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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL 
- Agréée par le Ministère de la Jeunesse & des Sports – 

Comité Régional Nouvelle Aquitaine 

COMITE DES LANDES 

Siège Social : “La Gare” – 40140 SOUSTONS 

 : 05-58-41-25-78 - Email : cd40@petanque.fr 

 
 

 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  22002211  
  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ttrrèèss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  eexxiiggééeess  ppaarr  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  ssaanniittaaiirreess  ddee  llaa  ccrriissee  CCOOVVIIDD  oonntt  

nnéécceessssiittéé  ll’’aaddaappttaattiioonn  ddee  qquueellqquueess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

cchhaammppiioonnnnaattss  ddeess  LLaannddeess  22002211..  

  

CCeess  cchhaannggeemmeennttss  ssoonntt  ddééccrriittss  ccii--ddeessssoouuss  ::    

  

11..  RRèègglleess  ggéénnéérraalleess  

22..  RRèègglleess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ssuuiittee  ccoonnttrraaiinntteess  CCOOVVIIDD  

33..  RRèègglleess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  lleess  cclluubbss  oorrggaanniissaatteeuurrss  

  

  

11..  RREEGGLLEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

  IInnssccrriippttiioonnss  ddeess  lliicceenncciiéé((ee))  ppaarr  lleess  cclluubbss  uunniiqquueemmeenntt  

LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ddeevvrroonntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ffiicchhiieerrss  ‘‘LLiissttee--SSppéécciiaallee’’  oobbtteennuuss  

ppaarr  llee  llooggiicciieell  GGEESSLLIICCOO    ((vvooiirr  pprrooccéédduurree  jjooiinnttee  àà  ccee  ddooccuummeenntt))..  LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ddeevvrroonntt  

êêttrree  ttrraannssmmiisseess  ssuurr  ll’’aaddrreessssee  mmaaiill  ::      cd40.inscriptions@gmail.com  

  RReessppeecctteerr  lleess  ddaatteess  lliimmiitteess  dd’’iinnssccrriippttiioonnss  pprroopprreess  àà  cchhaaqquuee  ccoommppééttiittiioonn  

  

22..  RREEGGLLEESS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  SSUUIITTEE  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  CCOOVVIIDD    

  

  LLiissttee  nnoommiinnaattiivvee  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  ‘‘ccaass  ccoonnttaaccttss’’  aavveecc  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  

IIMMPPOORRTTAANNTT  ::  PPoouurr  cchhaaqquuee  ccoommppééttiittiioonn,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  

eeffffeeccttuuééeess  aauu  mmooyyeenn  dduu  ffiicchhiieerr  ‘‘LLiissttee--SSppéécciiaallee’’,,  lleess  cclluubbss  ddeevvrroonntt  ffoouurrnniirr  uunnee  lliissttee  

nnoommiinnaattiivvee  ddee  ttoouuss  lleess  lliicceenncciiééss  iinnssccrriittss  aavveecc  uunn  nnuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee  pprroopprree  àà  

cchhaaqquuee  lliicceenncciiéé..    

  

CCeettttee  lliissttee  sseerraa  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  uunn  rrééfféérreenntt  CCOOVVIIDD  eett  rreesstteerraa  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  

ssaanniittaaiirreess,,  llee  jjoouurr  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn..  AAtttteennttiioonn  ::  LLee  CCDD4400  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  dd’’iinntteerrddiirree  

aauuxx  lliicceenncciiééss,,  nnoonn--iinnssccrriittss  ssuurr  cceettttee  lliissttee,,  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ccaaddrreess  ddee  jjeeuu  llee  jjoouurr  ddee  llaa  

ccoommppééttiittiioonn  

mailto:cd40@petanque.fr
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  PPaass  ddee  ddééppôôtt  ddeess  lliicceenncceess  llee  jjoouurr  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  --  SSeeuull  uunn  oouu  uunnee  ccaappiittaaiinnee  dd’’ééqquuiippee  

ddeevvrraa  ssee  pprréésseenntteerr  àà  llaa  ttaabbllee  ddee  mmaarrqquuee  ppoouurr  ssiiggnnaalleerr  ssaa  pprréésseennccee  eett  rreettiirreerr  uunnee  

ééttiiqquueettttee  aavveecc  ssoonn  nnuumméérroo  dd’’ééqquuiippee..  

