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1. INLEIDING 

1.1. Voorwoord 

Deze rally zal verreden worden in overeenstemming met de 2021 FIA International Sporting Code en 
zijn bijlagen, het 2021 FIA World Rally Championship Sporting Regulations, het Nationaal 
Sportreglement dat in overeenstemming is met het FIA reglement en dit Bijzonder Reglement. 
Wijzigingen, aanpassingen en/of veranderingen aan dit Bijzonder Reglement zullen alleen worden 
aangekondigd door genummerde en gedateerde bulletins (uitgegeven door de organisator of de 
Stewards). 
 
Aanvullende niet reglementaire informatie zal gepubliceerd worden in Rally Guide 2, uitgegeven op 
donderdag 22 juli 2021. Het 2021 FIA Wereld Rally Kampioenschap Sportief Reglement kan gevonden 
worden op de FIA website https://www.fia.com/regulations. 

1.2. Wegdek 

Asfalt 

1.3. Algemene KP afstanden en totale lengte van de wedstrijd 

Totale lengte van de klassementsproeven  310,92 km 
Totale lengte van de reisweg    973,79 km 

2. ORGANISATIE 

2.1. FIA titels waarvoor de rally in aanmerking komt 

FIA World Rally Championship voor Piloten 
FIA World Rally Championship voor Co-Piloten  
FIA World Rally Championship voor Constructeurs 
FIA World Rally Championship voor Teams  
FIA WRC2 Championship voor Piloten 
FIA WRC2 Championship voor Co-Piloten 
FIA WRC2 Championship voor Teams  
FIA WRC3 Championship voor Piloten 
FIA WRC3 Championship voor Co-Piloten 
FIA Junior WRC Championship voor Piloten 
FIA Junior WRC Championship voor Co-Piloten 
FIA Junior WRC Trophy voor Nations 
FIA RGT Cup voor Piloten 
FIA RGT Cup voor Co-Piloten 
 
2.1.1 Nationale titels waarvoor de rally in aanmerking komt  
Kroon Oil Belgische Rally Kampioenschap voor Piloten 
Kroon Oil Belgische Rally Kampioenschap voor Co-Piloten 

2.2. Goedkeuringen – FIA en ASN 

ASN visa nr:  R-RYRWRC04  Goedgekeurd op: 18/05/2021 
FIA visa nr: TBC   Goedgekeurd op: xx/xx/2021 
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2.3. Naam en contactgegevens van de Organisator (Permanent bureau) 

Organisator SuperStage vzw  
Adres  Korte Torhoutstraat 35, 8900 Ieper, Belgium 
Telefoon  +32 (0)57 44 63 57 
E-mail   office@ypresrally.com 
Website www.ypresrally.com 

2.4. Bestuur van de organisatie 

Bestuur van de organisatie: Mr Alain PENASSE 
    Mr Jan HUYGHE 

Dr Tom DECLERCQ 
 

Management van de organisatie: 
Annick Coopman, Bart Vanhastel, Chris Deschildre, Clement Masclef, Denis Gorris, Dorine Bouten, Erik 
Benoot, Evelien Deschuytter, Frederik Debruyne, Frederik Sohier, Glenn Marien, Gunter Archie, Hugo 
Van Opstal, Ivan Vermeulen, Lien Lemaire, Lode Verdru, Melissa Bolle, Norbert Dumoulin, Peter 
Deckmyn, Roger Vanoverschelde, Ronny Hosten, Tibo Bouckaert, Tom Espeel, Yves Bruyneel. 

2.5. Sport commissarissen 

Titel Naam  

Voorzitter (aangeduid door FIA) Mr Timo RAUTIAINEN (FIN) 
FIA Steward Mr Surinder THATTHI (KEN) 
ASN Steward Mr François DUMONT (BEL)  

 
Secretaris van de Stewards Mevr Yvonne GILLI (ITA) 

2.6. FIA Afgevaardigden 

Titel Naam 

Sporting Delegate Mr Andrew WHEATLEY 
FIA Safety Delegate Ms Michèle MOUTON 
FIA Deputy Safety Delegate Mr Nicolas KLINGER 
FIA Technical Delegate Mr Jérôme TOQUET 
Deputy Technical Delegate Mr Karmo UUSMAA 
Assistant to Technical Delegate Mr Emanuele SAGLIA 
Assistant to Technical Delegate Mr Lionel BERARD 
Assistant to Technical Delegate Mr Alberto CASTO 
FIA Medical Delegate Dr Cem BONEVAL 
FIA Media Delegate Mevr Vera DUSSAUSAYE 

2.7. Senior Officielen 

Titel Naam 

Koersdirecteur (COC) Mevr Emilia ABEL 
DCOC / Sport Adviseur Mr Iain CAMPBELL 
DCOC / Toeschouwersveiligheid 
Officier 

Mr Norbert DUMOULIN 
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ACOC/ Veiligheidschef Mr Peter DECKMYN 
ACOC / Opgave & Herstart Verantw. Mr Boudewijn BAERTSOEN 
Secretaris van de Wedstrijd /  
Coördinator Prioriteit Deelnemers 

Ms Macarena DEL SANTE 

Adj. Veiligheidschef /  
Route Manager 

Mr Frederik SOHIER 

Adj. Veiligheidschef Mr Gunter ARCHIE 
Assistent Veiligheidschef Mr Bernard HERMAN 
Hoofdgeneesheer (CMO) Dr Tom DECLERCQ 
Adj, Hoofdgeneesheer (DMO) Dr Evi STEEN 
Hoofd Technische Afdeling RACB Mr Lucas BOEVER 

Relatie Deelnemers (CRO) 
Ms Tanja GEILHAUSEN  
Mr Guy DESMET 

Nationale Press Officier Mr Hugo VAN OPSTAL 
Service Park Manager Mevr Evelien DESCHUYTTER 
COVID-19 Manager Mevr Lore DEWULF 
COVID-19 Coördinator Mr Tibo BOUCKAERT 
Environmental Officier Mr Tom ESPEEL 

2.7.1 Major Officials 

Titel Naam 

Sales & Marketing Directeur Mr Jan HUYGHE 
Brand Manager Mr Frederik DEBRUYNE 

Toeschouwers Management 
Mr Lode VERDRU 
Mr Ivan VERMEULEN 

Rally HQ Manager Mr Glenn MARIEN 
Assistant Secretaris Sportcommissie Ms Kristi JEENAS 
Verantwoordelijke Rekenbureel Ms Chris DESCHILDRE 
Verantwoordelijke Voorwagens Mr Denis GORRIS 
Chief Marshal Mr Jean Pierre DELEERSNIJDER 
Manager Operatieteam Mr Yves BRUYNEEL 

Operatieteam 
Mr Bart VANHASTEL 
Ms Dorine BOUTEN 
Mr Roland DEKNOCK 

Regroup Officier Mr Roger VANOVERSCHELDE 
Parc Fermé Officier Mr Chris VERSCHELDEN 
Refuel Officier & Technische Controle Mr Ronny HOSTEN 
Ceremonie Master Mr Tibo BOUCKAERT 
Ticketing Officier Ms Lien LEMAIRE 

2.8. HQ locatie en contactgegevens 

Rally Office – Administratieve controle en materiaal ophalen (Dinsdag) 
Adres:   Korte Torhoutstraat 35, Ieper (Permanent bureau) 
Telefoon:  +32 (0)56 89 43 90 
E-mail:   office@ypresrally.com 
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Rally HQ en Rally Office (van Woensdag tot Zondag) 
Adres:  Neermarkt 9, Ieper 
Telefoon: +32 (0)56 89 43 90 
E-mail:  office@ypresrally.com 

2.9. Official Notice Board 

Zoals bepaald in FIA ISC Art. 11.9.4, zal het officiële publicatiebord een virtuele versie zijn, gepubliceerd 
op de website van het evenement. Er zal geen fysiek officieel publicatiebord zijn.  
Alle deelnemers worden via e-mail/WhatsApp op de hoogte gebracht van de publicatie van documenten 
op het virtuele publicatiebord. Daarnaast zullen de rallydocumenten ook beschikbaar zijn in de Sportity-
app. 
 

Virtueel Notice Board:  https://www.ypresrally.com/en/content/official-notice-board  
 
Sportity applicatie:  
Paswoord:   WRCRYR2021  
Download Apple: https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434  
Download Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app   

2.10. Algemene communicatie tijdens het evenement 

Tijdens het evenement zal de individuele en algemene communicatie tussen alle rally officials 
(wedstrijdleiding, CoC, Rally Secretariaat, CRO, Stewards, Technische staf etc.) en de 
deelnemers/crewleden voornamelijk en voor zoveel mogelijk elektronisch plaatsvinden (mobiele 
telefoon, e-mail, Sportity, WhatsApp).  
Daartoe dient elke deelnemer één officiële vertegenwoordiger aan te wijzen die gemachtigd is om alle 
officiële kennisgevingen te ontvangen. Dit moet gebeuren vóór maandag 9 augustus 2021. Deze 
contactpersoon mag niet de rijder of bijrijder zijn, maar een vertegenwoordiger van het team die tijdens 
het evenement op het servicepark aanwezig is.  
Deze contactpersoon zal zowel voor algemene als voor individuele communicatie worden gebruikt. 
Eventuele ontvangstbevestigingen zullen door deze persoon moeten verricht contactpersoon worden 
aan de CRO: cro@ypresrally.com. 

2.11. Beperking van het aantal deelnemers 

Elke deelnemer zal verzocht worden om een vragenlijst in te vullen en de namen door te geven van alle 
deelnemers die geaccrediteerd moeten worden voor toegang tot het Rally HQ of Service Park (High 
Density Areas - Profile 1 Attendees). Deze lijst bevat iedereen die toegang nodig heeft tot deze zones. 
De accreditatie is persoonlijk en er is geen optie om toegang te verlenen aan bijkomende gasten of 
onderaannemers. Als de persoon niet op de Stakeholderslijst staat, heeft deze geen toegang tot de 
High Density Areas. Het aantal genodigden per team wordt voorlopig als volgt gedefinieerd onder 
verwijzing naar Appendix VI van het FIA WRC Sporting Regulations: 
 

Team Aantal aanwezigen per team 

Fabrikant Team 3 auto’s 71 
Fabrikant Team 2 auto’s 60 
WRC Team  15 
WRC2 Team 2 auto’s 25 
WRC2 Team 1 auto’s 12 
WRC3 Team 8 
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Andere RC1 auto 10 
Ander Privaat Team van Legale 
Deelnemer 

12 

Ander Privaat Team 8 

2.12. Proces voor het indienen van de COVID-19 documentatie voor de Ypres Rally Belgium 

De procedure voor het indienen van de COVID-19 documentatie zal gepubliceerd worden in een 
bulletin. 

