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èèmmee
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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  

22001177  
     

 

  

SSOOCCIIEETTEE  HHOORRSS  1122EEMMEE  RREEGGIIOONN  

  

LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  àà  llaa  1122
èèmmee

  RRééggiioonn  qquuii  ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  ccoonnccoouurrss  ffééddéérraauuxx  

ddeevvrroonntt  aavvooiirr  oobbtteennuu  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  lleeuurr  RRééggiioonn  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddee  llaa  1122
èèmmee

  RRééggiioonn..  

CCeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddeevvrroonntt  aavvooiirr  eeffffeeccttuuéé  aauupprrèèss  ddee  lleeuurr  RRééggiioonn  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  ppeerrmmiiss  ddee  llââcchheerrss  

rreellaattiiffss  aauuxx  ccoonnccoouurrss  ccoonncceerrnnééss..  

  

  

MMIISSEE  EENN  LLOOGGEE  

  

EEllllee  ddooiitt  ss’’eeffffeeccttuueerr  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  llaa  1122
èèmmee

  

RRééggiioonn  ssaauuff  ddéérrooggaattiioonn,,  iiddeemm  ppoouurr  llee  ddééppoouuiilllleemmeenntt..  

LLee  pprrééppoosséé  aauu  bbaagguuaaggee  ddooiitt  lliirree  llee  nnuumméérroo  ddee  llaa  bbaagguuee  mmaattrriiccuullee,,  iiddeemm  ppoouurr  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  

éélleeccttrroonniiqquuee..  

UUnn  aammaatteeuurr  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  eenn  llooggeerr  sseess  pprroopprreess  ppiiggeeoonnss..  IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquuee  llaa  bbaagguuee  aaddrreessssee  eesstt  

oobblliiggaattooiirree..    

PPoouurr  lleess  ppiiggeeoonnss  ééttrraannggeerrss,,  llee  ttiittrree  ddee  pprroopprriiééttéé  ddeevvrraa  êêttrree  pprréésseennttéé  aauu  pprreemmiieerr  eenn  llooggeemmeenntt..  

DDeess  aabbuuss  aayyaanntt  ééttéé  ccoonnssttaattééss  ddaannss  llee  rreemmpplliissssaaggee  ddeess  ppaanniieerrss,,  iill  eesstt  ddeemmaannddéé  aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  

cchhaaqquuee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  cchhaaqquuee  ppaanniieerr  ddee  11  mm  xx  00,,8800  ccoonnttiieennnnee  ddee  1188  àà  2200  ppiiggeeoonnss  ppoouurr  

ttoouuss  lleess  ccoonnccoouurrss..  

UUnnee  aassssoocciiaattiioonn  nnee  ppeeuutt  oouuvvrriirr  llee  cceennttrree  dd’’eenn  llooggeemmeenntt  oouu  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  qquu’’eenn  pprréésseennccee  ddee  ttrrooiiss  

ccoolloommbboopphhiilleess  ppaarrttiicciippaanntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  aauuxx  ccoonnccoouurrss,,  cceess  ttrrooiiss  aammaatteeuurrss  nnee  ddooiivveenntt  aavvooiirr  aauuccuunn  lliieenn  

dd’’aaffffiilliiaattiioonn  ddiirreecctt  eett  ddooiivveenntt  aavvooiirr  ddeess  ccoolloommbbiieerrss  ddiifffféérreennttss..  

EEnn  ddeessssoouuss  ddee  ccee  sseeuuiill  rreeggrroouuppeemmeenntt  aavveecc  uunnee  aauuttrree  aassssoocciiaattiioonn..  

