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HHOOWWMMAANN  ::  ""UUNN  PPRROOBBLLEEMMEE  DDEE  SSAANNTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE""    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  2244  fféévvrr..  22001111  
  
DDaavviidd  HHoowwmmaann,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAggeennccee  MMoonnddiiaallee  AAnnttiiddooppaaggee  qquuii  aa  rréécceemmmmeenntt  ddééccllaarréé  qquuee  ""ll’’aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr  nn’’ééttaaiitt  
ppaass  cclloossee"",,  aa  tteennuu  àà  ffaaiirree  ppaasssseerr  uunn  mmeessssaaggee  ssuurr  llee  ddooppaaggee  ddaannss  llee  ssppoorrtt  eett  ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  ccyycclliissmmee,,  ssiiggnnaallaanntt  qquuee  
cceellaa  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  ppeerrççuu  ccoommmmee  uunn  ""pprroobbllèèmmee  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee""..  
CC’’eesstt  dduurraanntt  uunn  FFoorruumm  EEuurrooppééeenn  ssuurr  llee  SSppoorrtt  àà  BBuuddaappeesstt  qquuee  HHoowwmmaann  aa  ccoonnffiiéé  qquuee  ""llee  ddooppaaggee  ddaannss  llee  ssppoorrtt  [[lleess  
pprroodduuiittss  ddooppaannttss]]  ééttaaiitt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  lluuccrraattiiffss  qquuee  lleess  ddiifffféérreenntteess  ddrroogguueess  ccoommmmee  ll’’hhéérrooïïnnee..""  IIll  ssoouuhhaaiittee  ssuurrttoouutt  qquuee  
ttoouuss  lleess  ppaayyss  aaddoopptteenntt  uunnee  llééggiissllaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  pprroottééggeerr  lleess  aatthhllèètteess  eett  ssuurrttoouutt  
lleess  jjeeuunneess  ::  ""CCeess  ssuubbssttaanncceess  ssoonntt  mmaauuvvaaiisseess  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ddeess  jjeeuunneess,,  ppoouurr  nnooss  aatthhllèètteess  ddee  hhaauutt--nniivveeaauu  mmaaiiss  aauussssii  
ppoouurr  lleess  aammaatteeuurrss..  CC’’eesstt  tteelllleemmeenntt  lluuccrraattiiff  qquuee  cceellaa  aattttiirree  bbeeaauuccoouupp  ddee  ttrraaffiiqquuaannttss..  LLoorrssqquuee  vvoouuss  iinnvveessttiisssseezz  uunn  ddoollllaarr,,  
vvoouuss  eenn  rrééccuuppéérreezz  110000  eenn  mmooyyeennnnee..  CC’’eesstt  nnoorrmmaall  qquuee  ddeess  mmaauuvvaaiisseess  ppeerrssoonnnneess  ffaasssseenntt  dduu  cchhiiffffrree  ssuurr  cceellaa..  JJee  ddééccllaarree  
qquuee  llee  ddooppaaggee  eesstt  uunn  rrééeell  pprroobbllèèmmee  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee..""  
IIll  aa  aauussssii  vvoouulluu  ddéénnoonncceerr  lleess  uussaaggeess  ddee  ssttéérrooïïddeess  ddaannss  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess  bboovviinnss  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee  mmaaiiss  
ssuurrttoouutt  eenn  CChhiinnee..  IIll  yy  aa  qquueellqquueess  mmooiiss,,  2222  aatthhllèètteess  pprréésseennttss  ssuurr  ddiifffféérreenntteess  éépprreeuuvveess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  eenn  CChhiinnee  aavvaaiitt  
ééttéé  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  ::  ""IIll  sseemmbbllee  qquuee  ll’’oonn  aa  ddeess  pprreeuuvveess  qquuee  cceerrttaaiinnss  bbœœuuffss  vveennaanntt  ddee  CChhiinnee  
ppoouurrrraaiieenntt  aavvooiirr  ééttéé  ssttiimmuullééss  aavveecc  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eenn  mmaassssee  ddee  ssttéérrooïïddeess..  NNoouuss  aatttteennddoonnss  ll’’aavviiss  ddee  llaa  CChhiinnee  ssuurr  ccee  ssuujjeett..""  
  
  
  

LLEE  DDOOPPAAGGEE  OOMMNNIIPPRREESSEENNTT  DDAANNSS  LLEE  FFIITTNNEESSSS  AAMMAATTEEUURR  

RRTTLL  IInnffoo  --  2244  fféévvrr..  22001111  
  
CC''eesstt  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  jjoouurrnnaauuxx  ddee  SSuuddpprreessssee..  EEnn  22001100,,  5588%%  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  ddeess  aammaatteeuurrss  oouu  ddeess  
pprrooss  ddee  llaa  ggoonnfflleettttee  oonntt  ééttéé  ppoossiittiiffss..  GGaannggrreennéé  ppaarr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ddooppaaggee,,  llee  mmiilliieeuu  dduu  bbooddyybbuuiillddiinngg  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  
ccoonnttaammiinneerr  lleess  ssaalllleess  ddee  ffiittnneessss..  
LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  22001100  ddee  llaa  cceelllluullee  aannttiiddooppaaggee  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ffrraannççaaiissee  ssoonntt  ccllaaiirreess::  ssuurr  lleess  1122  ccoonnttrrôôlleess  eeffffeeccttuuééss  
ddaannss  lleess  ssaalllleess,,  sseepptt  ssee  ssoonntt  rréévvééllééss  ppoossiittiiffss,,  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ppoouurr  pprriissee  ddee  pprroodduuiittss  aannaabboolliissaannttss  oouu  ddee  tteessttoossttéérroonnee..  
LLee  ccoonnssttaatt  nn’’eesstt  ppaass  nneeuuff::  eenn  22000099,,  llee  ttaauuxx  ddee  ppoossiittiivviittéé  ss’’éélleevvaaiitt  àà  4455%%  eett  àà  110000%%  eenn  22000088..  DDeess  ttaauuxx  
iimmpprreessssiioonnnnaannttss  ppuuiissqquuee  ttoouuss  mmiilliieeuuxx  ssppoorrttiiffss  ccoonnffoonndduuss,,  5500  ccaass  ssee  ssoonntt  rréévvééllééss  ppoossiittiiffss  ssuurr  11..111133  ccoonnttrrôôlleess  eeffffeeccttuuééss,,  
ssooiitt  44,,4499%%  ddeess  ccaass..  
LLeess  ssaalllleess  ccoonnttrrôôllééeess  ééttaaiieenntt  ddééjjàà  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ssuussppeecctteess,,  ccee  qquuii  bbiiaaiissee  lleess  ssttaattiissttiiqquueess,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttrree  ddeess  
SSppoorrttss  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ffrraannççaaiissee  AAnnddrréé  AAnnttooiinnee,,  qquuii  jjuuggee  ttoouutteeffooiiss  cceess  éélléémmeennttss  ssuuffffiissaammmmeenntt  iinnqquuiiééttaannttss..  IIll  aa  
cchhaarrggéé  uunn  ccaabbiinneett  dd’’eexxppeerrttss  ddee  ddrreesssseerr  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  eenn  vviigguueeuurr  eenn  FFllaannddrree  eett  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  
LL’’oobbjjeeccttiiff  ccoonnssiissttee  àà  pprrééppaarreerr  uunn  pprroojjeett  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,  dd’’aaggrréémmeenntt  ddee  llaabbeelllliissaattiioonn  ddeess  cceennttrreess  ddee  ffiittnneessss..  
LLee  mmiinniissttrree  rraappppeellllee  qquu''uunnee  aaccttiioonn  eesstt  mmeennééee  aavveecc  lleess  ppaarrqquueettss  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  llee  ddooppaaggee  eett  qquuee  lleess  ccoonnttrrôôlleess  ssee  ffoonntt  
àà  pprréésseenntt  eenn  pprréésseennccee  ddee  ppoolliicciieerrss..  
  