3. PROGRAMMA 

3.1. Programma voor de rallyweek 

Maandag, 5 April 

 Publicatie Rally Guide 1  www.ypresrally.com; Sportity 

Dinsdag, 1 Juni 

 Publicatie aanvullend reglement www.ypresrally.com; Sportity 

 Openingsdatum voor de inschrijving https://registrations.fia.com/wrcbel   

Dinsdag, 15 Juni 

 Internationale en nationale media accreditaties 
open  

FIA 

www.ypresrally.com 

Dinsdag, 15 Juli 

 
Sluitingsdatum voor de nationale media 
accreditatie 

www.ypresrally.com  

Dinsdag, 22 Juli 

 Sluitingsdatum voor de inschrijvingen https://registrations.fia.com/wrcbel   

 Road Book en Route Map beschikbaar www.ypresrally.com 

 Publicatie Rally Guide 2 www.ypresrally.com; Sportity 

 
Sluitingsdatum voor het bestellen van Service 
Park faciliteiten  

servicepark@ypresrally.com 

 Uiterste datum voor Service Area aanvragen  servicepark@ypresrally.com 

 
Sluitingsdatum voor internationale media 
accreditaties  

FIA 

Maandag, 26 Juli 

 Sluitingsdatum voor TV en internationale radio 
accreditatie 

accreditation@wrc.com   

 Uiterste datum voor bestelling FIA brandstof  mehmet.basar@total.com  

 Uiterste datum voor bestelling GUTTS brandstof shop@gutts.be 

 Uiterste datum voor bandenbestellingen  
Zie FIA WRC SR Art 14.1.1. 
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Maandag, 2 Augustus 

 Publicatie inschrijvingslijst met toegewezen 
wedstrijdnummers 

Virtueel publicatiebord 

 Publicatie Media Safety Book www.ypresrally.com 

 Uiterste datum voor inschrijving voor de Maandag 
Test 

macarena.delsante@ypresrally.com  

 
Uiterste datum voor niet-prioritaire Shakedown 
inschrijvingen 

 Uiterste datum voor het inschrijvingsformulier 
voor de verkenningen 

macarena.delsante@ypresrally.com  Sluitingsdatum voor inschrijving voor alleen 
verkenning 

 
Sluitingsdatum voor gravel crew 
inschrijvingsformulier 

Zaterdag, 7 Augustus 

14.00 Service Park opent enkel voor constructeursteams 
Alleen Grote Markt, 
Vanpeereboomplein en Sint-
Maartensplein, Ieper 

3.2. Programma tijdens de rally week 

Maandag, 9 Augustus 

12.00 - 18.00 Maandag test beschikbaar voor P2 & P3 piloten Westvleteren 

Dinsdag, 10 Augustus 

08.00 - 18.00 Rally Office open 
Organisators Permanent Office, 
Korte-Torhoutstraat, Ieper 

08.00 - 15.00 
Afhalen van verkenningen GPS trackers voor 
alle piloten  SAS Truck in Service Park 

08.00 - 17.00 
 

Administratieve controles,  
Ophalen van documenten en materialen voor 
P1 & P2 piloten (enkel op afspraak 
macarena.delsante@ypresrally.com) 

Rally Office  
Eén vertegenwoordiger per team 
 

08.00 - 17.00 

Administratieve controles,  
Ophalen van documenten en materialen voor 
P3, P4 & NP piloten 
(Individuele tijden zullen worden gepubliceerd 
in een bulletin) 

Rally Office  
Eén vertegenwoordiger per team 

14.00 Media accreditatie en opening Media Center  
Novotel, Sint-Jacobsstraat 15, 
Ieper 

17.00 - 18.00 
Alternatieve optie voor ophalen verkenningen 
GPS (enkel op afspraak via 
macarena.delsante@ypresrally.com)  

Remote Rally Office,  
Circuit de Francorchamps  

18.30 - 21.30 Verkenning Dag 1 Groep A (P1, P2) Zie verkenningsschema in App 2 
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18.30 - 21.30 
Verkenning Dag 1 Groep B (P3, P4, Non-
priority) 

Zie verkenningsschema in App 2 

Woensdag, 11 Augustus 

 Rally Office open op afspraak Rally HQ 

08.00 Service Park open voor alle deelnemers Service Park, Ieper 

09.00 - 17.00 Verkenning Dag 2 Groep A (P1, P2) Zie verkenningsschema in App 2 

09.00 - 19.00 
Verkenning Dag 2 Groep B (P3, P4, Non-
priority) 

Zie verkenningsschema in App 2 

10.00 - 18.00 
Ophalen van FIA noodconsole voor rally auto’s 
(alleen de installatiekit) 

SAS truck in Service Park 

14.00 Helikopterpiloten briefing  
Videoconferentie 

Link wordt verzonden via e-mail 

16.00 Team Managers meeting 
Videoconferentie 

Link wordt verzonden via e-mail 

18.00 - 21.30 Technische keuring voor WRC Manufacturiers  
Team service area in het Service 
Park, Ieper 

19.30 Deelnemer veiligheidsbriefing door de COC 
Videoconferentie 
Link wordt verzonden via e-mail 

Donderdag, 12 Augustus 

07.00 - 17.00 
Technische keuring, verzegeling en markering 
voor alle andere deelnemers (behalve WRC 
constructeurs) 

Garage Lagrou,  

Pilkemseweg 117, Ieper 

09.00 - 18.00 Rally Office open Rally HQ 

09.00 - 15.00 Verkenning Dag 3 Groep A (P1, P2) Verkenningsschema in App 2 

09.00 - 17.00 
Verkenning Dag 3 Groep B (P3, P4, Non-
priority) 

Verkenningsschema in App 2 

12.00 
Publicatie van de startlijst voor de Shakedown 
met voorrang  

Virtueel publicatiebord 

15.00 Briefing FIA fotografen  
Videoconferentie 

Link wordt verzonden via e-mail 

15.00 - 18.00 Teruggave verkenning GPS trackers SAS truck in Service Park 

17.00 - 23.00 
Niet-prioritaire Shakedown (ook beschikbaar 
voor P2, P3 & P4) 

Nieuwkerke 

19.00 FIA Pre-event persconferentie 
Videoconferentie  

Link wordt verzonden via e-mail 

19.30 - 21.30 
Promotie-evenement voor uitgenodigde 
deelnemers (Onder COVID-19 beperkingen) 

TBC, Ieper 

Vrijdag, 13 Augustus 

07.00 - 23.00 Rally Office open  Rally HQ 

08.00 Herkeuring Service Park, Ieper 



ˇ 

 

12 

08.01 - 09.30 
Priority Shakedown (Voor P1 & uitgenodigde 
piloten) 

SD Langemark 

09.31 - 11.30 
Priority Shakedown voor alle Priority piloten 
behalve P4 (Optioneel) 

SD Langemark 

11.00 Publicatie Start Lijst voor Sectie 1 Virtueel publicatiebord 

13.00 Start van de rally, Sectie 1 Service OUT, Ieper 

Zaterdag, 14 Augustus 

01.00 Publicatie van de Start Lijst voor Sectie 3 Virtual Notice Board 

07.00 - 19.00 Rally Office open  Rally HQ 

20.00 - 22.00 
Teruggave FIA Safety Emergancy Console voor 
rally auto’s die opgaven en niet meer herstarten 

SAS Truck, Ieper 

21.30 Publicatie Start List voor Sectie 5 Virtual Notice Board 

Zondag, 15 Augustus 

05.30 - 18.00 Rally Office open  Rally HQ 

08.00 - 10.00 
Inleveren FIA Safety Emergancy Console voor 
rally auto’s die opgaven en niet meer herstarten 

SAS Truck, Ieper 

12.00 - 16.00 
Teruggave FIA Safety Emergency Console voor 
Rally autos 

Remote SAS base, Circuit de 
Francorchamps 

12.18 Start van de Wolf Power Stage Francorchamps Francorchamps 

13.30 Finish podium & Prijsuitreiking  
F1 Podium, Circuit de 
Francoprchamps 

Direct na 
podium 

Finale technische keuring 
Campus Automobile, Circuit de 
Francorchamps 

14.45 FIA Post-Event Press Conference 
Video conference 
Link wordt verzonden aan 
deelnemers 

17.00 Publicatie voorlopig klassement Virtual Notice Board 

19.00 

Alle wagens moeten uit het laatste Parc Fermé 
worden verwijderd (op voorwaarde dat de 
stewards de opening van het Parc Fermé 
hebben gecommuniceerd) 

 

 

 
 
 
 

3.3. Openingsuren Rally HQ 

Dag Datum Rally HQ 

Dinsdag 10 Augustus 08.00 - 18.00 
Woensdag 11 Augustus Op afspraak 
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Donderdag 12 Augustus 09.00 - 18.00 
Vrijdag 13 Augustus 07.00 - 23.00 

Zaterdag 14 Augustus 07.00 - 19.00 
Zondag 15 Augustus 05.30 - 18.00 

4. INSCHRIJVINGEN 

4.1. Sluitingsdatum inschrijvingen 

De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is op 22 Juli 2021 om 23:59 (CET). 

4.2. Inschrijvingsprocedure  

Diegenen die willen deelnemen aan de Renties Ypres Rally Belgium 2021 moeten zich registreren en het 
elektronische deelnameformulier naar behoren invullen dat is gepubliceerd op 
https://registrations.fia.com/wrcbel, en dit voor de sluitingsdatum van de inschrijvingen. 
Let op dat het FIA systeem een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft om toegang te krijgen tot 
het systeem, open dus uw FIA account tijdig. Het formulier om uw account aan te maken kan gevonden 
worden op de hierboven opgegeven registratiepagina.  
 
Het deelnameformulier moet vergezeld zijn van: 
● De betaling van het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld 
● Kopies van: 

o FIA licenties van de deelnemer en beide piloten 
o Geldige rijbewijzen van beide piloten 
o Eerste pagina van de homologatiepapieren van de auto met nummer, groep en cilinderinhoud 
o Gescande pdf van het gesigneerde inschrijvingsformulier 

Deelnemers en piloten die wensen deel te nemen aan een internationale wedstrijd of aan een wedstrijd 
die in het buitenland georganiseerd wordt, kunnen dit enkel doen met een goedkeuring van hun eigen 
ASN. 
Door het versturen van een elektronisch formulier verbindt de deelnemer zich ertoe de regels en 
reglementen van de wedstrijd na te leven, alsook de voorschriften van het FIA WRC SR, Art. 22.5 
 
Het volledig ingevulde inschrijfformulier, ondertekend door beide bemanningsleden en de deelnemer, 
moet door de vertegenwoordiger van de ploeg bij de administratieve controle worden afgegeven.   
 
Indien een deelnemer de inschrijving niet via het internet kan doen, moet hij voor het sluiten van de 
inschrijvingen contact opnemen met het rallysecretariaat voor verdere instructies. 
 
Verwijzend naar Art 6.3.1 van het FIA WRC Sporting Regulations, moeten de piloten die punten willen 
scoren in het WRC3 kampioenschap zich inschrijven bij de FIA voor de sluitingsdatum van de 
inschrijvingen van de eerste ingeschreven rally. 

4.3. Aantal aanvaarde deelnemers en klassen 

4.3.1 Aantal deelnemers 

Het maximum aantal inschrijvingen is bepaald op 140. Als er meer dan 140 inschrijvingen zijn, heeft de 
organisator de juridictie welke inschrijvingen onder de nationale wagens zullen aanvaard worden. Er zal 
een reservelijst van maximaal 20 auto’s opgemaakt worden. 



ˇ 

 

14 

4.3.2 Wagenklassen 

Moet voldoen aan FIA WRC SR, Art. 12.3 en 12.4. 

4.3.3 Nationale wagenklassen 

Zie bijlage 7 – specifieke items voor nationale wagens. 

4.4. Inschrijvingsrechten / inschrijvingspaketten voor private deelnemers 

4.4.1 Inschrijvingsgelden  

Constructeursteams, WRC Teams, WRC2 en WRC3 deelnemers: 
Overeenkomstig het FIA WRC Sportreglement, bijlage VI, zie ook Art. 4.5.. 
 
FIA Junior WRC deelnemers: 
Met inbegrip van facultatieve reclame van de organisatoren In overeenstemming met de WRC-
promotor 
 
RGT en Niet-prioritaire deelnemers: 
Inschrijvingsgeld    € 1.950 
Exclusief optionele reclame van de organisator € 3.950 
 
Alleen deelname aan de verkenning:   € 1.500 

4.4.2 Inschrijvingspaketten 

De inschrijvingspakketten voor FIA geregistreerde teams (constructeurs, WRC-teams, WRC2- en WRC3-
deelnemers), zoals bepaald door het FIA WRC Sportreglement - aanhangsel VI. 
 
