Persbericht van Écurie Hesbaye
Het 38ste Critérium Jean-Louis Dumont in de startblokken

Na de annulering van de Rally Hannuit 2021 werkt Écurie
Hesbaye hard aan de voorbereiding van de editie 2021 van de
Borgwormse klassieker. Het 38ste Critérium Jean-Louis
Dumont, dat op 18 en 19 september zal plaatsvinden, heeft
zijn inschrijvingslijsten geopend. 180 bemanningen worden
opgeroepen voor de start van een evenement dat de selectieve
Haspengouwse baantjes zijn jaarlijkse autogebrul zal laten
beleven.

Hoewel het voortduren van de pandemie gevolgen zal blijven hebben voor bepaalde
elementen van het Borgwormse evenement, zal het vanuit sportief oogpunt in de lijn
blijven van wat we de laatste jaren gewoon waren. In 2021 zijn vijf klassementsproeven
voorzien, die drie keer zullen worden gereden, voor een totaal van 141,99 geklokte
kilometers tegen de klok. Deze zullen Donceel, Limont, Opheers, Oreye en Tourine heten.
Elke lus zal worden onderbroken door een service, aan het einde van drie eerste proeven,
naast de traditionele regroups die de lussen onderbreken. Zoals gewoonlijk zal de PH/SR
categorie de eer hebben de weg te openen, gevolgd door de ploegen ingeschreven in de
D4-3-2-1 divisies, de fanaten van de attractieve Demo categorie zullen de mars rij sluiten.
Zoals vorig jaar zal het Rally Centrum (kantoren, serviceruimte, regroup-zone) gesloten
zijn voor het publiek, dit om de geldende sanitaire voorschriften te respecteren en om in
deze context het werk van de organisatoren en van de teams te vergemakkelijken. Op 18
september, de dag voor de wedstrijd, zal de technische controle eveneens gesloten zijn
voor het publiek, terwijl de administratieve controles opnieuw zullen worden
georganiseerd volgens een zeer efficiënte "Drive in"-formule. Om het evenement bij te
wonen, zal het publiek zich moeten begeven naar de proeven, waartoe de toegang vrij
blijft. Om dezelfde redenen zal de prijsuitreiking niet in haar traditionele vorm
plaatsvinden. De winnaars zullen persoonlijk worden gecontacteerd.
Voor de verdeling van de programma's zal Ecurie Hesbaye opnieuw kunnen rekenen op
het partnerschap van de twee Q8 servicestations in Borgworm (Rue de Huy 157 en
Chaussée Romaine 210). Deze zullen beschikbaar zijn aan de prijs van 5 euro en dit vanaf
zaterdagochtend! De toegang tot de proeven blijft vrij, met respect voor de sanitaire
voorschriften.

Alle info via : www.hesbayemotorclub.be
Bezoek onze Facebook-pagina :
https://www.facebook.com/criteriumjldumont

