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1166  AANNSS  DDEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  PPOOUURR  AALLEEKKSSAANNDDAARR  NNIIKKAACCEEVVIICC  

CCyycclliissmmaagg..ccoomm  --  3300  oocctt..  22001100  
  
AAlleekkssaannddaarr  NNiikkaacceevviicc  pprriinncciippaall  aaccccuusséé  ddaannss  ll''""OOppeerraazziioonnee  vviiaa  ccooll  ddooppiinngg””  ((vvooiirr  iiccii))  vviieenntt  dd''êêttrree  ssuussppeenndduu  ppoouurr  1166  aannss  
ppaarr  llee  TTrriibbuunnaall  nnaattiioonnaall  aannttiiddooppaaggee  dduu  CCOONNII..  NNiikkaacceevviicc  ééttaaiitt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  llaa  ppllaaqquuee  ttoouurrnnaannttee  dd''uunn  ttrraaffiicc  qquuii  aa  
nnoottaammmmeenntt  ttoouucchhéé  EEmmmmaannuueellllee  SSeellllaa  eett  pplluussiieeuurrss  ccoouurreeuurrss  ddee  ll''ééqquuiippee  HHaaddiimmeecc..  CC''eesstt  lluuii  qquuii  aauurraaiitt  nnoottaammmmeenntt  
iimmppoorrttéé  ddeess  BBaallkkaannss  ll''EEPPOO  ddee  ttrrooiissiièèmmee  ggéénnéérraattiioonn  ((MMiirreecceerraa))..  LLee  CCOONNII  ccoommmmuunniiqquueerraa  cceettttee  sseenntteennccee  àà  ll''UUCCII  eenn  
eessppéérraanntt  qquuee  llaa  FFééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  éétteennddee  cceettttee  ssaannccttiioonn  eett  bbllooqquuee  ccoommppllèètteemmeenntt  lleess  aaccttiivviittééss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  
ccyycclliissttee  ddee  ll''aaccttuueell  ddiirreecctteeuurr  ssppoorrttiiff  dduu  PPaarrttiizzaann  BBeellggrraaddee  eett  sséélleeccttiioonnnneeuurr  ddeess  eessppooiirrss  sseerrbbeess..  
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  aaffffaaiirree  DDoonnaattoo  GGiiuulliiaannii  aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ssppoorrttiiff  cchheezz  HHaaddiimmeecc,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  àà  vviiee..  PPlluussiieeuurrss  
aanncciieennss  ccoouurreeuurrss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ssuussppeenndduu  ppoouurr  ddeess  dduurrééeess  ddee  hhuuiitt  aannss  ((MMaarrccoo  GGhhiisseellllii)),,  qquuaattrree  aannss  ((AArrmmaannddoo  
CCaammeelloo))  eett  ddeeuuxx  aannss  ((FFrraanncceessccoo  RRiivveerraa,,  DDaanniieellee  RRiiccccii  eett  JJuulliiaann  GGiirraallddoo  MMuunnoozz))..  
  
  
  

BBRREESSIILL::  UUNNEE  NNAAGGEEUUSSEE  SSUUSSPPEENNDDUUEE  DDEEUUXX  AANNSS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

SSppoorrtt  FFrraannccee  TTVV  --  3300  oocctt..  22001100  
  
LLaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  bbrrééssiilliieennnnee  ddeess  ssppoorrttss  aaqquuaattiiqquueess  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ssuussppeennssiioonn  ppoouurr  ddeeuuxx  aannss  ddee  llaa  nnaaggeeuussee  DDaaiiaannee  
BBeecckkeerr  ddee  OOlliivveeiirraa,,  ccoonnttrrôôllééee  ppoossiittiiff  àà  ll''eessttaannoozzoollooll  ((uunn  aannaabboolliissaanntt))  lloorrss  ddeess  CChhaammppiioonnnnaattss  dduu  BBrrééssiill  eenn  sseepptteemmbbrree..  
  
  
  