  
  

JJUUDDOO  ::  TTOONNGG  WWEENN  GGAAGGNNEE  EENN  AAPPPPEELL  

QQuuoottiiddiieenn  dduu  PPeeuuppllee  --  2244  fféévvrr..  22001111  
  
LLaa  cchhaammppiioonnnnee  oollyymmppiiqquuee  cchhiinnooiissee  ddee  jjuuddoo  TToonngg  WWeenn  eennggrraannggee  uunnee  nnoouuvveellllee  vviiccttooiirree  mmaaiiss  ssuurr  ttaappiiss  vveerrtt  cceellllee--ccii..  EEnn  
eeffffeett  llee  vveerrddiicctt  ddee  ll''aappppeell  ddee  llaa  cchhaammppiioonnnnee  ccoonnttrree  uunnee  ssaannccttiioonn  ddee  22  aannss  eett  ddeemmii  eenn  rraaiissoonn  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  aauu  
cclleennbbuutteerrooll  vvaa  ddaannss  llee  sseennss  ddee  ll''aaccccuussééee,,  qquuii  mmeett  eenn  ccaauussee  llaa  vviiaannddee  cchhiinnooiissee  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..    
LLaa  CCoouurr  AArrbbiittrraallee  dduu  SSppoorrtt  aannnnuullee  llaa  ssuussppeennssiioonn  iinnfflliiggééee  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  JJuuddoo  eenn  rraaiissoonn  dd''uunn  vviiccee  
ddee  ffoorrmmee  lloorrss  ddeess  tteessttss  eenn  llaabboorraattooiirree..  CCoonnssééqquueennccee  ddiirreeccttee,,  TToonngg  WWeenn  rreettrroouuvvee  lleess  ttiittrreess  qquuii  lluuii  aavvaaiieenntt  ééttéé  rreettiirrééss..  
EEllllee  aavvaaiitt  tteessttééee  ppoossiittiivvee  aauu  cclleennbbuutteerrooll,,  llaa  mmêêmmee  ssuubbssttaannccee  qquuee  ddaannss  llee  ccaass  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  aapprrèèss  ssaa  vviiccttooiirree  eenn  
pplluuss  ddee  7788kkgg  eenn  aaooûûtt  22000099  lloorrss  ddeess  cchhaammppiioonnnnaattss  dduu  mmoonnddee  àà  RRootttteerrddaamm  aauuxx  PPaayyss--BBaass..  LLaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  JJuuddoo  aavvaaiitt  
eennssuuiittee  oorrddoonnnnéé  uunn  tteesstt  ssuurr  llee  22èèmmee  éécchhaannttiilllloonn  pprréélleevvéé  aalloorrss,,  uunn  tteesstt  qquuii  rréévvééllaaiitt  llàà  eennccoorree  ddeess  ttrraacceess  ddee  cclleennbbuutteerrooll,,  
ssaannss  ttoouutteeffooiiss  lluuii  rraappppeelleerr  qquu''eellllee  ppoouuvvaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ssee  ffaaiirree  tteesstteerr  aauuxx  llaabboorraattooiirreess  mmoonnddiiaauuxx  ddee  ll''AAggeennccee  MMoonnddiiaallee  
AAnnttii--ddooppaaggee  àà  CCoollooggnnee  eenn  AAlllleemmaannggee..  LLaa  CCoouurr  AArrbbiittrraallee  dduu  SSppoorrtt  jjuuggee  qquu''aauuccuunnee  vviioollaattiioonn  nn''aa  ééttéé  ééttaabblliiee  eenn  rraaiissoonn  ddee  
llaa  nnoonn  vvaalliiddiittéé  ooffffiicciieellllee  ddee  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB..    
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UUNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDUU  CCIIOO  RREEFFUUTTEE  LL''AARRGGUUMMEENNTT  DDEE  DDOOPPAAGGEE  PPAARR  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  

