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LL’’AAFFLLDD  EETT  LL’’UUCCII  EENNTTEERRRREENNTT  LLAA  HHAACCHHEE  DDEE  GGUUEERRRREE  

RRMMCC..ffrr  --  1111  fféévvrr..  22001111  
  
  AApprrèèss  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee,,  vvooiiccii  vveennuu  llee  tteemmppss  dduu  rréécchhaauuffffeemmeenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ppoouurr  llaa  lluuttttee  
ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD))  eett  ll’’UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))..  LL’’aaccttuueell  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAFFLLDD,,  aarrrriivvéé  cceett  hhiivveerr,,  aavvaaiitt  
hhéérriittéé  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  ooùù  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  PPiieerrrree  BBoorrddrryy  eett  llee  ppaattrroonn  ddee  ll’’UUCCII  PPaatt  MMccQQuuaaiidd  nn’’éécchhaannggeeaaiieenntt  pplluuss  qquuee  
ppaarr  mmééddiiaass  iinntteerrppoossééss  aauu  ttrraavveerrss  ddee  ccoommmmuunniiqquuééss  aaccrriimmoonniieeuuxx..  LLee  pprreemmiieerr  ssttiiggmmaattiissaaiitt  ll’’iinneerrttiiee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee,,  llee  sseeccoonndd  rreepprroocchhaaiitt  lleess  ffuuiitteess  oorrcchheessttrrééeess  ddaannss  llaa  pprreessssee  ppoouurr  
ddééssttaabbiilliisseerr  ll’’iinnssttaannccee  bbaassééee  àà  AAiiggllee..  RRééssuullttaatt  ::  ll’’UUCCII  aavvaaiitt  bboouuttéé  ll’’AAFFLLDD  hhoorrss  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22001100,,  ppoouurrttaanntt  aauuxx  
mmaanneetttteess  eenn  22000088  eett  aassssoocciiééee  eenn  22000099..  IIll  aavvaaiitt  ffaalllluu  ll’’iinntteerrmmééddiiaattiioonn  ddee  ll’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ppoouurr  qquuee  ll’’AAFFLLDD  
ppuuiissssee  eeffffeeccttuueerr  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  vveeiillllee  ssuurr  llee  TToouurr,,  aavveecc  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  cciibblleerr  cceerrttaaiinnss  ccoonnttrrôôlleess..  
DDeevvaanntt  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddee  nnoonn--rreettoouurr,,  BBrruunnoo  GGeenneevvooiiss,,  ssuucccceesssseeuurr  ddee  BBoorrddrryy,,  aa  ddéécciiddéé  ddee  rreennoouueerr  llee  ffiill..  EEnn  nnoovveemmbbrree,,  
ppoouurr  ssaa  pprreemmiièèrree  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  llee  ppaattrroonn  ddee  ll’’AAFFLLDD  aannnnoonnççaaiitt  ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  ««  rreevveenniirr  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  àà  llaa  
nnoorrmmaallee  »»..  DDeeppuuiiss,,  uunn  rreennddeezz--vvoouuss  aa  ééttéé  pprriiss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  qquuii  ssee  rreennccoonnttrreerroonntt  àà  AAiiggllee  llee  2266  mmaarrss..  ««  DDeess  
ccoonnttaaccttss  oonntt  ééttéé  rreennoouuééss  eennttrree  ll’’AAFFLLDD  eett  ll’’UUCCII,,  aa  eexxpplliiqquuéé  GGeenneevvooiiss  jjeeuuddii  àà  PPaarriiss,,  qquuii  oonntt  ddéébbuuttéé  ddaannss  uunn  eesspprriitt  
ccoonnssttrruuccttiiff  rréécciipprrooqquuee..  IIllss  ssoonntt  eennccoorree  eenn  ccoouurrss,,  oonn  ppeeuutt  eessppéérreerr  uunn  pprreemmiieerr  aabboouuttiisssseemmeenntt  aauu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  
mmaarrss,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  uunn  eessppooiirr..  »»  
  
AAvveecc  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn  ddee  ll’’AAMMAA  
LLee  nn°°11  ddee  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  aa  cceeppeennddaanntt  ffaaiitt  ccoommpprreennddrree  qquuee  rraapppprroocchheemmeenntt  nnee  ssiiggnniiffiiaaiitt  ppaass  rreeddddiittiioonn..  EEnn  ccllaaiirr,,  
ll’’AAFFLLDD  nnee  ssee  ccoouucchheerraa  ppaass  ssuurr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ccoonnttrrôôlleess  cciibbllééss  iinnooppiinnééss..  CCee  rraabbiibboocchhaaggee  eennttrree  ddeeuuxx  aacctteeuurrss  mmaajjeeuurrss  
dduu  ssppoorrtt  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  nnee  ppoouuvvaaiitt  qquuee  ssoouullaaggeerr  ll’’AAMMAA..  ««  CC’’eesstt  àà  ll’’UUCCII  ddee  ddéécciiddeerr  ssoonn  pprrooggrraammmmee  ddee  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee  
((ssuurr  llee  TToouurr  22001111)),,  mmaaiiss  jj’’eessppèèrree  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  ll’’AAFFLLDD  »»,,  aa  llââcchhéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAMMAA,,  ll’’AAuussttrraalliieenn  
JJoohhnn  FFaahheeyy,,  eenn  vviissiittee  cceettttee  sseemmaaiinnee  àà  PPaarriiss..    
  
  
  

EETTHHIIQQUUEE  ::  ""NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  RREEVVOOIIRR  PPRROOFFOONNDDEEMMEENNTT  NNOOSS  PPRRIINNCCIIPPEESS  EETT  NNOOTTRREE  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN""  

LLee  MMoonnddee  --  1144  fféévvrr..  22001111  
  
GGiillbbeerrtt  ::  CCoonnfflliitt  dd''iinnttéérrêêttss  ::  llee  rraappppoorrtt  SSaauuvvéé  eessttiimmee  qquu''iill  yy  aa  rriissqquuee  ddee  ccoonnfflliitt  dd''iinnttéérrêêttss  ppoouurr  lleess  mmiinniissttrreess  qquuii  ccuummuulleenntt  
uunn  mmaannddaatt  llooccaall  eexxééccuuttiiff  àà  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  ddee  mmiinniissttrree..  VVoouuss  êêtteess  ll''uunnee  ddeess  rraarreess  mmiinniissttrreess  àà  nnee  ppaass  êêttrree  ccoonncceerrnnééee,,  àà  nnee  
ppaass  ccuummuulleerr......  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceettttee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  eesstt  ssoouuhhaaiittaabbllee  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll''éétthhiiqquuee  eenn  ppoolliittiiqquuee  vvaa  êêttrree  uunn  ssuujjeett  cceennttrraall  eenn  22001122  eett  qquuee  nnoouuss  
ddeevvoonnss  rreevvooiirr  pprrooffoonnddéémmeenntt  nnooss  pprriinncciippeess  eett  nnoottrree  oorrggaanniissaattiioonn..  JJee  ttrroouuvvee  gglloobbaalleemmeenntt  qquuee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  dduu  
rraappppoorrtt  SSaauuvvéé  ssoonntt  eexxcceelllleenntteess,,  eett  iill  nn''yy  eenn  aa  aauuccuunnee  qquuii  mmee  ppoossee  pprroobbllèèmmee..  
  
