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AArrttiiccllee  11  ::    

CChhaaqquuee  ccoommiittéé  ddééppaarrtteemmeennttaall  oorrggaanniissee,,  àà  llaa  ddaattee  ffiixxééee  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssppoorrttiivvee  ddééppaarrtteemmeennttaallee,,  ll''éépprreeuuvvee  aauu  

sseeiinn  ddee  ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  22  ::  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonnss  

LLeess  FFiinnaalleess  FFééddéérraalleess  ppaarr  CCllaasssseemmeennttss  ssoonntt  rréésseerrvvééeess  aauuxx  jjoouueeuurrss  eett  jjoouueeuusseess  lliicceenncciiéé((ee))ss  àà  llaa  FFFFTTTT..  SSeeuullss  lleess  

ppoouussssiinnss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  ppaarrttiicciippeerr  ::  cceettttee  éépprreeuuvvee  eesstt  ddoonncc  oouuvveerrttee  aauuxx  jjoouueeuusseess//jjoouueeuurrss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  

dd’’ââggee  ««  bbeennjjaammiinn  »»..  

  

LL’’éépprreeuuvvee  ssee  ddéérroouullee  eenn  ttrrooiiss  éécchheelloonnss  ::  

  EEcchheelloonn  ddééppaarrtteemmeennttaall  

  EEcchheelloonn  rrééggiioonnaall  

  EEcchheelloonn  nnaattiioonnaall  

LL’’éécchheelloonn  ddééppaarrtteemmeennttaall  nnee  ppeeuutt  ppaass  ssee  ddéérroouulleerr  aavvaanntt  llaa  ddiiffffuussiioonn  dduu  ccllaasssseemmeenntt  ooffffiicciieell  ddee  ddéébbuutt  jjaannvviieerr  

  

AArrttiiccllee  33  ::  EEnnggaaggeemmeennttss  eett  ddrrooiittss  dd’’iinnssccrriippttiioonnss  

LLeess  eennggaaggeemmeennttss  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss  ssoouuss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  àà  ll’’éécchheelloonn  iinnttéérreesssséé..  

TToouutt  qquuaalliiffiiéé  ddooiitt  aaccqquuiitttteerr  uunn  ddrrooiitt  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ppoouurr  lleess  éécchheelloonnss  ::  nnaattiioonnaall,,  rrééggiioonnaall  eett  ddééppaarrtteemmeennttaall..  

CCee  ddrrooiitt  aauu  nniivveeaauu  ddééppaarrtteemmeennttaall  eesstt  ddee  88,,0000  €€..    

  

AArrttiiccllee  44  ::  TTaabblleeaauuxx  

LLeess  FFiinnaalleess  FFééddéérraalleess  ppaarr  CCllaasssseemmeennttss  ccoommppoorrtteenntt  88  ttaabblleeaauuxx  ::  

  

DDAAMMEESS    

TTaabblleeaauu  FF55  ::  jjoouueeuusseess  ccllaassssééeess  55  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  550000  eett  559999  ppooiinnttss))    

TTaabblleeaauu  FF77  ::  jjoouueeuusseess  ccllaassssééeess  66  eett  77  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  660000  eett  779999  ppooiinnttss))    

TTaabblleeaauu  FF99  ::  jjoouueeuusseess  ccllaassssééeess  88  eett  99  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  880000  eett  999999  ppooiinnttss))  

TTaabblleeaauu  FF1122  ::  jjoouueeuusseess  ccllaassssééeess  1100,,  1111  eett  1122  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  11000000  eett  11229999  ppooiinnttss))  

  

MMEESSSSIIEEUURRSS  

TTaabblleeaauu  HH88      ::  jjoouueeuurrss  ccllaassssééss  55,,  66,,  77  eett  88  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  550000  eett  889999  ppooiinnttss))    

TTaabblleeaauu  HH1100  ::  jjoouueeuurrss  ccllaassssééss  99  eett  1100  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  990000  eett  11009999  ppooiinnttss))    

TTaabblleeaauu  HH1122  ::  jjoouueeuurrss  ccllaassssééss  1111  eett  1122  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  11110000  eett  11229999  ppooiinnttss))    

TTaabblleeaauu  HH1155  ::  jjoouueeuurrss  ccllaassssééss  1133,,  1144  eett  1155  ((ssooiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  11330000  eett  11559999  ppooiinnttss))  

  

LLeess  ccllaasssseemmeennttss  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ssoonntt  lleess  ccllaasssseemmeennttss  ooffffiicciieellss  ddiiffffuussééss  ddéébbuutt  JJaannvviieerr..  

  

PPoouurr  cceerrttaaiinnss  ttaabblleeaauuxx,,  ssuuiivvaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  qquuaalliiffiiééss,,  lleess  jjoouueeuurrss  sseerroonntt  pprriiss  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall..  

  

AArrttiiccllee  55  ::  DDéérroouulleemmeenntt  ssppoorrttiiff  

  

AA  ttoouuss  lleess  éécchheelloonnss  eett  ddaannss  ttoouuss  lleess  ttaabblleeaauuxx,,  lleess  ppaarrttiieess  ssee  ddiissppuutteenntt  aauuxx  mmeeiilllleeuurreess  ddeess  55  mmaanncchheess  ddee  1111  ppooiinnttss..  