TThhee  CCaannaaddiiaann  PPrreessss  --  2255  fféévvrr..  22001111  
  
LLOONNDDRREESS  ——  UUnn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  CCIIOO  aaffffiirrmmee  qquu''iill  nn''aa  jjaammaaiiss  vvuu  aauuccuunnee  pprreeuuvvee  ccoonnvvaaiinnccaannttee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  
ccoonncclluurree  qquuee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  vviiaannddee  ccoonnttaammiinnééee  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr  uunn  tteesstt  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  oouu  àà  dd''aauuttrreess  
ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess..  
DDaannss  uunnee  eennttrreevvuuee  aaccccoorrddééee  àà  ll''AAssssoocciiaatteedd  PPrreessss,,  llee  pprrooffeesssseeuurr  AArrnnee  LLjjuunnggqqvviisstt  pprréétteenndd  qquuee  lleess  aaffffiirrmmaattiioonnss  ddee  
ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  ddeess  aalliimmeennttss  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  ddooppaaggee  ssoonntt  ddee  ««vviieeiilllleess  hhiissttooiirreess»»  ddaattaanntt  ddee  pplluuss  ddee  3300  aannss  eett  qquuii  
nn''oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé  aacccceeppttééeess  ppaarr  uunn  ttrriibbuunnaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ssppoorrtt..  
LLjjuunnggqqvviisstt,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  mmééddiiccaallee  dduu  CCoommiittéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  oollyymmppiiqquuee  eett  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAggeennccee  
mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee,,  aa  ddééccllaarréé  qquu''iill  ddoouuttee  ddeess  pprréétteennttiioonnss  ddee  ddooppaaggee  aacccciiddeenntteell  ——  uunnee  ddééffeennssee  uuttiilliissééee  ppaarr  llee  
cchhaammppiioonn  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  eett  dd''aauuttrreess..  
LLjjuunnggqqvviisstt  aa  pprréécciisséé  qquuee  llee  mmoonnddee  dduu  ssppoorrtt  ddooiitt  ccoonnttiinnuueerr  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ddee  ««rreessppoonnssaabbiilliittéé  
iinnccoonnddiittiioonnnneellllee»»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  qquuee  lleess  aatthhllèètteess  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ccee  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  lleeuurr  oorrggaanniissmmee..  
««BBiieenn  eenntteenndduu,,  uunn  ttrriibbuunnaall  ppaarrddoonnnneerraaiitt  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssii  oonn  ppoouuvvaaiitt  pprroouuvveerr  àà  110000  ppoouurr  cceenntt  qquuee  cc''eesstt  aacccciiddeenntteell,,  
qquu''iill  ééttaaiitt  ttoottaalleemmeenntt  iimmppoossssiibbllee  ddee  vvéérriiffiieerr,,  aa--tt--iill  nnoottéé..  JJuussqquu''iiccii,,  nnoouuss  nn''aavvoonnss  ppaass  eeuu  uunn  tteell  ccaass..»»  
LLjjuunnggqqvviisstt  aa  ddééccllaarréé  qquu''iill  nnee  ppoouuvvaaiitt  ccoommmmeenntteerr  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  llee  ccaass  ddee  CCoonnttaaddoorr,,  qquuii  aa  ééttéé  bbllaanncchhii  ppaarr  llaa  ffééddéérraattiioonn  
eessppaaggnnoollee  ddee  ccyycclliissmmee  ccee  mmooiiss--ccii  aapprrèèss  aavvooiirr  aattttrriibbuuéé  ssoonn  tteesstt  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  aauu  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  FFrraannccee  àà  llaa  
ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  bbooeeuuff  ccoonnttaammiinnéé  eessppaaggnnooll..  
LLaa  FFééddéérraattiioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  ééttuuddiiee  cceettttee  ddéécciissiioonn  aavvaanntt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  ssii  eellllee  ffeerraa  aappppeell..  LL''AAMMAA  ppeeuutt  
ééggaalleemmeenntt  iinntteerrjjeetteerr  aappppeell  ddeevvaanntt  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt..  
««CCee  nn''eesstt  ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquu''uunnee  ffééddéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  eexxccuussee  sseess  aatthhllèètteess,,  aa  mmeennttiioonnnnéé  LLjjuunnggqqvviisstt  aauu  ccoouurrss  dd''uunnee  
eennttrreevvuuee  ttéélléépphhoonniiqquuee  ddeeppuuiiss  llaa  SSuuèèddee..  CC''eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  aavvoonnss  uunn  ddiissppoossiittiiff  ppoouurr  ffaaiirree  aappppeell..  
««NNoouuss  aavvoonnss  eeuu  ddeess  ccaass  ddee  ccee  ggeennrree,,  qquuii  rreemmoonntteenntt  aauussssii  llooiinn  qquuee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11998800,,  eett  jjuussqquu''iiccii  aauuccuunn  jjuurryy  nn''aa  
aacccceeppttéé  cceess  aarrgguummeennttss  àà  llaa  ffiinn,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  NNoouuss  aavvoonnss  eeuu  ddeess  oorrggaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  qquuii  oonntt  eexxccuusséé  cceess  aatthhllèètteess..  
MMaaiiss  qquuaanndd  llaa  ddéécciissiioonn  ffiinnaallee  eesstt  ttoommbbééee,,  iillss  oonntt  ttoouuss  ééttéé  jjuuggééss  ccoouuppaabblleess..»»  
EEnn  22000099,,  uunn  ccoommiittéé  dduu  TTAASS  aavvaaiitt  rreejjeettéé  lleess  aallllééggaattiioonnss  dduu  ccaannooééiissttee  ppoolloonnaaiiss  AAddaamm  SSeerroocczzyynnsskkii  sseelloonn  lleessqquueelllleess  ssoonn  
tteesstt  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  aauuxx  JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess  ddee  PPéékkiinn  ééttaaiitt  llee  rrééssuullttaatt  ddee  ««ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree»»..  LLee  ttéémmooiinn  
eexxppeerrtt  dduu  CCIIOO  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree  aavvaaiitt  rreejjeettéé  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd''uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aacccciiddeenntteellllee..  
LLee  cclleennbbuuttéérrooll  eesstt  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess  ddee  ll''AAMMAA  ccoommmmee  uunn  aannaabboolliissaanntt  qquuii  rreennffoorrccee  lleess  mmuusscclleess  eett  
éélliimmiinnee  lleess  ggrraaiisssseess..  IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  uuttiilliisséé  iillllééggaalleemmeenntt  ppaarr  lleess  éélleevveeuurrss  ppoouurr  aauuggmmeenntteerr  llaa  mmaassssee  mmuussccuullaaiirree  dduu  
bbééttaaiill..  
LLjjuunnggqqvviisstt  aa  rraappppeelléé  llee  ccaass  aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  11998800  dd''uunn  llaanncceeuurr  ddee  ppooiiddss  nnoorrvvééggiieenn,,  qquuii  aa  aattttrriibbuuéé  ssoonn  tteesstt  ppoossiittiiff  
àà  llaa  nnoouurrrriittuurree,,  uunnee  aaffffaaiirree  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  àà  ll''aaddooppttiioonn  ddee  llaa  rrèèggllee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  iinnccoonnddiittiioonnnneellllee..  
««VVoouuss  ddeevveezz  vvoouuss  aassssuurreerr  vvoouuss--mmêêmmee  qquuee  vvoouuss  nnee  rreecceevveezz  ppaass  ddee  ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess  ddaannss  vvoottrree  ccoorrppss  ddee  ttoouutteess  
lleess  mmaanniièèrreess..  
LLjjuunnggqqvviisstt  aa  aauussssii  aaccccoorrddéé  ppeeuu  ddee  ccrrééddiitt  àà  uunnee  rréécceennttee  ééttuuddee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  ppaarr  llee  
llaabboorraattooiirree  aaccccrrééddiittéé  ppaarr  ll''AAMMAA  àà  CCoollooggnnee,,  eenn  AAlllleemmaaggnnee..  LLee  llaabboorraattooiirree  aa  ccoonnssttaattéé  qquuee  2222  ddeess  2288  vvooyyaaggeeuurrss  ddee  rreettoouurr  
eenn  AAlllleemmaaggnnee  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  CChhiinnee  oonntt  ééttéé  tteessttééss  ppoossiittiiffss  àà  ddee  ffaaiibblleess  nniivveeaauuxx  ddee  cclleennbbuuttéérrooll,,  ffoorrtt  pprroobbaabblleemmeenntt  
eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  mmaauuvvaaiissee  uuttiilliissaattiioonn  dduu  mmééddiiccaammeenntt  ddaannss  ll''éélleevvaaggee  bboovviinn..  
LL''ééttuuddee  aa  ééttéé  iinniittiiééee  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  ccaass  dduu  jjoouueeuurr  ddee  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee  aalllleemmaanndd  DDiimmiittrriijj  OOvvttcchhaarroovv,,  qquuii  aa  uuttiilliisséé  ll''eexxccuussee  
ddee  llaa  vviiaannddee  ccoonnttaammiinnééee  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  aauu  cclleennbbuuttéérrooll..  LLaa  ffééddéérraattiioonn  aalllleemmaannddee  aa  ddéécciiddéé  ddee  nnee  ppaass  lluuii  
iimmppoosseerr  ddee  ssuussppeennssiioonn,,  eett  ll''AAMMAA  aa  cchhooiissii  ddee  nnee  ppaass  ffaaiirree  aappppeell..  
  
  
  

