
PPAARRQQUUEETT  FFEEDDEERRAALL    

FFEEDDEERRAATTIIOONN  DDEE  VVOOLLLLEEYY--BBAALLLL  
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EEmmaaiill  ::  PPaarrqquueett@@ffvvwwbb..bbee  

  

  

  

DDEECCIISSIIOONN  DDEE  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  SSAANNSS  SSUUIITTEE  

((RRééccllaammaattiioonn  iinnttrroodduuiittee  ppaarr  ppllii  rreeccoommmmaannddéé  ddaattéé  dduu  0099..1100..22002200  ppaarr  MMrr  SSéébbaassttiieenn  

DDUUMMOONNTT))  

  

  

VVuu  llaa  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  FFVVWWBB,,  eett  nnoottiiffiiééee  ppaarr  ccoouurrrriieell  dduu  

0011..1100..22002200  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  

  

««  LLee  CCAA  aa  eexxaammiinnéé  vvoottrree  ddeemmaannddee  lloorrss  dduu  CCAA  dduu  3300..0099..22002200..  
  

JJee  ssuuiiss  aauu  rreeggrreett  ddee  vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  qquu’’iill  aa  pprriiss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  nnee  ppaass  rrééppoonnddrree  
ffaavvoorraabblleemmeenntt  àà  vvoottrree  ddeemmaannddee  eett  ddoonncc  ddee  vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  qquu’’iill  aa  pprriiss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  
nnee  ppaass  rrééppoonnddrree  ffaavvoorraabblleemmeenntt  àà  vvoottrree  ddeemmaannddee  eett  ddoonncc  ddee  nnee  ppaass  ooccttrrooyyeerr  llaa  ccaarrttee  
ddee  ccooaacchh  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  22002200--22002211..    

  
VVoouuss  aavviieezz  oobbtteennuu  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  22001188--22001199,,  uunnee  ccaarrttee  CC  pprroovviissooiirree  eenn  ssiiggnnaanntt  

uunn  eennggaaggeemmeenntt  ppoouurr  vvaalliiddeerr  lleess  ccoouurrss  ggéénnéérraauuxx  aaiinnssii  qquuee  llee  mmoodduullee  ««  11eerr  ssooiinnss  eenn  
mmiilliieeuu  ssppoorrttiiff  »»  eett  aauuccuunnee  ddéémmaarrcchhee  àà  ccee  ssuujjeett  nn’’aa  ééttéé  ffaaiittee  »»  ;;  

  

VVuu  llaa  rrééccllaammaattiioonn  iinnttrroodduuiittee  ppaarr  ppllii  rreeccoommmmaannddéé  ddaattéé  dduu  0099..1100..22002200  ppaarr  MMrr  SSéébbaassttiieenn  

DDUUMMOONNTT  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn  ;;  

  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

  

LLaa  rrééccllaammaattiioonn  tteenndd  àà  oobbtteenniirr  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  

FFVVWWBB  nnoottiiffiiééee  ppaarr  ccoouurrrriieell  dduu  0011..1100..22002200  ;;  

  

PPaarr  llaa  pprréésseennttee,,  iill  eesstt  ddéécciiddéé  ddee  ccllaasssseerr  ssaannss  ssuuiittee  llaa  rrééccllaammaattiioonn  ccoonncceerrnnééee  ppoouurr  lleess  mmoottiiffss  

ssuuiivvaannttss  ::  

  

AAvvaanntt  ttoouuttee  cchhoossee,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  331166..77..  dduu  RROOII  dduu  FFVVWWBB  ssuurr  bbaassee  

dduuqquueell  MMrr  DDUUMMOONNTT  ss’’aappppuuiiee,,  ddiissppoossee  qquuee  ::  

  

««  77..  IIll  eexxiissttee  ddeess  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerrss  ::  TToouutt  aaffffiilliiéé  ppoossssééddaanntt  uunn  ppaasssséé  ssppoorrttiiff  ddee  
vvoolllleeyyeeuurr  hhaauutt  nniivveeaauu  oouu  aayyaanntt  éévvoolluuéé  aauu  mmiinniimmuumm  33  ssaaiissoonnss  aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  oouu  
aayyaanntt  éévvoolluuéé  aauu  mmiinniimmuumm  55  ssaaiissoonnss  aauu  ddeeuuxxiièèmmee  nniivveeaauu  oouu  aayyaanntt  ééttéé  sséélleeccttiioonnnnéé  eenn  
ééqquuiippee  nnaattiioonnaallee  ppeeuutt  oobbtteenniirr  uunnee  ccaarrttee  ddee  ccooaacchh  ssuurr  bbaassee  dd’’uunn  ddoossssiieerr  ssoouummiiss  àà  
ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  CCAA..  »»  ;;  
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IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  eexxeerrgguuee  qquuee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  rrèègglleemmeennttaaiirree  eemmppllooiiee  lleess  tteerrmmeess  