  

  MMooddiiffiiccaattiioonnss  dduu  rrèègglleemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  

  

oo  FFrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ddiimmiinnuuééss  ::  22€€  ppaarr  lliicceenncciiéé  aauu  lliieeuu  ddee  44€€  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  

  

oo  PPaass  ddee  ddééppôôtt  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  àà  llaa  ttaabbllee  ddee  mmaarrqquuee  llee  jjoouurr  ddee  llaa  

ccoommppééttiittiioonn  

LLaa  ffaaccttuurraattiioonn  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  sseerraa  ddiifffféérrééee  ppaarr  llee  CCDD4400  ::  UUnnee  

ffaaccttuurree  gglloobbaallee  rreepprreennaanntt  ttoouutteess  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  vvoottrree  cclluubb  vvoouuss  

sseerraa  ttrraannssmmiissee  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  CCee  ddooccuummeenntt  sseerraa  ssuuffffiissaammmmeenntt  

ccoommpplleett  ppoouurr  vvoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  vvéérriiffiieerr  llaa  ccoohhéérreennccee  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  

ffaaccttuurrééeess..  

  

EExxeemmppllee  ddee  ffaaccttuurree  ccii--ddeessssoouuss  
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  RRaappppeell  dduu  pprroottooccoollee  ddee  llaa  FF..FF..PP..JJ..PP  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33..  RREEGGLLEESS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  PPOOUURR  LLEESS  CCLLUUBBSS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  DDEE  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  

  

  IIMMPPOORRTTAANNTT  ::  PPoouurr  cchhaaqquuee  ccoommppééttiittiioonn,,  llee  cclluubb  oorrggaanniissaatteeuurr  ddeevvrraa  ffoouurrnniirr  uunnee  lliissttee  

nnoommiinnaattiivvee  ddee  ttoouuss  lleess  bbéénnéévvoolleess  pprréésseennttss  ssuurr  llee  ssiittee,,  aavveecc  uunn  nnuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee  

pprroopprree  àà  cchhaaqquuee  ppeerrssoonnnnee..  

  

  PPaass  ddee  ffaaccttuurraattiioonn  ppaarr  llee  CCDD4400  ddeess  00,,5500€€  ddeemmaannddééss  ppaarr  jjoouueeuurr  pprréésseenntt  

  

  LLee  CCDD4400  pprreennddrraa  àà  ssaa  cchhaarrggee  ttoouuss  lleess  ffrraaiiss  dd’’aarrbbiittrraaggee    
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  
  

TTRRIIPPLLEETTTTEESS  PPRROOVVEENNCCAALL  

  DDaattee  lliimmiittee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ffiicchhiieerrss  oobblliiggaattooiirreess  aauu  CCDD4400  ::  MMaarrddii  2255//0055  ––    2200hh0000  

oo  FFiicchhiieerr  ddee  ttyyppee  ‘‘LLiissttee--ssppéécciiaallee’’  

oo  LLiissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  lliicceenncciiééss  iinnssccrriittss  aavveecc  ccoooorrddoonnnnééeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  pprroopprreess  

  

  DDéérroouulleemmeenntt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ssuurr  33  jjoouurrss  

oo  11èèrree  jjoouurrnnééee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  CCDD4400  

  LLiieeuu  ::  SSoouussttoonnss  --  DDéébbuutt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ::  SSaamm..  2299//0055  àà  99hh0000  