JJOOUUAANNNNOO  VVEEUUTT  UUNN  AAPPPPEELL  DDEE  LL''UUCCII©©  PPAANNOORRAAMMIICC      

SSppoorrtt336655..ffrr  --  2266  fféévvrr..  22001111  
  
DDaannss  uunnee  iinntteerrvviieeww  eexxcclluussiivvee,,  llaa  mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  nnoouuss  aa  ccoonnffiiééss  qquu''eellllee  ssoouuhhaaiittaaiitt  qquuee  ll''UUnniioonn  
ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  oouu  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ffaassssee  aappppeell  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ddee  nnee  
ppaass  ssuussppeennddrree  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr..        
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ssee  vveeuutt  ttrrèèss  ffeerrmmee  aavveecc  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ddooppaaggee..  DDaannss  ll''eennttrreettiieenn  eexxcclluussiiff  qquu''eellllee  nnoouuss  aa  aaccccoorrddéé,,  llaa  
mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss  eessttiimmee  qquuee  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  oouu  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ffaassssee  aappppeell  ddee  llaa  
ddéécciissiioonn  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ddee  nnee  ppaass  ssuussppeennddrree  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr..  ««  LL''aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr  llaaiissssee  ssuuppppoosseerr  uunnee  
cceerrttaaiinnee  ffoorrmmee  dd''iinndduullggeennccee..  IIll  eesstt  vviivveemmeenntt  ssoouuhhaaiittaabbllee  qquuee  ll''UUnniioonn  CCyycclliissttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  oouu  qquuee  ll''AAggeennccee  
MMoonnddiiaallee  AAnnttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  ffaassssee  aappppeell  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn  eett  nnee  ddoonnnnee  ppaass  llee  sseennttiimmeenntt  dd''uunn  cceerrttaaiinn  llaaxxiissmmee,,  aa--tt--eellllee  
eexxpplliiqquuéé..  IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  aalllleerr  jjuussqquu''àà  uunnee  ssaannccttiioonn  ppéénnaallee  ccoonnttrree  lleess  ssppoorrttiiffss  mmaaiiss  iill  ffaauutt  ttaappeerr  ffoorrtt..  ((......))  CC''eesstt  uunnee  mmaaffiiaa  
qquu''iill  yy  aa  ddeerrrriièèrree  llee  ddooppaaggee  ((....))  oonn  nn''eesstt  ppaass  oobblliiggéé  dd''êêttrree  ddooppéé  ppoouurr  ffaaiirree  dduu  ssppoorrtt  eett  aavvooiirr  ddee  ggrraannddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess..  
EEtt  qquuaanndd  oonn  eesstt  ddooppéé,,  oonn  nn''eesstt  ppaass  uunn  cchhaammppiioonn..  »»  
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LLEE  PPAANNEELL  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  PPRREEPPAARREE  LL''EEUURROO  

UUEEFFAA..ccoomm  --  2288  fféévvrr..  22001111  
  
LLee  ppaanneell  aannttiiddooppaaggee  ddee  ll''UUEEFFAA  ss''eesstt  rrééuunnii  aaffiinn  dd''aabboorrddeerr  lleess  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss  eenn  tteerrmmeess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  eett  
llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ll''UUEEFFAA  EEUURROO  22001122..    
ÀÀ  ll''ooccccaassiioonn  ddee  ssaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn,,  aauu  ssiièèggee  ddee  ll''UUEEFFAA  àà  NNyyoonn  ((SSuuiissssee)),,  llee  ppaanneell  aannttiiddooppaaggee  ddee  ll''UUEEFFAA  aa  uunnee  ffooiiss  
eennccoorree  ssoouulliiggnnéé  ttoouuttee  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ddaannss  llee  ffoooottbbaallll..  
CCee  ppaanneell,,  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  ddoocctteeuurr  JJaaccqquueess  LLiiéénnaarrdd,,  aa  ppaarrlléé  ddee  sseess  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss  ddee  pprroommoottiioonn,,  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  
ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ll''UUEEFFAA  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  aavveecc  uunn  aacccceenntt  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ll''UUEEFFAA  
EEUURROO  22001122  eenn  PPoollooggnnee  eett  eenn  UUkkrraaiinnee..  
ÀÀ  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  lleess  qquueessttiioonnss  llooggiissttiiqquueess  ppoouurr  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  cchhaappeerroonnss,,  
ddoonntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  sseerraa  ddee  gguuiiddeerr  lleess  jjoouueeuurrss  vveerrss  llee  ccoonnttrrôôllee  aapprrèèss  lleess  mmaattcchheess,,  lleess  ttrraavvaauuxx  eennttrreepprriiss  ppoouurr  
ss''aassssuurreerr  qquuee  lleess  ssaalllleess  ddee  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  ddeess  hhuuiitt  ssttaaddeess  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  
((GGddaannsskk,,  PPoozznnaann,,  VVaarrssoovviiee  eett  ppoouurr  llaa  PPoollooggnnee,,  eett  DDoonneettsskk,,  KKhhaarrkkiivv,,  KKyyiivv  eett  LLvviivv  ppoouurr  ll''UUkkrraaiinnee))..  
LLee  ppaanneell  eesstt  rreevveennuu  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  aannttiiddooppaaggee  lloorrss  ddee  ll''UUEEFFAA  EEUURROO  22000088..  AAuuccuunn  ddeess  112244  jjoouueeuurrss  àà  aavvooiirr  ssuubbii  uunn  
ccoonnttrrôôllee  lloorrss  ddeess  3311  mmaattcchheess  eenn  AAuuttrriicchhee  eett  eenn  SSuuiissssee,,  eett  aauuccuunn  ddeess  116600  tteessttss  eeffffeeccttuuééss  hhoorrss--ccoommppééttiittiioonn  nnee  ssee  ssoonntt  
aavvéérrééss  ppoossiittiiffss..  OOnn  eessppèèrree  uunn  ssuuccccèèss  ssiimmiillaaiirree  àà  ll''UUEEFFAA  EEUURROO  22001122..  
EEnn  oouuttrree,,  lleess  ddiissccuussssiioonnss  ssee  ssoonntt  ccoonncceennttrrééeess  ssuurr  lleess  nnoouuvveelllleess  pprrooccéédduurreess  ddee  llooccaalliissaattiioonn  qquuii  ddeemmaannddeenntt  aauuxx  cclluubbss  
dd''iinnddiiqquueerr  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  jjoouueeuurrss..  DDeess  pprrooccéédduurreess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa  ssaaiissoonn  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  lleess  
tteessttss  hhoorrss--ccoommppééttiittiioonn..  LLee  ppaanneell  ss''eesstt  fféélliicciittéé  ddeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoossiittiiffss  ddaannss  cceess  pprrooccéédduurreess  qquuii  pprréévvooiieenntt  ddeess  
ssaannccttiioonnss  pplluuss  sséévvèèrreess  ppoouurr  ttoouuttee  iinnffrraaccttiioonn  rrééppééttééee,,  eett  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  cclluubbss  ddoonnnneenntt  ddee  mmeeiilllleeuurreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  
ll''eennddrrooiitt  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  lleeuurrss  jjoouueeuurrss..  CCeess  nnoouuvveelllleess  pprrooccéédduurreess  eennttrraaîînneenntt  uunn  mmeeiilllleeuurr  rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  ppaarr  rraappppoorrtt  
àà  llaa  ssaaiissoonn  ddeerrnniièèrree..  
LLee  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ppoouurr  ll''aannnnééee  22000099//1100  aa  ééttéé  eexxaammiinnéé..  LLaa  ssaaiissoonn  ddeerrnniièèrree,,  11  771100  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggee  oonntt  
ééttéé  rrééaalliissééss  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccoommppééttiittiioonnss  ddee  ll''UUEEFFAA,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  jjeeuunneess  eett  lleess  fféémmiinniinneess..  SSuurr  ccee  ttoottaall,,  pplluuss  ddee  11  330000  
ccoonnttrrôôlleess  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ddeeuuxx  pprriinncciippaalleess  ccoommppééttiittiioonnss  ddee  cclluubbss  eeuurrooppééeennnneess..  QQuuaattrree  ccaass  ppoossiittiiffss  
oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss..  ÀÀ  ccee  jjoouurr,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  22001100//1111,,  pplluuss  ddee  11  220000  ccoonnttrrôôlleess  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  
ttoouutteess  lleess  ccoommppééttiittiioonnss  ddee  ll''UUEEFFAA,,  aavveecc  uunn  sseeuull  ccaass  ppoossiittiiff..  
LL''ééddiittiioonn  22001111  dduu  RRèègglleemmeenntt  aannttiiddooppaaggee  ddee  ll''UUEEFFAA  aa  ééttéé  aapppprroouuvvééee  eett  sseerraa  ssoouummiissee  àà  rraattiiffiiccaattiioonn  ffiinnaallee  lloorrss  dduu  CCoommiittéé  
eexxééccuuttiiff  eenn  mmaarrss..  EEllllee  eennttrreerraa  eenn  vviigguueeuurr  eenn  mmaaii..  CCee  nnoouuvveeaauu  rrèègglleemmeenntt  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  lliissttee  22001111  ddeess  ssuubbssttaanncceess  
pprroohhiibbééeess  ppaarr  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  aaiinnssii  qquuee  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  llooccaalliissaattiioonn..  
LL''UUEEFFAA  oorrggaanniissee  ddeess  ssééaanncceess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  lloorrss  ddee  sseess  ttoouurrnnooiiss  ddee  jjeeuunneess  ddeeppuuiiss  uunn  
cceerrttaaiinn  tteemmppss  mmaaiinntteennaanntt..  LLee  ppaanneell  aa  ssoouulliiggnnéé  ll''iimmppoorrttaannccee  ddee  cceess  ccoouurrss,,  ddaannss  lleessqquueellss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  aauuxx  
cchhaammppiioonnnnaattss  ddee  jjeeuunneess  ssoonntt  iinnffoorrmmééss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ssuurr  lleess  ddiivveerrsseess  ffaacceetttteess  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  aannttiiddooppaaggee  ddee  ll''UUEEFFAA,,  
eett  lleess  pprrooccéédduurreess  ddee  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggee  qquuii  ssee  ddéérroouulleenntt  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccoommppééttiittiioonnss  ddee  ll''UUEEFFAA,,  mmaaiiss  aauussssii  ssuurr  lleess  
ddaannggeerrss  dduu  ddooppaaggee  eett  ddee  ccee  qquu''iill  ppoouurrrraaiitt  ssiiggnniiffiieerr  ppoouurr  lleeuurr  ccaarrrriièèrree..  LLee  mmeessssaaggee  eesstt  ccllaaiirr  ::  lleess  jjeeuunneess  jjoouueeuurrss  
ppeeuuvveenntt  êêttrree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  vvuullnnéérraabblleess  aauuxx  ddrroogguueess  eett  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  ddeess  ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess..  
PPlluuss  iillss  ssoonntt  iinnffoorrmmééss  ttôôtt,,  pplluuss  iillss  oonntt  ddee  cchhaannccee  dd''éévviitteerr  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee..  
EEnnffiinn,,  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  àà  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee  aa  mmaaiinntteennaanntt  uunnee  ppllaaccee  ddaannss  ll''UUEEFFAA  TTrraaiinniinngg  GGrroouunndd  dd''UUEEFFAA..ccoomm,,  eett  llaa  
ccooooppéérraattiioonn  eesstt  rreennffoorrccééee  aavveecc  ll''iinnssttaannccee  ddiirriiggeeaannttee  dduu  ffoooottbbaallll  mmoonnddiiaall,,  llaa  FFIIFFAA..  LL''UUEEFFAA  aa  ffaaiitt  ééqquuiippee  aavveecc  llaa  FFIIFFAA  
ppoouurr  ccrrééeerr  uunnee  vveerrssiioonn  dduu  mmêêmmee  mmoodduullee,,  qquuii  sseerraa  bbiieennttôôtt  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  FFIIFFAA,,  FFIIFFAA..ccoomm..  LLee  ppaanneell  
aannttiiddooppaaggee  aa  ssaalluuéé  cceett  eexxeemmppllee  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd''uunnee  aapppprroocchhee  hhaarrmmoonniissééee  ddeess  iinnssttaanncceess  ddiirriiggeeaanntteess  
dduu  ffoooottbbaallll  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  àà  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  UUNN  EECCOOSSSSAAIISS  SSUUSSPPEENNDDUU  