Inschrijvingspakketten voor RGT en niet-prioritair geregistreerde Teams: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummerplaten  

Service plaat 1 
Toegangsbewijzen  

Service toegangsbewijzen 6 

Piloten toegangsbewijzen 2 
Documenten  

  

Aanvullende voorschriften Beschikbaar op www.ypresrally.com  
Route Kaart 1 
Road Book 1 
Rally programma 1 
Rally Guide 1 en 2 Beschikbaar op www.ypresrally.com  
Oppervlakte Service area   

Service park zone 80 m2 
Extra materialen  

Extra Auxiliary wagen plaat € 250 excl 21% BTW 
Extra Road book set € 80 excl 21% BTW 
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4.5. Betaling 

Het te betalen inschrijvingsgeld in euro (€) moet worden betaald via overschrijving op volgende 
bankrekening: 

Rekeninghouder:  Superstage vzw 
IBAN nummer:    BE77 3200 0624 4042    
Bank naam:    ING Belgie 
Bank adres:   Avenue Marnix 24, 1000 Brussels 
BIC code:   BBRUBEBB 
 
• De betaling moet alle kosten omvatten die met de overdracht gepaard gaan. 
• Zorg dat de “achternaam” van de piloot en “RYR2021 Entry Fee” als referentie op het 

bankoverschrijvingsformulier staan.  
• De volledige betaling van het inschrijvingsgeld moet op de bankrekening van de organisator worden 

overgemaakt voor de sluitingsdatum voor inschrijvingen. Een deelname wordt niet geaccepteerd 
zonder de volledige betaling. 

 
Deelnemers die een factuur voor het inschrijvingsgeld wensen te ontvangen, dienen hun verzoek vóór 
30 september 2021 naar chris.deschildre@ypresrally.com te sturen. 

4.6. Terugbetalingen 

Het inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald: 
● Aan kandidaat deelnemers waarvan de inschrijving niet aanvaard werd 
● In geval de rally niet door gaat. 
De organisator kan het inschrijvingsgeld gedeeltelijk terugbetalen, indien een deelnemer door een 
bewezen geval van overmacht niet aan het evenement kan deelnemen. Dit moet schriftelijk worden 
aangevraagd (macarena.delsante@ypresrally.com), met vermelding van de reden van terugtrekking vóór 
dinsdag 10 augustus (begin van de administratieve controles), inclusief de bankgegevens van de 
deelnemer. 

5. VERZEKERING 

Contract nr 730.261.439 AXA België. 

De Organisator heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Auto afgesloten in overeenstemming met FIA 
RRSR Art. 16, Hoofdstuk 2/Art 5 van het Nationaal Sportreglement en de Belgische wet betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen van 21 november 1989 - Art. 8 die de 
burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de nominatief aangeduide deelnemers (op de officiële lijst) tot het 
einde van de rally of op het moment van definitieve stopzetting of diskwalificatie 

5.1. Burgerlijke aansprakelijkheid “auto” 

Alle auto's die deelnemen aan de rally moeten in het bezit zijn van een minimum 
Motorrijtuigenverzekering als bewijs dat de auto een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
heeft voor België, de juiste Groene Kaart (Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart, of een ander 
certificaat waaruit blijkt dat de polis waarop dit certificaat betrekking heeft voldoet aan de eisen van de 
relevante wet van toepassing in België en Frankrijk) moet worden getoond bij de administratieve 
controle. 
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De Service, Auxiliary en Recce voertuigen en auto's gebruikt voor verkenningen, zelfs deze voorzien van 
speciale platen uitgegeven door de Organisatoren, zijn niet gedekt door de verzekeringspolis van de 
rally. 

5.2. Burgerlijke aansprakelijkheid “organisatie” 

De Organisator heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisator afgesloten, die dekking 
biedt voor schade aan derden veroorzaakt door een ongeval tijdens de voorbereiding, het verloop en 
de materiële afwikkeling van het evenement en dat te wijten is aan een organisatorische fout. 
 
Verzekerd: 
● De Organisator 
● De FIA 
● Het RACB 
● De Promotor 
● De Officials 
● De Nationale sportcommissie  
● De Leden van het Rode Kruis of een soortgelijke organisatie 
● De leden van de Civiele Bescherming 
● De Deelnemers 
● De Marshals 
● De Interventievoertuigen 
● En in het algemeen, elke persoon die deelneemt aan de organisatie van de manifestatie  

6. PUBLICITEIT EN IDENTIFICATIE 

6.1. Publiciteit 

6.1.1 Restricties 

Reclame voor tabak is verboden in België. Deze wetten zijn van toepassing op deelnemende wagens, 
servicewagens, teamuitrusting en/of kleding. 

6.1.2 Aanvullende en optionele reclame van de organisator (zie bijlage 4) 

De verplichte en optionele reclame van de organisator op de deuren, het dak end e achterruit wordt 
aangekondigd op het bulletin.  

6.2. Identificatie  

Wedstrijdnummers zijn volgens 2021 FIA WRC SR Art. 28.2 en Bijlage 4 van dit Bijzonder Reglement. 
Deze moeten gedurende de gehele duur van de rally zichtbaar zijn. 
 
De nummers en platen moeten op de rallyauto zijn aangebracht voordat de auto zich op de technische 
controle aanbiedt. 
Let op FIA WRC, Art. 29.5 betreffende Kampioenschap Identificatie en Reclame. 

7. BANDEN 

7.1. Banden gespecifieerd voor gebruik tijdens de rally 

Naast het voldoen aan de Artikelen 13, 14, 15 van de WRC Sporting Regulations, zijn de volgende 
hoeveelheden en types banden bevestigd voor gebruik. 
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Lijst 1 banden 
WRC 

Lijst 2 banden 
4WD exclusief 

Rally3 

 
P4 deelnemers  

  

Non-priority 
deelnemers 

 
Maximaal 

toegewezen 
 

26 
 

24 
 

TBC 
 

24 

Extra wanneer 
deelname aan 

Shakedown 

4 4 TBC  
Geen 

Shakedown voor  
Non-priority 
deelnemers 

 

Maximaal 
toegewezen/Enkel 

indien wordt 
deelgenomen aan 

de Shakedown 

 
30 

 
28 

 
TBC 

 
De keuzes van bandenleverancier worden aangekondigd via een Bulletin. 
De toegewezen bandenaantallen voor P4 deelnemers worden aangekondigd via een Bulletin. 
 
Banden voor Rally3 auto’s 
Vanwege een conflict tussen het 2021 FIA WRC SR Art. 13.2 en de contractuele bepalingen van de 
commerciële overeenkomst met de door de FIA aangestelde bandenleverancier - moet elke deelnemer 
die is ingeschreven met een Rally3 auto artikel 13.3 van de WRC Sporting Regulations volgen in plaats 
van 13.2. 

7.1.1 Banden gespecificeerd voor gebruik tijdens de rally voor de nationale wagens 

Zie bijlage 7 - Specifieke punten voor nationale wagens. 
De keuze van de bandenleverancier wordt in het Bulletin bekendgemaakt, maar de 4WD-wagens 
moeten met Pirelli banden worden uitgerust. 
Speciale aandacht wordt ook gevraagd voor FIA WRC Sporting Regulations Art. 13.1. 

7.2. Banden voor gebruik bij verkenning 

Enkel voor de weg gehomologeerde in seriebanden zijn toegestaan (FIA WRC SR Art. 35.2). 

7.3. Zones voor banden markering 

In tegenstelling tot WRC Art 13.8 - zal de bandenmarkeringszone niet toegankelijk zijn voor Profiel 1. De 
bemanningen moeten op deze plaats werken zonder de steun van een extra teamlid. 
De bandenmarkeringszone voor de Shakedown bevindt zich in de Technische Zone. 
De bandenmarkeerzone voor de volgende sectie bevindt zich na de TC Service OUT. 

8. BRANDSTOF 

Alle piloten, behalve zoals bepaald in punt Art. 8.2 moeten FIA brandstof gebruiken zoals geleverd door 
de door de FIA aangeduide leverancier. Zie Art. 61 en 62 van het 2021 FIA WRC Sporting Regulations. 
De door de FIA aangeduide leverancier voor 2021 is TOTAL Additifs et Carburants Spéciaux, die zal 
instaan voor het bestellen, leveren en tanken van brandstof. 
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Om milieu- en veiligheidsredenen mag in het Service Park niet worden getankt (geen brandstof uit 
blikjes, vaten en dergelijke). 
 
Plaats van de Refuelling Zone (Ieper) 
● Bij het kruispunt van N308 en N38 

GPS coördinaten N 50º51.095’ E 2º50.700´ 
 
Locatie van de Remote Refuelling Zone (Francorchamps) 
● Op Circuit de Francorchamps 

GPS coördinaten N 50º26.308´ E 5º58.173´ 
 
De RFZ werkt met een ticketloos proces - bemanningen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 
dragen wanneer zij zich in de tankzone bevinden. Een lid van de bemanning opent het voertuig zodat 
een technicus de leidingen kan bevestigen. De bemanning is verantwoordelijk voor het aangeven van 
de benodigde hoeveelheid brandstof. De bemanning sluit het voertuig en beveiligt alles zodra de 
gevraagde hoeveelheid brandstof werd bijgetankt. 

8.1. Bestelprocedure  

Om de brandstofbestelling uit te voeren, moet het ingevulde inschrijvingsformulier, dat beschikbaar is 
in de sectie voor deelnemers op de website, worden gemaild naar mehmet.basar@total.com  
 
De kost van de brandstof en het tanken bedraagt € 5,60 € + BTW per liter. Het is een 
leveringsvoorwaarde dat de volledige betaling ontvangen is alvorens tot levering kan worden 
overgegaan.  

8.2. Verdeling voor RGT en niet-prioritaire bestuurders 

Alle RGT en Niet-prioritaire piloten gebruiken brandstof geleverd door de leverancier van het 2021 
Belgische Rally Kampioenschap. De door de RACB aangestelde leverancier is GUTTS, die de 
brandstofbestelling, de levering en het tanken zal verzorgen. De brandstof bestelling moet gestuurd 
worden naar shop@gutts.be. 
 
Geleverde brandstof:  
• Total Excellium WRC of Superplus 98 
• Voor RC2 wagens wordt alleen Total Excellium WRC geleverd 
Toevoeging van enige additieven op deze brandstoffen is ten strengste verboden. 
 
Refuelling bij commerciële tankstations is niet toegestaan. 

8.3. Sluitingsdag voor brandstofbestelling 

De sluitingsdag voor het bestellen voor FIA brandstof is bepaald op maandag 26 Juli 2021. 

9. VERKENNING 

Zie ook Art. 35 in het FIA WRC Sportreglement 2021. Het verkenningsschema is gepubliceerd in Bijlage 
2 van dit aanvullend reglement. De verkenning zal plaatsvinden in 2 groepen: 
Groep A – P1 & P2 piloten 
Groep B – P3, P4, RGT en niet-prioritaire piloten 
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9.1. Registratieprocedure 

Een volledig ingevuld verkenningsformulier met de gegevens van de verkenningsauto, de namen van 
de bestuurder en de bijrijder en de telefoonnummers van de contactpersonen moet uiterlijk op maandag 
2 augustus per e-mail worden toegezonden aan macarena.delsante@ypresrally.com. Het formulier zal 
worden gepubliceerd in de rubriek voor deelnemers op www.ypresrally.com.  
De identificatienummers die tijdens de verzameling van materiaal en documenten worden afgegeven, 
worden op de auto aangebracht (bovenhoek van de voorruit en bovenhoek van de achterruit aan de 
kant van de bijrijder) en moeten gedurende de verkenningsperiode zichtbaar blijven. 
 
Afhalen van verkenningsmateriaal  
Wanneer een deelnemer verkenningsmateriaal wenst af te halen, op een ander tijdstip dan de 
administratieve controles moet een afspraak ter motivatie aangevraagd worden per e-mail aan 
macarena.delsante@ypresrally.com. 

9.1.1 Deelname aan de verkenningen alleen 

Elke rijder die in het bezit is van een passende internationale licentie, maar niet aan de rally deelneemt, 
mag een aanvraag indienen om enkel aan de verkenning deel te nemen. Het reglement van de 
verkenning moet volledig worden nageleefd. Een inschrijvingsformulier hiervoor zal op verzoek worden 
toegezonden. De definitieve toestemming voor deelname aan de verkenning wordt overgelaten aan de 
organisator. Een administratieve kost van € 1.500 moet worden betaald. 

