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DDOOPPAAGGEE  ::  LLEE  DDOOCCTTEEUURR  GGAALLEEAA  IINNCCUULLPPEE  

EEuurroossppoorrtt  --  1144  oocctt..  22001100  
  
LLee  DDoocctteeuurrrr  AAnntthhoonnyy  GGaalleeaa,,  mmééddeecciinn  ccaannaaddiieenn,,  aa  ééttéé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  iinnccuullppéé  jjeeuuddii  ppoouurr  ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  aauuxx  
EEttaattss--UUnniiss,,  ddeessttiinnééss  àà  ddeess  ssppoorrttiiffss  ddee  hhaauutt  rraanngg..  LLeess  nnoommss  ddee  TTiiggeerr  WWooooddss,,  DDaarraa  TToorrrreess  eett  AAlleexx  RRooddrriigguueezz  ffiigguurreenntt  
ddaannss  ll''eennqquuêêttee..  
UUnn  ggrraanndd  jjuurryy  ddee  BBuuffffaalloo  aa  rreetteennuu  cciinnqq  cchheeffss  dd''iinnccuullppaattiioonn  ccoonnttrree  ccee  mmééddeecciinn  ddee  TToorroonnttoo  ((CCaannaaddaa)),,  ddoonntt  ttrraaffiicc  
dd''hhoorrmmoonneess  ddee  ccrrooiissssaannccee  hhuummaaiinnee  eett  aauuttrreess  ssuubbssttaanncceess,,  ffrraauuddee,,  mmeennssoonnggee  eett  ccoonnssppiirraattiioonn..  SSeelloonn  lleess  aauuttoorriittééss,,  llee  DDrr  
GGaalleeaa,,  qquuii  nn''aavvaaiitt  ppaass  llee  ddrrooiitt  dd''eexxeerrcceerr  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  aa  eeffffeeccttuuéé  ddee  nnoommbbrreeuuxx  vvooyyaaggeess  ddaannss  ccee  ppaayyss  aaffiinn  dd''yy  
rreennccoonnttrreerr  ddeess  aatthhllèètteess..    
LLeess  nnoommss  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  nnee  ssoonntt  ppaass  mmeennttiioonnnnééss  ddaannss  ll''aaccttee  dd''iinnccuullppaattiioonn,,  mmaaiiss  ll''eennqquuêêttee  aa  ddéévvooiilléé  qquuee  ppaarrmmii  sseess  
cclliieennttss  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  llee  cchhaammppiioonn  ddee  ggoollff  TTiiggeerr  WWooooddss,,  llaa  nnaaggeeuussee  DDaarraa  TToorrrreess  oouu  eennccoorree  llaa  vveeddeettttee  dduu  bbaassee--bbaallll  AAlleexx  
RRooddrriigguueezz..  AArrrrêêttééee  iill  yy  aa  uunn  aann  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  llee  CCaannaaddaa  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  uunnee  aassssiissttaannttee  dduu  mmééddeecciinn  ccaannaaddiieenn  
aavvaaiitt  aavvoouuéé  eenn  jjuuiinn  ddeerrnniieerr  aavvooiirr  mmeennttii  aauuxx  ddoouuaanniieerrss  ssuurr  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  dduu  mmaattéérriieell  mmééddiiccaall  eett  ddeess  pprroodduuiittss  qquu''eellllee  
ttrraannssppoorrttaaiitt,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  ddee  ll''hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee..  
  
  

JJEEUUXX  DDUU  CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH::  LLAA  NNIIGGEERRIIAANNEE  AABBUUGGAANN  PPOOSSIITTIIVVEE,,  44EE  CCAASS  DDEESS  JJEEUUXX  