  

  

RREEGGLLAAGGEE  EETT  CCOONNTTRROOLLEE  DDEESS  AAPPPPAARREEIILLSS  

  
UUnn  aammaatteeuurr  ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  ccoonnccoouurrss  nnee  ddooiitt  eenn  aauuccuunn  ccaass  rréégglleerr  oouu  oouuvvrriirr  ssoonn  ccoonnssttaatteeuurr,,  mmêêmmee  ss’’iill  

eesstt  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ssoonn  aassssoocciiaattiioonn..  LLoorrss  dduu  rrééggllaaggee  dd’’uunn  ccoonnssttaatteeuurr,,  llee  rréégglleeuurr  iinnssccrriitt  ssuurr  uunnee  ffeeuuiillllee  ddiittee  

ddee  rrééggllaaggee  llee  nnoomm  ddee  ll’’aammaatteeuurr,,  llee  nnuumméérroo  eett  llaa  mmaarrqquuee  dduu  ccoonnssttaatteeuurr,,  ll’’hheeuurree  ddee  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  ddee  

rrééggllaaggee,,  llee  nnuumméérroo  dduu  bbaagguuiieerr  ddee  ddééppaarrtt  aaiinnssii  qquuee  llee  nnuumméérroo  ddee  pplloommbb  ddee  ll’’aappppaarreeiill..  

AA  llaa  rreennttrrééee,,  llee  pplloommbb  eesstt  vvéérriiffiiéé,,  llee  nnuumméérroo  ddee  bbaagguuiieerr  vviiddee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  ddee  

rreennttrrééee  eett  ll’’hheeuurree  ddee  cceellllee--ccii  ssoonntt  iinnssccrriittss  ssuurr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rrééggllaaggee..  

IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquuee  ttoouuss  lleess  ccoonnssttaatteeuurrss  ddooiivveenntt  rreennttrreerr  aauu  SSiièèggee,,  pplloommbbééss,,  mmêêmmee  cceeuuxx  ppoouurr  lleessqquueellss  iill  

nn’’yy  aa  eeuu  aauuccuunnee  ccoonnssttaattaattiioonn..  



LLee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddooiitt  ss’’eeffffeeccttuueerr  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee  aapprrèèss  llaa  ffiinn  dduu  ccoonnccoouurrss,,  cceeccii  aaffiinn  

dd’’éévviitteerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ((aarrrrêêtt,,  oouubbllii  ddee  ffaaiirree  llaa  ffrraappppee  ddee  ffiinn  ddee  jjoouurrnnééee))..  

CCoonnssttaatteeuurrss  ccoonnççuuss  ppoouurr  êêttrree  uuttiilliissééss  ssaannss  ééttuuii,,  ssii  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  bbaagguueess  ssoonntt  ttrroouuvvééeess  aauu--ddeessssuuss  dduu  

bbaagguuiieerr,,  ddaannss  ccee  ccaass  lleess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ccoorrrreessppoonnddaanntteess  ssoonntt  aannnnuullééeess..  

  

PPoouurr  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee,,  iill  eesstt  rraappppeelléé    qquuee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  

ccoolloommbbiieerr  eett  qquuee  llee  ppiiggeeoonn  ccoonnssttaattéé  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  rreessssoorrttiirr..  AA  ll’’eenn  llooggeemmeenntt  eett  aauu  

ddééppoouuiilllleemmeenntt,,  llaa  mmoonnttrree  mmèèrree  ddooiitt  êêttrree  ccoonnnneeccttééee..  

  

  

SSIIGGNNAALLEEMMEENNTT  DDEESS  PPIIGGEEOONNSS  

  

CChhaaqquuee  aammaatteeuurr  ddeevvrraa  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ssiiggnnaalleerr    ll’’aarrrriivvééee  ddee  ssoonn  11
eerr

  ppiiggeeoonn  llee  pplluuss  ttôôtt  ppoossssiibbllee    ssuurr  llee  

ssiittee  ddee  llaa  1122
èèmmee

  rrééggiioonn  eett  ((oouu))  àà  ssoonn  PPrrééssiiddeenntt  ss’’iill  nnee  ddiissppoossee  ppaass  dd’’iinntteerrnneett  eenn  iinnddiiqquuaanntt  ll’’hheeuurree  ddee  

ccoonnssttaattaattiioonn..    

DDeess  ccoonnttrree  bbaagguuaaggeess  sseerroonntt  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  ::  ppoouurr  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  ttrraaddiittiioonnnneellllee  mmeettttrree  

lleess  ddeeuuxx  bbaagguueess  ddaannss  ll’’aappppaarreeiill  ddaannss  ddeeuuxx  ggooddeettss  ddiifffféérreennttss..  