AAnnnnaa  PP  ::    SSeerreezz--vvoouuss  àà  nnoouuvveeaauu  ccaannddiiddaattee  àà  PPaarriiss  ??  PPoouurr  qquueell  mmaannddaatt  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  OOuuii..  JJee  ssuuiiss  ddééjjàà  ccaannddiiddaattee  àà  llaa  ccaannddiiddaattuurree  ppoouurr  lleess  sséénnaattoorriiaalleess,,  eett  cceerrttaaiinneemmeenntt  ddaannss  uunn  
aarrrroonnddiisssseemmeenntt  ddiitt  ""ddee  rreeccoonnqquuêêttee"",,  ppaarrccee  qquuee  jjee  ccrrooiiss  qquuee  ffaaiirree  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee,,  cc''eesstt  aalllleerr  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  qquuii  nnee  
ssoonntt  ppaass  ggaaggnnééss  dd''aavvaannccee..  
  
BBaarrnnaabbéé  ::  EElluuee  ffrraanncciilliieennnnee,,  ssoouutteenneezz--vvoouuss  llee  pprroojjeett  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  vvooiieess  ssuurr  bbeerrggeess  àà  PPaarriiss  oouu,,  ccoommmmee  RRaacchhiiddaa  
DDaattii,,  eessttiimmeezz--vvoouuss  qquu''iill  pprreenndd  ttrroopp  ddee  ppllaaccee  ssuurr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  aauuttoommoobbiillee  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  TToouutteess  lleess  ggrraannddeess  ccaappiittaalleess  oonntt  rreeccoonnqquuiiss  lleeuurrss  bbeerrggeess  eett  lliimmiittéé  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  vvooiittuurree..  CC''eesstt  uunnee  
éévvoolluuttiioonn  iinnéévviittaabbllee..  DD''aaiilllleeuurrss,,  ppeennddaanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  ddeess  rrééggiioonnaalleess,,  jj''aavvaaiiss  llaannccéé  ccee  ssuujjeett,,  ppaarrccee  qquu''oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  
éécchhaappppeerr  àà  llaa  mmooddeerrnniittéé..  PPoouurr  aauuttaanntt,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  qquuee  llee  pprroojjeett  ssooiitt  ccoonnççuu  ddaannss  uunnee  vviissiioonn  dd''eennsseemmbbllee,,  aavveecc  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  aalltteerrnnaattiivveess  àà  cceess  mmooddeess  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  aavveecc  uunnee  aauuttrree  vviissiioonn  ddee  llaa  SSeeiinnee,,  qquuii  eesstt  aauussssii  
uunn  eessppaaccee  ooùù  ll''oonn  ppeeuutt  ddéévveellooppppeerr  ddeess  bbaarrggeess  ppoouurr  llaa  vviiee  llaa  nnuuiitt,,  ddeess  lliieeuuxx  ddee  llooiissiirrss,,  ddeess  ssoouurrcceess  dd''éénneerrggiiee..  
OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ssééppaarreerr  ccee  ssuujjeett  ddee  llaa  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  llee  GGrraanndd  PPaarriiss,,  eett  iill  ffaauutt  qquuee  lleess  uurrbbaanniisstteess  nnoouuss  ffaasssseenntt  ddeess  
pprrooppoossiittiioonnss..  CCee  ssoonntt  ttyyppiiqquueemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnççuuss  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  lluuii  
ddeemmaannddeerr  ssoonn  aavviiss  ssuurr  uunn  pprroojjeett  ffiinnaalliisséé,,  mmaaiiss  vvrraaiimmeenntt  ppoouurr  ll''iimmaaggiinneerr  àà  llaa  bbaassee..  PPaarrccee  qquuee  llaa  SSeeiinnee  eesstt  llee  ddeerrnniieerr  
eessppaaccee  qquuii  rreessttee  àà  PPaarriiss  ddoonntt  nnoouuss  nn''aayyoonnss  rriieenn  ffaaiitt..  
  
DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  PPaarriiss  rreeggrreetttteenntt  qquuee  RRoollaanndd--GGaarrrrooss  rreessttee  àà  ppaarriiss,,  dd''aauuttrreess  
ss''eenn  rrééjjoouuiisssseenntt  ??  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa--tt--iill  uunnee  ppoossiittiioonn  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  EEnn  ttaanntt  qquuee  mmiinniissttrree  ddeess  ssppoorrttss,,  jj''aaii  uunn  ddeevvooiirr  ddee  nneeuuttrraalliittéé,,  ppuuiissqquuee  llee  mmiinniissttèèrree  nnee  ffiinnaannccee  ppaass  ccee  
pprroojjeett,,  qquuii  ddééppeenndd  eennttiièèrreemmeenntt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee  tteennnniiss..  MMaa  sseeuullee  eexxiiggeennccee  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  qquuee  cceellaa  
ggaarraannttiissssee  qquuee  RRoollaanndd--GGaarrrrooss  rreessttee  ddaannss  llee  GGrraanndd  CChheelleemm  àà  tteerrmmee..  
JJ''eessppèèrree  qquuee  ccee  sseerraa  llee  ccaass..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  iill  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  ssuurr  ddeess  ssuujjeettss  sseennssiibblleess  ccoommmmee  lleess  sseerrrreess  dd''AAuutteeuuiill,,  llaa  
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mmaaiirriiee  ddooiitt  ffaaiirree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  ééccoollooggiiqquuee..  
  
jjeeaannlloo  ::  CCllaaiirreemmeenntt  oouuii……  ddeeuuxx  aauuttrreess  ttoouurrnnooiiss  dduu  GGrraanndd  CChheelleemm  oonntt  ddéémméénnaaggéé  ppaarr  llee  ppaasssséé……  PPoouurrqquuooii  cceett  
aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa  ppoorrttee  dd''AAuutteeuuiill  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  IIll  yy  aa  ssaannss  ddoouuttee,,  ddaannss  llee  cchhooiixx  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  ll''aattttaacchheemmeenntt  aauu  ppaattrriimmooiinnee  eett  aauuxx  oorriiggiinneess..  
DD''aaiilllleeuurrss,,  lleess  ssppoorrttiiffss  eeuuxx--mmêêmmeess  ééttaaiieenntt  ttrrèèss  ddiivviissééss..  UUnn  ddéémméénnaaggeemmeenntt  eesstt  ttoouujjoouurrss  uunnee  ooppéérraattiioonn  pplluuss  rriissqquuééee  eenn  
tteerrmmeess  dd''iimmaaggee..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  lleess  pprroojjeettss  aalltteerrnnaattiiffss,,  nnoottaammmmeenntt  VVeerrssaaiilllleess  eett  MMaarrnnee--llaa--VVaallllééee,,  ééttaaiieenntt  ttrrèèss  
sséédduuiissaannttss..  
MMaaiiss  llaa  FFééddéérraattiioonn  aavvaaiitt  aauussssii  uunn  eennjjeeuu  ddee  ssééccuurriittéé,,  ppuuiissqquu''eellllee  ddooiitt  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  aavvooiirr  tteerrmmiinnéé  sseess  ttrraavvaauuxx  aavvaanntt  
22001155..  JJ''aaii  ttoouujjoouurrss  ddiitt  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  qquuee,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  ssoonn  cchhooiixx  ––  rreesstteerr  àà  PPaarriiss  oouu  ddéémméénnaaggeerr  ––,,  nnoouuss  llaa  
ssoouuttiieennddrriioonnss..  
  
