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CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddeess  CClluubbss  VVÉÉTTÉÉRRAANN  
  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  iinntteerrnnee  aauu  CCDD  7799  
DDéécciissiioonnss  dduu  CCoommiittéé  dduu  1177  jjaannvviieerr  22001188 

  

    
LLee  rrèègglleemmeenntt  NNaattiioonnaall  ddee  CCNNCC  MMaassccuulliinn  eett  llee  RRèègglleemmeenntt  NNaattiioonnaall  dduu  CCNNCC  VVééttéérraann  ddooiivveenntt  êêttrree  
rreessppeeccttééss  ppoouurr  llee  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddeess  CClluubbss  VVééttéérraann..  
  
LLoorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  DDééppaarrtteemmeennttaall  dduu  1177  jjaannvviieerr  22001188,,  vvuu  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  
dd’’ééqquuiippeess  ppaarrttiicciippaanntt  aauu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddeess  CClluubbss  VVééttéérraann,,  iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  llaa  
ccrrééaattiioonn  ddee  22  ddiivviissiioonnss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ssaaiissoonn  22001188  ::  
  

--  UUnnee  DDiivviissiioonn  DD  11  ::  
  

oo  EEllllee  rreeggrroouuppee  1100  ééqquuiippeess  
oo  EEllllee  eesstt  ccoommppoossééee  ppoouurr  ssaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  eenn  22001188  ddeess  ééqquuiippeess  lleess  mmiieeuuxx  

ccllaassssééeess  ddaannss  lleeuurrss  ppoouulleess  eenn  22001177  qquuii  oonntt  rreennoouuvveelléé  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  eett  ppoouurr  lleess  
aannnnééeess  ssuuiivvaanntteess,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  oouu  ddeess  mmoonnttééeess  eenn  CCRRCC,,  ddeesscceenntteess  eenn  
DDiivviissiioonn  22  eett  ddeess  éévveennttuueellss  ddééssiisstteemmeennttss,,  aaffiinn  ddee  ccoonnsseerrvveerr  ll’’eeffffeeccttiiff  ddee  1100  ééqquuiippeess  
ppoouurr  cceettttee  ddiivviissiioonn    

oo  TToouutteess  lleess  ééqquuiippeess  ssee  rreennccoonnttrreerroonntt  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ssaaiissoonn  aaffiinn  dd’’ééttaabblliirr  uunn  
ccllaasssseemmeenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssttiippuullééeess  ddaannss  llee  RRèègglleemmeenntt  dduu  CCNNCC  
VVééttéérraann  

oo  LL’’ééqquuiippee  tteerrmmiinnaanntt  pprreemmiièèrree  mmoonntteerraa  eenn  CCRRCC  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee,,  eett  cceellllee  ccllaassssééee  
ddeerrnniièèrree  ddeesscceennddrraa  eenn  DDiivviissiioonn  22  

  
--  UUnnee  DDiivviissiioonn  DD  22  ::  

  
oo  EEllllee  eesstt  ccoommppoossééee  ppoouurr  ssaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  eenn  22001188  ddeess  ééqquuiippeess  iinnssccrriitteess  nnoonn  

rreetteennuueess  eenn  DDiivviissiioonn  11..  
oo  SSuurr  ddéécciissiioonn  dduu  CCoommiittéé,,  eellllee  sseerraa  ccoommppoossééee  dd’’uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ppoouulleess  sseelloonn  llee  

nnoommbbrree  dd’’ééqquuiippeess  ((ppoouurr  22001188,,  22  ppoouulleess  ddee  1100  ééqquuiippeess))  
oo  DDaannss  cchhaaqquuee  ppoouullee,,  ttoouutteess  lleess  ééqquuiippeess  ssee  rreennccoonnttrreerroonntt  ppoouurr  ééttaabblliirr  uunn  

ccllaasssseemmeenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssttiippuullééeess  ddaannss  llee  RRèègglleemmeenntt  NNaattiioonnaall  
ddeess  CClluubbss  