PPoouurr  llee  ssyyssttèèmmee  éélleeccttrroonniiqquuee,,  llee  nnuumméérroo  ddee  llaa  bbaagguuee  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc  sseerraa  ddeemmaannddéé  àà  ll’’aammaatteeuurr  ppaarr  

ttéélléépphhoonnee,,  eellllee  ddooiitt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééee  eett  rreemmiissee  aauu  cceennttrree  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt..  

  

  

TTRRAANNSSPPOORRTT  

  

CCeelluuii  qquuii  aassssuurree  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ppiiggeeoonnss  ddeevvrraa  êêttrree  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn  ccoolloommbboopphhiillee  qquuii  nn’’aa  aauuccuunn  

lliieenn  ddee  ppaarreennttéé  aavveecc  lluuii..  

SSii  cceelluuii  qquuii  ttrraannssppoorrttee  lleess  ppiiggeeoonnss  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnéé  eett  qquu’’iill  ppaarrttiicciippee  aauuxx  ccoonnccoouurrss,,  iill  ddeevvrraa  

oobblliiggaattooiirreemmeenntt  eennllooggeerr  sseess  ppiiggeeoonnss  aauu  cceennttrree  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn..  

UUnn  ddoouubbllee  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  dd’’eenn  llooggeemmeenntt  ddee  cchhaaqquuee  aammaatteeuurr  aaiinnssii  qquuee  llaa  ffeeuuiillllee  rrééccaappiittuullaattiivvee  dd’’eenn  

llooggeemmeenntt  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  ddeevvrraa  êêttrree  rreemmiissee  aauu  cchhaauuffffeeuurr..  

TToouuss  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddeevvrroonntt  êêttrree  aarrrriivvééss  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  llââcchheerrss  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  

ppoossssiibblleess  ((ssii  ttrraannssppoorrtt  ssééppaarréé))..  

CChhaaqquuee  ttrraannssppoorrtteeuurr  ddeevvrraa  aavvooiirr  ddeeuuxx  cchhaauuffffeeuurrss  oouu  uunn  cchhaauuffffeeuurr  eett  uunn  ccoonnvvooyyeeuurr..  

LLaa  ppaaiillllee  eesstt  aacccceeppttééee  ddaannss  lleess  ppaanniieerrss  mmaaiiss  lleess  cchhaauuffffeeuurrss  ddeevvrroonntt  nneettttooyyeerr  lleess  lliieeuuxx  ((ppaaiillllee  ++  

pplloommbbss))..  

PPoouurr  AARRRRAASS,,  ZZUUYYDDCCOOOOTTEE  ccaammiioonnss  pprréévvuuss      8877    

                HHOOEEGGAAAARRDDEENN                                  2233  

                BBRRUUXXEELLLLEESS                                            1177  èèmmee  rrééggiioonn  

  

FFEEUUIILLLLEE  ––  BBAAGGUUEESS  CCAAOOUUTTCCHHOOUUCC  ––  SSOOUUCCHHEESS//TTAALLOONN  ––  BBAANNDDEESS  

  

LLaa  lliissttee  ddee  ccoouuppllaaggee  ddeess  bbaagguueess  éélleeccttrroonniiqquueess  aauuxx  bbaagguueess  mmaattrriiccuulleess  eesstt  àà  jjooiinnddrree  aauu  11
eerr

  ccoonnccoouurrss  

ffééddéérraall  aavveecc  lleess  ffeeuuiilllleess  dd’’eenn  llooggeemmeenntt..  UUnn  ddoouubbllee  ddeess  ffeeuuiilllleess  dd’’eennllooggeemmeenntt,,  lleess  ttaalloonnss  ddeess  bbaagguueess  

uuttiilliissééeess  aaiinnssii  qquuee  llaa  ffeeuuiillllee  rrééccaappiittuullaattiivvee  ssoonntt  àà  rreemmeettttrree  aauu  ccaammiioonn  ttrraannssppoorrttaanntt  lleess  ppiiggeeoonnss..  