««  ««  ppeeuutt  »»  oobbtteenniirr  uunnee  ccaarrttee  ddee  ccooaacchh  ((ssaannss  pprréécciissiioonn  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  ddee  llaa  ccaarrttee))  
ssuurr  bbaassee  dd’’uunn  ddoossssiieerr  ssoouummiiss  àà  ««  ll’’aapppprroobbaattiioonn  »»  dduu  CCAA..  »»  ((NNoouuss  ssoouulliiggnnoonnss))  ;;  

  

IIll  rreessssoorrtt  ddoonncc  ddeess  tteerrmmeess  ddee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddiissppoossee  dd’’uunn  

ppoouuvvooiirr  ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree  àà  ll’’ééggaarrdd  dduuqquueell  uunnee  aauuttoorriittéé  ddee  ccoonnttrrôôllee  nnee  ppeeuutt  ss’’yy  ssuubbssttiittuueerr  ssaauuff  

ss’’iill  eexxiissttee  ::  

--  UUnn  vviiccee  ddee  ffoorrmmee  oouu  ddee  pprrooccéédduurree  ;;  

--  UUnnee  ccaauussee  dd’’iinnccoommppéétteennccee  ;;  

--  UUnnee  eerrrreeuurr  ddee  ddrrooiitt  ;;  

--  UUnnee  eerrrreeuurr  ddee  ffaaiitt  ;;  

--  UUnn  ddééttoouurrnneemmeenntt  ddee  ppoouuvvooiirr  ;;  

--  UUnnee  eerrrreeuurr  mmaanniiffeessttee  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ;;  

  

EEnn  ll’’eessppèèccee,,  iill  aappppeerrtt  qquuee  ppaarr  pprrééccééddeennttee  ddéécciissiioonn,,  MMrr  SSéébbaassttiieenn  DDUUMMOONNTT  aa  ddééjjàà  oobbtteennuu  

ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  22001188--22001199  uunnee  ccaarrttee  CC  pprroovviissooiirree  eett  ssoouummiissee  àà  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ;;  

  

AAuuccuunn  rreeccoouurrss  nn’’aa  ééttéé  iinnttrroodduuiitt  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn,,  ddee  tteellllee  ssoorrttee  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  

ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  MMrr  DDUUMMOONNTT  yy  aa  aaccqquuiieessccéé  ;;  

  

OOrr,,  llaa  ddéécciissiioonn  lliittiiggiieeuussee  ccoonnssttaattee  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeessqquueelllleess  MMrr  

DDUUMMOONNTT  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggéé  ddee  ssuuiivvrree,,  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  rreemmpplliieess  ;;  

  

LLaa  ddéécciissiioonn  lliittiiggiieeuussee  sseemmbbllee  aaiinnssii  rréégguulliièèrreemmeenntt  mmoottiivvééee  ;;  

  

  

BBEEEEZZ,,  llee  1166  ooccttoobbrree  22002200        

  

  

  

MMrr  SSttéépphhaannee  GGUUCCHHEEZZ  

PPrrooccuurreeuurr  ffééddéérraall  pprrèèss  ddee  ll’’AASSBBLL  FFVVWWBB  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

AANNNNEEXXEE  ––  EExxttrraaiitt  dduu  rrèègglleemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  ddee  ll’’AASSBBLL  FFééddéérraattiioonn  VVoolllleeyy  WWaalllloonniiee--

BBrruuxxeelllleess  ((FFVVWWBB))  ::  

  

AArrttiiccllee  1177  ::  CCllaasssseemmeenntt  ssaannss  ssuuiittee  eett  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee    

11..  LLee  ppaarrqquueett  ffééddéérraall  ppeeuutt  ccllaasssseerr  ssaannss  ssuuiittee  ttoouuttee  aaccttiioonn  eett  ttoouutt  rraappppoorrtt  dd’’aarrbbiittrraaggee  ss’’iill  

eessttiimmee  iinnooppppoorrttuunn  dd’’yy  ddoonnnneerr  ssuuiittee  oouu  eenn  ccaass  dd’’iirrrreecceevvaabbiilliittéé..  DDaannss  ccee  ccaass,,  iill  ddooiitt  mmoottiivveerr  ssaa  

ddéécciissiioonn  eett  llaa  ccoommmmuunniiqquueerr  àà  ttoouuttee  ppaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  nnoottiiffiiccaattiioonn..    

22..  DDaannss  llee  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llee  jjoouurr  ooùù  ddee  nnoouuvveelllleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ggrraavveess  ssoonntt  ccoonnnnuueess,,  llee  

ppaarrqquueett  ffééddéérraall  ppeeuutt  ttoouutteeffooiiss  rreevveenniirr  ssuurr  uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  ccllaasssseemmeenntt  ssaannss  ssuuiittee  pprriissee  

pprrééccééddeemmmmeenntt..    