9.2. GPS Tracking: distributie en verzamelpunten  

Met verwijzing naar Art. 35.4.4 van het FIA WRC Sporting Regulations moeten alle verkenningswagens 
GPS-trackers aan boord hebben voor snelheidscontrole tijdens de verkenning. 
 
Afhaling 

Datum Tijd Locatie 
Dinsdag 10 Augustus 
 

08.00 - 15.00  SAS Truck, Service Park, Ieper 
17.00 - 18.00 Alternatieve optie voor het verzamelen van 

GPS-trackers voor verkenningsdoeleinden (op 
afspraak macarena.delsante@ypresrally.com) 

 
Betaling 
Om het persoonlijke contact met de concurrenten tot een minimum te beperken en het inningsproces 
te versnellen, moeten de concurrenten alle betalingen voor de huur van het SAS GPS-verkenningstoestel 
via de online winkel https://wrc.statusas.com/shop/recce/ verrichten. 
(Selecteer in de winkel 'P1, P2, P3', 'P4 of Niet-prioritair') 
Pas nadat de huur betaald is, kunnen deelnemers de tracker ophalen bij de SAS Truck tijdens de tijden 
zoals beschreven in SR 3.2 en hierboven. 
 
Huurprijzen:  
P1, P2 en P3 deelnemers  € 300  
P4, RGT en Non-priority deelnemers € 130  
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9.3. Specifieke en nationale beperkingen 

9.3.1 Passages 

Het is de deelnemers toegestaan om maximaal 2 verkenningspassage per klassementsproef uit te voeren 
volgens het schema in bijlage 2 van dit Bijzonder Reglement. De klassementsproeven moeten worden 
gereden in dezelfde richting als de rally, met een gereduceerde snelheid en met volledige inachtneming 
van de verkeersregels. Alle klassementsproeven worden tweemaal verreden tijdens de rally, maar mogen 
slechts als één proef verreden worden tijdens een verkenning. Alle passages over de 
klassementsproeven worden door de marshalls geregistreerd. 
 
Bij wijze van uitzondering zijn SS 1/5 en SS 17/19 in tegengestelde richting bereden gedeeltelijk 
toegestaan zoals aangegeven op de verkenningsroute in het road book. 
 
Er zullen geen aparte recce road books worden uitgegeven. De verkenningsroute zal op kaarten in het 
road book worden aangegeven. De ploegleden moeten er echter voor zorgen dat hun 
verkenningsnummer op het controleformulier van de marshal bij de start en finish van de 
klassementsproeven en bij eventuele andere controleposten genoteerd wordt. 
 
Alle verkenningen mogen alleen uitgevoerd worden met auto's die voldoen aan het FIA WRC SR, Art. 
35.1. 
Service tijdens de verkenning mag enkel uitgevoerd worden volgens FIA WRC SR, Art 35.4.7. 

9.3.2 Maximum snelheden 

Tijdens de verkenning moeten alle nationale verkeersregels worden gevolgd, tenzij een andere 
maximumsnelheid wordt aangegeven door verkeersborden of door schriftelijke instructies in het Road 
Book of in Bulletins. De maximum snelheid op de klassementsproeven tijdens de verkenning is 70 km/u. 
Alle ploegen worden herinnerd aan Art. 34.2 in het FIA WRC Sporting Regulations. 

9.3.3 Banden 

Voor de voorschriften voor verkenningsbanden zie Art. 7.2 hierboven. 

10. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 

10.1. Procedure 

In afwijking van het FIA WRC Sporting Regulations, Art. 30.1, zijn de piloten en copiloten niet verplicht 
zich persoonlijk te melden bij de administratieve controles. De deelnemers mogen een 
vertegenwoordiger van de bemanning sturen die alle gevraagde documenten voorlegt.  
Het inschrijvingsformulier moet ondertekend worden door beide piloten en de deelnemer en in geprinte 
vorm overhandigd worden door de vertegenwoordiger van het team tijdens de administratieve 
controles. 

10.2. Aan te bieden documenten 

Al de documenten hier onder vermeld moeten gescand/gefotografeerd gemaild worden naar 
macarena.delsante@ypresrally.com ten laatste op vrijdag 6 augustus. 
 
● Geldige deelnemersvergunning  
● Geldig competitievergunning en rijbewijs van bestuurder en bijrijder (piloten en co-piloten die niet 

in de EU wonen, moeten een in de EU geldig rijbewijs overleggen) 
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● Identiteitskaart/paspoort van de bestuurder en bijrijder 
● Toestemming van de bestuurders door hun ASN om deel te nemen aan de rally 
● Verzekering van de rallyauto ten opzichte van derden (groene kaart) 
● Inschrijvingspapieren van de rallyauto 
● Invullen van alle informatie op het inschrijfformulier inclusief de handtekeningen van alle partijen 

 
Alle originele documenten moeten worden meegenomen naar de administratieve controles ter staving 
P1 en P2 deelnemers 
Enkel op afspraak via macarena.delsante@ypresrally.com. 
 
Al de andere deelnemers 
Datum:  Dinsdag 10 Augustus    
Tijd:  08.00 – 17.00 
Locatie:  Rally Office (Organisators vaste bureau) 
Adres:  Korte Torhoutstraat 35, Ieper 
 
Individuele tijdstippen voor administratieve controles worden bevestigd in een Bulletin. 

11. TECHNISCHE KEURING, LODEN EN MARKEREN 

11.1. Technische keuring, plaats en tijdsschema 

Constructeurs – P1 deelnemers 
Datum:   Woensdag 11 Augustus 
Tijd:   18.00 - 21.30 (individuele afspraken worden bevestigd in een Bulletin)  
Locatie:  Service Park, Ieper 
 
Alle andere deelnemers 
Datum:   Donderdag 12 Augustus  
Tijd:   07.00 - 17.00 (individuele afspraken worden bevestigd in een Bulletin) 
Locatie:  Garage Lagrou 
Adres:  Pilkemseweg 117, 8900 Ieper 
GPS:   N 50° 52.333 / E 2° 53.233 
 
Bijzondere eisen 
● Technische keuring - 1 of max. 2 personen per auto (2 indien nodig voor het verwijderen van de 

bodembescherming - 1 persoon voor het controleren van de uitrusting en 1 persoon voor het 
verzegelen van reserveonderdelen). 

● Persoonlijke uitrusting is vereist voor alle teamleden die zich bij de technische controle aanbieden. 
● Banden markering  zal gebeuren in de zone met hoge dichtheid, maar zonder toegang voor de teams, 

de ploegen moeten zelf het reservewiel aanbieden.  
● Aan het einde van de klassementsproef help de controleurs om controle van brandvrije kledij te 

controleren..   
● Joker-onderdelen (voor wagens die in aanmerking komen voor WRC/Rally2) moeten op voorhand 

ingediend worden op wrc-technical@fia.com. 
● Bij de technische controle moeten alle deelnemers hun auto aanbieden met de extra koplampen, die 

ze tijdens de rally zullen gebruiken.   
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11.2. Voorbereidingen 

11.2.1 Verzegeling 
De verzegeling van de wagens zal gebeuren volgens FIA WRC SR Art. 16-17. Voor elke wagen met FIA 
Prioriteit mag één reserve versnellingsbak en één set reserve differentiëlen (voor en/of midden en/of 
achter) gebruikt worden in elke rally. Deze reserve onderdelen en die welke in de auto gemonteerd zijn, 
zullen bij de eerste technische keuring gemerkt/verzegeld worden. Het chassis en cilinderblok van de 
auto zullen ook gemerkt worden (FIA WRC SR, Art. 31.1.6). De karterbeschermplaat van deze wagens 
moet verwijderd worden voor het verzegelen van de versnellingsbakken en differentiëlen en moet bij de 
wagen blijven voor de weging. 
Auto's en onderdelen van deelnemers aan het Belgische Rally Kampioenschap zullen worden verzegeld 
volgens de BRC Sporting Regulations. 
 
11.2.2 Homologatieformulier 
Alle wagens moeten een volledig gecertificeerd homologatieformulier (FIA ISC, Appendix J, Art. 
251.2.1.8) beschikbaar hebben bij de technische keuring. Bovendien moeten de 
homologatieformulieren voor de katalysator en de rolkooi (indien gehomologeerd) alsook het 
certificaat voor de veiligheidsbrandstofcel beschikbaar zijn tijdens de technische keuring. 

11.3. Spatlappen (Bijlage J Artikel 252.7.7) 

De montage van spatlappen in dwarsrichting (alle wielen) is niet verplicht overeenkomstig aanhangsel J, 
art. 252.7.7. 

11.4. Ruiten / Netten (Bijlage J Artikel 253.11) 

Het gebruik van verzilverde of getinte folie is toegestaan op de achterste zijruiten, op de achterruit en 
op het schuifdak conform Appendix J, Art. 253.11, in België. Verzilverde of getinte folies op de achterste 
zijruiten moeten een opening hebben die overeenkomt met het oppervlak van een cirkel met een 
diameter van 70mm, zodat zowel de bestuurder als de inhoud van de auto van buitenaf kan worden 
gezien. 

11.5. Veiligheidsuitrusting van de piloot en co-piloot 

De veiligheidsuitrusting van de piloten zal bij de technische keuring worden gecontroleerd. Zie Bijlage 
5 voor de specificaties. 

11.6. Geluidsniveau 

Op elk moment moet het geluidsniveau in overeenstemming zijn met Bijlage J. Zie ook FIA WRC SR Art. 
18.4. 

11.7. Installation of Safety Tracking System 

In overeenstemming met FIA WRC SR, Art 53.2.1 moeten alle deelnemers voorzieningen treffen in hun 
rallyauto's zodat de installatie van het FIA Safety Emergency Console System en de noodknop, kan 
worden geïnstalleerd vooraleer de auto naar de technische keuring wordt gebracht. 
De installatie- en bedieningsinstructies zijn beschikbaar op de website zoals beschreven in Appendix 6. 
De werking van het systeem zal gecontroleerd worden bij de technische keuring. 

11.8. Onboard Camera’s  

Volgens artikel 18.1 van het FIA WRC SR moet de deelnemer die een camera aan boord heeft, vooraf 
toestemming krijgen van de Organisator. Toegelaten camera's zullen geïdentificeerd worden door een 
zelfklevende sticker en moeten in de wagen gemonteerd zijn op het ogenblik van de technische keuring. 
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De bevestiging van camera en camerarecorder moet in overeenstemming zijn met aanhangsel J, Ar. 
253.2. 
Deelnemers die een camera wensen te gebruiken, moeten ten minste één week voor de start van de 
verkenning de volgende informatie verstrekken aan de promotor (accreditation@wrc.com): naam van de 
deelnemer, nummer van de wagen, adres van de deelnemer en gebruik van de opnamen. 

11.9. Speciale nationale vereisten  

● In België ingeschreven auto's hebben een certificaat van C.T.A. (Automobiel Keuring / Contrôle 
Technique) nodig; 

● Elke auto moet uitgerust zijn met een rode reflecterende driehoek en een verbandtrommel in 
overeenstemming met de EU verkeersregels; 

● Er moeten te allen tijde twee gordelsnijders aan boord zijn. Ze moeten gemakkelijk bereikbaar zijn 
voor de bestuurder en de bijrijder wanneer ze met vastgemaakte veiligheidsgordels op hun plaats 
zitten. 

12. ANDERE PROCEDURES EN VOORSCHRIFTEN 

12.1. Maandag Test 

Voor P2 & P3 deelnemers zal er een extra test worden georganiseerd. 
 
Schema 
Maandag, 9 Augustus 2021  
12.00 - 18.00   P2 en P3 deelnemers 
18.00   Einde test 
 
Locatie en lengte 
Test Westvleteren 5,06 km 
GPS coördinaten :  N 50º55.644´ E 2º43.018´ 
Afstand van Ieper: 17,68 km 
 
Registratie 
Voor de test van maandag moet het inschrijvingsformulier worden gebruikt dat beschikbaar is in de 
rubriek "Deelnemers > Formulieren" op de website www.ypresrally.com. Het inschrijvingsformulier moet 
uiterlijk op maandag 2 augustus 2021 worden toegezonden aan macarena.delsante@ypresrally.com. 
 
