsastuspisteessä, 
luokkakatsastajien johdolla. Mahdolliset jälkikatsastukset Parc 
Fermé alueella tai erikseen ilmoitettavalla tavalla.  

11. Tulokset  

Tulokset löytyvät AKK:n KITI - kisapalvelusta ja osoitteesta 
www.prcf.fi sääntöjen mukaan. Järjestäjällä on oikeus yhdistää 
kilpailuluokkia kokonaan tai osittain tarvittaessa. Mikäli luokkia 
yhdistetään, ilmoitetaan siitä lisämääräyksellä kilpailuun 



hyväksyttyjen listan julkaisemisen yhteydessä tai viimeistään 
kilpailun virallisella ilmoitustaululla 24.8. klo 09:00 mennessä.  

12. Palkinnot  

Palkintoina jaetaan esinepalkintoja. Palkittavien tarkempi määrä 
ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla, viimeistään 
24.8.2019 klo 09:00.  

12.1. Palkintojenjako  

Palkintojenjakotilaisuuden paikkana toimii tänäkin vuonna 
ylävarikon Porsche tapahtumateltta. Kaikkien kilpailuluokkien 
yleiskilpailun palkinnot ja Concours D’ Elegance näyttelyn 
palkinnot jaetaan samassa 
palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintojenjakotilaisuuden tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan kilpailun aikataulussa 24.8.2019. 
Luokkakohtaiset palkinnot jaetaan 24.8.2019 ”Porsche Festival 
Paddock Party” – iltatilaisuudessa, joka pidetään alavarikon 
ravintolassa.  

Kaikkien kilpailuihin osallistuvien kilpailijoiden tulee osallistua 
palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä luvan poissaoloon 
voi antaa vain kilpailun- tai kilpailutapahtumienjohtaja.  

Kilpailijoiden yhdyshenkilö :  

Kari Suominen, PRCF +358 40 5564 756 
kasu.teamrsr@gmail.com  

 
Kilpailunjohtaja :  

Frank van Nunen +358 40 5476683 
francis.van.nunen@gmail.com 

Kilpailutapahtumienjohtaja :  

Jari Syväoja +358 50 3681 000 jari.syvaoja@gmail.com  

  
TERVETULOA ALASTARON RADALLE VÄLKOMMEN TILL 
ALASTARO CIRCUIT WELCOME TO ALASTARO CIRCUIT  