SSwwiissss  ::  VVoouuss  ppaarrlleezz  ddee  nneeuuttrraalliittéé  vviiss--àà--vviiss  dd''uunnee  ffééddéérraattiioonn......  QQuuee  ppeennsseerr  ddee  vvooss  ddééccllaarraattiioonnss  ssuurr  EEvvrraa  eett  RRiibbéérryy  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  LLee  mmiinniissttrree  ddeess  ssppoorrttss  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  pprreemmiièèrree  ddee  ddééffeennddrree  lleess  vvaalleeuurrss  dduu  ssppoorrtt..  AA  ddééffaauutt,,  iill  nnee  
sseerrtt  àà  rriieenn..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ssii  jjee  nn''aaii  ppaass  ddee  ccoommppéétteenncceess  ssuurr  lleess  qquuaalliittééss  ssppoorrttiivveess  ddeess  jjoouueeuurrss  ddee  ffoooott,,  cc''eesstt  ddee  mmoonn  
ddeevvooiirr  ddee  rraappppeelleerr  qquu''uunnee  éélliittee  eesstt  iinnttéérreessssaannttee  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  ssii  eellllee  ppoorrttee  ddeess  vvaalleeuurrss  éédduuccaattiivveess..  
LLee  pplluuss  iinnttéérreessssaanntt  ppoouurr  mmooii,,  cc''eesstt  qquuee  ttoouuss  lleess  eennffaannttss  qquuii  jjoouueenntt  aauu  ffoooott  llee  wweeeekk--eenndd  eett  lleeuurrss  ppaarreennttss  ssooiieenntt  ffiieerrss  ddee  
ll''ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee..  
  
AAnntthhoonnyy  ::  AAlllleezz--vvoouuss  ppoouurrssuuiivvrree  llee  ppllaann  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll''hhoommoopphhoobbiiee  ddaannss  llee  ssppoorrtt  llaannccéé  ppaarr  vvoottrree  pprrééddéécceesssseeuurr  RRaammaa  
YYaaddee,,  eett  ssii  oouuii  sseelloonn  qquueellss  oobbjjeeccttiiffss  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  OOuuii,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss,,  qquueelllleess  qquu''eelllleess  ssooiieenntt,,  eesstt  uunnee  pprriioorriittéé  ttoouuttee  ppaarrttiiccuulliièèrree  
ddaannss  llee  ssppoorrtt,,  ppaarrccee  qquuee  cc''eesstt  aauujjoouurrdd''hhuuii  llaa  sseeuullee  aaccttiivviittéé  qquuii  ppeerrmmeettttee  ddee  rraasssseemmbblleerr  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  hhoommmmeess  
qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleeuurrss  oorriiggiinneess  oouu  lleeuurr  ccoonnddiittiioonn..  
DDoonncc  llaa  nnoouuvveellllee  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ddee  ddiirree  qquu''iill  nnee  ppeeuutt  pplluuss  yy  aavvooiirr  dd''aaiiddee  ddee  ll''EEttaatt  aattttrriibbuuééee  ss''iill  nn''yy  aa  ppaass  uunn  eennggaaggeemmeenntt  
cciivviiqquuee  ddeess  ffééddéérraattiioonnss..  JJ''aaii  aappppeelléé  ççaa  dd''uunn  nnoomm  bbaarrbbaarree  ::  llaa  ""cciivviiccoonnddiittiioonnnnaalliittéé"",,  ddoonntt  nnoouuss  aalllloonnss  ddééffiinniirr  mmaaiinntteennaanntt  
llee  ccoonntteennuu  pprréécciiss..  
  
EErriicc  ::    PPeeuutt--oonn  ccoonnttiinnuueerr  àà  ffaaiirree  ll''iimmppaassssee  ssuurr  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee  ddaannss  llee  ffoooott  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ffaaiirree  ll''iimmppaassssee  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ssppoorrttss..  PPaarrccee  qquuee  
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  lleess  ddeerrnniièèrreess  aaffffaaiirreess  qquuii  nnoouuss  oonntt  ééttéé  rréévvééllééeess  lloorrss  dd''eennqquuêêtteess  mmoonnttrreenntt  qquuee  ttoouuss  lleess  ssppoorrttss  ssoonntt  
ccoonncceerrnnééss,,  eett  ssuurrttoouutt,,  qquuee  lleess  ssppoorrttiiffss  aammaatteeuurrss  ssee  ddooppeenntt,,  ccee  qquuii  eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee  ddrraammee  eenn  tteerrmmeess  ddee  ssaannttéé  
ppuubblliiqquuee..  DDoonncc  cceettttee  aannnnééee  nnoouuss  aavvoonnss  ddoonnnnéé  ccoommmmee  pprriioorriittéé  àà  ll''AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ddee  cciibblleerr  
sseess  ccoonnttrrôôlleess  ssuurr  lleess  ssppoorrttss  ccoolllleeccttiiffss  eett  ssuurr  lleess  ssaalllleess  ddee  ffiittnneessss,,  ppaarrccee  qquuee  llee  ccyycclliissmmee  eesstt  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  llee  ssppoorrtt  
llee  pplluuss  ccoonnttrrôôlléé..  IIll  ffaauutt  aavvooiirr  llee  mmêêmmee  nniivveeaauu  dd''eexxiiggeennccee  àà  ll''ééggaarrdd  ddee  ttoouuss  lleess  ssppoorrttss..  
  
BBaarrnnaabbéé  ::  CChhrriissttiiaann  PPrruuddhhoommmmee,,  ppaattrroonn  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee,,  ss''ééttoonnnnee  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddeess  ccaass  ddee  ddooppaaggeess  ssuurr  ll''éépprreeuuvvee  
qquu''iill  oorrggaanniissee..  VVoouuss  êêtteess  uunnee  vvrraaiiee  ssppoorrttiivvee,,  nn''êêtteess--vvoouuss  ppaass,,  àà  ttiittrree  ppeerrssoonnnneell,,  ééccœœuurrééee  ppaarr  ll''hhyyppooccrriissiiee  ddeess  
oorrggaanniissaatteeuurrss,,  ddeess  ffééddéérraattiioonnss,,  ddeess  cchhaaîînneess  ddee  ttéélléé,,  qquuii  ffiinnaanncceenntt  ddeess  éévvèènneemmeennttss  qquuii  nn''oonntt  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  lleess  
vvaalleeuurrss  dduu  ssppoorrtt  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  LLee  ddooppaaggee  eesstt  ttrrèèss  cchhooqquuaanntt  ppaarrccee  qquu''oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ggaaggnneerr  uunnee  mmééddaaiillllee  àà  nn''iimmppoorrttee  qquueell  pprriixx,,  
qquuee  ccee  nn''eesstt  pplluuss  dduu  ssppoorrtt  mmaaiiss  dduu  ssppeeccttaaccllee  ssppoorrttiiff..  JJ''aaii  éévvooqquuéé  aavveecc  ll''oorrggaanniissaatteeuurr  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  dduu  
ttrraaccéé,,  mmaaiiss  qquuii  ééttaaiitt  ddééjjàà  ddéétteerrmmiinnéé,,  eett  nnoouuss  nn''aavvoonnss  ppaass  llee  cchhooiixx,,  nnoouuss  rreeddoouubblleerroonnss  ddee  vviiggiillaannccee  ppaarr  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  
aannttiiddooppaaggee..  
CC''eesstt  ttoouujjoouurrss  llaa  FFééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  ddééssiiggnnee  ll''oorrggaannee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee..  NNoouuss  aavvoonnss  eenn  FFrraannccee  ll''uunnee  
ddeess  aaggeenncceess  lleess  pplluuss  ppeerrffoorrmmaanntteess  aauu  mmoonnddee,,  qquuii,,  dd''aaiilllleeuurrss,,  aa  rréévvéélléé  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccaass  ddee  ddooppaaggee  ssuurr  llee  TToouurr  ddee  
FFrraannccee..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  iill  eesstt  ccllaaiirr  ppoouurr  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  qquu''uunn  nnoouuvveeaauu  bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc  cceettttee  aaggeennccee  ddiissccrrééddiitteerraaiitt  cceettttee  
éépprreeuuvvee..  
  