Bijtanken tijdens de maandagtest is niet toegestaan. 

12.2. Deelnemers safety briefing 

De briefing over de veiligheid aan de piloten, die op woensdag 11 augustus om 19.30 uur per 
videoconferentie wordt gehouden, is verplicht voor alle uitgenodigde piloten en co-piloten. De lijst met 
namen zal in een bulletin worden gepubliceerd. 

12.3. Non-Priority Shakedown 

Deze aparte shakedown is beschikbaar voor P2,P3 P4 en niet prioritaire deelnemers. 

Schema 
Donderdag, 12 Augustus 2021 
17.00 - 23.00  Alle deelnemers uitgezonderd P1 
23.00   Einde Shakedown 
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Locatie en lengte 
SD Nieuwkerke  5,37 km 
GPS coördinaten :  N 50º44.124´ E 2º48.955´ 
Afstand van Ieper: 16 km 
 
• Service Park in Nieuwkerke zal een High-Density zone zijn. 
• Vrachtwagens langer dan 8m zullen niet toegelaten worden 
• In geval van enige vertraging bij de technische controle, hebben de technische controles voorrang 

op een eventuele deelname aan de Non-Priority Shakedown. 
• In afwijking van WRC Art. 36.4 mogen er tijdens de Shakedown geen andere passagiers in de 

rallyauto plaatsnemen dan de bijrijder van de ingeschreven equipe. 
• Tanken tijdens de Non-Priority Shakedown (Nieuwkerke) is niet toegestaan. 

 
Inschrijving 
De inschrijving is verplicht voor de Non-Priority Shakedown met behulp van het inschrijvingsformulier 
dat beschikbaar is onder Deelnemers > Formulieren op de website www.ypresrally.com. Het 
inschrijvingsformulier moet uiterlijk op maandag 2 augustus 2021 worden toegezonden aan 
macarena.delsante@ypresrally.com. 

12.4. Priority Shakedown 

Schema 
Vrijdag, 13 Augustus 2021 
08.01 - 09.30  P1 en uitgenodigde bestuurders (Drie verplichte passages voor P1 

bestuurders)  
09.31 - 11.30  Alle voorrangscoureurs behalve P4 (optioneel) 
11.30   Einde Shakedown   
 
Locatie en lengte 
SD Langemark  9,81 km 
GPS coördinaten:  N 50º53.160´ E 2º55.254´ 
Afstand van Ieper: 7 km 
 
Alle P1- en andere uitgenodigde coureurs moeten hun eerste passage van de Shakedown afwerken in 
volgorde van de kampioenschapsklassering en met een interval als bepaald door de Organisator in 
overleg met de FIA en de WRC Promotor.  
Een startlijst voor deze eerste passage zal op donderdag 12 augustus om 12.00 uur worden 
gepubliceerd. 
Na afloop van deze vaste doortochten zullen de P1 en andere uitgenodigde piloten hun Shakedown 
runs kunnen voortzetten met een interval van één minuut. 
 
• Shakedown zal plaatsvinden vanuit het Service Park in Ieper. 
• Er zal een technische zone voorzien worden in de 5 minuten tussen de TC en de start van de 

Shakedown. 
• Afwijking van WRC Art. 36.4 van het WRC mogen er tijdens de Shakedown geen andere passagiers 

in de rallyauto plaatsnemen dan de bijrijder van de ingeschreven equipe. 

12.5. Ceremoniële start 

Er is geen ceremoniële start. 
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12.6. Startprocedure en -volgorde 

Het wedstrijdonderdeel van de rally start bij TC 0 (Service OUT) op vrijdag 13 augustus om 13.00 uur 
volgens de startlijst die om 11.00 uur diezelfde dag is gepubliceerd. 

12.7. Power Stage 

Met verwijzing naar Art. 50 in het 2021 FIA WRC Sporting Regulations zal SS20 Wolf Power Stage 
Francorchamps verreden worden als de "Power Stage". Indien bepaald door de FIA in samenwerking 
met de WRC promotor, zullen de bemanningen SS 20 betwisten met andere startintervallen dan het 
interval en in een andere volgorde dan de volgorde voor Sectie 5 (FIA WRC SR, Art. 50.3).  
Alle equipes moeten ter beschikking zijn van de organisator in de hergroeperingszone na SS 19, om 
informatie te kunnen ontvangen over hun starttijd voor Sectie 7, mocht deze informatie afwijken van de 
informatie die beschikbaar was op het moment dat ze aankwamen bij de hergroepering IN. 
Ten behoeve van Live TV zullen er interviews en podiumceremonie plaatsvinden na de STOP controle 
van de etappe (FIA WRC, Art. 50.5). 

12.8. Finish Procedure 

De finish van het wedstrijdonderdeel van de Rally en de podiumceremonie vinden plaats op het F1 
Podium van Circuit de Francorchamps op zondag 15 augustus bij de TC-finale. 
• Na het beëindigen van de Power Stage en het inchecken aan de TC, moeten alle wagens zich 

onmiddellijk begeven naar de wachtzone voor het podium en de instructies van de marshals 
opvolgen. 

• De prijsuitreiking voor de top drie van het algemeen klassement wordt live uitgezonden op TV vanaf 
het einde van de Power Stage, gevolgd door de prijsuitreiking voor alle andere deelnemers op het 
F1-podium van het Circuit van Francorchamps. 

• De procedure voor de finish van de Power Stage en de prijsuitreiking van de rally zal in een Bulletin 
worden meegedeeld. 

• Na afloop van de finishceremonie blijven alle auto's (behalve de auto's die aan een laatste controle 
worden onderworpen) onder het Parc Fermé reglement en moeten zij naar het laatste Parc Fermé 
bij de pitlane van de F1 worden gereden. 

12.9. Toegestaan vervroegd inchecken 

Vroeg inchecken is zonder boete toegestaan op de in het reisschema vermelde tijdstippen. 

12.10. Controleprocedures en behandeling van de tijdkaarten 

Algemeen 
a. De volgende procedures zijn van toepassing en hebben voorrang op alle gerelateerde bepalingen in 

het FIA WRC SR voor zover deze strijdig zijn. Enkele van de conflicterende artikelnummers worden 
hieronder aangehaald, maar zonder aanspraak te maken op volledigheid. 

b. Elke onregelmatigheid of tegenstrijdigheid met betrekking tot onderstaande procedures zal 
resulteren in de toepassing van de FIA WRC Sporting Regulations, Art. 19.3.4 en 44.2.12. Er moet 
worden opgemerkt dat, als principe, de vermeldingen op de controlebladen van de tijdopname-
marshals doorslaggevend zijn. De complete set tijdkaarten voor de gehele rally (inclusief de 
Shakedown tijdkaarten voor alle betrokken piloten volgens FIA WRC SR, Art. 36.2.2) zal bij de 
administratieve controles met het rallymateriaal worden overhandigd. Het is noodzakelijk voor alle 
equipes om tenminste alle sets tijdkaarten voor een hele dag in de auto mee te nemen (cf. 
bijvoorbeeld procedures bij hergroeperingscontroles). 
 
 



ˇ 

 

26 

Passage control (FIA WRC SR, Art 43) 
Bij deze controles zal de marshal eenvoudig het nummer van de auto op zijn controleblad noteren, zodra 
de auto bij de controle stopt, zonder de tijd van doorkomst te vermelden, en het controleblad aan de 
bijrijder tonen. 
 
Tijdscontrole 
a. Incheckprocedure begint op het moment zoals bepaald in Art. 44.2.1 van het FIA WRC SR. 
b. Het tijdstip van inchecken komt overeen met het moment waarop de bijrijder zijn Tijdskaart aan de 

tijdwaarnemer toont via het zijraam (FIA WRC SR, Art. 44.1 en Art. 44.2.4). 
c. De betreffende tijdwaarnemer zal dan het werkelijke tijdstip waarop de kaart getoond werd, invoeren 

op het tijdtablet en dit noteren op het controleblad (FIA WRC SR, Art. 44.2.5).  
d. Hij toont dan de geregistreerde check-in tijd en, in geval van een tijdcontrole gevolgd door een 

klassementsproef, de voorlopige starttijd van de klassementsproef aan de bijrijder. De bijrijder moet 
deze tijd dan noteren op zijn tijdkaart (FIA WRC SR, Art. 44.2.5). 
 

Special Stage START 
a. Aan de startlijn toont de bijrijder aan de tijdwaarnemer de tijdkaart door het zijraam. De 

tijdwaarnemer bevestigt vervolgens deze voorlopige starttijd of geeft een andere starttijd aan op zijn 
controleblad. 

b.  Deze eventuele nieuwe tijd wordt vervolgens door de bijrijder als werkelijke starttijd genoteerd op 
de tijdkaart (FIA WRC SR, Art. 48.2.3). Deze werkelijke starttijd zal ook getoond worden op de 
elektronische start countdown display. 
 

Special Stage STOP Point 
a. De tijdwaarnemer op het stoppunt zal de finishtijd (tijd van de dag: uur, minuut, seconde, tiende van 

een seconde en duizendtallen voor de Power Stage) en de berekende etappetijd aan de bemanning 
(copiloot) tonen. 

b. De copiloot noteert deze tijd op zijn tijdkaart. 
 

Regrouping Controles (FIA WRC SR Art. 46) 
a. Het is niet nodig de voor de betreffende sectie gebruikte tijdkaart in te leveren. 
b. Voor hergroeperingen gedurende een dag moeten de bemanningen zelf hun herstarttijd van de 

regroep noteren zoals geïnstrueerd door de tijdwaarnemer op hun nieuwe tijdkaart voor de volgende 
sectie van die dag. 

c.  In geval van een nachtelijke hergroepering moet de bemanning zelf hun herstarttijd van de volgende 
dag op hun tijdkaart noteren, na de publicatie van de startlijst voor de sectie na de nachtelijke 
hergroepering. 

d. Punt b. hierboven zal door de betrokken piloten eveneens toegepast worden voor de Shakedown 
TC/starttijd. 
 

Flexi Service 
a. Flexi-Service voor P1 en P4 bestuurders: De rally official die aanwezig is op het toegewezen 

serviceterrein zal een check sheet bijhouden en de starttijd van de toegestane service noteren en de 
tijd waarop de auto klaar is met de service. 

b. Flexi-Service P2, P3 en niet-prioritaire bestuurders: De rally official die aanwezig is bij de controle 
Technische Zone UIT/Service IN zal een controleformulier bijhouden en het begin van de toegestane 
servicetijd noteren. De rally official bij de uitgang van het Service Park houdt een check sheet bij en 
noteert de tijd van de auto die de service verlaat. De rally official bij de ingang van het Parc Fermé 
zal eveneens een controleformulier bijhouden en de tijd registreren van de auto die het Parc Fermé 
binnenrijdt. 
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12.11. Verloop van de Flexi-Service 

12.11.1 Verloop van de 30 minuten Flexi-Service 

In tegenstelling tot de voorschriften van FIA WRC, Art. 57.2.2, zal de 30-minuten service op vrijdag en 
zaterdag (Service A en D) uitgevoerd worden als flexi-service voor P1 en P4 piloten. 
Vanwege de lengte van het servicepark is er 3' extra toegevoegd aan de servicetijd zodat 30' service 
33' service wordt. 
 
P1 en P4 piloten 
Bij TC Regroup IN (voor Service A en D) krijgen alle P1 en P4 piloten hun tijd te zien bij de TC Service 
Out. Na de controles bij de Technical Zone, zullen P1 en P4 piloten de TC Technical Zone/Regrouping 
OUT – (Flexi) Service IN binnenrijden zonder te stoppen en meteen hun wagens in de service te plaatsen, 
waar de start en het einde van de toegestane 33’ service tijd zal gecontroleerd worden door de rally 
officiëlen.  
Na de servicebeurt moet de auto (opnieuw) met linten worden afgezonderd totdat hij door de crew naar 
de TC Service Out wordt gereden. Elke servicebeurt die langer duurt dan de 33’ zal aan de Stewards 
gerapporteerd worden, die tijdstraffen zullen opleggen. Zelfs als de crew op het afgesproken tijdstip bij 
de TC Service Out incheckt.  
 