EEuurroossppoorrtt..ccoomm  FFRR  --  2288  fféévvrr..  22001111  
  
UUnn  jjoouueeuurr  AAnnggllaaiiss  dduu  cclluubb  ééccoossssaaiiss  dd''HHaammiillttoonn  ((DD11)),,  SSiimmoonn  MMeennssiinngg,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ppoouurr  qquuaattrree  sseemmaaiinneess  aapprrèèss  llaa  
ddééccoouuvveerrttee  ddee  ttrraacceess  dd''uunn  ssttiimmuullaanntt  iinntteerrddiitt  lloorrss  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  llee  2299  ddéécceemmbbrree,,  aa  ddééccllaarréé  lluunnddii  ll''aaggeennccee  
bbrriittaannnniiqquuee  aannttiiddooppaaggee  ((UUKKAADD))..  
UUnn  jjoouueeuurr  AAnnggllaaiiss  dduu  cclluubb  ééccoossssaaiiss  dd''HHaammiillttoonn  ((DD11)),,  SSiimmoonn  MMeennssiinngg,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ppoouurr  qquuaattrree  sseemmaaiinneess  aapprrèèss  llaa  
ddééccoouuvveerrttee  ddee  ttrraacceess  dd''uunn  ssttiimmuullaanntt  iinntteerrddiitt  lloorrss  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  llee  2299  ddéécceemmbbrree,,  aa  ddééccllaarréé  lluunnddii  ll''aaggeennccee  
bbrriittaannnniiqquuee  aannttiiddooppaaggee  ((UUKKAADD))..  MMeennssiinngg  aa  eexxpplliiqquuéé  llaa  pprréésseennccee  ddee  mméétthhyyllhheexxaannééaammiinnee  ddaannss  ssoonn  oorrggaanniissmmee  ppaarr  llaa  
ccoonnssoommmmaattiioonn  dd''uunn  ccoommpplléémmeenntt  aalliimmeennttaaiirree  ddoonntt  ll''ééttiiqquueettaaggee  ll''aa  iinndduuiitt  eenn  eerrrreeuurr..    
""SSiimmoonn  aa  uuttiilliisséé  ddeeppuuiiss  sseepptteemmbbrree  ccee  ccoommpplléémmeenntt  aalliimmeennttaaiirree  ssuurr  lleeqquueell  iill  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquu''iill  nnee  ccoonnttiieenntt  
aauuccuunn  ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee..  IIll  eesstt  eenn  vveennttee  lliibbrree  ddaannss  llee  ccoommmmeerrccee"",,  lliitt--oonn  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  eenn  ssoonn  nnoomm..  LLee  
mmiilliieeuu  ddee  tteerrrraaiinn,,  ââggéé  ddee  2288  aannss,,  aa  ddééjjàà  ppuurrggéé  ssaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  2299  jjaannvviieerr  aauu  2266  fféévvrriieerr..  
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GGEENNEEVVOOIISS  ::  ««  JJEE  SSOOUUHHAAIITTEE  QQUUEE  LL’’AAFFLLDD  PPUUIISSSSEE  RREEVVEENNIIRR  SSUURR  LLEE  TTOOUURR  »»  
RRMMCC..ffrr  --  2288  fféévvrr..  22001111  
  
AAlloorrss  qquuee  llee  ll’’UUCCII  eett  ll’’AAFFLLDD  ss’’aapppprrêêtteenntt  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  ssuurr  llee  rreettoouurr  aauu  bbeeaauu  ffiixxee  ddee  lleeuurrss  rreellaattiioonnss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  
ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  éévvooqquuee  uunn  ppoossssiibbllee  rreettoouurr  ddeess  ccoonnttrrôôlleeuurrss  ffrraannççaaiiss  ssuurr  llaa  pprroocchhaaiinnee  ééddiittiioonn  ddee  llaa  GGrraannddee  BBoouuccllee  ((22--
2244  jjuuiilllleett))..    
  
