Porsche GT3 Cup Trophy Finland
Vuosikirja 2013 Yearbook

AINUTLAATUINEN VUOSIKIRJA TROPHYN sarjasta
2013. Teemme vuosikirjan Porsche GT3 Cup Trophy Finland
kilpailukaudesta 2013.

• kovakantinen kirja

Kirjassa on selvitetty jokainen kilpailu ja runsaasti kuvia kauden
tapahtumista niin radalta kuin varikoltakin.

• painosmäärä 150 kpl

• n. 60 sivua
• kirjan koko 250 x 210 mm

Kirja on suomenkielinen, mutta sisältää jonkin verran myös
käännöksiä / lyhennyksiä tekstistä englanniksi.
Kirja on oiva lahja kaikille moottoriurheilusta kiinnostuneille,
yhteistyökumppaneille, tiimin jäsenille ja toimii erinomaisena
esittelymateriaalina tiimien hakiessa uusia yhteistyökumppaneita
seuraavalle kaudelle.

4. kisa

Kemora – Vete

li 9.8.2013

Kirjan painosmäärä on rajoitettu 150 kpl:seen, lisäpainoksia
emme ota, joten ole nopea ja tilaa kirja uunituoreena.
Kirjan ilmestymispäivä on 30.11.2013.
YHTEYSTIEDOT / KIRJATILAUKSET:

raimo.niemi@relaaracing.fi
ari.paronen@pakkauspojat.fi
1. kisa Motopark – Virtasalmi 25.5.2013
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sen ajan, mutta joutui antautumaan
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sekä voittoon kaukaa 9. lähtöruudusta
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ANTTI BURI HYÖDYNSI täydellisesti
aika-ajon paalupaikan ja ajoi voittoon
Ahveniston ensimmäisessä kilpailussa.
Aika-ajon kakkonen Jesse Krohn oli toivuosikirja 2013
Porsche GT3 Cup Trophy Finland
sena. Esa Schroderus nousi viidennestä
ruudusta ja sujutteli kolmanneksi.
Ainahan se toinen sija hiukan katkeraa kalkkia on, mutta tyytyväinenkin
pitää olla. Antti jätti suorilla ja minä puolestani ajoin mutkaosuuksilla ja erityisesti
Suolenkillä hänet lähes kiinni.
Ari Laivola ja Raimo Niemi olivat
neljäs ja viides.
Simo P.Kangas ja Janne Laitinen kolaroivat keskenään pyörähdellen sen seurauksena ja takaa tullut Niclas Nylund
sai peräänsä ”pusun” kanssakilpailijaltaan ja törmäsi sen seurauksena vielä Laitisen autoon.
Buri uusi Motoparkin temppunsa ottamalla voitot Porsche GT3 Cup Trophyn
toisessakin kilpailussa, ensimmäisen lähdön tavoin 2. Jesse Krohn, 3. Esa Schroderus, 4. Ari Laivola, 5. Raimo Niemi ja
6. K-P Laaksonen.
Pojat (Antti ja Jesse) menevät menojaan, mutta kenelle se on ollut yllätys? Sehän se pommi olisi, jos me vanhat herrat
antaisimme heille turpiin, koko sarjahan
olisi ihan turhaa silloin. Näin se sarja kehittyy ja nostaa kiinnostavuuttaan, totesi
molempien lähtöjen viitonen Raimo Niemi nuorisoketjun otteista.

2. kisa Ahvenisto – Hämeenlinna 15.6.2013
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TILAUSLOMAKE

HINNAT
YHTEYSTIEDOT / KIRJATILAUKSET:

Määrä
1– 5
6– 10
yli 10

raimo.niemi@relaaracing.fi
ari.paronen@pakkauspojat.fi

Kappalehinta
35 euroa /kirja
30 euroa /kirja
28 euroa /kirja

Hintaan lisätään toimitusmaksu.

TILAUS

Haluan tilata:
kpl Porsche GT3 Cup Trophy Finland vuosikirja 2013
Hintaan lisätään toimituskulut.

Haluan kirjan alussa olevan numeroidun omistuslehden, jossa on tilaa kirjoittaa kirjan saajan nimi.

Tilaaja / Laskutusosoite:

Toimitusosoite:

Tilaajan nimi

Nimi

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Lähiosoite

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