Alle andere piloten 
Alle andere piloten moeten hun wagen in het Regroup/Flexi Parc Fermé-zone achterlaten om op de 
afgesproken tijd te worden opgehaald voor de service. De wagen mag op elk ogenblik enkel worden 
bestuurd door de ingeschreven teamleden. De tijd die wordt getoond aan de TC Technical 
Zone/Regrouping Out – (Flexi) Service IN zal het begin markeren van de 33’ service.  

12.11.2 Verloop van de 45’ Flexi-Service 

Vanwege de lengte van het servicepark is er een additionele 3’ toegevoegd aan de service tijd, de 
servicetijd van 45’ wordt dus 48’ service.  
Het Flexi-Service Parc Fermé aan het einde van de Secties 2 en 4 zal een Technical Zone van 10 minuten 
omvatten. De procedures beschreven in FIA WRC SR, Art. 59 en hierboven in Art. 12.11.11 gelden voor 
alle piloten. Na hun 48’ service tijd, de P1 en P4 piloten mogen (opnieuw) linten rond de wagen zetten 
en deze later naar TC Flexi Service OUT rijden, zodat zij al hun wagens in konvooi naar het Parc Fermé 
kunnen brengen indien zij dit wensen.  

12.12. Eventueel Bijzondere Procedures 

12.12.1 Startvolgorde en intervallen voor Live TV Stages 

Voor alle Live TV stages mogen andere startintervallen gebruikt worden dan deze vermeld in de startlijst 
van de betreffende sectie (FIA WRC, Art. 41.3.3). Indien de Live TV stage niet gevolgd wordt door een 
regroup, mogen deze startintervallen blijven gelden voor andere klassementsproeven tot de volgende 
regroup of nachtelijke stop. 
 
De Live TV Stages zijn:  
SS 10 Dikkebus 1  
SS 14 Dikkebus 2 
SS 18 Francorchamps 
SS 20  Wolf Power Stage Francorchamps 
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12.12.2 Aantal wagens voor Sectie 5/6/7 

● 90 wagen zullen worden toegelaten om te starten in Sectie 5. De exacte herstartprocedure zal 
worden gepubliceerd in een Bulletin. 

12.12.3 Tyre Fitting Zone (TFZ1) 

In de Tyre Fitting Zone (TFZ1), is slechts één service auto per deelnemende auto toegestaan.  

12.12.4 Startvolgorde sectie 7 

De startvolgorde voor Sectie 7 zal in overeenstemming zijn met Art. 50.3 van het FIA WRC Sporting 
Regulations. 

12.12.5 Promotionele activiteiten 

Promotionele activiteiten voor P1 piloten zullen plaatsvinden op donderdag 12 augustus van 19.30 - 
21.30 uur. Onderhevig aan COVID-19 beperkingen. 

12.12.6 Milieuvoorschriften 

Teams zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en doelstellingen in het milieubeleid van de 
Organisator. Verdere informatie zal worden gepubliceerd in Rally Guide 2.  

12.13. Route Note Cars (Ouvreurs) 

• Volgens FIA WRC SR Art. 9.6 mag er één Route Note Car gebruikt worden voor elke piloot 
ingeschreven met een World Rally car of die in aanmerking komt als Priorty 2 piloot / WRC2.  

• Al deze wagens zullen worden geïdentificeerd door de organisator en zij moeten alle nationale 
verkeersregels volgen. De maximumsnelheid op de klassementsproeven is 70 km/u.  

• Het registratieformulier (beschikbaar op de rally website) voor deze wagens moet voor de 
administratieve controles bij de organisator worden afgeleverd. Het registratieformulier moet ten 
laatste op maandag 2 augustus 2021 naar macarena.delsante@ypresrally.com gezonden worden. 

• Op de klassementsproeven en op de weggedeelten tussen de klassementsproeven moeten alle 
nationale verkeersregels in acht worden genomen. De equipes van de Route Note Car moeten 
voorzichtig rijden, met beperkte snelheid, in dezelfde richting als de rally. Iedere overtreding van 
deze bepalingen zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de specifieke identificatie 
uitgegeven door de Organisator, onverminderd enige andere sanctie opgelegd naar goeddunken 
van de Stewards.  

• Deelnemers die een Route Note Car hebben ingeschreven zullen dit voertuig moeten uitrusten met 
dezelfde GPS tracker die zij voor de verkenning hebben ontvangen. Dit apparaat moet worden 
ingeleverd bij de SAS truck volgens Art. 11.7.2 hierboven. 

• Identificatienummers die tijdens de Verzameling van Materiaal en Documenten zijn uitgereikt, worden 
op de auto aangebracht (rechter bovenhoek va de voorruit en achterruit) en moeten gedurende de 
gehele rally zichtbaar blijven.  

• Route Note Cars zijn niet toegelaten op de Priority Shakedown, op SS19 en op SS20. 
 
Route Note Crew uitwisselpunten zullen in het Road book worden genoteerd.  
 
Vrijdag 13 augustus Zaterdag 14 augustus Zondag 15 augustus  

SS 1/5 - X N369/N38 (onder brug) SS 9/13 - Refuel SS 17/18 - TFZ Paddock 

SS 2/6 - X N304/N315 (Reningelst) SS 10/14 - Refuel  

SS 3/7 - N322 (Dranouter) SS 11/15 - X N304/N315 (Reningelst)  
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SS 4/8 - N303 (Kruiseke) SS 12/16 - X N331/N314 (Hooghof)  

12.14. Permanente FIA-passes 

De toegang tot het evenement wordt niet gegarandeerd op vertoon van een permanente FIA-pas - als 
gevolg van de COVID-19-voorschriften is voor elke toegang tot een gecontroleerde omgeving een 
door de Organisator opgestelde en afgegeven pas vereist. De organisator kan eisen dat aan specifieke 
voorwaarden wordt voldaan (een niet-limitatieve lijst kan omvatten: voorafgaand aan het evenement of 
ter plaatse een COVID-19-test, registratie van gegevens voor een track/trace-systeem, de eis zich bij 
een specifieke groep aan te sluiten en zich niet tussen groepen te mengen, enz.). De definitieve details 
van de vereisten voor lokale passen zullen in een bulletin worden bekendgemaakt. 

12.15. Officiële tijd gebruikt tijdens de rally 

De officiële tijd gedurende de rally is die van de GPS. De tijdzone is Midden Europese Tijd (CET). 

12.16. Herstart na opgave/ Definitieve opgave 

Reparaties voorafgaand aan een herstart (FIA WRC SR, Art. 55.1.1) 
● Prioritaire piloten krijgen geen tijdskaart voor de 3 uur durende hersteltijd na opgave.  
● P1/P4 piloten: De rally official die aanwezig is bij de toegewezen baai zal een controleformulier 

bijhouden en het begin van de 3 uur durende servicetijd noteren. De rally officials die aanwezig zijn 
bij de controle Service OUT en bij de controle Parc Fermé IN zullen ook een controleformulier 
bijhouden om de tijd te noteren dat de auto klaar is met de service en het parc fermé in gaat. 

● Andere piloten: De rally official die aanwezig is bij de controle Service IN houdt een controleformulier 
bij en noteert de start van de 3 uur durende servicetijd. De rally official die aanwezig is bij de 
ingangscontrole Service OUT zal ook een controleformulier bijhouden om de tijd te noteren waarop 
de auto klaar is met de service en het parc fermé binnen rijdt. 

● Alle piloten die van plan zijn opnieuw te starten moeten contact opnemen met de Restart Officier om 
instructies te krijgen over de starttijd van de 3-uurs service. 

Definitieve opgave (FIA WRC SR, Art 54.1.1 en 54.1.2) 
● De bevestiging van een definitieve opgave moet per e-mail/ WhatsApp door de gemachtigde 

vertegenwoordiger van de deelnemer aan de CRO meegedeeld worden. 
● Deelnemers die zich hebben teruggetrokken zijn niet verplicht hun tijdkaart in te leveren.  

13. IDENTIFICATIE VAN DE OFFICIËLEN 

De postchefs en andere officials zullen als volgt worden geïdentificeerd met een hesje 
Safety Marshals:   oranje met tekst 
Safety Officier:    oranje met tekst 
Post Chief:    blauw met tekst 
Time control    blauw met tekst 
Media:     groen met tekst 
Special Stage Commanders:  rood met tekst 
Stage Assistant:    rood met tekst 
Relatie Deelnemers:   rood met tekst 
Medical:    wit met tekst 
Radio:     geel met tekst en radiopunt-symbool 
Scrutineers:    zwart met tekst 
Supervisor:    zwart met tekst 
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14. PRIJZEN 

De prijsuitreiking vindt plaats op het F1 Podium op Circuit de Francorchamps bij de finish van het 
evenement op zondag 15 augustus 2021. 
 
Algemeen klassement 

1. Eindwinnaar 
2. 2de algemeen 
3. 3de algemeen 

Constructeur 
1. Winnende constructeur 

FIA WRC2 klassement 
1. Winnaar 
2. 2de algemeen 
3. 3de algemeen 

 

FIA WRC2 Team klassement 
1.  Winnend team 

 
FIA WRC3 klassement 

1. Winnaar 
2. 2de  
3. 3de  

 
FIA Junior WRC klassement 

1. Winnaar 
2. 2de  
3. 3de  

 

RGT klassement 
1. Winnaar 
2. 2de  
3. 3de  

 

Non-Priority klassement 
1. Winnaar 
2. 2de  
3. 3de  

 

Klassement in de klassen RC3, RC4, RC5 
1. Winnaar 

 
Ladies Trophy 
Een trofee zal worden overhandigd aan de winnende vrouwelijke piloot en de winnende vrouwelijke 
co-piloot.  
 
Noot: Andere onvoorziene prijzen kunnen worden toegekend. 
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15. Eindcontroles 

15.1. Eindcontroles 

De eindcontroles zullen plaats vinden bij Campus Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps op 
zondag 15 augustus, onmiddellijk na de Podium Ceremonie.  
Bij de wagens die aan een laatste controle worden onderworpen, moet een vertegenwoordiger van de 
deelnemer aanwezig zijn, evenals een mekanieker (in het geval van ontmanteling).  
De aan eindcontrole onderworpen auto’s zullen per e-mail aan de betrokken deelnemers worden 
aangekondigd.  

15.2. Kosten protest waarborg 

De borg voor een protest in het WRC bedraagt: € 1.000 

15.3. Aanvullende Kosten 

In het geval van protesten die betrekking hebben op de vermeende non-conformiteit van een wagen, 
kan door de stewards Aanvullende Kosten worden vastgelegd in overeenstemming met Art. 13.4.3. van 
de Internationale Sportcode van de FIA.  

