
Historic Grand Race 2019

Kisaviikonloppu lähestyy
Kilpailijat tiimeineen saapuvat Hämeenlinnan Ahveniston 
moottoriradalle 17-18.8.2019 ajettavaan Historic Grand 
Race 2019 autokilpailuun. Iso joukko vapaehtoisia on 
valmistellut tulevan viikonlopun kilpailua joka järjestetään 
jo 29:nen kerran. Lauantaina  aloitetaan aika-ajoilla klo 
9:30, ensimmäiset kilpalähdöt ovat klo 14:00. 
Sunnuntaina ajetaan aamupäivällä lämmittelyajo kaikissa 
luokissa ja kisalähdöt alkavat klo12.35.
Molempina päivinä veteraanikilpamoottoripyörät ajavat 
näytösajon tauon aikana.

• Kilpailun aikataulu
• (aikatauluun voi tulla muutoksia, lähdöt lähtevät vuorollaan edellisen 

tultua maaliin)
• Kisaviikonloppuna reaaliaikainen ajanotto (Race-

Monitor -sovelluksella voit seurata tuloksia Android, 
iOS ja Windows Phone -laitteille)

• Kilpailun jälkeen tulokset löytyvät täältä 
• Taustatietoja Historic Race Cup'ista 
• Tietoja Historic Race Finland Ry:stä

Historic Grand Race 2019 17–18. elokuuta tarjoaa vauhtia ja nostalgiaa 
Hämeenlinnan Ahveniston moottoriradalla. Poltinahontie 47. 13100 
Hämeenlinna.
Suomen suurimman asvalttiratasaljan, Gulf Gulf Historic Race Cupin kauden 
päätapahtumassa pari sataa kilpa-autokuljettajaa Suomesta ja Ruotsista. 
Kuljettajat kilpailevat 1950 – 2000-luvun historiallisilla 
ratakilpureilla, vuosimallit ulottuvat 1950-luvulta 2000-luvun alkupuolelle 
painottuen vanhempiin vuosikymmeniin. Ohjelmassa on 18 kilpalähtöä ja 
kaikkien luokkien aika-ajot sekä warm-upit. Suomi-Ruotsi historic racing 
-maaottelu antaa lisädraivia viikonlopulle.
Ahveniston harjun laella on esillä yli 30 vuotta vanhat 
ajoneuvoaarteet klassikkoajoneuvojen näyttelyparkissa. Lisäksi 
veteraanikilpamoottoripyörät ajavat näytösajoa ja pystyttävät varikkonsa 
yleisötasanteelle.
Uutena luokkana on Fiat Historic Ratapotti sen kalusto koostuu huokeasti 
ylläpidettävistä Fiat 127:sta (ryhmä 1), jotka ovat vuosimalliltaan 1971–81 
(Mk1 ja Mk2). Moottorina näissä on 903 cc, jota ei saa virittää. Autot ovat 
luokitustodistuksen 5415:n sekä sallituiden muutoksien mukaisia.   lisätietoja 

Seuraa viimeisiä uutisia Historic Grand Race 2019  -
Facebook tapahtumasivuilta sekä https://
www.facebook.com/historicracefinland/ -sivulta
Vuonna 1990 perustetun Historic Race Finland ry:n tehtävänä on 
vaalia historiallisten kilpa-autojen harrastusta sekä järjestää 
historiallisten autojen asfalttiratakilpailuja.

Lisätietoja medialle Historic Grand Race 2019 -
tapahtuman nettisivuilta 

Tervetuloa historic moottoriurheilun ystävät!
Mikko Karppanen
Historic Grand Race 2019
tiedotuspäällikkö
Puhelin: 046 856 7758
Sähköposti: mikko.karppanen@elisanet.fi
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