BBrruunnoo  GGeenneevvooiiss,,  vvoouuss  aavveezz  hhéérriittéé  ddee  vvoottrree  pprrééddéécceesssseeuurr  dd''uunnee  ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss  tteenndduuee  aavveecc  ll’’UUnniioonn  ccyycclliissttee  
iinntteerrnnaattiioonnaallee……  
((UUnn  tteemmppss))  EEccoouutteezz,,  oonn  pprreenndd  lleess  cchhoosseess  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ssoonntt  eett  oonn  aaggiitt  eenn  ccoonnssééqquueennccee..  
  
VVoouuss  ttrraavvaaiilllleezz  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  àà  uunn  rraapppprroocchheemmeenntt  eenn  vvuuee  dduu  TToouurr..  QQuu’’eessppéérreezz--vvoouuss  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ??  
JJee  ssoouuhhaaiittee  qquuee  ll’’AAggeennccee  eexxeerrccee  ssuurr  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee  uunn  ccoonnttrrôôllee  ccoommmmee  ssuurr  ttoouutteess  aauuttrreess  ccoommppééttiittiioonnss  ((nnaattiioonnaalleess))  
qquu’’eellllee  eesstt  aammeennééee  àà  ccoonnttrrôôlleerr..  MMaaiiss  iill  ffaauutt  qquuee  ççaa  ppaassssee  ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee..  JJee  nnee  ssoouuhhaaiittee  ppaass  qquuee  ssee  rreennoouuvveellllee  uunn  ccaass  
ddee  ffiigguurree  ((ccoommmmee  eenn  22001100))  ooùù  iill  nn’’yy  aauurraaiitt  ppaass  aaccccoorrdd  eennttrree  ll’’AAFFLLDD  eett  ll’’UUCCII..  
  
AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  ddooiitt--iill  ppaarrttiicciippeerr  aauu  TToouurr  ss’’iill  eesstt  ttoouujjoouurrss  ssoouuss  llee  ccoouupp  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ddeevvaanntt  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  
ssppoorrtt  ??  
LLoorrss  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee,,  CChhrriissttiiaann  PPrruuddhhoommmmee  aavvaaiitt  ssoouuhhaaiittéé  qquuee  ll’’aaffffaaiirree  ssooiitt  rrééggllééee  aavvaanntt  llee  
pprroocchhaaiinn  TToouurr  ((ddééppaarrtt  22  jjuuiilllleett))..  IIll  ppaarrllaaiitt  aavveecc  ssaaggeessssee..  SSii  aappppeell  iill  yy  aa,,  iill  sseerraaiitt  bboonn  qquu’’iill  ssooiitt  ttrraanncchhéé  rraappiiddeemmeenntt..  
  
CCoommpprreenneezz--vvoouuss  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddeess  ppoolliittiiqquueess  eenn  EEssppaaggnnee  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ccoouurreeuurr  ??  
JJee  llaaiissssee  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  aauuxx  aauuttoorriittééss  eessppaaggnnoolleess..  
  
PPaarrttaaggeezz--vvoouuss  ll’’aavviiss  ddee  PPaatt  MMccQQuuaaiidd,,  ppaattrroonn  ddee  ll’’UUCCII,,  qquuaanndd  iill  qquuaalliiffiiee  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg  dd’’««  iiccôônnee  mmoonnddiiaallee  »»  ??  
SSii  oonn  nnee  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llee  ppaallmmaarrèèss,,  iill  ffoorrccee  ll’’aaddmmiirraattiioonn..  CCeellaa  nn’’iinntteerrddiitt  ppaass  àà  llaa  jjuussttiiccee  aamméérriiccaaiinnee  ddee  ss’’iinnttéérreesssseerr  aauu  
rreessppeecctt  ppaarr  tteell  oouu  tteell  ddee  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss  ddeess  llooiiss  ddee  ssoonn  ppaayyss……  EEnn  aatttteennddaanntt,,  tteennoonnss--nnoouuss  eenn  aauu  ppaallmmaarrèèss  ddee  LLaannccee  
AArrmmssttrroonngg,,  eett  ssii  ll’’aaccttiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  aamméérriiccaaiinneess  vveennaaiitt  ppaarr  hhyyppootthhèèssee  àà  mmooddiiffiieerr  lleess  lliiggnneess,,  iill  sseerraa  tteemmppss  ddee  jjuuggeerr  llee  
mmoommeenntt  vveennuu..  
  
UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’AAggeennccee..  EEnn  cceess  tteemmppss  ddee  rriigguueeuurr,,  lleess  ffiinnaanncceess  ddee  ll’’AAFFLLDD  ((eennvviirroonn  99MM€€))  ssoonntt--eelllleess  
aassssuurrééeess  ??  
LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  22001100  aavvaaiitt  pprréévvuu  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ttaaxxee  ssuurr  lleess  ddrrooiittss  ddee  rreettrraannssmmiissssiioonnss  ttéélléévviissééeess  
ddeess  ggrraannddss  éévvéénneemmeennttss  ssppoorrttiiffss  ssooiitt  aaffffeeccttééee  àà  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee..  MMaaiiss  llaa  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aauuxx  ssppoorrttss  ((RRaammaa  YYaaddee,,  
nnddllrr)),,  sseennssiibbllee  aauuxx  rrééttiicceenncceess  dduu  ffoooottbbaallll  pprrooffeessssiioonnnneell,,  aa  rreettiirréé  llee  tteexxttee  qquuii  ééttaaiitt  ssuurr  llee  ppooiinntt  dd’’êêttrree  vvoottéé..  IIll  aa  ééttéé  
ssoouutteennuu  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  oouu  ppeeuu  ddee  ddooppaaggee  ddaannss  llee  ffoooottbbaallll..  CCeettttee  ooppiinniioonn  nnee  vvaa  ppaass  ddaannss  llee  sseennss  dduu  pprriinncciippee  ddee  
ssoolliiddaarriittéé  eennttrree  lleess  ssppoorrttss,,  eett  iill  rreessttee  àà  ddéébbaattttrree  qquuee  ddaannss  llee  ffoooottbbaallll  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ddooppaaggee..  
  
  
  

LLEE  VVAAIINNQQUUEEUURR  DDUU  TTOOUURR  DDEE  SSAANN  LLUUIISS  PPOOSSIITTIIFF    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  11  mmaarrss  22001111  
  
MMaarrccoo  AArrrriiaaggaaddaa,,  ccoouurreeuurr  ddee  ll''ééqquuiippee  aammaatteeuurr  TT  BBaanncc--SSkkeettcchheerrss  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  uunn  ssttéérrooïïddee  aannaabboolliissaanntt  lloorrss  
dduu  TToouurr  dduu  CChhiillii  qquu''iill  aa  rreemmppoorrttéé  ccoouurraanntt  FFéévvrriieerr..  
LLee  ccoouurreeuurr  CChhiilliieenn,,  ââggéé  ddee  3355  aannss,,  eesstt  aauussssii  llee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ddee  SSaann  LLuuiiss..  IIll  aavvaaiitt  ffaaiitt  uunnee  ttrrèèss  bboonnnnee  iimmpprreessssiioonn  
eenn  ddeevvaannççaanntt  nnoottaammmmeenntt  JJoosséé  RRooddoollffoo  SSeerrppaa  aauu  ggéénnéérraall..  
PPoouurr  llee  mmoommeenntt,,  AArrrriiaaggaaddaa  nniiee  ss''êêttrree  ddooppéé..  
  