HHAANNDDIISSPPOORRTT..  IILLSS  NNEE  SSOONNTT  PPAASS  AA  LL''AABBRRII  DDUU  DDOOPPAAGGEE  

LLaaDDééppêêcchhee..ffrr  --  11  nnoovv..  22001100  
  
LLee  pprreemmiieerr  àà  ttoommbbeerr  eenn  hhiivveerr  ffuutt  ll''AAlllleemmaanndd  TThhoommaass  OOeellssnneerr  ((sskkii  ddee  ffoonndd//bbiiaatthhlloonn))  àà  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy  ddeeuuxx  aannss  pplluuss  
ttaarrdd..  AApprrèèss  3300  aannss  ddee  ccoonnttrrôôlleess  nnééggaattiiffss,,  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  pprriisseess  ddaannss  llee  hhaannddiissppoorrtt  ffrraannççaaiiss  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééeess  eenn  
22000033..  UUnn  bbaasskkeetttteeuurr  eett  uunn  hhaallttéérroopphhiillee……  AAuu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  llee  mmaall  nnee  sseemmbbllee  ppaass  aauussssii  pprrééooccccuuppaanntt  qquuee  ddaannss  lleess  
ddiisscciipplliinneess  rréésseerrvvééeess  aauuxx  aatthhllèètteess  vvaalliiddeess,,  mmaaiiss  ddèèss  qquuee  ll''oonn  ss''ééllèèvvee,,  qquuee  ll''oonn  ss''aapppprroocchhee  ddee  llaa  ggaallaaxxiiee  oollyymmppiiqquuee,,  llee  
rriissqquuee  aauuggmmeennttee..  
ÀÀ  SSyyddnneeyy  eenn  22000000,,  oonnzzee  aatthhllèètteess  oonntt  ééttéé  ssaannccttiioonnnnééss  eett  ssuussppeenndduuss..  LLee  pprreemmiieerr  àà  ttoommbbeerr  eenn  hhiivveerr  ffuutt  ll''AAlllleemmaanndd  
TThhoommaass  OOeellssnneerr  ((sskkii  ddee  ffoonndd//bbiiaatthhlloonn  ;;  pphhoottoo  AAFFPP  ccii--ccoonnttrree))  àà  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy  ddeeuuxx  aannss  pplluuss  ttaarrdd..  CCoommmmee  iill  yy  aa  mmooiinnss  
dd''aarrggeenntt  eenn  jjeeuu,,  iill  yy  aa  mmooiinnss  ddee  mmooyyeennss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ccaannddiiddaattss  ttrriicchheeuurrss..  LLeess  mméétthhooddeess  lleess  pplluuss  ssoopphhiissttiiqquuééeess  
eexxiiggeenntt  ddeess  bbuuddggeettss  ccoolloossssaauuxx  eett  oonn  rreettrroouuvvee  pplluuttôôtt  ddeess  pprrééppaarraattiioonnss  ««  àà  ll''aanncciieennnnee  »»..  
LL''hhaallttéérroopphhiillee  ppaakkiissttaannaaiiss  NNaavveeeedd  HHaahhmmeedd  BBuutttt  àà  PPéékkiinn  eenn  22000088  ((ssttéérrooïïddeess)),,  llee  SSuuééddooiiss  GGlleennnn  IIkkoonneenn,,  mmeemmbbrree  rrééppuuttéé  
ddee  ll''ééqquuiippee  ddee  ccuurrlliinngg  eenn  ffaauutteeuuiill  ((VVaannccoouuvveerr  22001100))  ffiigguurreenntt  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  mmaauuvvaaiiss  eexxeemmpplleess  lleess  pplluuss  rréécceennttss..  OOnn  nnee  
ppeeuutt  ss''eemmppêêcchheerr  ddee  rraappppeelleerr  ppoouurr  llaa  ppeettiittee  hhiissttooiirree,,  llee  ccaass  ddee  ccee  ppaauuvvrree  ccyycclliissttee  sslloovvaaqquuee  mmaallvvooyyaanntt  oobblliiggéé  ddee  rreennddrree  
ssaa  mmééddaaiillllee  dd''aarrggeenntt  ggaaggnnééee  àà  AAtthhèènneess  ::  ssoonn  gguuiiddee  ééttaaiitt  ddooppéé  !!  AAnncciieenn  vvaaiinnqquueeuurr  dd''uunnee  ééttaappee  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  ((àà  
HHaauuttaaccaamm  eenn  22000000  mmaallggrréé  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg  llaannccéé  àà  ssaa  ppoouurrssuuiittee)),,  JJaavviieerr  OOttxxooaa,,  llee  ccyycclliissttee  bbaassqquuee  aa  ééttéé  ssoouuppççoonnnnéé  
lloorrss  dd''uunnee  aaffffaaiirree  ll''aannnnééee  ddeerrnniièèrree..  IIll  aa  ffoorrmmeelllleemmeenntt  ddéémmeennttii  mmaaiiss  ssoonn  nnoomm  eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  éévvooqquuéé  eett  iill  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  
iinntteerrrrooggéé  ddaannss  lleess  jjoouurrss  àà  vveenniirr..  
  