  PPaarrttiieess  eenn  ppoouulleess  eenn  1111  ppooiinnttss  

oo  22èèmmee  jjoouurrnnééee  eenn  éélliimmiinnaattiioonn  ddiirreeccttee  

  LLiieeuu  ::  SSoouussttoonnss  ––  DDiimm..3300//0055  àà  99hh0000  

  JJuussqquu’’aauuxx  ¼¼  ddee  ffiinnaallee  jjoouuééss  

oo  JJoouurrnnééee  ffiinnaallee  ppoouurr  44  ééqquuiippeess  

  LLiieeuu  eennvviissaaggéé  ::  CCaammppaaggnnee  ––  DDiimm..1133//0066  àà  99hh0000  --  ½½  eett  ffiinnaallee  

  

  

TTRRIIPPLLEETTTTEESS  PPRROOMMOOTTIIOONNSS  

  DDaattee  lliimmiittee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ffiicchhiieerrss  oobblliiggaattooiirreess  aauu  CCDD4400  ::  MMaarrddii  0011//0066––    2200hh0000  

oo  FFiicchhiieerr  ddee  ttyyppee  ‘‘LLiissttee--ssppéécciiaallee’’  

oo  LLiissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  lliicceenncciiééss  iinnssccrriittss  aavveecc  ccoooorrddoonnnnééeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  pprroopprreess  

  

  DDéérroouulleemmeenntt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ssuurr  22  jjoouurrss  

oo  11èèrree  jjoouurrnnééee  ppaarr  ddiissttrriicctt  

  LLiieeuuxx  eennvviissaaggééss  ::  AAtttteennttiioonn  !!  LLeess  lliieeuuxx  ccii--ddeessssoouuss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  aauu  

ddeerrnniieerr  mmoommeenntt  sseelloonn  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  oobbtteennuueess  eett  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  CCOOVVIIDD..  LLeess  

cchhaannggeemmeennttss  sseerroonntt  nnoottiiffiiééss  aauuxx  cclluubbss  eenn  tteemmppss  uuttiillee  ppaarr  mmeessssaaggeerriiee  IInntteerrnneett,,  

ssuurr  llee  ssiittee  ooffffiicciieell  eett  llaa  ppaaggee  FFaacceebbooookkTTMM  dduu  CCDD4400  

  DDiissttrriicctt  CChhaalloossssee  ::  CCaarrcceenn  PPoonnssoonn  

  DDiissttrriicctt  DDaaxx  ::  ????  ((MMeeeess  àà  ccoonnffiirrmmeerr))  

  DDiissttrriicctt  HHaauuttee  LLaannddee  ::  LLaabboouuhheeyyrree  

  DDiissttrriicctt  MMtt  MMaarrssaann  ::  CCaammppaaggnnee  

  DDéébbuutt  ddeess  ppaarrttiieess  eenn  ppoouulleess  ––  SSaammeeddii  0055//0066  ––  99hh0000  

  22  ppaarrttiieess  aavvaanntt  llaa  ppaauussee  ddééjjeeuunneerr  

  RReepprriissee  àà  1144hh0000  ppoouurr  33  oouu  44  ppaarrttiieess  sseelloonn  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  

oo  JJoouurrnnééee  ffiinnaallee  eenn  éélliimmiinnaattiioonn  ddiirreeccttee  ppoouurr  3322  ééqquuiippeess  qquuaalliiffiiééeess  

  LLiieeuu  eennvviissaaggéé  ::  ????  ((MMeeeess  àà  ccoonnffiirrmmeerr))  --  DDiimmaanncchhee  0066//0066  ––  88hh3300  

  11//1166èèmmeess  eett  11//88èèmmeess  aavvaanntt  llaa  ppaauussee  ddééjjeeuunneerr  

  RReepprriissee  àà  1144hh0000  ppoouurr  ¼¼,,  ½½  eett  ffiinnaallee  
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TTRRIIPPLLEETTTTEESS  VVEETTEERRAANNSS  

  DDaattee  lliimmiittee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ffiicchhiieerrss  oobblliiggaattooiirreess  aauu  CCDD4400  ::  DDiimmaanncchhee  0066//0066––    