GGiillbbeerrtt  ::  CCoommmmeenntt  llaa  FFrraannccee  eesstt--eellllee  ppaarrvveennuuee  àà  uunn  ppaarreeiill  ccoouuaacc  aavveecc  llaa  ccaannddiiddaattuurree  dd''AAnnnneeccyy  ??  OOùù  ssoonntt  lleess  ffaauutteess  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  CCee  qquuii  aa  ééttéé  ffrraappppaanntt  ssuurr  lleess  ccaannddiiddaattuurreess  àà  ddeess  JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess  aa  ééttéé  llee  mmaannqquuee  ddee  pprrééppaarraattiioonn..  
LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  ssoonntt  ssoouuvveenntt  ddeess  aaffffaaiirreess  dd''hhoommmmeess..  MMaaiiss  eenn  rrééaalliittéé,,  qquuaanndd  oonn  rreeggaarrddee  ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee  
LLoonnddrreess  aauuxx  JJOO  22001122,,  iill  yy  aa  ssoouuvveenntt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  dd''ééqquuiippee  eenn  ccoouurrss  ddee  rroouuttee  eett  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  eenn  ccoouurrss  ddee  rroouuttee..  
NNoouuss  aavvoonnss  ddoonncc  rrééiinnssttaalllléé  uunnee  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  eenn  ddoonnnnaanntt  uunn  rrôôllee  ooppéérraattiioonnnneell  aauuxx  ssppoorrttiiffss,,  eenn  ccoonnffiiaanntt  àà  uunn  
mmeemmbbrree  dduu  CCoommiittéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  oollyymmppiiqquuee,,  GGuuyy  DDrruutt,,  llaa  cchhaarrggee  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  àà  ll''iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ccee  ddoossssiieerr..  EEtt  
aapprrèèss  llaa  vviissiittee  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  dd''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess,,  iill  sseemmbbllee  éévviiddeenntt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  rreeppaarrttiiss  ssuurr  llaa  
mmêêmmee  lliiggnnee  ddee  ddééppaarrtt  qquuee  lleess  aauuttrreess  ccaannddiiddaattuurreess  ppoouurr  llee  sspprriinntt  ffiinnaall..  
  
MMaatttthhiieeuu  ::  AAnnnneeccyy  aauurraaiitt--eellllee  pplluuss  ddee  cchhaanncceess  ddee  ggaaggnneerr  aavveecc  ZZiiddaannee  ccoommmmee  aammbbaassssaaddeeuurr  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  JJuusstteemmeenntt,,  iill  ffaauutt  ssoorrttiirr  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ppeerrssoonnnneess..  CCee  qquuii  ccoommppttee,,  cc''eesstt  llaa  qquuaalliittéé  dduu  ddoossssiieerr  eett  llee  
pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  ddaannss  ssaa  pprroommoottiioonn  àà  ll''iinntteerrnnaattiioonnaall..  DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  jjee  ccoonnssiiddèèrree  qquu''uunnee  ccaannddiiddaattuurree  nnee  ssee  
rrééssuummee  ppaass  àà  uunn  bbuuddggeett  eett  qquuee  llaa  ccoouurrssee  àà  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  bbuuddggeett  ppoouurr  ffaaiirree  aaccttee  ddee  ccaannddiiddaattuurree  àà  ddee  ggrraannddss  
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éévvéénneemmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eesstt  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  vvaalleeuurrss  ddee  ll''oollyymmppiissmmee..  
EEtt  dd''aaiilllleeuurrss,,  RRiioo  aa  ggaaggnnéé  aavveecc  llee  pplluuss  ppeettiitt  bbuuddggeett..  
  
EErriicc  ::  LLeess  ccaannddiiddaattuurreess  aauu  JJOO  ssoonntt  iinn  ffiinnee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ccooûûtteeuusseess......  EEsstt--ccee  bbiieenn  llee  mmoommeenntt  ddee  ccaannddiiddaatteerr  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  LLaa  ccaannddiiddaattuurree  aa  ééttéé  llaannccééee  eenn  22000088..  EEnn  ddéécceemmbbrree,,  qquuaanndd  nnoouuss  aavvoonnss  ddûû  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee  
iinntteerrnnee  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurree,,  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  mm''oonntt  ddeemmaannddéé  ss''iill  ééttaaiitt  bbiieenn  uuttiillee  ddee  ppoouurrssuuiivvrree..  MMaaiiss  nnoouuss  aavviioonnss  
aalloorrss  ddééjjàà  ddééppeennsséé  1188  mmiilllliioonnss  dd''eeuurrooss..  CC''eesstt  bbeeaauuccoouupp  dd''aarrggeenntt,,  eett  iill  aauurraaiitt  ééttéé  rriiddiiccuullee  ddee  llee  mmeettttrree  àà  llaa  ppoouubbeellllee..  
DDoonncc  nnoouuss  ppoouurrssuuiivvrroonnss  cceettttee  ccaannddiiddaattuurree,,  mmaaiiss  iill  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  lleess  mmooyyeennss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddeemmaannddééss  ddeevvrroonntt  êêttrree  
ttrroouuvvééss  aauupprrèèss  dd''iinnssttiittuuttiioonnss  pprriivvééeess,,  eett  dd''oorreess  eett  ddééjjàà,,  pplluussiieeuurrss  ssee  ssoonntt  ddiitteess  iinnttéérreessssééeess..  IIll  nn''eesstt  ppaass  qquueessttiioonn,,  ddaannss  
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  eett  ddee  ddiisscciipplliinnee  bbuuddggééttaaiirree,,  ddee  ddeemmaannddeerr  aauuxx  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddee  ppaayyeerr  pplluuss..  
  