  
  

CCOONNTTRROOLLEESS  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  ::  LLAA  FFIIFFAA  VVEEUUTT  RREEDDUUIIRREE  LLAA  FFAACCTTUURREE  

EEll  WWaattaann  --  3311  oocctt..  22001100  
  
LLee  ccooûûtt  ddeess  ccoonnttrrôôlleess,,  ffaaccttuurree  aannnnuueellllee  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  33  àà  44  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ppaarr  aann,,  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  aa  
ddoonnnnéé  àà  rrééfflléécchhiirr  aauuxx  ggeessttiioonnnnaaiirreess  ddee  ll’’aarrggeenntt  ddee  llaa  FFIIFFAA..CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aa  rreelleevvéé  uunnee  ffoorrttee  bbaaiissssee  ddeess  ccaass  ppoossiittiiffss  lloorrss  
ddeess  ccoonnttrrôôlleess  ooppéérrééss  dduurraanntt  lleess  ccoommppééttiittiioonnss  mmaajjeeuurreess..  LLaa  mmaaiiggrree  mmooiissssoonn  rrééccoollttééee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ffoorrtteess  ssoommmmeess  
dd’’aarrggeenntt  eennggaaggééeess  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  ccee  ffllééaauu  ((ddooppaaggee))  aa  iinncciittéé  llaa  FFIIFFAA  àà  rreevvooiirr  ssaa  ssttrraattééggiiee..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  cceerrttaaiinneess  
ddiisscciipplliinneess  ooùù  llee  ddooppaaggee  ccoonnttrriibbuuee  ggrraannddeemmeenntt  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  ppeerrffoorrmmaannccee,,  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  ccyycclliissmmee  ppaarr  eexxeemmppllee,,  
llee  ffoooottbbaallll  eesstt  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  cciittéé  ddaannss  lleess  ssccaannddaalleess  ddee  ddooppaaggee..  CCeellaa  eesstt  bbiieenn  ssûûrr  vvaallaabbllee  aauu  nniivveeaauu  ddeess  
ccoommppééttiittiioonnss  lleess  pplluuss  pprreessttiiggiieeuusseess  eett  ddaannss  lleess  ppaayyss  ooùù  ccee  ccoonnttrrôôllee  eesstt  mmeennéé  aavveecc  sséérriieeuuxx  eett  rriigguueeuurr..  
EEnn  AAllggéérriiee,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  cceellaa  ffaaiitt  ddeess  aannnnééeess  qquuee  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  ssoonntt  mmeennééss  ssaannss  qquu’’uunn  sseeuull  ccaass  ddee  ddooppaaggee  ssooiitt  
eennrreeggiissttrréé..  LLaa  ccaammppaaggnnee  aannttiiddooppaaggee  iinniittiiééee  ppaarr  llee  CCoommiittéé  oollyymmppiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ((CCIIOO))  eett  llaa  FFIIFFAA,,  ssuuiittee  aauuxx  
nnoommbbrreeuusseess  aaffffaaiirreess  ddee  ddooppaaggee  qquuii  oonntt  tteerrnnii  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’oollyymmppiissmmee  eett  dduu  ssppoorrtt  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11998800  eett  11999900,,  
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éétteenndduuee  àà  pprreessqquuee  ttoouuss  lleess  ppaayyss  dduu  mmoonnddee,,  aa  ddoonnnnéé  sseess  ffrruuiittss..  DDee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  ddee  ffoooottbbaalllleeuurrss,,  ddee  ll’’éélliittee  ss’’eenntteenndd,,  
oonntt  rreeccoouurrss  aauuxx  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  ppoouurr  aamméélliioorreerr  lleeuurr  rreennddeemmeenntt  eett  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess..  
PPoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  llaa  FFIIFFAA  vvaa  cchhaannggeerr  ddee  ffuussiill  dd’’ééppaauullee..  
AAuu  lliieeuu  dd’’oouuvvrriirr  lleess  ccoorrddoonnss  ddee  ssaa  bboouurrssee,,  eellllee  cciibblleerraa  uunn  ppooooll  ddee  jjoouueeuurrss  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  àà  llaa  LLiigguuee  ddeess  cchhaammppiioonnss  
dd’’EEuurrooppee,,  aaffrriiccaaiinnee,,  llaa  CCoouuppee  dduu  mmoonnddee  ddee  llaa  FFIIFFAA  eett  ppeeuutt--êêttrree  qquueellqquueess  ggrraannddss  cchhaammppiioonnnnaattss  dduu  vviieeuuxx  ccoonnttiinneenntt..  
EEsstt--ccee  uunnee  bboonnnnee  oouu  mmaauuvvaaiissee  cchhoossee  ??  CC’’eesstt  uunn  ddéébbaatt..  
  