AAFFPP  --  1155  oocctt..  22001100  
  
NNEEWW  DDEELLHHII  ——  LLaa  NNiiggéérriiaannee  FFoollaasshhaaddee  AAbbuuggaann,,  1199  aannss,,  mmééddaaiillllééee  dd''aarrggeenntt  ssuurr  440000  mm  eett  aavveecc  llee  rreellaaiiss  44xx440000  mm,,  aa  ééttéé  
ccoonnttrrôôllééee  ppoossiittiivvee  aauuxx  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh  eett  ddoonncc  ddiissqquuaalliiffiiééee,,  oonntt  aannnnoonnccéé  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  ddeess  JJeeuuxx  vveennddrreeddii,,  
aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ccllôôttuurree  ddee  ll''éévvéénneemmeenntt..  
""LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  aa  ééttaabbllii  qquuee  MMllllee  AAbbuuggaann  aa  eennffrreeiinntt  llee  rrèègglleemmeenntt  aannttiiddooppaaggee"",,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  FFééddéérraattiioonn  
ddeess  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppllaaccéé  ssuurr  ssoonn  ssiittee  iinntteerrnneett..  
""LL''éécchhaannttiilllloonn  AA  dduu  ccoonnttrrôôllee  dd''AAbbuuggaann  aa  rréévvéélléé  llaa  pprréésseennccee  dd''uunn  ttyyppee  ddee  ssttéérrooïïddee"",,  ppoouurrssuuiitt  llaa  FFééddéérraattiioonn  pprréécciissaanntt  qquuee  
ll''aatthhllèèttee  aa  rreennoonnccéé  àà  ffaaiirree  tteesstteerr  ll''éécchhaannttiilllloonn  eett  aaddmmiiss  ssaa  ccuullppaabbiilliittéé..  
""EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  eellllee  aa  ééttéé  ddiissqquuaalliiffiiééee  ddee  ttoouutteess  lleess  éépprreeuuvveess  aauuxxqquueelllleess  eellllee  aa  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  JJeeuuxx  22001100  eett  sseess  
rrééssuullttaattss  ssoonntt  aannnnuullééss"",,  pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ""cceellaa  iinncclluutt  ssaa  mmééddaaiillllee  dd''aarrggeenntt  ssuurr  440000  mm  eett  cceellllee  
ccoonnqquuiissee  aavveecc  llee  rreellaaiiss  44xx440000  mm""..  
CC''eesstt  llee  qquuaattrriièèmmee  ccaass  ddee  ddooppaaggee  rréévvéélléé  ddee  ll''ééddiittiioonn  22001100  ddeess  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  llee  ttrrooiissiièèmmee  ttoouucchhaanntt  llaa  
sséélleeccttiioonn  nniiggéérriiaannee  aapprrèèss  cceeuuxx  ddee  OOlluuddaammoollaa  OOssaayyeemmii,,  2244  aannss,,  mmééddaaiillllééee  dd''oorr  ssuurr  110000  mm,,  eett  SSaammuueell  OOkkoonn,,  ssiixxiièèmmee  dduu  
111100  mm  hhaaiieess,,  ttoouuss  ddeeuuxx  ppoossiittiiffss  àà  llaa  mméétthhyyllhheexxaannaammiinnee  ((ssttiimmuullaanntt))..  
LL''IInnddiieennnnee  RRaannii  YYaaddaavv,,  66ee  dduu  2200  kkmm  mmaarrcchhee  ssaammeeddii,,  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôllééee  ppoossiittiivvee  àà  llaa  nnaannddrroolloonnee  ((ssttéérrooïïddee  aannaabboolliissaanntt))..  
AAuu  ttoottaall,,  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  oonntt  pprrooccééddéé  àà  pplluuss  ddee  11330000  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggee  dduurraanntt  lleess  JJeeuuxx..  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  OOVVTTCCHHAARROOVV  RREECCOONNNNUU  IINNNNOOCCEENNTT    

RRTTBBFF  --  1155  oocctt..  22001100  
  
LL''AAlllleemmaanndd  DDiimmiittrriijj  OOvvttcchhaarroovv,,  qquuii  aavvaaiitt  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  ((bbêêttaa--ssttiimmuullaanntt)),,  aa  ééttéé  rreeccoonnnnuu  
iinnnnoocceenntt  ddee  ddooppaaggee,,  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  llaa  FFééddéérraattiioonn  aalllleemmaannddee  ddee  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee,,  qquuii  aa  aacccceeppttéé  ll''eexxpplliiccaattiioonn  dd''uunnee  
ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree..    
LLee  ppoonnggiissttee  ddee  2222  aannss,,  mmééddaaiilllléé  dd''aarrggeenntt  ddaannss  ll''éépprreeuuvvee  ppaarr  ééqquuiippeess  ddeess  jjeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  22000088  eett  ddeess  MMoonnddiiaauuxx--22001100  
eenn  ccoommppaaggnniiee  ddee  TTiimmoo  BBoollll,,  aa  eexxpplliiqquuéé  qquu''iill  aavvaaiitt  ééttéé  vviiccttiimmee  dd''uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  eenn  CChhiinnee  eenn  mmaannggeeaanntt  
ddee  llaa  vviiaannddee..    
LLee  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  aavvaaiitt  ééttéé  rrééaalliisséé  llee  2233  aaooûûtt  aauu  ddoommiicciillee  dd''OOvvttcchhaarroovv  àà  ssoonn  rreettoouurr  ddee  ll''OOppeenn  ddee  CChhiinnee..    
LLee  qquuaaddrruuppllee  cchhaammppiioonn  dd''EEuurrooppee  ppaarr  ééqquuiippeess,,  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ssuussppeenndduu  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree,,  vvaa  ppoouuvvooiirr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  
rreepprreennddrree  llaa  ccoommppééttiittiioonn..  
  
