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CCYYCCLLIISSMMEE//DDOOPPAAGGEE  --  LL''EESSPPAAGGNNOOLL  DDAAVVIIDD  GGAARRCCIIAA  SSUUSSPPEENNDDUU  PPOOUURR  DDEEUUXX  AANNSS  

RRTTLL  SSppoorrtt  --  2277  jjaannvv..  22001111  
  
LL''EEssppaaggnnooll  DDaavviidd  GGaarrcciiaa  aa  ééttéé  ssaannccttiioonnnnéé  ddee  ddeeuuxx  aannnnééeess  ddee  ssuussppeennssiioonn  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  ppoossiittiiff  dduurraanntt  
llee  ddeerrnniieerr  TToouurr  dd''EEssppaaggnnee,,  llaa  VVuueellttaa,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  ddeess  ssoouurrcceess  àà  llaa  ffééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee..  CCeettttee  ddéécciissiioonn  aa  ééttéé  pprriissee  eenn  
mmêêmmee  tteemmppss  qquu''uunnee  aauuttrree  ssaannccttiioonn  vviissaanntt  llee  ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  qquuii  vvaa  lluuii  êêttrree  
ssuussppeenndduu  ppoouurr  uunn  aann  ppoouurr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  lloorrss  dduu  TToouurr  22001100..  
  
  
  

BBAASSKKEETT//NNBBAA//DDOOPPAAGGEE  --  OO..JJ..  MMAAYYOO  ((MMEEMMPPHHIISS))  SSUUSSPPEENNDDUU  1100  MMAATTCCHHEESS  AAPPRREESS  UUNN  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF    

LLaa  VVooiixx  ddeess  SSppoorrttss  --  2288  jjaannvv..  22001111  
  
LL''aarrrriièèrree  ddeess  MMeemmpphhiiss  GGrriizzzzlliieess,,  OOJJ  MMaayyoo,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ddiixx  mmaattcchheess  eenn  rraaiissoonn  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  llaa  DDHHEEAA,,  uunn  
ssttéérrooïïddee  aannaabboolliissaanntt  ssuurrnnoommmméé  ll''hhoorrmmoonnee  ddee  jjoouuvveennccee,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  NNBBAA..    
""JJee  nnee  ppeennssaaiiss  ppaass  qquuee  ccee  ccoommpplléémmeenntt  ééttaaiitt  uunnee  ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee  ppaarr  llaa  NNBBAA..  CC''eesstt  uunnee  eerrrreeuurr  ddee  mmaa  ppaarrtt,,  mmaaiiss  
jj''aassssuummee  mmeess  aacctteess  ((......))  JJee  mm''eexxccuussee  aauupprrèèss  ddee  mmeess  ffaannss,,  ddee  mmeess  ccooééqquuiippiieerrss  eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  GGrriizzzzlliieess  ppoouurr  nnee  
ppaass  mm''êêttrree  aasssseezz  iinnffoorrmméé  aavvaanntt  ddee  pprreennddrree  cceettttee  ssuubbssttaannccee"",,  aa  ppllaaiiddéé  llee  jjoouueeuurr..  MMaayyoo  ((1122,,22  ppooiinnttss,,  22,,66  rreebboonnddss  eett  22  
ppaasssseess  ddéécciissiivveess  eenn  mmooyyeennnnee  cceettttee  ssaaiissoonn))  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  rreejjoouueerr  aavvaanntt  llaa  rreennccoonnttrree  ccoonnttrree  PPhhiillaaddeellpphhiiee  llee  1155  fféévvrriieerr..  
MMeemmpphhiiss,,  99ee  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  EEsstt,,  aaffffiicchhee  2222  vviiccttooiirreess  eett  2244  ddééffaaiitteess..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  MMAAYYOO  PPRREENNDD  DDIIXX  MMAATTCCHHSS©©  PPAANNOORRAAMMIICC      

SSppoorrtt336655..ffrr  --  2288  jjaannvv..  22001111  
  
LLaa  ssaaiissoonn  ssee  ccoommpplliiqquuee  ppoouurr  OOJJ  MMaayyoo  ((1122,,22ppttss  eenn  mmooyyeennnnee  ppaarr  mmaattcchh  cceettttee  ssaaiissoonn))..  RReemmppllaaççaanntt  aavveecc  MMeemmpphhiiss  
((sseeuulleemmeenntt  1155  mmaattcchhss  ddéébbuuttééss  eenn  ttaanntt  qquuee  ttiittuullaaiirree  ssuurr  4455  jjoouuééss)),,  iill  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  uunn  pprroodduuiitt  qquuii  aa  ddeess  eeffffeettss  
aannttii--vviieeiilllliisssseemmeenntt..  IIll  sseerraa  ssuussppeenndduu  ddiixx  mmaattcchhss..  SSaa  ssuussppeennssiioonn  ddéébbuuttee  vveennddrreeddii  ffaaccee  aauuxx  SSiixxeerrss..  
  