hhooppiinngg--oollyymmppiicc  ::  AApprrèèss  llaa  ddéécceeppttiioonn  ddee  PPAARRIISS  22001122  eett  llee  pprroobbaabbllee  éécchheecc  dd''AANNNNEECCYY  22001188,,  ll''oobbjjeeccttiiff  sseerraa--tt--iill  àà  nnoouuvveeaauu  
ddee  tteenntteerr  dd''aavvooiirr  ddeess  JJOO  dd''ééttéé  eenn  FFrraannccee  aavvaanntt  22003300  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  RRiieenn  nn''eesstt  ppeerrdduu  ppoouurr  AAnnnneeccyy,,  mmêêmmee  ssii,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  PPaarriiss  22001122,,  aayyoonnss  ll''hhuummiilliittéé  ddee  ddiirree  qquuee  
rriieenn  nn''eesstt  ggaaggnnéé..  DDoonncc  llaa  ddéécciissiioonn  ssuurr  uunnee  ffuuttuurree  ccaannddiiddaattuurree  nnee  ssee  pprreennddrraa  vvrraaiimmeenntt  qquu''eenn  jjuuiilllleett..  MMaaiiss  ddaannss  ttoouuss  lleess  
ccaass,,  nnoouuss  sseerroonnss  ccaannddiiddaattss  àà  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ffuuttuurrss  JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess,,  ppaarrccee  qquuee  cceellaa  ffaaiitt  ttrroopp  lloonnggtteemmppss  qquu''iillss  nn''oonntt  
ppaass  eeuu  lliieeuu  eenn  FFrraannccee..  
EEtt  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  JJeeuuxx  eesstt  ttoouujjoouurrss  uunn  ffoorrmmiiddaabbllee  mmoommeenntt  ppoouurr  rreellaanncceerr  llee  ssppoorrtt,,  ppoouurr  ppaarrlleerr  ddee  ssaa  ddiimmeennssiioonn  
éédduuccaattiivvee  eett  ccrrééeerr  uunnee  vvrraaiiee  ccoohhééssiioonn  nnaattiioonnaallee..  CC''eesstt  bbiieenn  ttoouuttee  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  ssppoorrttss  ::  rreettrroouuvveerr  uunn  ppeeuu  ddee  
ccoommmmuunniioonn  eennttrree  lleess  hhoommmmeess,,  aalloorrss  qquuee  llee  mmoonnddee  ccoonntteemmppoorraaiinn  nnoouuss  iinnvviittee  tteelllleemmeenntt  àà  lleess  ooppppoosseerr..  
  
NNaatthhaalliiee  DDuurraanndd  ::  CCoommmmeenntt  aalllleezz--vvoouuss  oorrggaanniisseerr  ll''aasssseemmbbllééee  dduu  ssppoorrtt  ppoouurr  ddééffiinniirr  aavveecc  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  lleess  pprriioorriittééss  
ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ssppoorrttss  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  eett  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  LLee  pprriinncciippee  ddee  ll''aasssseemmbbllééee  dduu  ssppoorrtt  eesstt  ddee  ffiixxeerr  lleess  pprriioorriittééss  nnaattiioonnaalleess  dduu  ssppoorrtt  nnoonn  pplluuss  ddaannss  llee  
bbuurreeaauu  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  ssppoorrttss  eenn  ttêêttee--àà--ttêêttee,,  mmaaiiss  aavveecc  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  dduu  ssppoorrtt..  IIll  yy  aauurraa  ddoonncc,,  
ddaannss  cceettttee  aasssseemmbbllééee,,  aauuttaanntt  ddee  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll''EEttaatt  qquuee  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ssppoorrttiiff,,  qquuee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss,,  qquuee  ddeess  
aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..  
LL''eennjjeeuu  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt  ddee  ddééffiinniirr  uunnee  uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ssuurr  nnooss  oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  
  
MMaatttthhiieeuu  ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  pplluurraalliittéé  dduu  ssppoorrtt  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn??  IIll  eexxiissttee  tteelllleemmeenntt  dd''aauuttrreess  ssppoorrttss  qquuee  llee  ffoooottbbaallll,,  
llee  hhaannddbbaallll  oouu  llee  bbaasskkeett  àà  ddiiffffuusseerr..  DDooiitt--oonn  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  nnee  ddiiffffuusseerr  qquuee  ddeess  ssppoorrttss  ""ddee  mmaassssee""  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ddiiffffuussiioonn  dduu  ssppoorrtt,,  eett  nnoottaammmmeenntt  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ddiiffffuusseerr  ""eenn  ccllaaiirr""  ddeess  
éévvéénneemmeennttss  ssppoorrttiiffss,,  ssoonntt  eennccaaddrrééeess  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  eett  nnoouuss  aavvoonnss  uunn  ddééccrreett  qquuii  lliissttee  lleess  éévvéénneemmeennttss  
qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  ddiiffffuussééss  eenn  ccllaaiirr..  NNoouuss  aalllloonnss  rreevvooiirr  cceettttee  lliissttee  ppaarrccee  qquuee  llee  ddééccrreett  eesstt  oobbssoollèèttee..  
NNoouuss  aalllloonnss  ééggaalleemmeenntt  rreeddééffiinniirr  llee  ccoonnttrraatt  dd''oobbjjeeccttiiff  aavveecc  llaa  cchhaaîînnee  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ppoouurr  êêttrree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  pprréécciiss  
ssuurr  sseess  oobblliiggaattiioonnss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  ssppoorrtt..  IIll  eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ffoorrtt  ddoommmmaaggee  qquuee  nnoouuss  nnee  ppuuiissssiioonnss  ppaass  ddaavvaannttaaggee  
mmééddiiaattiisseerr  ttoouuss  cceess  ggrraannddss  ssppoorrttiiffss  qquuee  ssoonntt  aauussssii  bbiieenn  ll''ééqquuiippee  ddee  hhaanndd  qquuee  LLuucciiee  DDeeccoossssee,,  MMaauurreeeenn  NNiissssiimmaa,,  
cchhaammppiioonnnneess  ddee  jjuuddoo  eett  dd''eessccrriimmee..  
  
JJMMBB--5599  ::    LLaa  FFFFGGoollff  mmiilliittee  ppoouurr  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  RRYYDDEERR  CCUUPP  eenn  FFRRAANNCCEE  eenn  22001166  oouu  22001188  !!  qquueellllee  eesstt  vvoottrree  
ppoossiittiioonn,,  eett  aaccttiioonn  éévveennttuueellllee  ??    
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  OOnn  ssoouuttiieenntt  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  ppaarrccee  qquuee  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  eesstt  aassssoocciiééee  àà  uunn  pprroojjeett  ddee  
ddéémmooccrraattiissaattiioonn  dduu  ggoollff  eett  dd''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ppeettiittss  ppaarrccoouurrss  ccoommppaaccttss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cc''eesstt  uunnee  ccaannddiiddaattuurree  qquuii  ccooûûttee  ppeeuu,,  
ppuuiissqquuee  llee  ggoollff  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  llaa  RRyyddeerr  CCuupp  eexxiissttee..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  EESSPPAAGGNNOOLLEE  AAUURRAAIITT  DDEECCIIDDEE  DDEE  BBLLAANNCCHHIIRR  CCOONNTTAADDOORR  