  

DDEEUUXX  AATTHHLLEETTEESS  DDEESS  JJEEUUXX  OOLLYYMMPPIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  DDIISSQQUUAALLIIFFIIEESS  PPOOUURR  AAVVOOIIRR  VVIIOOLLEE  LLEESS  RREEGGLLEESS  
AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  AA  SSIINNGGAAPPOOUURR  

CCIIOO  ((CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee))  --  1155  oocctt..  22001100  
  
LLee  CCoommiittéé  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOllyymmppiiqquuee  ((CCIIOO))  aa  aannnnoonnccéé  aauujjoouurrdd''hhuuii  qquuee  ddeeuuxx  aatthhllèètteess  aavvaaiieenntt  eennffrreeiinntt  lleess  rrèègglleess  
aannttiiddooppaaggee  lloorrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn  ddeess  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  ((JJOOJJ)),,  llaaqquueellllee  ss''eesstt  ddéérroouullééee  àà  SSiinnggaappoouurr  
eenn  aaooûûtt  ddeerrnniieerr..    
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DDeeuuxx  jjeeuunneess  lluutttteeuurrss  oonntt  eenn  eeffffeett  ééttéé  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  àà  llaa  FFuurroosséémmiiddee,,  uunnee  ssuubbssttaannccee  ddiiuurrééttiiqquuee  iinntteerrddiittee..  SSuuiittee  àà  
ll''eexxaammeenn  ddeess  ddoossssiieerrss  eett  ddeess  éélléémmeennttss  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  ccrrééééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCIIOO  aa  
ddiissqquuaalliiffiiéé  lleess  ddeeuuxx  aatthhllèètteess  ddeess  JJOOJJ  ddee  22001100..  CClliiqquueezz  iiccii  eett  iiccii  ppoouurr  lleess  tteexxtteess  ccoommpplleettss  ddeess  ddéécciissiioonnss..    
LLaa  ccoommmmiissssiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  dduu  CCIIOO  aa  ééggaalleemmeenntt  aappppeelléé  llaa  FFééddéérraattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  LLuutttteess  AAssssoocciiééeess  ((FFIILLAA))  eett  lleess  
CCoommiittééss  NNaattiioonnaauuxx  OOllyymmppiiqquueess  ((CCNNOO))  ccoorrrreessppoonnddaannttss  àà  rraasssseemmbblleerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  qquuii  
oonntt  ccoonndduuiitt  àà  cceess  vviioollaattiioonnss  ddeess  rrèègglleess  aannttiiddooppaaggee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  vviiss--àà--vviiss  ddeess  aatthhllèètteess,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddee  lleeuurr  
eennttoouurraaggee  ––  qquu''iill  ss''aaggiissssee  ddee  lleeuurrss  eennttrraaîînneeuurrss,,  ddee  lleeuurrss  mmééddeecciinnss  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  mmeemmbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall..  
LLee  CCIIOO  aattttaacchhee  uunnee  ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee  aauuxx  eennqquuêêtteess  mmeennééeess  aauupprrèèss  ddee  ll''eennttoouurraaggee  ddeess  aatthhllèètteess..  SSuuiittee  àà  uunnee  
rreeccoommmmaannddaattiioonn  dduu  CCoonnggrrèèss  oollyymmppiiqquuee  qquuii  ss''eesstt  tteennuu  àà  CCooppeennhhaagguuee  ll''aannnnééee  ppaassssééee,,  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  aa  ééttéé  
ssppéécciiaalleemmeenntt  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  aaffiinn  dd''ééttuuddiieerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll''eennttoouurraaggee  ddeess  aatthhllèètteess  eenn  ccaass  dd''aallllééggaattiioonnss  ddee  ddooppaaggee..  
CCeettttee  ccoommmmiissssiioonn,,  pprrééssiiddééee  ppaarr  SSeerrggeeyy  BBuubbkkaa,,  mmeemmbbrree  dduu  CCIIOO,,  ddooiitt  ssee  rrééuunniirr  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn  ddéécceemmbbrree..      
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  CCIIOO  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  ddeeuuxx  jjeeuunneess  aatthhllèètteess  rreecceevvrroonntt  llee  ssoouuttiieenn  eett  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  qquuaanntt  
aauuxx  rriissqquueess  dduu  ddooppaaggee..  DDeess  mmeessuurreess  dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssppéécciiffiiqquueess  sseerroonntt  nnoottaammmmeenntt  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  eenn  
ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  ll''AAggeennccee  MMoonnddiiaallee  AAnnttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  eett  lleess  OOrrggaanniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  aannttiiddooppaaggee  ((OONNAADD))  
ccoonncceerrnnééeess..    
LLee  CCIIOO  aa  eeffffeeccttuuéé  11223311  ccoonnttrrôôlleess  ((11009977  ccoonnttrrôôlleess  dd''uurriinnee  eett  113344  ccoonnttrrôôlleess  ssaanngguuiinnss))  ppeennddaanntt  lleess  JJOOJJ  àà  SSiinnggaappoouurr..  
TToouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  oonntt  ééttéé  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  llee  llaabboorraattooiirree  aaccccrrééddiittéé  ppaarr  ll''AAMMAA  àà  NNeeww  DDeellhhii,,  IInnddee..  
DDeess  ccoonnttrrôôlleess  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  aavvaanntt  eett  aapprrèèss  lleess  ccoommppééttiittiioonnss..  TToouuss  lleess  mmééddaaiillllééss  oonntt  ééttéé  ccoonnttrrôôllééss..  LLeess  ccoonnttrrôôlleess  ddee  
ddooppaaggee  vviissaaiieenntt  àà  ddéétteecctteerr  ttoouutteess  lleess  ssuubbssttaanncceess  eett  mméétthhooddeess  iinnssccrriitteess  ssuurr  llaa  LLiissttee  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  ddee  ll''AAMMAA..    
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ttoolléérraannccee  zzéérroo  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddooppaaggee,,  llee  CCIIOO  ccoonnsseerrvvee  ppeennddaanntt  hhuuiitt  aannss  lleess  
éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  dduurraanntt  lleess  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  llaa  JJeeuunneessssee,,  ccee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeett  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  aannaallyysseess  
rrééttrrooaaccttiivveess  ddaannss  ll''éévveennttuuaalliittéé  ooùù  ddeess  tteessttss  eennttiièèrreemmeenntt  vvaalliiddééss  sseerraaiieenntt  ddiissppoonniibblleess  ppoouurr  ddéétteecctteerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  
nnoouuvveelllleess  ssuubbssttaanncceess//mméétthhooddeess..  
  