  
  

RRAALLEEPPEELLLLEE  EETT  BBAASSSSOONN  BBLLAANNCCHHIISS  

LL''EEqquuiippee..ffrr  --  2288  jjaannvv..  22001111  
 
CCoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  eenn  nnoovveemmbbrree  aapprrèèss  llee  mmaattcchh  ccoonnttrree  ll''IIrrllaannddee  ((2233--2211)),,  lleess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ssuudd--aaffrriiccaaiinnss  MMaahhllaattssee  
CChhiilliibbooyy  RRaalleeppeellllee  eett  BBjjoorrnn  BBaassssoonn,,  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  àà  llaa  mméétthhyyllhheexxaannééaammiinnee,,  uunn  ssttiimmuullaanntt,,  eenn  nnoovveemmbbrree,,  oonntt  ééttéé  
bbllaanncchhiiss  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  ssuudd--aaffrriiccaaiinnee  ((SSAARRUU))..  ««FFiinnaalleemmeenntt,,  lleess  ffaaiittss  nn''oonntt  ppaass  ééttéé  rreetteennuuss  eett  lleess  ggeennss  ppeeuuvveenntt  vvooiirr  
qquuee  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  ccoouuppaabblleess  eett  qquu''iill  nn''yy  aa  ppaass  ddee  cchhaarrggee  ddee  ddooppaaggee  rreetteennuu  ccoonnttrree  nnoouuss»»,,  aa  ddééccllaarréé  RRaalleeppeellllee..  
NNoouuss  aavvoonnss  sseeuulleemmeenntt  ffaaiitt  ccee  qquuee  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  jjoouueeuurrss  ddee  rruuggbbyy  pprrooffeessssiioonnnneell  ffaaiitt  ddaannss  llee  mmoonnddee  eenn  
uuttiilliissaanntt  uunn  ccoommpplléémmeenntt..  BBjjoorrnn  eett  mmooii  aavvoonnss  eeuu  llaa  mmaallcchhaannccee  dd''aavvooiirr  ééttéé  ttiirrééss  aauu  ssoorrtt..»»  LLeess  ddeeuuxx  jjoouueeuurrss  oonntt  ééttéé  
eenntteenndduuss  ppaarr  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ddiisscciipplliinnee  ccee  mmaarrddii  aauu  CCaapp..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  TTRROOIISS  JJEEUUNNEESS  DDEE  1166  AANNSS  CCOONNTTRROOLLEESS  PPOOSSIITTIIFFSS  EENN  IITTAALLIIEE  !!  