  
  

LLEE  CCOONNSSEEIILL  DD’’EETTAATT  DDEEBBOOUUTTEE  LLEESS  FFOOOOTTBBAALLLLEEUURRSS  

RRMMCC..ffrr  --  11  mmaarrss  22001111  
  
LLaa  pplluuss  hhaauuttee  jjuurriiddiiccttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffrraannççaaiissee  aa  rreejjeettéé  llee  2244  fféévvrriieerr  uunn  rreeccoouurrss  eenn  aannnnuullaattiioonn  ddééppoosséé  llee  11eerr  jjuuiinn  ppaarr  
ll’’UUnniioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  ffoooottbbaalllleeuurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ((UUNNFFPP))  eett  dd’’aauuttrreess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ssppoorrttss  ccoolllleeccttiiffss  ffrraannççaaiiss  
((PPrroovvaallee,,  SSNNBB,,  AAJJPPHH,,  FFNNSSSS)),,  aaiinnssii  qquuee  110066  ssppoorrttiiffss  pprrooffeessssiioonnnneellss  mmeemmbbrreess  ddeess  ggrroouuppeess  cciibblleess  ddee  lleeuurr  ssppoorrtt  
rreessppeeccttiiffss,,  ccoonnttrree  ll’’oorrddoonnnnaannccee  dduu  1144  aavvrriill  22001100,,  mmeettttaanntt  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  llee  CCooddee  dduu  ssppoorrtt  ffrraannççaaiiss  aavveecc  lleess  pprriinncciippeess  
dduu  CCooddee  mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee..  EEnn  ccaauussee  ::  ll’’oobblliiggaattiioonn  ffaaiittee  àà  cceerrttaaiinnss  ssppoorrttiiffss  ddee  hhaauutt--nniivveeaauu,,  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  
22000099,,  ddee  ffoouurrnniirr  lleeuurr  aaggeennddaa  ddeess  ttrrooiiss  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss  eenn  pprréécciissaanntt  llee  lliieeuu  ooùù  iillss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttrroouuvvééss  ppeennddaanntt  uunnee  
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hheeuurree  ppaarr  jjoouurr..  JJuuggééeess  ««  lliibbeerrttiicciiddeess  »»  ppaarr  lleess  rreeqquuéérraannttss  qquuii  ddeemmaannddeenntt  àà  ccee  qquuee  lleess  aatthhllèètteess  nnee  ssooiieenntt  ppaass  aassttrreeiinnttss  
ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess,,  llee  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  aa  eessttiimméé  qquuee  lleess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  ««  ssoonntt  jjuussttiiffiiééeess  ppaarr  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  ddee  
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  »»  
  
  
  

DDEEUUXX  CCOOUURREEUURRSS  CCYYCCLLIISSTTEESS  AAMMAATTEEUURRSS  DDEEFFEERREESS  AAUU  TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCAAEENN  

OOuueesstt--FFrraannccee  --  22  mmaarrss  22001111  
  
EEnn  ggaarrddee  àà  vvuuee  ddeeppuuiiss  mmaarrddii  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  aaffffaaiirree  ddee  ddooppaaggee  ttoouucchhaanntt  lleess  ssppoorrttiiffss  aammaatteeuurrss,,  ddeeuuxx  ccoouurreeuurrss  
ccyycclliisstteess  nnoorrmmaannddss  sseerroonntt,,  sseelloonn  llee  pprrooccuurreeuurr  ddee  CCaaeenn,,  ddééfféérrééss  jjeeuuddii  mmaattiinn  ddeevvaanntt  uunn  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee  CCaaeenn  eenn  
cchhaarrggee  dduu  ddoossssiieerr..  UUnn  ttrrooiissiièèmmee  ccyycclliissttee  aa  aauussssii  ééttéé  ppllaaccéé  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee..  UUnn  ccuullttuurriissttee,,  cciinnqq  ccyycclliisstteess,,  ddoonntt  llee  ppèèrree  
dd’’uunn  ddeess  ggaarrddééss  àà  vvuuee,,  ddeeuuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé,,  ddoonntt  uunn  mmééddeecciinn  eett  uunn  pphhaarrmmaacciieenn  ssaallaarriiéé,,  oonntt  ééttéé  mmiiss  eenn  
eexxaammeenn  eenn  ddéécceemmbbrree  lloorrss  dduu  pprreemmiieerr  vvoolleett  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee..  
  
  
  

LLUUCCEERROO  EETT  RRAAMMIIRREEZZ  AAUUSSSSII  PPOOSSIITTIIFFSS  AAUU  CCHHIILLII  

VVeelloocchhrroonnoo  --  22  mmaarrss  22001111  
  
MMaarrccoo  AArrrriiaaggaaddaa  aa  ééttéé  aannnnoonnccéé,,  mmaarrddii,,  ccoommmmee  aayyaanntt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  ssuurr  llee  ddeerrnniieerr  TToouurr  dduu  CChhiillii  ::  iill  nnee  sseerraaiitt  ppaass  
llee  sseeuull..  SSeelloonn  llee  jjoouurrnnaall  EEll  MMeerrccuurriioo,,  ll’’AArrggeennttiinn  AAllffrreeddrroo  LLuucceerroo  eett  llee  CChhiilliieenn  PPaabblloo  RRaammíírreezz  sseerraaiieenntt  àà  lleeuurr  ttoouurr  
rraattttrraappééss  ppaarr  llaa  ppaattrroouuiillllee..  LLee  pprreemmiieerr  aauurraaiitt  pprriiss  ddeess  ssttéérrooïïddeess  aannaabboolliissaannttss  ––  ccoommmmee  AArrrriiaaggaaddaa,,  ddoonncc  --,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  
sseeccoonndd    nnee  ssee  sseerraaiitt  ppaass  pprréésseennttéé  àà  pplluussiieeuurrss  ccoonnttrrôôlleess..  LLee  TToouurr  dduu  CChhiillii,,  qquuii  ffaaiissaaiitt  ssoonn  rreettoouurr  ddaannss  llee  ccaalleennddrriieerr  
aapprrèèss  cciinnqq  aannss  dd’’aabbsseennccee,,  eesstt  ddoonncc  ttoouucchhéé  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  ppaarr  lleess  aaffffaaiirreess  ddee  ddooppaaggee..  RRaappppeelloonnss  qquuee  llee  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  
ll’’éépprreeuuvvee  eenn  22000066,,  AAnnddrreeii  SSaarrttaassssoovv,,  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  ll’’EEPPOO..  
  