LL’’oorriiggiinnaall  ddeess  ffeeuuiilllleess  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt,,  lleess  bbaannddeess  ddeess  ccoonnssttaatteeuurrss  ssuurr  lleessqquueelllleess  ssoonntt  aaggrraaffééeess  lleess  

bbaagguueess  ccaaoouuttcchhoouucc  ssoonntt  àà  eexxppééddiieerr  aauu  ccllaassssiiffiiccaatteeuurr  MMiicchheell  FFAAUUCCHHEERR  4422  rruuee  CCllaauuddee  MMoonneett  8877110000  

LLIIMMOOGGEESS..  

TToouuttee  ffeeuuiillllee  nnoonn  ppaarrvveennuuee  aauu  ddeellàà  ddee  55  jjoouurrss  nnee  sseerraa  ppaass  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ((ccaacchheett  ddee  llaa  ppoossttee  ffaaiissaanntt  

ffooii))..  

  

  

  

  

  



  

PPRREE--DDEEPPOOUUIILLLLEEMMEENNTT  

  

  

LLaa  ddeemmaannddee  ddeevvrraa  êêttrree  ffaaiittee  aauupprrèèss  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  1122
èèmmee

  RRééggiioonn,,  ll’’aammaatteeuurr  ttrraannssmmeettttrraa  ppaarr  

iinntteerrnneett    aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddééssiiggnnéé  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  llaa  lliissttee  ddeess  ppiiggeeoonnss  ccoonnssttaattééss  ddaannss  ll’’hheeuurree  qquuii  ssuuiitt  llaa  

ffiinn  dduu  ccoonnccoouurrss..  

LLeess  ddoonnnnééeess  nnee  ddooiivveenntt  eenn  aauuccuunn  ccaass  êêttrree  lliibbéérrééeess  eett  eennccoorree  mmooiinnss  eeffffaaccééeess..  

CCeettttee  lliissttee  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddeess  ppiiggeeoonnss  ccoonnssttaattééss  sseerraa  rreemmiissee  aauu  bbuurreeaauu  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ppoouurr  

vvéérriiffiiccaattiioonnss,,  ssiiggnnaattuurreess,,  eennvvooii  aauu  ccllaassssiiffiiccaatteeuurr..  AA  ll’’eenn  llooggeemmeenntt  ssuuiivvaanntt,,  llee  oouu  lleess  ccoonnccoouurrss  sseerroonntt  

ddééppoouuiillllééss  eenn  ssoocciiééttéé,,  llaa  lliissttee  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddeess  ppiiggeeoonnss  ccoonnssttaattééss  sseerraa  rreemmiissee  aauu  rreessppoonnssaabbllee  

ddééssiiggnnéé  ppoouurr  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  eellllee  sseerraa  ccoonnsseerrvvééee  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  tteennuuee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  

ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  dduu  ccoonnccoouurrss  jjuussqquu’’àà  llaa  ddaattee  ddee  rrééccllaammaattiioonn  aaddmmiissee  eett  rreennsseeiiggnnééee  ssuurr  llee  rrééssuullttaatt  dduu  

ccoonnccoouurrss..  

AAuu  ccaass  ooùù  llee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  nnee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ((ddoonnnnééeess  lliibbéérrééeess,,  eeffffaaccééeess,,  aammaatteeuurr  nnee  ssee  

pprréésseennttaanntt  àà  ll’’eennllooggeemmeenntt  ssuuiivvaanntt)),,  cceelluuii--ccii  ssee  vveerrrraa  ddééccllaasssséé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  dduu  ccoonnccoouurrss..  

  

  

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DD’’AARRBBRRIITTAAGGEE  DDEESS  CCOONNCCOOUURRSS  

  

TTIITTUULLAAIIRREESS  ::  LLEESS  PPRREESSIIDDEENNTTSS  DDEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS  DDEESS  GGRROOUUIIPPEEMMEENNTTSS  

  

CCOONNTTRROOLLEESS  

  

IILL  PPOOUURRRRAA  EETTRREE  PPRROOCCEEDDEE  AA  UUNN  CCOONNTTRREE  BBAAGGUUAAGGEE  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE  OOUU  NNOONN..  