2200hh0000  

oo  FFiicchhiieerr  ddee  ttyyppee  ‘‘LLiissttee--ssppéécciiaallee’’  

oo  LLiissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  lliicceenncciiééss  iinnssccrriittss  aavveecc  ccoooorrddoonnnnééeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  pprroopprreess  

  

  DDéérroouulleemmeenntt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ssuurr  22  jjoouurrss  

oo  11èèrree  jjoouurrnnééee  ppaarr  ddiissttrriicctt  

  LLiieeuuxx  eennvviissaaggééss  ::  AAtttteennttiioonn  !!  LLeess  lliieeuuxx  ccii--ddeessssoouuss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  aauu  

ddeerrnniieerr  mmoommeenntt  sseelloonn  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  oobbtteennuueess  eett  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  CCOOVVIIDD..  LLeess  

cchhaannggeemmeennttss  sseerroonntt  nnoottiiffiiééss  aauuxx  cclluubbss  eenn  tteemmppss  uuttiillee  ppaarr  mmeessssaaggeerriiee  IInntteerrnneett,,  

ssuurr  llee  ssiittee  ooffffiicciieell  eett  llaa  ppaaggee  FFaacceebbooookkTTMM  dduu  CCDD4400  

  DDiissttrriicctt  CChhaalloossssee  ::  SStt  SSeevveerr  

  DDiissttrriicctt  DDaaxx  ::  SSoouussttoonnss  

  DDiissttrriicctt  HHaauuttee  LLaannddee  ::  BBAASS  MMiimmiizzaann  

  DDiissttrriicctt  MMtt  MMaarrssaann  ::  BBeettbbeezzeerr  

  DDéébbuutt  ddeess  ppaarrttiieess  eenn  ppoouulleess  ––  JJeeuuddii  1100//0066  ––  99hh0000  

  22  ppaarrttiieess  aavvaanntt  llaa  ppaauussee  ddééjjeeuunneerr  

  RReepprriissee  àà  1144hh0000  ppoouurr  33  oouu  44  ppaarrttiieess  sseelloonn  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  

oo  JJoouurrnnééee  ffiinnaallee  eenn  ppoouulleess  ppoouurr  1166  ééqquuiippeess  qquuaalliiffiiééeess  

  LLiieeuu  ::  MMoorrcceennxx  

  DDéébbuutt  ddeess  ppaarrttiieess  --  JJeeuuddii  1177//0066  ––  88hh3300  

  22  ppaarrttiieess  aavvaanntt  llaa  ppaauussee  ddééjjeeuunneerr  

  RReepprriissee  àà  1144hh0000  ppoouurr  ffiinn  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  

  

  

TTRRIIPPLLEETTTTEESS  FFEEMMIINNIINNEESS  

  DDaattee  lliimmiittee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ffiicchhiieerrss  oobblliiggaattooiirreess  aauu  CCDD4400  ::  MMaarrddii  1155//0066––    2200hh0000  

oo  FFiicchhiieerr  ddee  ttyyppee  ‘‘LLiissttee--ssppéécciiaallee’’  

oo  LLiissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  lliicceenncciiééss  iinnssccrriittss  aavveecc  ccoooorrddoonnnnééeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  pprroopprreess  

  

  DDéérroouulleemmeenntt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ssuurr  22  jjoouurrss  

oo  11èèrree  jjoouurrnnééee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  CCDD4400  

  LLiieeuu  ::  MMaaggeessccqq  --  DDéébbuutt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ::  SSaamm..  1199//0066  àà  1133hh3300  

oo  JJoouurrnnééee  ffiinnaallee  eenn  éélliimmiinnaattiioonn  ddiirreeccttee  ppoouurr  1166  ééqquuiippeess  qquuaalliiffiiééeess  

  LLiieeuu  ::  MMaaggeessccqq  ––  DDiimm..2200//0066  àà  1100hh0000  

  

EExxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  ppoouurr  22002211,,  llee  CCDD4400  pprréésseenntteerraa  22  ffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  lleess  

cchhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrraannccee..  
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TTRRIIPPLLEETTTTEESS  SSEENNIIOORRSS  

  DDaattee  lliimmiittee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ffiicchhiieerrss  oobblliiggaattooiirreess  aauu  CCDD4400  ::  MMaarrddii  1155//0066––    2200hh0000  

oo  FFiicchhiieerr  ddee  ttyyppee  ‘‘LLiissttee--ssppéécciiaallee’’  

oo  LLiissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  lliicceenncciiééss  iinnssccrriittss  aavveecc  ccoooorrddoonnnnééeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  pprroopprreess  

  

  DDéérroouulleemmeenntt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ssuurr  22  jjoouurrss  

oo  11èèrree  jjoouurrnnééee  ppaarr  ddiissttrriicctt  

  LLiieeuuxx  eennvviissaaggééss  ::  AAtttteennttiioonn  !!  LLeess  lliieeuuxx  ccii--ddeessssoouuss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  aauu  

ddeerrnniieerr  mmoommeenntt  sseelloonn  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  oobbtteennuueess  eett  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  CCOOVVIIDD..  LLeess  

cchhaannggeemmeennttss  sseerroonntt  nnoottiiffiiééss  aauuxx  cclluubbss  eenn  tteemmppss  uuttiillee  ppaarr  mmeessssaaggeerriiee  IInntteerrnneett,,  

ssuurr  llee  ssiittee  ooffffiicciieell  eett  llaa  ppaaggee  FFaacceebbooookkTTMM  dduu  CCDD4400  

  DDiissttrriicctt  CChhaalloossssee  ::  SSoouupprroossssee  

  DDiissttrriicctt  DDaaxx  ::  SSaauubbiioonn  

  DDiissttrriicctt  HHaauuttee  LLaannddee  ::  RRiioonn  

  DDiissttrriicctt  MMtt  MMaarrssaann  ::  AArrttaasssseennxx  

  DDéébbuutt  ddeess  ppaarrttiieess  eenn  ppoouulleess  ––  SSaammeeddii  1199//0066  ––  1100hh0000  

oo  JJoouurrnnééee  ffiinnaallee  eenn  éélliimmiinnaattiioonn  ddiirreeccttee  ppoouurr  3322  ééqquuiippeess  qquuaalliiffiiééeess  

  LLiieeuu  ::  MMaaggeessccqq  --  DDiimmaanncchhee  2200//0066  ––  99hh0000  

  

  

DDOOUUBBLLEETTTTEESS  MMIIXXTTEESS  

  DDaattee  lliimmiittee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ffiicchhiieerrss  oobblliiggaattooiirreess  aauu  CCDD4400  ::  MMaarrddii  2222//0066––    2200hh0000  

oo  FFiicchhiieerr  ddee  ttyyppee  ‘‘LLiissttee--ssppéécciiaallee’’  

oo  LLiissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  lliicceenncciiééss  iinnssccrriittss  aavveecc  ccoooorrddoonnnnééeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  pprroopprreess  

  

  DDéérroouulleemmeenntt  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ssuurr  22  jjoouurrss  

oo  11èèrree  jjoouurrnnééee  ppaarr  ddiissttrriicctt  

  LLiieeuuxx  eennvviissaaggééss  ::  AAtttteennttiioonn  !!  LLeess  lliieeuuxx  ccii--ddeessssoouuss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  aauu  

ddeerrnniieerr  mmoommeenntt  sseelloonn  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  oobbtteennuueess  eett  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  CCOOVVIIDD..  LLeess  

cchhaannggeemmeennttss  sseerroonntt  nnoottiiffiiééss  aauuxx  cclluubbss  eenn  tteemmppss  uuttiillee  ppaarr  mmeessssaaggeerriiee  IInntteerrnneett,,  
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