LLee  MMoonnddee  --  1144  fféévvrr..  22001111  
  
LL''aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr  ppoouurrrraaiitt  ccoonnnnaaiittrree  uunn  nnoouuvveeaauu  rreebboonnddiisssseemmeenntt,,  eett  nnoonn  ddeess  mmooiinnddrreess,,  ppuuiissqquuee  sseelloonn  llee  qquuoottiiddiieenn  
eessppaaggnnooll  MMaarrccaa,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ddee  ccyycclliissmmee  ((RRFFEECC))  aauurraaiitt  ddéécciiddéé  ddee  bbllaanncchhiirr  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  ddeess  
aaccccuussaattiioonnss  ddee  ddooppaaggee  qquuii  ppeessaaiieenntt  ccoonnttrree  lluuii..  UUnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreepprriissee  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  EEll  PPaaiiss,,  qquuii  cciittee  ddeess  ssoouurrcceess  
pprroocchheess  dduu  ccoommiittéé  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ppoouurr  pprréécciisseerr  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll''aabbssoouuddrree  aauurraaiitt  ééttéé  pprriissee  àà  ll''iissssuuee  dd''uunnee  rrééuunniioonn  
oorrggaanniissééee  eenn  ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree..  LLee  ccoommiittéé  aavvaaiitt  llee  cchhooiixx  eennttrree  bbllaanncchhiirr  llee  ccoouurreeuurr,,  ccoonnffiirrmmeerr  ssaa  ""pprrooppoossiittiioonn""  
dd''uunnee  sseeuullee  aannnnééee  ddee  ssuussppeennssiioonn  oouu  bbiieenn  ppoorrtteerr  llaa  ssuussppeennssiioonn  àà  ddeeuuxx  aannss  ccoommmmee  cc''eesstt  pprréévvuu  ppaarr  llee  rrèègglleemmeenntt  
iinntteerrnnaattiioonnaall..  
SSeelloonn  MMaarrccaa,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  RRFFEECC  sseerraaiieenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  rrééddiiggeerr  uunn  ccoouurrrriieerr  àà  ll''aatttteennttiioonn  ddee  ll''AAggeennccee  
mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  aaffiinn  dd''eexxpplliiqquueerr  lleess  rraaiissoonnss  ddee  lleeuurr  rreevviirreemmeenntt..  CCaarr  cc''eesstt  cceettttee  mmêêmmee  ffééddéérraattiioonn  qquuii  aavvaaiitt  
pprroonnoonnccéé  ddee  mmaanniièèrree  pprréélliimmiinnaaiirree,,  llee  2266  jjaannvviieerr,,  uunnee  ssuussppeennssiioonn  dd''uunn  aann  ccoonnttrree  llee  ccyycclliissttee,,  eenn  rraaiissoonn  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  
aannttiiddooppaaggee  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  ssuurr  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22001100..  
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LLAA  JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE  OOVVTTCCHHAARROOVV  
CCoonnttaaddoorr,,  ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  llaa  GGrraannddee  BBoouuccllee,,  aa  ttoouujjoouurrss  ssoouutteennuu  qquu''iill  nnee  ss''ééttaaiitt  ppaass  ddooppéé  ddéélliibbéérréémmeenntt  eett  qquuee  lleess  
ttrraacceess  ddee  ll''aannaabboolliissaanntt  pprroovveennaaiieenntt  dd''uunnee  vviiaannddee  ccoonnttaammiinnééee  iimmppoorrttééee  dd''EEssppaaggnnee  eett  ccoonnssoommmmééee  dduurraanntt  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  
jjoouurrnnééee  ddee  rreeppooss  ssuurr  llee  TToouurr..  UUnnee  lliiggnnee  ddee  ddééffeennssee  qquuii  aauurraaiitt  ffiinnii  ppaarr  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  iinnssttaanncceess  nnaattiioonnaalleess  eessppaaggnnoolleess,,  
nnoottaammmmeenntt  aauu  vvuu  ddee  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppoonnggiissttee  uukkrraaiinniieenn  DDiimmiittrriijj  OOvvttcchhaarroovv..  SSuussppeenndduu  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  
tteemmppss  ppaarr  ssaa  ffééddéérraattiioonn  ppoouurr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll,,  iill  aavvaaiitt  eennssuuiittee  ééttéé  bbllaanncchhii  eenn  ooccttoobbrree  22001100,,  aapprrèèss  
aavvooiirr  eexxpplliiqquuéé  qquu''iill  aavvaaiitt  ééttéé  vviiccttiimmee  dd''uunnee  iinnttooxxiiccaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree..  
SSeelloonn  EEll  MMuunnddoo,,  ""llaa  FFééddéérraattiioonn  aaddmmeett  qquu''iill  nn''yy  aa  eeuu  nnii  ffaauuttee  nnii  nnéégglliiggeennccee,,  eett  qquuee  llee  pprroodduuiitt  iinntteerrddiitt  eesstt  eennttrréé  ddaannss  ssoonn  
oorrggaanniissmmee  ddee  mmaanniièèrree  aacccciiddeenntteellllee""..  LLaa  FFééddéérraattiioonn  ss''eesstt  rreeffuussééee  àà  ttoouutt  ccoommmmeennttaaiirree..  ""NNoouuss  nn''aavvoonnss  rreeççuu  aauuccuunnee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn..  NNoouuss  aavvoonnss  vvuu  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa  pprreessssee  eessppaaggnnoollee,,  mmaaiiss  
cc''eesstt  ttoouutt"",,  aa  ddééccllaarréé  ll''aaggeenntt  ddee  CCoonnttaaddoorr..  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  ddeevvrraaiitt  rreecceevvooiirr  llaa  lleettttrree  ooffffiicciieellllee  ddeemmaaiinn,,  eett  ppoouurrrraaiitt  
rreepprreennddrree  llaa  ccoommppééttiittiioonn  ppoouurr  ss''aalliiggnneerr  ssuurr  llee  TToouurr  ddee  ll''AAllggaarrvvee,,  qquuii  ddéébbuuttee  mmeerrccrreeddii..  LL''AAMMAA  eett  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddiissppoosseenntt  dd''uunnee  dduurrééee  dd''uunn  mmooiiss  ppoouurr  ccoonntteesstteerr  cceettttee  ddéécciissiioonn  ddeevvaanntt  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt  
((TTAASS))..  
  
  
  

CCOONNTTAADDOORR  ::  GGUUIIMMAARRDD  ««PPAASS  SSUURRPPRRIISS»»    

LLee  FFiiggaarroo  --  1144  fféévvrr..  22001111  
  
  ««JJee  nn''aa  ppaass  ééttéé  ssuurrpprriiss..  AA  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  yy  vvaa  ddee  ssoonn  ccoouupplleett,,  ooùù  ll''ooppppoossiittiioonn  eessppaaggnnoollee  
ttiieenntt  llaa  mmêêmmee  ppoossiittiioonn……  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  eesstt  uunnee  ssttaarr  eenn  EEssppaaggnnee..  IIll  eesstt  ppoolliittiiqquueemmeenntt  ddee  bboonn  ggooûûtt  dd''êêttrree  ddeerrrriièèrree  lluuii  
eett  ddee  llee  ddééffeennddrree..  MMaaiinntteennaanntt,,  cc''eesstt  aauu  ccoonnddiittiioonnnneell..  SSii  cceellaa  ssee  ccoonnffiirrmmee,,  iill  yy  aauurraa  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  uunn  aappppeell  ddee  ll''UUnniioonn  
CCyycclliissttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee..  TToouutt  cceellaa  ssee  tteerrmmiinneerraa  ddeevvaanntt  llee  TTrriibbuunnaall  AArrbbiittrraall  dduu  SSppoorrtt..  JJee  ttrroouuvvee  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree  qquuee  
ll''iinnttrruussiioonn  dduu  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ttrrèèss  mmaallssaaiinnee..  OOnn  ssaaiitt  qquuee  ll''EEssppaaggnnee  aa  ééttéé  llee  ppaayyss  llee  pplluuss  lleenntt,,  llee  pplluuss  rrééccaallcciittrraanntt  àà  vvootteerr  
uunnee  llooii  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  LLee  ccuullttuurree  dduu  ddooppaaggee  aauu  ttrrèèss  hhaauutt  nniivveeaauu  eenn  EEssppaaggnnee  eesstt  eennccoorree  ttrrèèss  aannccrrééee»»,,  aa  ccoommmmeennttéé  
CCyyrriillllee  GGuuiimmaarrdd  ssuurr  IInnffoossppoorrtt..    
  