  

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  CCOONNCCOOUURRSS  FFEEDDEERRAAUUXX  SSAAIISSOONN  22001177  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NNOOTTAA  ::  AApprrèèss  aavvooiirr  ddééjjàà  rreeppoorrttéé  llee  llââcchheerr  eett  eenn  ccaass  ddee  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess  llee  

mmaattiinn,,  aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  ddeess  pprrééssiiddeennttss  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ssppoorrttiivveess,,  llee  llââcchheerr  ppoouurrrraa  ss’’eeffffeeccttuueerr  eenn  ddeehhoorrss  

ddeess  hheeuurreess  lliimmiitteess  pprréévvuueess  ppaarr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccoonnccoouurrss,,  eett  jjuussqquu’’aauu  mmaarrddii..  

EEnn  ccaass  dd’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  llââcchheerr  àà  ll’’eennddrrooiitt  pprréévvuu  ::    

--    lleess  ppiiggeeoonnss  ssoonntt  ttrraannssppoorrttééss  ssuurr  uunn  aauuttrree  ssiittee  eett  llee  ppooiinntt  aavvaanntt  eesstt  àà  pplluuss  ddee  440000  kkmmss  llee  ccoonnccoouurrss  eesstt  

ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ffééddéérraall  eett  ccoommppttee  ppoouurr  llee  cchhaammppiioonnnnaatt..  

--    lleess  ppiiggeeoonnss  ssoonntt  lliibbéérrééss  ssuurr  uunn  lliieeuu  ddoonntt  llee  ppooiinntt  aavvaanntt  eesstt  ddiissttaanntt  ddee  mmooiinnss  ddee  440000  kkmmss  llee  ccoonnccoouurrss  

nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ffééddéérraall,,  mmêêmmee  ssii  uunn  ccllaasssseemmeenntt  eesstt  ééttaabbllii  iill  nnee  ccoommpptteerraa  ppaass  ddaannss  lleess  

ddiivveerrss  cchhaammppiioonnnnaattss  ffééddéérraauuxx..  

  

CCoonnccoouurrss  CCaattééggoorriiee  DDaattee  ddee  mmiissee  eenn    llooggee  DDaattee  dduu  llââcchheerr  pprréévvuuee  

AARRRRAASS  
FFééddéérraall  

DDoouubbllaaggee  11  aann  
JJeeuuddii  11  jjuuiinn  22001177  SSaammeeddii  33  jjuuiinn  22001177  

ZZUUYYDDCCOOOOTTEE  FFééddéérraall  ++  DDeebbyy  22  aannss  JJeeuuddii  1155  jjuuiinn  22001177  SSaammeeddii  1177  jjuuiinn  22001177  

BBRRUUXXEELLLLEESS  SSeemmii  NNaattiioonnaall  MMeerrccrreeddii  44  JJuuiilllleett  22001166  VVeennddrreeddii  77  jjuuiilllleett  22001177  

HHOOEEGGAAAARRDDEENN  FFééddéérraall  JJeeuuddii  2277  JJuuiilllleett  22001177  SSaammeeddii  2299  JJuuiilllleett  22001177  



AA  ttiittrree  eexxppéérriimmeennttaall  ddeeuuxx  zzoonneess  sseerroonntt  ccrrééééeess  ::    uunnee  ccoommpprreennddrraa  HHttee--

VViieennnnee    CCrreeuussee  CCoorrrrèèzzee  DDoorrddooggnnee  ll’’aauuttrree  CChhaarreennttee  CChhaarreennttee  MMaarriittiimmee  

GGddssoo..  

UUnn  ccllaasssseemmeenntt  sseerraa  ééttaabbllii  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddee  cceess  zzoonneess..  

  

  

AAuu  pprreemmiieerr  pprriixx  yyeeaarrlliinnggss  ::  ssuurr  AARRRRAASS,,    uunn  ttrroopphhééee  aauu  pprreemmiieerr  ggéénnéérraall  ++  uunnee  rrééccoommppeennssee    aauuxx  ttrrooiiss  

pprreemmiieerrss  ddee  cchhaaqquuee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  jjeeuu    

  

  

CChhaammppiioonnnnaatt  GGéénnéérraall  ::  MMeeiilllleeuurr  ccllaasssseemmeenntt  ppaarr  aaddddiittiioonn  ddeess  ppllaacceess  dduu  pprreemmiieerr  ccoonnssttaattéé  eett  dduu    
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