CChhrroonnooffoooott  --  2288  jjaannvv..  22001111  
  
LLee  ddooppaaggee  eesstt  uunn  ssuujjeett  qquuii  ddeemmeeuurree  ttaabboouu  ddaannss  llee  ffoooottbbaallll..  EEtt  ppoouurrttaanntt......  LLee  cclluubb  ddee  ll''AAttlleettiiccoo  RRoommaa  aa  rrééaalliisséé  ddeess  
ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggeess  aauupprrèèss  ddee  sseess  ééqquuiippeess  ddee  jjeeuunneess  eett  lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  aallaarrmmaannttss  sseelloonn  IIll  CCoorrrriieerree  ddeelllloo  SSppoorrtt  eett  
rreeppéérréé  ppaarr  ccoouuppffrraanncc..ffrr..  EEnn  eeffffeett,,  ttrrooiiss  jjoouueeuurrss  ddee  1166  aannss  sseerraaiieenntt  ssoouuss  ll''iinnfflluueennccee  ddee  ssttuuppééffiiaannttss..  RRéévvééllaanntt  ssoouuvveenntt  
ddeess  pprriisseess  ddee  ccaannnnaabbiiss  oouu  ddee  ddrroogguueess  ddoouucceess,,  cceess  tteessttss  ddéévvooiilleenntt  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree  rrééaalliittéé  dduu  ddooppaaggee,,  cceellllee  ddee  ll''aauuttoo--
mmééddiiccaattiioonn..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAttlleettiiccoo  RRoommaa,,  MMaassssiimmoo  CCoorriinnaallddeessii,,  aappppoorrttee  ddeess  pprréécciissiioonnss  ssuurr  ddeeuuxx  ddee  sseess  jjoouueeuurrss  pprriiss  
llaa  mmaaiinn  ddaannss  llee  ssaacc::  ""LL''uunn  ddeess  jjoouueeuurrss  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  ccaarr  iill  uuttiilliissee  uunnee  ccrrèèmmee  aauuxx  ccoorrttiiccooïïddeess  aaffiinn  ddee  ttrraaiitteerr  uunnee  
ccoonnttuussiioonn,,  llee  sseeccoonndd  aa  uuttiilliisséé  uunn  vvaappoorriissaatteeuurr  dd''aasstthhmmee,,  ccee  qquuii  eesstt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  iinntteerrddiitt..""  PPoouurr  llee  ttrrooiissiièèmmee,,  aauuccuunnee  
pprréécciissiioonn  nn''aa  ééttéé  aappppoorrttéé  ppaarr  llee  cclluubb  rroommaaiinn..    
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LL''eeffffeett  dd''uunnee  bboommbbee  eenn  IIttaalliiee    
LLaa  ssoocciiééttéé  iittaalliieennnnee  ss''iinnddiiggnnee  uunnaanniimmeemmeenntt  ddee  cceettttee  aaffffaaiirree  ddee  ddooppaaggee  qquuii  ttoouucchhee,,  cceettttee  ffooiiss--ccii,,  ddeess  aapppprreennttiiss  
ffoooottbbaalllleeuurrss..  LLeess  qquueessttiioonnss  ddee  ll''aauuttoo--mmééddiiccaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  jjoouueeuurrss  eett  ddee  llaa  nnoonn--vviiggiillaannccee  ddeess  cclluubbss  ssoonntt  llaarrggeemmeenntt  
éévvooqquuééeess..  LL''iimmaaggee  dduu  ffoooottbbaallll  iittaalliieenn  eesstt  ffrrééqquueemmmmeenntt  ddééggrraaddééee  ppaarr  lleess  ccaass  ddee  ddooppaaggee  qquuii  ssee  mmuullttiipplliieenntt  eenn  IIttaalliiee  
ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  9900..  DDeerrnniièèrreemmeenntt,,  ll''aaffffaaiirree  FFrraanncceessccoo  FFllaacchhii,,  uunn  jjoouueeuurr  ddee  sseerriiee  BB  ssuussppeenndduu  1122  aannss  ppoouurr  aavvooiirr  
aabbuusséé  ddee  llaa  ccooccaaïïnnee,,  aavvaaiitt  ffaaiitt  ggrraanndd  bbrruuiitt  aauu  ddeellàà  ddeess  AAllppeess..  DDee  mmêêmmee  ppoouurr  AAddrriiaann  MMuuttuu,,  ll''aattttaaqquuaanntt  ddee  llaa  FFiioorreennttiinnaa,,  
qquuii  aa  éécchhaappppéé  jjuussqquu''àà  pprréésseenntt  àà  ddee  lloouurrddeess  ssaannccttiioonnss..  
FFaaccee  àà  ccee  ffllééaauu  dduu  ddooppaaggee,,  lleess  ppuunniittiioonnss  ssoonntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss  vvaarriiaabblleess..  AA  ccee  pprrooppooss,,  lleess  ttrrooiiss  jjeeuunneess  ddee  ll''AAttlleettiiccoo  RRoommaa  
oonntt  ppuu  rreepprreennddrree  ll''eennttrraaîînneemmeenntt  ddèèss  llee  lleennddeemmaaiinn,,  eenn  aatttteennddaanntt  pplluuss  ddee  pprréécciissiioonnss  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  ccoonnttrrôôlleess......      
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  LLEESS  EEXXPPLLIICCAATTIIOONNSS  DDEE  MMAAYYOO  

SSppoorrtt336655..ffrr  --  3300  jjaannvv..  22001111  
 
SSuussppeenndduu  ppoouurr  ddiixx  mmaattcchhss  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttii--ddooppaaggee  ppoossiittiiff,,  ll''aarrrriièèrree  ddeess  MMeemmpphhiiss  GGrriizzzzlliieess  OO..JJ..  MMaayyoo  eexxpplliiqquuee  
qquuee  llaa  ssuubbssttaannccee  ttrroouuvvééee  ((DDHHEEAA))  vviieenntt  dd''uunnee  bbooiissssoonn  éénneerrggééttiiqquuee..        
EEnn  mmaarrggee  dduu  mmaattcchh  MMeemmpphhiiss--WWaasshhiinnggttoonn  ((110077--9933)),,  ll''aarrrriièèrree  ddeess  GGrriizzzzlliieess  OO..JJ..  MMaayyoo,,  qquuii  aa  ééccooppéé  dd''uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  
ddiixx  rreennccoonnttrreess  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  llaa  DDHHEEAA,,  ss''eesstt  eexxpplliiqquuéé  ddeevvaanntt  uunn  ppaarrtteerrrree  ddee  jjoouurrnnaalliisstteess..  DDéétteenndduu  eett  
ssoouurriiaanntt,,  iill  ppllaaiiddee  ll''iinnnnoocceennccee  eenn  ffaaiissaanntt  rrééfféérreennccee  àà  ll''aabbssoorrppttiioonn  dd''uunnee  bbooiissssoonn  éénneerrggééttiiqquuee  ::  ««  JJee  nnee  ssaavvaaiiss  ppaass  qquu''iill  yy  
aavvaaiitt  ddeeddaannss  ddeess  pprroodduuiittss  iinntteerrddiittss  eett  cceellaa  mmee  ccaauussee  uunnee  ppuunniittiioonn  ddee  ddiixx  mmaattcchhss..  CCee  nn''eesstt  ppaass  ccoommmmee  ssii  jj''ééttaaiiss  aalllléé  
ddaannss  uunn  mmaaggaassiinn  ssppéécciiaalliisséé  oouu  ssuurr  IInntteerrnneett  ppoouurr  mmee  rreennffoorrcceerr  mmuussccuullaaiirreemmeenntt  »»..  
  


