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ARTIKEL 1 : ALGEMENE ORGANISATIE 

1.3   KALENDER 

De CLIO TROPHY BELGIUM wordt verreden in 5 manches van het Belgian Rally Championship 
2021 met volgende kalender:  

27 / 06 South Belgian Rally 
23-24/07 TAC Rally 
13- 15 /08 Renties Ypres Rally  
3-4 / 09 ConXion Omloop van Vlaanderen 
8-10/10 Rally van Wallonië 
5-7 /11 Rallye du Condroz-Huy 

 
RACB Sport en MY RACING behouden zich het recht voor om de kalender te wijzigen. Indien één 
of meerdere rally's op de kalender niet georganiseerd worden, zal MY RACING in een eventuele 
vervanging voorzien, in samenspraak met RACB.  

 
De Renties Ypres Rally zal de waarde hebben van TWEE Clio Trophy rally's: 

1. Renties Ypres Rally A : vrijdag 13/08 - sectie 1 en 2 
2. Renties Ypres Rally B: zaterdag 14/08 en zondag 15/08 - Sectie 3 tot 7 

In overeenstemming met artikel 12.12.2 van het Bijzonder Wedstrijdreglement van de Renties 
Ypres Rally, zullen alleen de eerste 90 van het voorlopig algemeen klassement van zaterdag na 
secties 3 en 4 mogen starten voor secties 5, 6 en 7 op zondag 15/08.  

Het voorlopig algemeen klassement van de Renties Ypres Rally B van de in de Clio Trophy 
ingeschreven auto's die niet aan de start mogen verschijnen in de proeven 5, 6 en 7 zal in 
aanmerking genomen worden voor de bepaling van de Clio Trophy klassementen.  

Bvb: indien een wagen 93ste geklasseerd is op het einde van secties 3 en 4 op zaterdagavond, zal 
hij niet mogen starten in secties 5, 6 en 7 maar zal hij geklasseerd worden in het eindklassement 
van de Renties Ypres Rally op voorwaarde dat hij in het gesloten park van Ieper is op 
zaterdagavond. ( CH 16D) 

Een eindklassement zal worden opgemaakt aan het einde van de secties 1 en 2 om de Renties 
Ypres Rally A af te sluiten.  

De Clio Trophy zal bestaan uit 6 proeven in plaats van 5. Punten en bonussen zullen worden 
toegekend voor deze 6 proeven.  Alleen de vijf beste resultaten worden in aanmerking genomen 
voor het eindklassement van de Clio Trophy. 

 
Indien de kalender ingekort wordt met één of meerdere rally's omdat RACB en MY RACING een 
geannuleerde rally niet kunnen vervangen, geeft dat geen recht op enige schadevergoeding of 
betaling van een compensatie. 
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