  
  

AATTHHLLEETTIISSMMEE  ::  DDOOPPAAGGEE  ::  IILL  NN’’YY  AA  PPAASS  QQUUEE  LLEE  CCYYCCLLIISSMMEE  !!  

lleess  DDeessssoouuss  dduu  SSppoorrtt  --  1144  fféévvrr..  22001111  
  
IIll  yy  aa  qquuaattrree  aannss  uunnee  sséérriiee  ddee  tteessttss  aavvaaiitt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  ddeess  aatthhllèètteess,,  mmaaiiss  ««    uunnee  ddiizzaaiinnee  dd''éécchhaannttiilllloonnss  ssuussppeeccttss  
pprréélleevvééss  nn''aavvaaiieenntt  ppaass  ppuu  êêttrree  ddééccllaarrééss  ppoossiittiiffss  àà  ll''EEPPOO  eenn  rraaiissoonn  ddee  ccrriittèèrreess  ddee  ppoossiittiivviittéé  iinnssuuffffiissaammmmeenntt  pprréécciiss..  »»  
aavvaaiitt  ddééccllaarréé  PPiieerrrree  BBoorrddrryy  ,,  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAFFLLDD..  
EEnn  ooccttoobbrree  22001100,,  ggrrââccee  aauu  pprrooggrrèèss  ddee  ll  ‘‘AAMMAA  ((AAggeennccee  MMoonnddiiaallee  AAnnttiiddooppaaggee)),,  uunnee  aauuttrree  aannaallyyssee  aa  ééttéé  pprraattiiqquuééee,,  lleess  
aatthhllèètteess  ccoonncceerrnnééss  ééttaanntt  pprréésseennttss  lloorrss  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss..  
UUnn  sseeuull  nnee  ss’’eesstt  ppaass  mmaanniiffeessttéé,,  FFrrééddéérriicc  DDeenniiss,,  llee  sseeuull  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  ((ddeevvaanntt  hhuuiissssiieerr))..  
SSeess  aannoommaalliieess  ddee  ssuuiivvii  lloonnggiittuuddiinnaall,,  ll''aavvaaiitt  ssoouuvveenntt  ppéénnaalliisséé  àà  ccaauussee  ddeess  ccoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss  àà  llaa  pprraattiiqquuee  ssppoorrttiivvee..  
LLee  ssppoorrttiiff,,  ââggéé  ddee  3355  aannss,,  nnee  ddeemmaannddeerraa  ppaass  ddee  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  eett  aa  ddéécciiddéé  ddee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  ssaa  ccaarrrriièèrree..  
  
  
  

AAFFFFAAIIRREE  CCOONNTTAADDOORR::  LL''EESSPPAAGGNNEE  EESSTT--EELLLLEE  TTRROOPP  CCLLEEMMEENNTTEE  AAVVEECC  SSEESS  SSPPOORRTTIIFFSS??  

2200mmiinnuutteess..ffrr  --  1155  fféévvrr..  22001111  
  
CCYYCCLLIISSMMEE  ––  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  22001100,,  qquuii  vviieenntt  dd''êêttrree  bbllaanncchhii  ppaarr  ssaa  ffééddéérraattiioonn,,  aa  ppuu  ccoommpptteerr  ssuurr  llee  
ssoouuttiieenn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ZZaappaatteerroo..........  
««LLee  ddooppaaggee  eesstt  uunn  pprroobbllèèmmee  ffrraannççaaiiss,,  ccrréééé  ppaarr  llaa  FFrraannccee  aavveecc  sseess  llooiiss  eett  qquuee  llaa  FFrraannccee  ddooiitt  rrééssoouuddrree  ssaannss  iimmpplliiqquueerr  
lleess  aauuttrreess»»..  CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn  ssttuuppééffiiaannttee  aavveecc  llee  rreeccuull  ddaattee  ddee  11999999  eett  éémmaannee  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  VVuueellttaa,,  LLuuiiss  FFeelliippee  
SSaaiinnzz..  UUnn  tteemmppss  pprréésseerrvvéé  eenn  aappppaarreennccee  ppaarr  lleess  ssccaannddaalleess  ddee  ddooppaaggeess  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  ddee  llee  FFrraannccee  ((aaffffaaiirree  FFeessttiinn  eenn  
11999988))  eett  ll’’IIttaalliiee  ((ddeesscceennttee  ddeess  ccaarraabbiinniieerrss  ssuurr  llee  GGiirroo  22000011)),,  ll’’EEssppaaggnnee  ccrriissttaalllliissee  lleess  ccrriittiiqquueess  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  
aavveecc  ll’’aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr,,  lleess  ccoonnttrrôôlleess  ppoossiittiiffss  dd’’EEzzeeqquuiieell  MMoossqquueerraa  ((22ee  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  VVuueellttaa))  eett  ddeess  vvééttééttiisstteess  DDaavviidd  
GGaarrcciiaa  DDaa  PPeennaa  eett  MMaarrggaarriittaa  FFuullllaannaa,,  ssaannss  oouubblliieerr  llaa  ssuussppeennssiioonn  dd’’AAlleejjaannddrroo  VVaallvveerrddee..    
  
««UUnn  ggrraanndd  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  nnooss  ccaass  ddee  ddooppaaggee  vviieenntt  dd''EEssppaaggnnee»»  
EEnn  ddéécciiddaanntt  ddee  nnee  ppaass  ssaannccttiioonnnneerr  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  aayyaanntt  rréévvéélléé  ddeess  ttrraacceess  ddee  cclleennbbuuttéérrooll,,  llaa  
FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ddee  ccyycclliissmmee  ((RRFFEECC))    rriissqquuee  ddee  rraavviivveerr  llaa  tthhèèssee  dd’’uunn  ppaayyss  llaaxxiissttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee,,  
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eett  qquuii  aa  aatttteenndduu  22000077  ppoouurr  vvootteerr  uunnee  llooii  ccrriimmiinnaalliissaanntt  cceettttee  pprraattiiqquuee..  CCrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  oobblliiggee  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd''EEttaatt  aauuxx  
ssppoorrttss,,  JJaaiimmee  LLiissssaavveettsskkyy,,  aa  rréédduuiitt  ffiinn  22001100  ddee  22,,77%%    llee  bbuuddggeett  ddee  ll''AAggeennccee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAEEAA))..  
EEnn  ooccttoobbrree  mmêêmmee  llee  ttrrèèss  ddiipplloommaattee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII)),,  PPaatt  MMccQQuuaaiidd,,  nn’’aa  ppaass  mmââcchhéé  sseess  
mmoottss  vviiss  àà  vviiss  dduu  ppaayyss  qquuii  aa  ddoonnnnéé  lleess  cciinnqq  ddeerrnniieerrss  vvaaiinnqquueeuurrss  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee..  ««UUnn  ggrraanndd  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  nnooss  
ccaass  ddee  ddooppaaggee  vviieenntt  dd''EEssppaaggnnee  eett  iill  nnee  sseemmbbllee  ppaass  yy  aavvooiirr,,  ppoouurr  ll''iinnssttaanntt,,  ddee  vvoolloonnttéé  ddee  ss''aattttaaqquueerr  aauu  pprroobbllèèmmee..  CCeellaa  
ddooiitt  vveenniirr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt»»..  
  