15.4. Waarborgsom voor beroep 

De internationale borgsom voor beroep is: € 6.000 
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BIJLAGE 1 – Timing van de rally  

 

SHAKEDOWN Friday, 13 August 2021

TC Location SS dist.
Liaison 

dist.
Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
Service OUT - Ypres

RZ Refuel 3,24

0 Distance to next Refuel

TC SD St.Jan 10,98 10,98 07:56

SD Shakedown Langemark (P1 & invited drivers) 9,81 00:05 08:01
Podium - Ypres 3,05 12,86

The above timing will be subject to publication of the start list. Sunrise 06:27 Sunset 21:07

v.2.4.4 10.05.2021

SECTIONS 1 & 2                                  Friday, 13 August 2021

TC Location SS dist.
Liaison 

dist.
Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
0 Service OUT 13:00

RZ Refuel 3,24

1 Distance to next Refuel (67,67) (69,64) (137,31)
1 - 15,28 15,28 00:33 13:33

SS 1 Reninge-Vleteren 1 15,00 - - - 13:36
2 Franse Beek - 21,67 36,67 00:46 14:22

SS 2 Westouter-Boeschepe 1 19,60 - - - 14:25
3 Dranouter - 7,79 27,39 00:47 15:12

SS 3 Kemmelberg 1 23,62 - - - 15:15
4 Reutel - 19,11 42,73 00:51 16:06

SS 4 Zonnebeke 1 9,45 - - - 16:09
4A Media, Technical Zone & Regroup IN - 5,79 15,24 00:25 16:34

4B Technical Zone/Regrouping OUT - (Flexi) Service IN 00:32 17:06

(Flexi) Service A - Ypres (67,67) (69,64) (137,31) 00:33
4C (Flexi) Service OUT 17:39

RZ Refuel 3,24

2 Distance to next Refuel (67,67) (77,61) (145,28)
5 Pijpegale - 15,28 15,28 00:33 18:12

SS 5 Reninge-Vleteren 2 15,00 - - - 18:15
6 Franse Beek - 21,67 36,67 00:46 19:01

SS 6 Westouter-Boeschepe 2 19,60 - - - 19:04
7 Dranouter - 7,79 27,39 00:47 19:51

SS 7 Kemmelberg 2 23,62 - - - 19:54
8 Reutel - 19,11 42,73 00:51 20:45

SS 8 Zonnebeke 2 9,45 - - - 20:48
8A Media & Technical Zone IN - 5,79 15,24 00:25 21:13

8B Technical Zone OUT - Flexi Service IN 00:10 (21:23)

Flexi Service B - Ypres (67,67) (69,64) (137,31) 00:48
8C Flexi Service OUT * (22:11)

8D Parc Fermé IN * - 5,42 5,42 00:20 (22:31)

All cars (except restarting crews) must enter Parc Fermé no later than: 00:45
Friday Totals 135,34 144,70 280,04

* Early arrival is permitted. Sunrise 06:27 Sunset 21:07
v.2.4.4 10.05.2021

Renties Ypres Rally Belgium 2021

Shakedow
n

Section 1
Section 2
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SECTIONS 3 & 4 Saturday, 14 August 2021
0

TC Location SS dist. Liaison 
dist.

Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
8E Parc Fermé OUT 00:03 08:10
8F Service IN - 2,55 2,55 00:10 08:20

Service C - Ypres - (7,97) (7,97) 00:18

8G Service OUT 08:38
RZ Refuel 3,24
3 Distance to next Refuel (25,86) (19,34) (45,2)
9 Hoge Voete - 14,50 14,50 00:30 09:08

SS 9 Hollebeke  1 25,86 - - - 09:11
RZ Refuel 8,08
4 Distance to next Refuel (34,1) (71,76) (105,86)
10 Groene Jager - 12,70 38,56 00:51 10:02

SS 10 Dikkebus 1 (Live TV) 12,49 - - - 10:08
11 Sint Jan-ter-Biezen 13,35 25,84 00:50 10:58

SS 11 Watou 1 13,62 11:01
12 Mesen Cathedrale - 22,06 35,68 00:47 11:48

SS 12 Mesen-Middelhoek 1 7,99 - - - 11:51
12A Media, Technical Zone & Regroup IN - 28,49 36,48 00:42 12:33
12B Technical Zone/Regrouping OUT - (Flexi) Service IN 00:32 13:05

(Flexi) Service D -  Ypres (59,96) (91,1) (151,06) 00:33

12C (Flexi) Service OUT 13:38
RZ Refuel 3,24
5 Distance to next Refuel (25,86) (19,34) (45,2)
13 Hoge Voete - 14,50 14,50 00:30 14:08

SS 13 Hollebeke 2 25,86 - - - 14:11
RZ Refuel 8,08
6 Distance to next Refuel (34,1) (78,71) (112,81)
14 Groene Jager - 12,70 38,56 00:51 15:02

SS 14 Dikkebus 2 (Live TV) 12,49 - - - 15:08
15 Sint Jan-ter-Biezen - 13,35 25,84 00:50 15:58

SS 15 Watou 2 13,62 - - - 16:01
16 Mesen Cathedrale - 22,06 35,68 00:47 16:48

SS 16 Mesen-Middelhoek 2 7,99 - - - 16:51
16A Media & Technical Zone IN - 28,49 36,48 00:42 17:33
16B Technical Zone OUT - Flexi Service IN 00:10 17:43

Flexi Service E - Ypres (59,96) (91,1) (151,06) 00:48

16C Flexi Service OUT * (18:31)
16D Parc Fermé IN * - 5,42 5,42 00:20 (18:51)

All cars (except restarting crews) must enter Parc Fermé no later than: 21:30

Saturday Totals 119,92 190,17 310,09

* Early arrival is permitted. Sunrise 06:29 Sunset 21:05
v.2.4.4 10.05.2021

Section 4
Section 3
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SECTIONS 5, 6 & 7 Sunday 15, August 2021
#REF!

TC Location SS dist. Liaison 
dist.

Total    
dist.

Target 
time

1st car 
due

02:10
16E Parc Fermé OUT 00:03 04:45
RZ Refuel 4,77
7 Distance to next Refuel 0,00 (290,23) 290,23

PC1 Stavelot - Esplanade
RZ Remote Refuel 290,23
8 Distance to Parc Fermé (55,66) (33,4) (89,06)

16F Paddock - TFZ IN 295,00 295,00 03:10 07:55
TFZ1 - Paddock Francorchamps (0,00) (300,42) (300,42) 00:15

16G Paddock - TFZ OUT 08:10
17 Bellevaux - 9,80 9,80 00:17 08:27

SS 17 Bellevaux-Malmedy 1 16,62 - - - 08:30
18 Ster - 5,12 21,74 00:32 09:02

SS 18 Francorchamps 1 (Live TV) 11,21 - - - 09:08
18A Pitlane Box 42 - Regrouping IN 0,81 12,02 00:19 09:27
18B Pitlane Box 14 - Regrouping OUT 0,20 0,20 00:45 10:12
19 Bellevaux - 10,26 10,26 00:25 10:37

SS 19 Bellevaux-Malmedy 2 16,62 - - - 10:40
19A Pitlane Box 42 - Regrouping IN 2,82 19,44 00:21 11:01
19B Pitlane Box 14 - Regrouping OUT 0,20 0,20 00:45 11:46
19C Paddock - TFZ IN 0,48 0,48 00:02 11:48

TFZ2 - Paddock Francorchamps (44,45) (29,69) (74,14) 00:15
19D Paddock - TFZ OUT 12:03
20 Ster - 2,90 2,90 00:09 12:12

SS 20 Wolf Power Stage Francorchamps (Live TV) 11,21 - - 12:18
20A Pitlane 42 - Parc Fermé IN* - 0,81 12,02 00:20 12:38

(11,21) (3,71) (14,92)
Podium 13:30
Sunday Totals 55,66 328,00 383,66

* Early arrival is permitted. Sunrise 06:30 Sunset 21:03
v.2.4.4 10.05.2021

SS Liaison Total %
Friday, 13 August 2021 135,34 144,70 280,04 48,33%
Sections 1 & 2 - 8 Special Stages
Saturday, 14 August 2021 119,92 190,17 310,09 38,67%
Sections 3 & 4 - 8 Special Stages
Sunday, 15 August 2021 55,66 328,00 383,66 14,51%
Sections 5, 6 & 7 - 4 Special Stages
Total - 20 Special Stages 310,92 662,87 973,79 31,93%

Section 5
Section 6

Section 7

TOTALS OF THE RALLY
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BIJLAGE 2 – Timing van de verkenningen 

Groep A - P1 & P2 piloten 

Dinsdag 10 Augustus 
Parcours 

Toegelaten 
tijd 

SS km Tot SS 
km 
x 2 

Finish 
tot Start 

km 

To next 
Stage 

km 

Totals 
km 

SS 17/19 Bellevaux-
Malmedy 

18.30 - 20.00 16,62 33,24 10,80 6,20 50,24 

SS 18/20 Francorchamps  19.15 - 21.30 11,21 22,42 3,00 280,00 305,42 
Totaal 355,66 

 
Woensdag 11 Augustus 

Parcours 
Toegelaten 

tijd 
SS km Tot SS 

km 
x 2 

Finish 
tot Start 

km 

To next 
Stage 

km 

Totals 
km 

SS 4/8 Zonnebeke 09.00 - 11.00 09,45 18,90 9,03 0,92 28,85 
SS 9/13 Hollebeke 25,86 51,72 7,52 6,93 66,17 
SS 10/14 Dikkebus 11.00 - 13.00 12,49 24,98 10,10 2,08 37,16 
SS 2/6 Westouter-
Boeschepe 

11.30 - 13.30 19,60 39,20 4,03 8,19 51,42 

SS 3/7 Kemmelberg 13.00 - 17.00 23,62 47,24 8,58 1,21 57,03 

SS 12/16 Mesen-Middelhoek 14.30 - 17.00 7,99 15,98 5,92 10,00 31,90 

Totaal 272,53 
 

Donderdag 12 augustus  
Parcours 

Toegelaten 
tijd 

SS km Tot SS 
km 
x 2 

Finish 
tot Start 

km 

To next 
Stage 

km 

Totals 
km 

SD Nieuwkerke * 09.00 - 10.30 5,37 10,74 3,00 - - 
SS 11/15 Watou 09.00 - 11.00 13,62 27,24 4,76 23,16 55,16 
SS 1/5 Reninge-Vleteren 09.45 - 12.30 15,00 30,00 10,67 16,13 56,80 
SD Langemark 11.00 - 15.00 9,81 19,62 4,47 20,17 44,26 
Totaal 156,22 

* enkel P2 piloten 
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Groep B - P3, P4, RGT & Non-priority piloten 

Dinsdag 10 Augustus 
Parcours 

Toegelaten 
tijd 

SS km Tot SS 
km 
x 2 

Finish 
tot Start 

km 

To next 
Stage 

km 

Totals 
km 

SS 18/20 Francorchamps  18.30 - 20.00 11,21 22,42 3,00 9,72 35,14 
SS 17/19 Bellevaux-Malmedy 19.30 - 21.30 16,62 33,24 10,80 280,00 324,04 
Totaal 359,18 

 
Woensdag 11 Augustus 

Parcours 
Toegelaten 

tijd 
SS km Tot SS 

km 
x 2 

Finish 
tot Start 

km 

To next 
Stage 

km 

Totals 
km 

SS 10/14 Dikkebus 09.00 - 11.00 12,49 24,98 10,10 1,40 36,48 
SS 2/6 Westouter-
Boeschepe 

09.00 - 11.30 19,60 39,20 4,03 20,17 63,40 

SS 4/8 Zonnebeke 11.00 - 14.00 09,45 18,90 9,03 0,92 28,85 
SS 9/13 Hollebeke 11.00 - 16.00 25,86 51,72 7,52 17,27 76,51 
SS 3/7 Kemmelberg 15.00 - 19.00 23,62 47,24 8,58 1,21 57,03 

SS 12/16 Mesen-Middelhoek 15.30 - 19.00 7,99 15,98 5,92 10,00 31,90 

Totaal 294,17 
 

Donderdag 12 augustus  
Parcours 

Toegelaten 
tijd 

SS km Tot SS 
km 
x 2 

Finish 
tot Start 

km 

To next 
Stage 

km 

Totals 
km 

SD Nieuwkerke 09.00 - 10.30 5,37 10,74 3,00 26,28 40,02 
SD Langemark 09.00 - 11.00 9,81 19,62 4,47 19,10 43,19 
SS 11/15 Watou 11.15 - 17.00 13,62 27,24 4,76 23,16 55,16 
SS 1/5 Reninge-Vleteren 12.30 - 17.00 15,00 30,00 10,67 12,88 53,55 
Totaal 191,92 

 
 
Deelnemers moeten het verkenningsschema volgen. Identificatienummers die tijdens de bedeling van 
materiaal en documenten worden overhandigd, moeten op de auto worden aangebracht (bovenhoek 
van de voorruit en bovenhoek van de achterruit aan de co-piloot zijde) en zichtbaar blijven tijdens de 
verkenningsperiode.  
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BIJLAGE 3 – Relatie Deelnemers 

 

  
 

Tanja Geilhausen 
 

Tel: +49 171 879 7345 
 

Talen: Duits, Engels 

 
Guy Desmet 

 
Tel: +32 494 569 885 

 
Talen: Nederlands, Frans, 

Duits en Engels 
 
 
Timing en communicatie 

Vanaf dinsdag 10 Augustus tot en met zondag 15 augustus 2021. 

