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Historic racing –kauden päätapahtuma 

HISTORIC GRAND RACE 2010 
 
Historic Race Finland ry organisoi vuosittain historiallisten kilpa-
autojen ratasarjan Suomessa (Gulf Historic Race Cup). Jo vuosia 
on kauden pääkilpailuna toiminut Historic Grand Race ja sen 
kilpailupaikkana Hämeenlinnan Ahveniston moottorirata.  
Elokuun 21.-22. startataan jälleen samoissa merkeissä ja 
perinteiseen tapaan on tapahtuman yhteydessä merkkikerhoilla 
mahdollisuus esitellä harrastekalustoaan. Tapahtuma on samalla järjestävän, 20 vuotta 
täyttävän HRF ry:n 20-vuotisjuhlakilpailu. Kutsumme harrasteajoneuvoyhdistyksenne 
jäsenistön mukaan juhlakisaamme, vuoden 2010 Historic Grand Raceen.  
 
Harrasteajoneuvoparkki 
Ahveniston harjun laelle on varattu tilaa merkkikerhojen harrastekalustolle (ajo Hiihtomäentietä pitkin). 
Harrasteajoneuvojen kokoontuminen on näin samalla ajoneuvonäyttely, jossa tapahtuman yleisö ja alan harrastajat voivat 
tutustua vanhoihin alkuperäisiin, entisöityihin ja rakenneltuihin automalleihin, joita ei tapaa joka päivä tien päältä. 
 
Merkkikerhojen paraatit 
Molempina päivinä on ohjelmassa merkkikerhojen paraati, jonka kalusto koostuu harrasteajoneuvoparkin autoista. 
Paraatiin kannattaa valmistautua hyvissä ajoin ennen h-hetkeä. Parkkialueelta ajetaan Poltinahontien varteen 
odottamaan paraatin alkamisajankohtaa. Sen koittaessa lähdetään liikeelle ja kierretään letkassa johtoauton 
vetämänä Ahveniston rataa. 
Paraatin aikana kuuluttaja selostaa yleisölle tietoja tapahtuman merkkikerhoista ja paraatiin osallistuvista 
ajoneuvoista mikäli hänelle on toimitettu etukäteisinfoa. Tämän varmistamiseksi toivomme kerhojen ja  
ajoneuvojen omistajien toimittavan Historic Grand Race -nettisivuston linkistä saatavan infolapun 20. tai 21.8. 
klo 11.20 mennessä Ahveniston harrasteajoneuvoparkin postilaatikkoon tai ratavarikon sisäänajoportilla 
sijaisevaan pressitoimistoon, tai vastaavat tiedot 18.8. mennessä eMail-osoitteella 
HistoricGrandRace@gmail.com (mieluiten viestikentässä, ei liitetiedostona).  
 
Yleisön suosikkiautojen äänestys ja arvonta   
Tapahtumassa valitaan perinteisesti yleisöäänestyksellä sekä säväyttävin kilpa-auto että yleisön suosikkiharrasteauto 
harrasteautoparkin kalustosta. Äänestyslipukkeet ovat jaossa tapahtuman aikana alakatsomotasantella HRF:n 
infoteltalla. Täytetyt lipukkeet toimitetaan samassa paikassa sijaitsevaan palatuslaatikkoon. Äänestys päättyy 
sunnuntaina 22.8. klo 14.00.  
Äänestäjien kesken arvotaan V8-Magazine tuotepalkintoja mm. kelloja, t-paitoja, avaimenperiä ja auton 
hoitotuotteita. Äänestyksen voittaja-autot palkitaan pokaaleilla. Arvonnanvoittajat ja yleisöäänestyksen voittaja-
autot ilmoitetaan ratakuulutuksissa sunnuntaina klo 15.00 jälkeen. 
 
Pääsylippujen hinnat     
 Lauantai (katsomoon)  á 8 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi 
 Sunnuntai (katsomoon)  á 10 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi 
 Lauantai-sunnuntai (katsomoon)  á 15 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi 
 
Harrasteajoneuvoparkin ohjelma (koko tapahtuman aikataulu löytyy HGR-sivuston Ohjelma-kohdasta) 
 Lauantai 21.8. 
 10.00  Harrasteajoneuvoparkki avataan 
 12.20 – 13.00  Veteraanikilpapyörien ja harrasteajoneuvojen erilliset paraatit (paraatin osallistuvat 
  ajoneuvot kerääntyvät hyvissä ajoin ennakkoon Poltinahontien varteen) 
 Sunnuntai 22.8. 
 10.00  Harrasteajoneuvoparkki avataan 
 13.20 – 14.10  Veteraanikilpapyörien ja harrasteajoneuvojen erilliset paraati (paraatin osallistuvat 
  ajoneuvot kerääntyvät hyvissä ajoin ennakkoon Poltinahontien varteen) 
 14.00 Yleisön suosikkiautojen äänestys päättyy. 
 15.00 jälkeen Yleisön suosikkiautot ja äänestyksen arvonnan voittajat julkaistaan (ratakuulutuksissa) 
    
    Tervetuloa! 
    Historic Race Finland ry 