ZZaappaatteerroo  llee  ddééffeenndd  ssuurr  TTwwiitttteerr  
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  JJoosséé  LLuuiiss  RRooddrriigguueezz  ZZaappaatteerroo  aa  ttoouujjoouurrss  aaffffiicchhéé  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  CCoonnttaaddoorr..    LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  
ffééddéérraattiioonn  ddooiitt  rraavviirr  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ssoocciiaalliissttee  qquuii  aa  ppllaaiiddéé  llaa  ccaauussee  dduu  MMaaddrriillèènnee  ssuurr  ssoonn  TTwwiitttteerr  ooffffiicciieell::  ««IIll  nn’’yy  aa  
aauuccuunnee  rraaiissoonn  jjuurriiddiiqquuee  ddee  ssaannccttiioonnnneerr  CCoonnttaaddoorr»»,,  ppuubblliiaaiitt--iill  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr..  CCee  ssoouuttiieenn  aaiinnssii  qquuee  cceelluuii  ddee  JJaaiimmee  
LLiissssaavveettsskkyy  eett  dd’’AAnnggeell  JJuuaanneess  ((pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAuuddiieennccee  nnaattiioonnaallee,,  pplluuss  hhaauuttee  iinnssttaannccee  ppéénnaallee  dduu  ppaayyss))  ddoonnnneenntt  
ll’’iimmpprreessssiioonn  dd’’uunn  ppaayyss  qquuii  ffaaiitt  ffrroonntt  ffaaccee  aauuxx  ccrriittiiqquueess  ss’’aabbaattttaanntt  ssuurr  ssoonn  cchhaammppiioonn..  ««LL’’EEssppaaggnnee  iinnnnoocceennttee  CCoonnttaaddoorr»»  
nn’’aa  dd’’aaiilllleeuurrss  ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ttiittrreerr  llee  qquuoottiiddiieenn  EEll  PPaaiiss  mmaarrddii..  
MMaaiiss  llee  ddeerrnniieerr  mmoott  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree  nnee  rreevviieenntt  ppaass  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll  oouu  àà  llaa  RRFFEECC..  LL’’UUCCII  eett  ddee  ll''AAggeennccee  
mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  ddiissppoosseenntt  eennccoorree  dd’’uunn  mmooiiss  ppoouurr  ddééppoosseerr  uunn  rreeccoouurrss  ddeevvaanntt  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt  
((TTAASS))..  MMêêmmee  aavveecc  sseess  ssoouuttiieennss  ddee  ppooiiddss,,  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  aassssuurréé  dd’’êêttrree  aauu  ddééppaarrtt  dduu  TToouurr  ddee  
FFrraannccee  llee  22  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn..  
  
  
  

LL''UUCCII  SSEE  PPRROONNOONNCCEERRAA  AAPPRREESS  RREECCEEPPTTIIOONN  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  CCOOMMPPLLEETT  

EEuurrooppee11  --  1155  fféévvrr..  22001111  
          
LL''UUCCII  aannnnoonncceerraa  ssii  eellllee  ffaaiitt  aappppeell  aauupprrèèss  dduu  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt  ((TTAASS))  ddaannss  lleess  3300  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  llaa  rréécceeppttiioonn  dduu  
ddoossssiieerr  ccoommpplleett  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee,,  qquuii  aa  bbllaanncchhii  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  ddee  ddooppaaggee..  ""EEnn  pprreennaanntt  
aaccttee  ddeess  ddiifffféérreenncceess  eennttrree  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  llaa  pprrooppoossiittiioonn  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ffaaiittee  aauu  ccoouurreeuurr  ppaarr  llee  
rraappppoorrtteeuurr  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  ddee  llaa  RRFFEECC  eett  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  eexxpprriimmééeess  ddaannss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  
aannnnoonnccééee  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  ll''UUCCII  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  dd''ééttuuddiieerr  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  lleess  mmoottiiffss  àà  llaa  bbaassee  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn  aavvaanntt  ddee  
ssee  pprroonnoonncceerr..  CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  rrèègglleemmeenntt,,  ll''UUCCII  aatttteenndd  ddoonncc  ddee  ppoouuvvooiirr  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ddoossssiieerr  ccoommpplleett  ddee  
llaa  RRFFEECC..  UUnnee  ffooiiss  qquuee  cceettttee  ddooccuummeennttaattiioonn  lluuii  aauurraa  ééttéé  ffoouurrnniiee,,  ll''UUCCII  ssee  ddéétteerrmmiinneerraa  ddaannss  lleess  3300  jjoouurrss  ssuuiivvaannttss""..  
  
  
  

BBAASSKKEETT//DDOOPPAAGGEE  --  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  TTUURRQQUUEE  LLEEVVEE  LLAA  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  DDEE  LL''AAMMEERRIICCAAIINNEE  TTAAUURRAASSII  

RRTTLL  SSppoorrtt  --  1166  fféévvrr..  22001111    
  
LLaa  FFééddéérraattiioonn  ttuurrqquuee  ddee  bbaasskkeett--bbaallll  aa  lleevvéé  llaa  ssuussppeennssiioonn  pprroovviissooiirree  pprroonnoonnccééee  ccoonnttrree  DDiiaannaa  TTaauurraassii,,  ddoouubbllee  
cchhaammppiioonnnnee  oollyymmppiiqquuee  eett  dduu  mmoonnddee  aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  aapprrèèss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  aauu  mmooddaaffiinniill  ((uuttiilliisséé  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  ttrroouubblleess  dduu  ssoommmmeeiill))  eenn  nnoovveemmbbrree  lloorrss  dd''uunn  mmaattcchh  ddee  CChhaammppiioonnnnaatt  aavveecc  ssoonn  cclluubb  FFeenneerrbbaahhççee  
qquuii,,  ddeeppuuiiss  ll''aa  lliicceenncciiééee..  ""NNoottrree  ccoonnsseeiill  aa  ééttéé  iinnffoorrmméé  qquuee  llee  cceennttrree  ttuurrcc  ddee  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  aavvaaiitt  rreettiirréé  sseess  
cceerrttiiffiiccaattss  dd''aannaallyysseess  rreellaattiiffss  aauuxx  éécchhaannttiilllloonnss  AA  eett  BB  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttuuddiiéé  llaa  ddééffeennssee  tteecchhnniiqquuee  pprréésseennttééee  ppaarr  llaa  
ssppoorrttiivvee"",,  aaffffiirrmmee  llee  ccoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddaannss  uunn  ddooccuummeenntt  rreepprroodduuiitt  ppaarr  FFeenneerrbbaahhççee..  ""NNoouuss  aavvoonnss  
ddéécciiddéé  ddee  lleevveerr  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  llee  1100  ddéécceemmbbrree  ccoonnttrree  DDiiaannaa  TTaauurraassii  ppoouurr  nnee  ppaass  ccoommmmeettttrree  dd''iinnjjuussttiiccee  ccoonnttrree  llaa  
ssppoorrttiivvee  eett  ssoonn  cclluubb"",,  aajjoouuttee  ccee  tteexxttee..  TTaauurraassii  rriissqquuaaiitt  uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  ddeeuuxx  aannss  qquuii  aauurraaiitt  ppuu  lluuii  ccooûûtteerr  ssaa  
pprréésseennccee  aauuxx  JJOO  ddee  LLoonnddrreess..  
  