DDaannss  cchhaaqquuee  ttaabblleeaauu,,  lleess  jjoouueeuurrss  ssoonntt  rrééppaarrttiiss  eenn  ppoouullee  ddee  33..  DDaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee,,  ddeeuuxx  jjoouueeuurrss  dd''uunnee  

mmêêmmee  aassssoocciiaattiioonn,,  ddooiivveenntt  êêttrree  ppllaaccééss  ddaannss  ddeess  ppoouulleess  ddiifffféérreenntteess..  EEnn  ccaass  dd''iimmppoossssiibbiilliittéé,,  iillss  ddooiivveenntt  êêttrree  ppllaaccééss  

ddee  ffaaççoonn  àà  ssee  rreennccoonnttrreerr  aauu  11
eerr

  ttoouurr  ss''iillss  ssoonntt  ddeeuuxx  eett  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee  ss''iillss  ssoonntt  ttrrooiiss  oouu  pplluuss  ddaannss  llaa  

ppoouullee..  

  

  LLeess  jjoouueeuurrss  ssoonntt  ppllaaccééss  ddaannss  lleess  ppoouulleess  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ::  

--  ssooiitt  ddeess  ppooiinnttss  qquuaalliiffiiccaattiiffss  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  ccoonncceerrnnééee  ;;  

--  ssooiitt  ddeess  ppooiinnttss  iinnssccrriittss  ssuurr  llaa  lliicceennccee  ppoouurr  llaa  pphhaassee  eenn  ccoouurrss..  EEnn  ccaass  dd''ééggaalliittéé,,  uunn  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  eesstt  eeffffeeccttuuéé..  

  
LLeess  vvaaiinnqquueeuurrss  ddee  ppoouullee  ssoonntt  ppllaaccééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  



--  llee  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  llaa  ppoouullee  11  àà  llaa  ppllaaccee  11  ;;  

--  llee  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  llaa  ppoouullee  22  àà  llaa  ppllaaccee  22  ;;  

--  lleess  vvaaiinnqquueeuurrss  ddeess  ppoouulleess  33  eett  44  ppaarr  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  ppoouurr  lleess  ppllaacceess  33  eett  44  ;;  

--  lleess  vvaaiinnqquueeuurrss  ddeess  ppoouulleess  55  àà  88  ppaarr  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  ppoouurr  lleess  ppllaacceess  55  àà  88  ;;  

--  lleess  vvaaiinnqquueeuurrss  ddeess  ppoouulleess  99  àà  1166  ppaarr  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  ppoouurr  lleess  ppllaacceess  99  àà  1166  ;;  

--  eettcc..  ;;  

--  lleess  jjoouueeuurrss  ccllaassssééss  22
èèmmee

  ddee  ppoouullee  ppaarr  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  ddaannss  llee  ddeemmii--ttaabblleeaauu  ooppppoosséé  ddee  lleeuurr  pprreemmiieerr  rreessppeeccttiiff  ;;  

--  lleess  jjoouueeuurrss  ccllaassssééss  33
èèmmee

  ddee  ppoouullee  ppaarr  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  ddaannss  llee  mmêêmmee  ddeemmii--ttaabblleeaauu  qquuee  lleeuurr  22èèmmee  ddee  ppoouulleess,,  mmaaiiss  

ddaannss  llee  qquuaarrtt  ooppppoosséé  

  

TToouuss  lleess  jjoouueeuurrss  ssoonntt  ppllaaccééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ffiinnaall  àà  éélliimmiinnaattiioonn  ddiirreeccttee  oouu  lleess  ppllaacceess  ddee  ccllaasssseemmeenntt  11  àà  XX  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  jjoouuééeess  ssuuiivvaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  eett  ddeess  qquuoottaass  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ppoouurr  lleess  ffiinnaalleess  rrééggiioonnaalleess  

ppaarr  ccllaasssseemmeenntt  

  

  

AArrttiiccllee  66  ::  FFoorrffaaiitt  

  

TToouutt((ee))  qquuaalliiffiiéé((ee))  aayyaanntt  ccoonnffiirrmméé  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’éécchheelloonn  DDééppaarrtteemmeennttaall  ssee  vveerrrraa,,  eenn  ccaass  ddee  ffoorrffaaiitt  nnoonn  

eexxccuusséé  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn,,  iinnfflliiggeerr  uunnee  ppéénnaalliittéé  ffiinnaanncciièèrree  ddee  1100  eeuurrooss..  

  

  

AArrttiiccllee  77  ::  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  EEcchheelloonn  RRééggiioonnaall  

  

LL''éécchheelloonn  ddééppaarrtteemmeennttaall  eesstt  qquuaalliiffiiccaattiiff  ppoouurr  ll''éécchheelloonn  rrééggiioonnaall..  

LLaa  lliigguuee  ddéétteerrmmiinnee  llee  nnoommbbrree  ddee  qquuaalliiffiiéé((ee))ss  ppaarr  ddééppaarrtteemmeenntt  ppoouurr  cchhaaqquuee  ttaabblleeaauu..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