  
  

LL''EEXX--PPRROO  FFAABBIIEENN  TTAAIILLLLEEFFEERR  IIMMPPLLIIQQUUEE    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  22  mmaarrss  22001111  
  
OOnn  eenn  ccoonnnnaaiitt  eennccoorree  ddaavvaannttaaggee  ssuurr  ll''aaffffaaiirree  ""ccoouupp  ddee  ffiilleett  ddee  CCaaeenn""..  EEnn  eeffffeett,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ddeess  nnoommss  ssoonntt  ssoorrttiiss..  SSoonntt  
ddiirreecctteemmeenntt  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ll''aaffffaaiirree  uunn  ppèèrree  eett  ssoonn  ffiillss,,  ttoouuss  ddeeuuxx  ccyycclliisstteess  eett  ttoouuss  ddeeuuxx  pplluuttôôtt  ccoonnnnuu  ddaannss  ll''OOuueesstt  ddee  
llaa  FFrraannccee..  IIll  ss''aaggiitt  ddee  FFaabbrriiccee  TTaaiilllleeffeerr,,  4477  aannss  eett  ddee  ssoonn  ffiillss  FFaabbiieenn..    
CCee  ddeerrnniieerr  eesstt  ll''uunn  ddeess  ddeeuuxx  ccoouurreeuurrss  qquuii  ss''eesstt  ffaaiitt  aarrrrêêttéé  ttoouutt  rréécceemmmmeenntt  ccoommmmee  nnoouuss  vvoouuss  llee  rraappppoorrttiioonnss  eenn  ddéébbuutt  
dd''aapprrèèss--mmiiddii..  LL''aauuttrree  ccoouurreeuurr  aammaatteeuurr,,  RRoommaaiinn  CC..  ((2222  aannss)),,  aa  lluuii  aauussssii  ppaasssséé  qquueellqquueess  jjoouurrss  eenn  pprriissoonn  aapprrèèss  aavvooiirr  
rreeccoonnnnuu  ""pprriiss  ddeess  ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess,,  ppoonnccttuueelllleemmeenntt""  eexxpplliiqquuee  ssoonn  aavvooccaatt..  ""IIll  nnee  ssee  rreennddaaiitt  ppaass  vvrraaiimmeenntt  ccoommppttee,,  
ttaanntt  llaa  pprraattiiqquuee  eesstt  rrééppaanndduuee""  ddiitt--iill..  CCeellaa  ffaaiitt  ffrrooiidd  ddaannss  llee  ddooss..  
QQuuaanntt  àà  FFaabbiieenn  TTaaiilllleeffeerr,,  pprroo  iill  yy  aa  ddeeuuxx  ssaaiissoonnss  cchheezz  RRoouubbaaiixx--LLiillllee  MMééttrrooppoollee,,  iill  eesstt  ddoonncc  ééggaalleemmeenntt  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  ccee  
rréésseeaauu  ddee  ddooppaaggee..  IIll  ééttaaiitt  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee  ppoouurr  ""uussaaggee  eett  aaiiddee  àà  ll’’uussaaggee  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  ""  rreellaattee  llee  PPaarriissiieenn..    
PPoouurr  rraappppeell,,  ssoonntt  iimmpplliiqquuééss  aauu  ttoottaall,,  55  ccoouurreeuurrss  ccyycclliisstteess  aammaatteeuurrss,,  11  ccuullttuurriisstteess  eett  ddeeuuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé..  
CCeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  mmééddeecciinn  eett  pphhaarrmmaacciieenn  eett  aauurraaiieenntt  ffoouurrnnii  àà  lleeuurrss  cclliieennttss  ddeess  pprroodduuiittss  ccoonntteennaanntt  ddeess  
ssuubbssttaanncceess  ddooppaanntteess..  LLee  pprreemmiieerr  ssee  sseerraaiitt  ffaaiitt  ""bbeerrnneerr""  ppaarr  ssoonn  ppaattiieenntt  ((ccyycclliissttee))..  LLee  sseeccoonndd  aauurraaiitt  lluuii  rrééccuuppéérréé  ddeess  
mmééddiiccaammeennttss  dd''uunn  mmaallaaddee  ddééccééccéé  ppoouurr  lleess  rreevveennddrree  àà  ssoonn  cclliieenntt  ((ccyycclliissttee))..    
  
  
  

DD’’AAUUTTRREESS  CCOOUURREEUURRSS  AARRRREETTEESS  AA  CCAAEENN,,  LLAAPPPPAARRTTIIEENNTT  RREEAAGGIITT  

VVeelloocchhrroonnoo  --  33  mmaarrss  22001111  
  
SSeelloonn  OOuueesstt  FFrraannccee,,  SSaallvvaa  VViillcchheezz  ––  cchhaammppiioonn  ddee  BBrreettaaggnnee  eenn  22000055  eett  22000099  ––  eett  PPaauull--MMiicckkaaëëll  MMeenntthhééoouurr  ––  qquuii  nnee  
ccoouurrtt  pplluuss  ddééssoorrmmaaiiss  ––  oonntt  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  FFaabbiieenn  TTaaiilllleeffeerr  ééttéé  mmiiss  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee  mmaarrddii  ssuuiittee  aauu  ccoouupp  ddee  ffiilleett  
aannttiiddooppaaggee  ddee  CCaaeenn..  DDeeuuxx  aauuttrreess  ccoouurreeuurrss  aammaatteeuurrss  ssoonntt  aauussssii  iimmpplliiqquuééss  ::  SSttéépphhaannee  BBeelloott  eett  RRoommaaiinn  CChhaann  TTssiinn  ––  
lleeqquueell  aa  ééttéé  ggaarrddéé  eenn  ddéétteennttiioonn  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ppoouurr  nnee  ppaass  aavvooiirr  rreessppeeccttéé  llee  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree,,  oobblliiggeeaanntt  lleess  
ppeerrssoonnnneess  mmiisseess  eenn  eexxaammeenn  àà  nnee  ppaass  ssee  rreennccoonnttrreerr..  
  
LLaappppaarrttiieenntt  ::  ««  EEnn  22001100,,  iill  yy  aa  eeuu  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  dduu  ddooppaaggee  cchheezz  lleess  éélliitteess  aammaatteeuurr  »»  
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DDaavviidd  LLaappppaarrttiieenntt,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee  ccyycclliissmmee,,  ccoommmmeennttee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  ccoolloonnnneess  ddee  
OOuueesstt  FFrraannccee  ::  ««  CCeellaa  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  qquu’’iillss  ssoonntt  ccoouuppaabblleess..  IIllss  ppeeuuvveenntt  ssiimmpplleemmeenntt  êêttrree  eenntteenndduuss  ppoouurr  ddoonnnneerr  ddeess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ddeess  rréésseeaauuxx..  ((……))  LLee  ddoossssiieerr  ddee  CCaaeenn  ééttaaiitt  ccoonnnnuu  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn..  NNoottrree  aammbbiittiioonn  eesstt  qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  
ddeess  ttrraaffiiccss  ssooiieenntt  ddéémmaanntteellééss..  »»  
««  EEnn  22001100,,  iill  yy  aa  eeuu  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  dduu  ddooppaaggee  cchheezz  lleess  éélliitteess  aammaatteeuurrss,,  ppoouurrssuuiitt--iill..  NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnnnuu  uunnee  hhaauussssee  
ddee  8899  %%  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aarrrrêêttss  ppoouurr  ddeess  aannaallyysseess  bbiioollooggiiqquueess  aannoorrmmaalleess,,  ppaarrmmii  lleess  11221144  ccoouurreeuurrss  ssuuiivviiss  mmééddiiccaalleemmeenntt  
ddee  ffaaççoonn  ssppéécciiffiiqquuee,,  ddoonntt  1155  %%  ddee  pprrooss..  NNoouuss  ssoommmmeess  ppaassssééss  ddee  5577  àà  uunnee  cceennttaaiinnee  dd’’aarrrrêêttss..  MMaaiiss  ccee  cchhiiffffrree  rreessttee  
ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ffaaiibbllee  ddeess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  »»  