  
  

LL''AAGGEENNCCEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  TTEENNDD  LLAA  MMAAIINN  AA  LL''UUCCII      

LLee  PPaarriissiieenn  --  22  nnoovv..  22001100  
  
LL''AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD))  ss''eesstt  ddiittee  ""ddiissppoossééee""  àà  ttrraavvaaiilllleerr  àà  nnoouuvveeaauu  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  ssuurr  llee  
TToouurr  ddee  FFrraannccee  aavveecc  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII)),,  aavveecc  llaaqquueellllee  eellllee  eesstt  bbrroouuiillllééee  ddeeppuuiiss  uunn  aann..  ""AA  ll’’ooccccaassiioonn  
ddeess  ccoommppééttiittiioonnss  mmaajjeeuurreess  ((PPaarriiss--NNiiccee,,  llee  DDaauupphhiinnéé  LLiibbéérréé  eett  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee))  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  ssaaiissoonn,,  ll’’AAFFLLDD  eesstt  
ddiissppoossééee  àà  jjooiinnddrree  sseess  eeffffoorrttss  àà  cceeuuxx  ddééppllooyyééss  ppaarr  ll’’UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aauussssii  bbiieenn  aavvaanntt  qquuee  ppeennddaanntt  lleess  
ccoommppééttiittiioonnss"",,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll''AAggeennccee  ffrraannççaaiissee,,  qquuii  ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  ooccttoobbrree  aa  uunn  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt,,  BBrruunnoo  
GGeenneevvooiiss..    
  
  
  

DDEEEE  SSPPEENNCCEERR  SSUUSSPPEENNDDUU  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE    

LLee  FFiiggaarroo  --  44  nnoovv..  22001100  
  
LLee  cclluubb  ddee  BBuuddiivveellnniikk  KKiieevv  aannnnoonnccee  ssuurr  ssoonn  ssiittee  iinntteerrnneett  llaa  ssuussppeennssiioonn  ppoouurr  ttrrooiiss  mmooiiss  ddee  DDeewwaarriicckk  SSppeenncceerr  ppoouurr  
ddooppaaggee..  LL''aanncciieenn  jjoouueeuurr  dduu  MMaannss  aauurraaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  uunn  pprroodduuiitt  iinntteerrddiitt  àà  ll''iissssuuee  ddee  llaa  ffiinnaallee  ddee  PPrroo  AA  22001100  
ppeerrdduuee  ccoonnttrree  CChhoolleett..  IIll  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  rreepprreennddrree  llaa  ccoommppééttiittiioonn  aavvaanntt  llee  22  fféévvrriieerr  22001111..  LLee  cclluubb  uukkrraaiinniieenn  iinnddiiqquuee  êêttrree  
eenn  qquuêêttee  dd''uunn  rreemmppllaaççaanntt  jjuussqquu''àà  cceettttee  ddaattee..    
  
  
  

DDEESS  EENNFFAANNTTSS  IITTAALLIIEENNSS  DDEE  77--88  AANNSS  DDOOPPEESS  !!    

LLeess  DDeessssoouuss  dduu  SSppoorrtt  --  44  nnoovv..  22001100  
  
QQuu’’uunn  aadduullttee  tteell  qquu’’AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  ssooiitt  ssoouuppççoonnnnéé  ddee  ddooppaaggee,,  cc’’eesstt  uunnee  cchhoossee..  IIll  eesstt  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  rriissqquueess  qquu’’iill  
eennccoouurree..  MMaaiiss  ddeess  eennffaannttss  ddee  77--88  aannss  ??  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa,,  qquuoottiiddiieenn  iittaalliieenn,,  rraappppoorrttaaiitt  hhiieerr  lleess  ppaarroolleess  dd’’uunn  ccyycclliissttee  
aannoonnyymmee  ::  ««  JJ''aaii  vvuu  aaddmmiinniissttrreerr  àà  ddeess  eennffaannttss  ddee  77--88  aannss  33000000  mmiilllliiggrraammmmeess  ddee  gguuaarraannaa  »»..  LLee  gguuaarraannaa  eesstt  uunnee  
ssuubbssttaannccee  qquuii  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr  ddeess  ttrroouubblleess  dduu  rryytthhmmee  ccaarrddiiaaqquuee,,  ssuurrttoouutt  qquuaanndd  llee  ccoorrppss  nn’’eesstt  ppaass  ffoorrmméé..  
AA  cceett  ââggee,,  eesstt--oonn  eenn  mmeessuurree  ddee  ccoommpprreennddrree  lleess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll’’iinnjjeeccttiioonn  dd’’uunnee  tteellllee  ssuubbssttaannccee  ??  CCeess  eennffaannttss  ssoonntt--iillss  
sseeuulleemmeenntt  ccoonnsseennttaannttss  ??  IIll  ffaauuddrraaiitt  rreevvooiirr  lleess  pprriioorriittééss  ddeess  eennttrraaîînneeuurrss  eett  lleeuurr  rraappppeelleerr  qquuee  llee  ccyycclliissmmee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  uunn  
ppllaaiissiirr  àà  ddee  77  àà  7777  aannss..  RRoouulleerr  oouu  ssee  ddooppeerr,,  iill  ffaauutt  cchhooiissiirr..  


