
Historic Race Finland ry:n 30-vuotis 
juhlakauden jännittävimmät hetket 
ovat sarjamestaruuksien kannalta 
käsillä, kun historialliset ratakilpurit 
kohtaavat Gulf Historic Race Cupin 
kahdessa viimeisessä osakilpailussa 
5.–6.9. uudella KymiRingin 
moottoriradalla.

Ratasarjassa on jahdattu sarjapisteitä tänä vuonna jo 
kuudessa osakilpailussa. Nyt vuorossa on kauden 7. sekä 
8. osakilpailu. Harjoitukset ja aika-ajot kruunaa kilpaläh-
döt molempina kisapäivinä seuraavissa luokissa: 

l Historic erikoisvakio/GTS-autot (1947–1981)
l Historic vakio/GT-autot (1966-1981)
l Fiat Historic Ratapotti (1971–81)
l Historic Formulat (1966-90)
l Subaru Sport
l SS 1300
l Locost
l Roadsport V8/A-C (luokitellut vuoteen 1985 asti)  
  2A/2B (luokitellut vuoteen 1998 asti)
l Suomen vanhin rataluokka Mini 1000

Sarjatilanne ennen Kymiringiä:
https://www.historicrace.fi/cup/HRFCup2020-3v3.pdf

Historic Kymi Racen aikataulu ja kilpailijalistat 
julkaistaan vk 36 alussa.

Harrasteajoneuvoille on
oma näyttelyalue
Historic Kymi Racessa on harrasteajoneuvoparkki 
30-vuotiaille ja vanhemmille harraste- ja klassikko-
ajoneuvoille. Tälle näyttelyalueelle tulee ilmoittautua 
ennakkoon. Se tulee tehdä viimeistään päivää ennen 
ko. kisapäivää ja erikseen molemmilta päiviltä. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä tulee ostaa vähintään yksi pää-
sylippu ennakkoon (linkki lippumyyntiin loppupuolel-
la). Jos ilmoitetussa autossa tulee tapahtumaan myös 

muita kannattaa pääsyliput hankkia koko autokunnal-
le. Näin kaikki pääsevät sisään kerralla ilman lipun osta-
misesta syntyviä hidastuksia. Alle 12-vuotiaille sisään-
pääsy on ilmainen huoltajan tmv. seurassa. 

Ilmoittautumislinkki harrasteajoneuvoparkkiin:
https://historicrace.fi/HGR/harrasteajoneuvoparkkiin/

ilmoittautuminen.php

Yleisölippujen myyntipaikat
Yleisöalueelle, josta on näkyvyys lähes koko kilpara-
dalle myydään pääsylippuja rajoitettu määrä. Lippu-
hinnat ovat 30 euroa/päivä ja 50 euroa/koko viikon-
loppu. Pysäköintimaksu on 10 euroa/päivä. Molempia 
on myynnissä verkkokaupassa (linkki alla). Kun ostaa li-
put ennakkoon niin se nopeuttaa sisään- ja ulospääsyä 
alueelta. Lipunmyyntipiste löytyy myös paikan päältä, 
missä maksaminen on mahdollista vain maksukortilla 
(lähimaksu-, pankki- ja luottokortit). Alle 12-vuotiaille 
sisäänpääsy on ilmainen huoltajan tmv. seurassa. Py-
säköintiliput tarkastetaan tapahtumasta poistuttaessa.

Yleisölippujen verkkokauppa
https://www.lippuagentti.fi/event/view?id=4058

Lisätietoja kisasta  
https://www.historicrace.fi/HistoricKymiRace2020/

Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan pandemia-ajan vaatimat muutok-
set ja toivotaan kaikkien paikalla olevien noudattavan OKM:n, AVI:n ja THL:n 
yleisiä ohjeita.
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