oo  DDaannss  llee  ccaass  ooùù  pplluussiieeuurrss  ppoouulleess  ssoonntt  ééttaabblliieess,,  lleess  ééqquuiippeess  lleess  mmiieeuuxx  ccllaassssééeess  ddee  
cchhaaqquuee  ppoouullee  ssee  rreennccoonnttrreerroonntt  eenn  pphhaassee  ffiinnaallee  ppoouurr  jjoouueerr  aauu  mmiinniimmuumm  lleess  ddeemmii  
ffiinnaalleess  eett  ffiinnaalleess,,  aaffiinn  dd’’ééttaabblliirr  llee  ccllaasssseemmeenntt  ddééffiinniittiiff  ddee  llaa  DDiivviissiioonn  22,,  ccllaasssseemmeenntt  
qquuii  ddéétteerrmmiinneerraa  llaa  oouu  lleess  ééqquuiippeess  mmoonnttaanntt  eenn  DDiivviissiioonn  11  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee,,  lleess  
ppeerrddaannttss  ddeess  ddeemmii  ffiinnaalleess  ddeevvaanntt  ééggaalleemmeenntt  ssee  rreennccoonnttrreerr  eenn  ffiinnaallee  ppoouurr  
ddéétteerrmmiinneerr  llaa  33èèmmee  eett  llaa  44èèmmee  ppllaaccee  

--    



oo  EEnn  ccaass  ddee  mmaattcchh  nnuull  ddaannss  uunnee  rreennccoonnttrree  ddee  pphhaassee  ffiinnaallee,,  llee  ddééppaarrttaaggee  ssee  ffeerraa  ppaarr  
ll’’éépprreeuuvvee  ddee  ttiirr  ddee  pprréécciissiioonn  ssiimmpplliiffiiéé  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  pprréécciissééeess  ddaannss  llee  
rrèègglleemmeenntt  nnaattiioonnaall    

oo  LL’’ééqquuiippee  ccllaassssééee  11èèrree  ddee  DDiivviissiioonn  22  aaccccèèddeerraa  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee  eenn  DDiivviissiioonn  11,,  mmaaiiss  
llee  nnoommbbrree  rrééeell  dd’’ééqquuiippeess  mmoonnttaanntt  eenn  DDiivviissiioonn  11  sseerraa  ffoonnccttiioonn  ddeess  ddééssiisstteemmeennttss  eett  
ddeess  mmoonnttééeess//ddeesscceenntteess  ddeess  ddiivviissiioonnss  ssuuppéérriieeuurreess  

  
  
PPoouurr  lleess  aannnnééeess  ssuuiivvaanntteess,,  iill  ppoouurrrraa  êêttrree  ccrréééé  uunnee  DDiivviissiioonn  33,,  aauuqquueell  ccaass  lleess  mmooddaalliittééss  ccii--ddeessssuuss  
sseerroonntt  aapppplliiccaabblleess  
  
UUnnee  ééqquuiippee  qquuii  ddééssiirree  ppaarrttiicciippeerr  aauu  CCDDCC  eett  qquuii  nn’’aa  ppaass  ppaarrttiicciippéé  aauu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddeess  CClluubbss  
ppeennddaanntt  aauu  mmooiinnss  uunnee  aannnnééee  sseerraa  iinnssccrriittee  ddaannss  llaa  pplluuss  ppeettiittee  ddiivviissiioonn  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  
DDééppaarrtteemmeennttaall  
  
LLee  ccaalleennddrriieerr  dduu  CCDDCC  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  lleess  DDiivviissiioonnss  eett  PPoouulleess,,  lleess  ttiirraaggeess  ddeess  rreennccoonnttrreess,,  lleess  lliieeuuxx  
eett  hhoorraaiirreess,,  eesstt  ééttaabbllii  eenn  jjaannvviieerr  ddee  llaa  ssaaiissoonn  ccoonncceerrnnééee,,  lleess  rreennccoonnttrreess  dduu  mmaattiinn  ddéébbuuttaanntt  àà  88  hh  
3300  eett  cceelllleess  ddee  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  àà  1144  hh  3300..  CCee  ccaalleennddrriieerr  ddooiitt  êêttrree  iimmppéérraattiivveemmeenntt  rreessppeeccttéé  ppaarr  ttoouuss  
lleess  ppaarrttiicciippaannttss..  
  
LLeess  ffeeuuiilllleess  ddee  mmaattcchhss  ddûûmmeenntt  ccoommppllééttééeess  eett  ssiiggnnééeess  ssoonntt  àà  ttrraannssmmeettttrree  ddaannss  lleess  4488  hheeuurreess  
ssuuiivvaanntt  lleess  rreennccoonnttrreess  aauu  rreessppoonnssaabbllee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddeess  CClluubbss  VVééttéérraann..  
  
SSaauuff  éévveennttuueellllee  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  eelllleess  ssoonntt  àà  eexxppééddiieerr  àà  ::  
MM..  LLiioonneell  PPEERROONNNNEETT,,  55  RRuuee  dduu  MMaarrcchhéé,,  7799113300  SSEECCOONNDDIIGGNNYY  
  
  
  
  
  
  
  

  


