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DDEECCIISSIIOONN  DDEE  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  SSAANNSS  SSUUIITTEE  

((RRééccllaammaattiioonn  iinnttrroodduuiittee  ppaarr  ppllii  rreeccoommmmaannddéé  ddaattéé  dduu  0088..1100..22002200  ppaarr  llee  VVCC  FFLLOOOORR--FF))  

  

  

VVuu  llaa  rrééccllaammaattiioonn  iinnttrroodduuiittee  ppaarr  ppllii  rreeccoommmmaannddéé  ddaattéé  dduu  0088..1100..22002200  ppaarr  llee  VVCC  FFLLOOOORR--FF  ;;  

  

VVuu  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  mmaattcchh  ((vveerrssiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee))  dduu  mmaattcchh  qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  eenn  ddaattee  dduu  

0033..1100..22002200  eennttrree  llee  VVCC  CCHHAAUUMMOONNTT  BB  eett  VVCC  FFLLOOOORR  ((SSéérriiee  PPrroommDDBB--BB))  ((MMaattcchh  

22//PPrroommDDBB//PPDDBB000099)),,  eett  ddee  llaaqquueellllee  iill  rreessssoorrtt  nnoottaammmmeenntt  qquuee  ::  

  

««  AApprrèèss  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  sseett  oonn  cc''eesstt  rreenndduu  ccoommppttee  qquuee  ll''oonn  aavvaaiitt  pprriiss  llee  
mmaattcchh  rréésseerrvvee  ddaannss  ssppiikkee..  LLee  ttrrooiissiièèmmee  sseett  cc''eesstt  jjoouuéé  ssoouuss  ffoorrmmaatt  ppaappiieerr..  TToouutteess  lleess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  ddeess  ddeeuuxx  sseettss  oonntt  ééttéé  aajjoouuttééeess  ssuurr  llaa  ffeeuuiillllee  ppaappiieerrss  eett  lleess  ttaabblleetttteess..  LLaa  
ffeeuuiillllee  ppaappiieerr  eett  ssoouuss  ffoorrmmaatt  ssppiikkee  sseerroonntt  eennvvooyyééeess..  »»  ;;  

  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

  

LLaa  rrééccllaammaattiioonn  tteenndd  àà  oobbtteenniirr  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  eett  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  llaa  rreejjoouueerr  aauuxx  

mmoottiiffss  qquuee  ::  

  

--  DDee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ««  lleess  ffaauutteess  ccoommmmiisseess  ppaarr  MMrr  DDEELLFFOORRGGEE  ((aarrbbiittrree  ddee  llaa  
rreennccoonnttrree))  aaiieenntt  ppuu  iinnfflluueenncceerr  llee  mmaattcchh  eett  nnee  ssooiieenntt  ppaass  ssaannss  ccoonnssééqquueennccee  ssuurr  llee  bboonn  
ddéérroouulleemmeenntt  dduu  mmaattcchh  »»,,  eett    

  

--  PPlluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,    

  

II..  AAvvaanntt  ll’’eennttaammee  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  ««  ll’’éécchhaauuffffeemmeenntt  ((aattttaaqquueess  eett  sseerrvviiccee))  ssee  
ddéérroouullee  nnoorrmmaalleemmeenntt……  ssaannss  mmeessuurree  ssaanniittaaiirree  ppaarrttiiccuulliièèrree  »»  ;;  

  

IIII..  AAvvaanntt  ll’’eennttaammee  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  ««  uunnee  ddiissccuussssiioonn  aauu  ssuujjeett  ddee  nnooss  vvaarreeuusseess  
lliibbéérroo  »»  ss’’eesstt  tteennuuee  ;;  

  

IIIIII..  AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  ««  ll’’iinntteerrrruuppttiioonn  eennttrree  lleess  sseettss  eesstt  aannoorrmmaalleemmeenntt  
lloonngguuee  »»  ;;  

  

IIVV..  AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  iill  eesstt  aappppaarruu  qquuee  ««  llee  mmaattcchh  cchhaarrggéé  ssuurr  llaa  ttaabblleettttee  
eesstt  llee  mmaauuvvaaiiss  »»,,  eett  ss’’eenn  eesstt  ssuuiivvii  uunnee  ««  iinntteerrrruuppttiioonn  ddee  mmiinniimmuumm  1155  
mmiinnuutteess  »»  ;;  
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PPaarr  llaa  pprréésseennttee,,  iill  eesstt  ddéécciiddéé  ddee  ccllaasssseerr  ssaannss  ssuuiittee  llaa  rrééccllaammaattiioonn  ccoonncceerrnnééee  ppoouurr  lleess  mmoottiiffss  

ssuuiivvaannttss  ::  

  

--  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ggrriieeffss  II  &&  IIII  ::    

  

CCeeuuxx--ccii  nn’’oonntt  ppaass  eeuu  dd’’iinnfflluueennccee  ssuurr  llee  ccoouurrss  dduu  mmaattcchh  ppuuiissqquuee  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  ssee  

ssoonntt  ddéérroouullééeess  aavvaanntt  ssoonn  eennttaammee..    

  

DDee  ssuurrccrrooîîtt,,  aauuccuunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  vvaarreeuussee  nn’’aa  ééttéé  eexxiiggééee,,  eett  aauuccuunnee  ssaannccttiioonn  nn’’aa  ééttéé  

iinnfflliiggééee..  

  

--  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ggrriieeffss  IIIIII  &&  IIVV  ::    

  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  llaa  rrééccllaammaattiioonn  ssuussvviissééee  qquuee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  mmaattcchh  rreeffllèèttee  bbiieenn  llaa  rrééaalliittéé,,  eett  

qquu’’aauuccuunnee  eerrrreeuurr  dd’’aarrbbiittrraaggee  nn’’eesstt  àà  ddéépplloorreerr..  

  

SSeeuullee  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ffoorrmmaalliittéé  iinnhhéérreennttee  àà  ll’’eennccooddaaggee,,  eesstt  iinnvvooqquuééee..  

  

SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  ssii  cceett  iinncciiddeenntt  aa  ppuu  eennttrraaîînneerr  uunnee  iinntteerrrruuppttiioonn  dd’’uunn  tteemmppss  cceerrttaaiinn  ((mmaaiiss  

nnoonn  eexxaacctteemmeenntt  ddéétteerrmmiinnéé)),,  ttoouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  cceelluuii--ccii  nn’’aa  ppaass  eennttrraaîînnéé  ddeess  

ccoonnssééqquueenncceess  pplluuss  pprrééjjuuddiicciiaabblleess  àà  uunnee  ééqquuiippee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aauuttrree..  

  

LLeess  ddeeuuxx  ééqquuiippeess  oonntt  ééggaalliittaaiirreemmeenntt  ssuubbii  cceett  iinncciiddeenntt..  

  

  

  

BBEEEEZZ,,  llee  1155  ooccttoobbrree  22002200        

  

  

  

MMrr  SSttéépphhaannee  GGUUCCHHEEZZ  

PPrrooccuurreeuurr  ffééddéérraall  pprrèèss  ddee  ll’’AASSBBLL  FFVVWWBB  