33..  TToouutt  ppaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee  nn’’ééttaanntt  ppaass  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  llaa  ddéécciissiioonn  mmoottiivvééee  ddee  ccllaasssseemmeenntt  aa  1100  

jjoouurrss  oouuvvrraabblleess  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ppoouurr  eennvvooyyeerr  uunn  

ccoouurrrriieerr  rreeccoommmmaannddéé  aauu  ppaarrqquueett  ffééddéérraall  eett  lluuii  ddeemmaannddeerr  qquuee  ll’’aaccttiioonn  ssooiitt  jjuuggééee  ddeevvaanntt  llee  

ccoommiittéé  jjuurriiddiiqquuee  ccoommppéétteenntt..    

44..  LLee  ppaarrqquueett  ffééddéérraall  ppeeuutt  pprrooppoosseerr  uunn  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee  ::  ••  ssaannss  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  llaa//ddeess  

ppaarrttiiee((ss))  ccoonncceerrnnééee((ss))  aavvaanntt  llaa  mmiissee  eenn  rroouuttee  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  dd’’aarrbbiittrraaggee  eett  eenn  rreessppeeccttaanntt  

lleess  ppaarraaggrraapphheess  pprrééccééddeennttss  ;;    

  ••  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’aaccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess,,  ttoouuttee  ppaarrttiiee  ppoouuvvaanntt  nnoottaammmmeenntt  ddeemmaannddeerr  ddee  

vveerrsseerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  ssoommmmee  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett//oouu  àà  uunnee  AAOOCC  eett//oouu  aacccceepptteerr  uunnee  aauuttrree  

ssaannccttiioonn  pprréévvuuee  ;;    

  ••  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’aaccttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  ffiinnaanncciièèrreess..    

55..  EEnn  ccaass  ddee  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee,,  llee  ppaarrqquueett  ffééddéérraall  ffiixxee  lleess  mmooddaalliittééss,,  llee  ddééllaaii  dduu  

vveerrsseemmeenntt  dd’’uunnee  aammeennddee  mmaaxxiimmaallee  ddee  775500€€  eett  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ssuussppeennssiioonn  nnee  ppoouuvvaanntt  eexxccééddeerr  

uunn  mmooiiss..    

66..  LLoorrssqquuee  ll’’aaffffaaiirree  eesstt  ppeennddaannttee  ddeevvaanntt  uunn  ccoommiittéé  jjuurriiddiiqquuee  oouu  ssii  llaa  ppaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee  aa  ddééjjàà  

ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ssaannccttiioonn  àà  ll’’aammiiaabbllee  ppoouurr  uunnee  iinnffrraaccttiioonn  ssiimmiillaaiirree  aauu  ccoouurrss  ddeess  1122  mmooiiss  

pprrééccééddeennttss,,  llee  ppaarrqquueett  ffééddéérraall  nnee  ppeeuutt  ppaass  pprrooppoosseerr  ddee  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee..    

77..  TToouuttee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee  eesstt  nnoottiiffiiééee  àà  ttoouuttee  ppaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee  eenn  

eexxppoossaanntt  llaa  pprrooccéédduurree  àà  ssuuiivvrree  eett  llaa  ddaattee  aavvaanntt  llaaqquueellllee  llaa//lleess  ppaarrttiiee((ss))  ssaannccttiioonnnnééee((ss))  

ddooii((vveenn))tt  ll’’aapppprroouuvveerr..    

88..  LL’’aaccccoorrdd  aauu  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee  eett  ssoonn  eexxééccuuttiioonn  ddaannss  llee  ddééllaaii  ffiixxéé  ppaarr  llee  ppaarrqquueett  ffééddéérraall  

éétteeiiggnneenntt  ttoouuttee  aauuttrree  ppoouurrssuuiittee..    

99..  SSii  llee  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  aacccceeppttéé  ppaarr  uunnee  ppaarrttiiee  ccoonncceerrnnééee  ddaannss  llee  ddééllaaii  

iimmppaarrttii,,  llaa  pprrooccéédduurree  hhaabbiittuueellllee  ssuuiitt  àà  nnoouuvveeaauu  ssoonn  ccoouurrss  ppoouurr  cceettttee  ppaarrttiiee  oouu  ttoouutteess  lleess  

ppaarrttiieess..    

1100..  EEnn  ccaass  ddee  rreeffuuss  eett  ddee  nnoonn--eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rrèègglleemmeenntt  àà  ll’’aammiiaabbllee,,  llee  

ppaarrqquueett  ffééddéérraall  ssoouummeett  ll’’aaffffaaiirree  aauu  ccoommiittéé  jjuurriiddiiqquuee..  LLee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llee  ppaarrqquueett  ffééddéérraall,,  eenn  

ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoommiittéé  jjuurriiddiiqquuee  ccoommppéétteenntt,,  ddéétteerrmmiinnee,,  ddaannss  lleess  1155  jjoouurrss,,  

llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  ssiièèggee  llee  ccoommiittéé  jjuurriiddiiqquuee..    

  


