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CChhaalllleennggee  CClluubb  DDPP  NNuuttrriittiioonn  22002222//22002233  
  

EEpprreeuuvveess  ccoonncceerrnnééeess  ::  

TToouutteess  lleess  éépprreeuuvveess  cclluubb  11,,  cclluubb  22  eett  cclluubb  33  iinnssccrriitteess  aauu  ccaalleennddrriieerr  FFFFEE  jjuussqquu’’aauu  3311  aaooûûtt  22002233..  

  

PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  aauu  cchhaalllleennggee,,  llee  ccaavvaalliieerr  ddooiitt  ppaarrttiicciippeerr  aauu  mmiinniimmuumm  àà  44  ccoonnccoouurrss..  

  

CCaavvaalliieerrss  ccoonncceerrnnééss  ::  

TToouuss  lleess  ccaavvaalliieerrss  ttiittuullaaiirreess  dd’’uunnee  lliicceennccee  ffééddéérraallee  pprriissee  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  BBrreettaaggnnee  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  

ccoouurrss..  

  

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ((ttiittuullaaiirree  dduu  BBPPJJEEPPSS))  nnee  ssoonntt  ppaass  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee  cchhaalllleennggee..  

  

AAttttrriibbuuttiioonn  ddeess  ppooiinnttss  ::  

PPoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  vvaaiinnqquueeuurrss,,  uunn  nnoommbbrree  ddee  ppooiinnttss  sseerraa  aattttrriibbuuéé  aauu  ccaavvaalliieerr  sseelloonn  ccee  

ssyyssttèèmmee  ::  

  

LLee  11eerr  ::  1100  ppooiinnttss  

LLee  22èèmmee  ::  99  ppooiinnttss  

LLee  33èèmmee  ::  88  ppooiinnttss  

eettcc  

  

LLoorrss  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee  eett  ddeess  CChhaammppiioonnnnaattss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx,,  uunn  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  22  

sseerraa  aapppplliiqquuéé..  

  

LLeess  ccaavvaalliieerrss  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  ddaannss  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ddiifffféérreennttss,,  sseeuull  llee  nniivveeaauu  ssuuppéérriieeuurr  sseerraa  pprriiss  eenn  

ccoommppttee  ppoouurr  lleess  ppooiinnttss  dduu  cchhaalllleennggee..  

  

PPoouurr  mmaarrqquueerr  ddeess  ppooiinnttss,,  llee  ccaavvaalliieerr  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  éélliimmiinnéé  oouu  aavvooiirr  aabbaannddoonnnnéé..  CChhaaqquuee  

ccaavvaalliieerr  qquuii  ffiinniitt  llee  ccoonnccoouurrss  ssee  vveerrrraa  aattttrriibbuuéé  11  ppooiinntt..  

  

SS’’iill  yy  aa  aauu  ccllaasssseemmeenntt,,  uunn  oouu  ddeess  ccaavvaalliieerrss  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  ccrriittèèrreess  ddee  sséélleeccttiioonn  ppoouurr  llee  

cchhaalllleennggee,,  lleeuurrss  ppooiinnttss  nnee  ssoonntt  aaccqquuiiss  àà  ppeerrssoonnnnee  eett  lleess  aauuttrreess  ccaavvaalliieerrss  ccllaassssééss  ccoonnsseerrvveenntt  lleeuurrss  

ppooiinnttss  ccoommmmee  ssii  cceess  ppooiinnttss  ééttaaiieenntt  ttoouuss  aattttrriibbuuééss..      

  

RReemmiissee  ddeess  pprriixx  ::  

LLaa  rreemmiissee  ddeess  pprriixx  dduu  CChhaalllleennggee  ssee  ddéérroouulleerraa  ::  LLiieeuu  àà  ddééffiinniirr..  

  

UUnn  ccaavvaalliieerr  aabbsseenntt  oouu  nnoonn  rreepprréésseennttéé  nnee  ssee  vveerrrraa  ppaass  aattttrriibbuueerr  ddee  rrééccoommppeennsseess..  

  

RRééccoommppeennsseess  ppoouurr  lleess  33  pprreemmiieerrss  ddee  cchhaaqquuee  ccaattééggoorriiee  ::  

--ccoouuppee  aauu  pprreemmiieerr  

--  ppllaaqquueess  fflloottss  DDPP  

--  3300  ssaaccss  dd’’aalliimmeenntt  ((55  aauu  pprreemmiieerr  ppuuiiss  33  ppuuiiss  22  aauu  ttrrooiissiièèmmee))  

--  ttaappiiss,,  tteeee--sshhiirrtt,,  ccaassqquueetttteess,,  ccrraayyoonnss  

--  bboonnbboonnss  ppoouurr  lleess  cchheevvaauuxx  
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