Tijdens deze periode, Relatie Deelnemers officiëlen kunnen gecontacteerd worden via GSM, SMS, 
Whatsapp en e-mail via cro@ypresrally.com  
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BIJLAGE 4 – Reclame en positionering van aanvullende reclame 

 
De verplichte en optionele publiciteit van de organisator voor op de deuren, dak en achterruit wordt 
aangekondigd in een Bulletin. 
 
1 – Dakpaneel met wedstrijdnummer, 1 / auto    50 x 52 cm  
Eén rechthoekig paneel geplaatst op het dak met de bovenkant naar de voorkant van de auto. 
 
2 – Voordeurpanelen met wedstrijdnummer, 2 / auto  67 x 17 cm 
Twee rechthoekige panelen geplaatst op beide voordeuren van de auto (7 tot 10 cm van de onderste 
lijn van het zijraam) met het nummer naar de voorkant van de auto. 
 
3 – Achterste zijruiten - wedstrijdnummer, 2 / auto   20 cm hoog  
Deze nummers moeten worden geplaatst op de achterste zijruiten naast de naam van de crew.  
 
4 – Rally plaat met wedstrijdnummer, 1 / auto   43 x 21.5 cm 
Een plaat, geplaatst op de motorkap van de wagen.  
 
5 – Achterruit wedstrijdnummer, 1 / auto   15 x 15 cm 
Eén wedstrijdnummer voor de achterruit, te plaatsen aan de onderzijde in het midden van de achterruit, 
onder het achterruitpaneel. 
 
6 – Achterruit paneel, 1 / auto      30 x 10 cm 
Een rechthoekig paneel voor de achterruit, te plaatsen boven in het midden van de achterruit (boven 
het wedstrijdnummer). 
 
7 – Optionele advertentie Organisator, 2/auto    40 x 15 cm  
Vierkant paneel onder de achterruit, op beide zijden van de wagen.  
 
8 – Piloot en co-piloot naamstickers, 2 / auto  
- In wit Helvetica lettertype 
- Initialen en de eerste letter van elke voornaam moet in hoofdletter, de rest in gewone lettergrootte.  
- 6 cm hoog, strook wijdte 1cm  
- De naam van de piloot moet het hoogste staan op beide zijden van de wagen  
- Namen moeten gevolgd worden door nationale vlaggen van de paspoortnationaliteit.  

 
9 - Championship Identificatie 
Elke priority auto die aan het Constructeurs, WRC2, WR3 en/of Junior WRC Kampioenschap deelneemt 
moet gebruikmaken van de passende stickerset, voorzien door de Promotor.  
 
Championship Windscherm Identificatie    15 cm high 
- 15 cm high voorruit sticker van WRC Promoter (FIA WRC, Art. 29.5.1) 
 
Deurpanelen kampioenschap      67 x 6 cm  
Twee rechthoekige panelen op beide deuren, direct onder het competitie nummer, met Championship 
identificatie van de WRC Promotor, zoals vermeldt in FIA WRC, Art. 29.5.1. 
 
Dashboard ruimte      20 x 10 cm  
Binnen het zicht van de onboard camera van de Championship Promotor (FIA WRC, Art. 29.5.1). 
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10 – Extra identificatie van de Organisator 
 
Technische Keuring sticker: bij de technische keuring: “Checked” sticker bij rol kooi aan piloot zijde zal 
door de officials op de auto worden geplakt.  
 
Identificatie op de voorruit, 1 / auto     13 x 10 cm  
In overeenstemming met de bepalingen van de Franse verkeerswetgeving betreffende de identificatie 
van rallyauto's en op verzoek van de Franse autosportfederatie moeten alle deelnemende auto's een 
aanvullend identificatienummer op de auto aanbrengen in de rechterbovenhoek van de voorruit (onder 
de voorruitstrip), dit voor de gehele duur van het Evenement. Dit nummer zal overeenstemmen met het 
wedstrijdnummer en zal de volgende afmetingen hebben: 13 cm breed en 10 cm hoog. Het 
letterformaat zal zijn Helvetica 9 cm hoog met een minimale dikte van 14mm, zwart op witte drager. De 
sticker zal worden opgenomen in het deelnemerspakket. 
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BIJLAGE 5 – Uittreksel uit FIA ISC Appendix L met betrekking tot overalls, helmen en eventuele 
andere veiligheidsvoorschriften.  

Alle deelnemers worden herinnerd aan Appendix L van de FIA International Sporting Code, in het 
bijzonder aan Hoofdstuk III, Drivers’ Equipment. Dit reglement geldt ook voor Shakedown. 
 
Helmen (Appendix L, Hoofdstuk III, Art. 1)  
Alle bemanningen moeten een helm dragen die gehomologeerd is volgens een van de volgende FIA-
normen: 
● 8858-2002 or 8858-2010   (Technical List N°41),  
● 8859-2015    (Technical List N°49) of 
● 8860-2018 or 8860-2018-ABP  (Technical List N°69)  
● P1 piloten en hun copiloten moeten een helm dragen volgens de FIA-norm 8860-2018 of 8860-

2018-ABP 
 
Frontale hoofdsteun (FHR, Appendix L, Hoofdstuk III, Art. 3)  
Alle bemanningen moeten een FIA-goedgekeurde FHR-systemen gebruiken die gehomologeerd zijn 
volgens de FIA-norm 8858. 
Goedgekeurde FHR-systemen, ankerplaatsen en tethers zijn opgenomen in de technische lijst nr. 29.  
Zie ook de tabel met de comptabiliteiten van de helmen in bijlage L, hoofdstuk III, Art. 3.3. 
 
Vlamwerende kleding (Appendix L, Hoofdstuk III, Art. 2)  
Alle piloten en co-piloten moeten een overall dragen, evenals handschoenen (optioneel voor co-piloten), 
lang ondergoed, een bivakmuts, sokken en schoenen die gehomologeerd zijn volgens de FIA-norm 
8856-2000 (technische lijst nr. 27) of 8856-2018 (technische lijst nr. 74). Gelieve bijzondere aandacht te 
besteden aan de voorschriften van Art. 2 betreffende het borduren en bedrukken van vlamwerende 
kleding (fabriekscertificaten etc.) en betreffende het correct dragen van de kledingelementen! Zie ook 
het Regionale Rallysportreglement, artikel 53.1. Voor P1 piloten en hun co-piloten is het dragen van 
materiaal gehomologeerd volgens de FIA 8856-2018 standaard verplicht.  
 
Biometrische apparaten (Appendix L, Hoofdstuk III, Art. 2.1)  
Piloten kunnen een apparaat dragen om biometrische gegevens te verzamelen tijdens het racen. 
● Als het biometrische apparaat is geïntegreerd in een beschermend kledingstuk dat gehomologeerd 

is volgens de FIA-norm 8856, moet het kledingstuk gehomologeerd zijn volgens de FIA-normen 
8856 en 8868-2018. 

● Als het biometrisch apparaat een standalone apparaat is, dan moet het apparaat alleen 
gehomologeerd zijn volgens de FIA Standaard 8868-2018. Dit apparaat moet worden gedragen 
naast het kledingstuk dat gehomologeerd is volgens de FIA Standaard 8856. 

 
Het dragen van juwelen (Appendix L, Hoofdstuk III, Art. 5)  
Het dragen van sieraden in de vorm van body piercing of metalen halskettingen tijdens de wedstrijd is 
verboden en kan dus voor de start worden gecontroleerd. 
 
Gerelateerde links: 
FIA International Sporting Code and appendices:  https://www.fia.com/regulation/category/123  
FIA Technical Lists:      https://www.fia.com/regulation/category/761  
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BIJLAGE 6 – FIA Safety Tracking Device – Installatie en handleiding 

Installatie-instructies en handeling instructies voor het FIA Safety Tracking Device zijn beschikbaar via 
Deelnemers>Documenten sectie op de website www.ypresrally.com.   
 
• SAS Fitting Kit Manual – RALLY CAR:  

https://www.ypresrally.com/sites/ypresrally.com/files/documents/2021_sas_tracker_fitting_kit_manu
al.pdf  
 

• SAS Tracker Competitor User Manual: 
https://www.ypresrally.com/sites/ypresrally.com/files/documents/2021_sas_tracker_competitor_user
_manual.pdf  

 
Opmerking: Deze instructies maken integraal deel uit van dit Bijzonder Wedstrijdreglement.  
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BIJLAGE 7 – Specifieke punten voor nationale wagens 

A7.1. Algemeen 

Deelnemers aan nationale klassen moeten zich houden aan alle voorschriften van de FIA WRC Sporting 
Regulations en dit aanvullend reglement (SR), tenzij anders vermeld of andere voorschriften in deze 

Bijlage 7 zijn opgenomen. 
Nationale wagens mogen deelnemen aan de WRC Renties Ypres Belgium Rally onder de voorschriften 
van de FIA WRC, Art. 12.3, op de volgende voorwaarden: 
• De wagens voldoen aan de technische voorschriften van de RACB die hieronder in Art. A8.2 

beschreven staan. 
• De bemanning en de deelnemer hebben een geldige internationale licentie van de RACB 
 
A7.2. In aanmerking komende wagens 

Nationale klassen van wagens 
• Belgische nationale RACB gehomologeerde wagens zoals weergegeven in onderstaande table 

mogen deelnemen aan de Ypres Rally, zonder dat ze in aanmerking komen om WRC-punten te 
scoren.  

• Deze wagens zullen in het klassement verschijnen, zonder dat ze in aanmerking komen om WRC 
punten, zonder interactie op de in aanmerking komende punten van de WRC-piloten, maar strijden 
om de punten van het Belgisch Rallykampioenschap.  

• De niet-FIA, maar RACB-gehomologeerde wagens moeten worden gecontroleerd door de RACB 
National Scrutineers die aanwezig zijn op het evenement. Deze wagens moeten ook voldoen aan de 
WRC-voorschriften zoals hieronder vermeld. 

• De ganse inhoud van het Bijzonder Wedstrijdreglment van de WRC Renties Ypres Rally 2021 blijft 
van toepassing voor de national gehomologeerde wagens, in het bijzonder inzake benzine en 
banden.  

   
Klassen Groepen 
NRC1 Group A8 (N4 met 34mm restrictor) 

NRC2 WRC 1.6T met 30mm restrictor (app. J 2016, Art. 255) – S2000 rally – RRC – NR4 

NRGT RACB GTN21 – RACB GTN22 – RACB GTN23 - RACB GTP24 wagens 

NPBJRC Opel Adam (conform Opel Adam Cup) 

NRC4 Group A KIT 1600 – Group A5 – Group N  

NRC5 Group N 

NCE E12 - E11 - E10 - E9 

NCM M16 - M15 - M14 - M13 

 
Alle wagens en piloten moeten voldoen aan alle 2021 FIA Safety Regulations Appendix J Art. 253, 
Appendix L en alle andere toepasselijke bepalingen en procedures bepaald in dit Reglement (bv. 
Banden, barcodes, brandstof, herstartvoorschriften enz.)  
 
A7.3. Banden – nationale wetten of speciale vereisten 

Alle auto’s moeten voorzien zijn van voorgevormde banden.  
 
Aantal banden 
NRC1, NRC2, NRGT 20 banden 

NPBJRC, NRC4, NRC5 16 banden 
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