  

OODDOOMM  EECCOOPPEE  DD''UUNNEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  DDEE  QQUUAATTRREE  MMAATTCCHHSS  PPOOUURR  UUSSAAGGEE  DDEE  SSUUBBSSTTAANNCCEE  IINNTTEERRDDIITTEE  

TThhee  CCaannaaddiiaann  PPrreessss  --  1155  oocctt..  22001100  
  
CCIINNCCIINNNNAATTII  ——  LLaa  NNFFLL  aa  rreejjeettéé  ll''aappppeell  dd''AAnnttwwaann  OOddoomm  eett  eellllee  aa  mmaaiinntteennuu  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  qquuaattrree  mmaattcchhss  qquuee  ll''aaiilliieerr  
ddééffeennssiiff  ddeess  BBeennggaallss  ddee  CCiinncciinnnnaattii  aavvaaiitt  ééccooppééee  ppoouurr  aavvooiirr  ccoonnttrreevveennuu  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddooppaaggee  ddee  llaa  lliigguuee..  
OOddoomm  eenn  aavvaaiitt  aappppeelléé  ddee  ssaa  ssuussppeennssiioonn  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ssaaiissoonn,,  ddaannss  ll''eessppooiirr  qquu''eellllee  ssooiitt  rréédduuiittee  oouu  aannnnuullééee..  LLaa  
lliigguuee  aa  mmaaiinntteennuu  lleess  qquuaattrree  mmaattcchhss  ddee  ssuussppeennssiioonn..  
IIll  aauurraaiitt  pprroobbaabblleemmeenntt  mmaannqquuéé  lleess  ddeeuuxx  pprroocchhaaiinnss  mmaattcchhss  ddee  ttoouuttee  ffaaççoonn..  OOddoomm  ss''eesstt  bblleesssséé  aauu  ggeennoouu  ddrrooiitt  ddaannss  llaa  
ddééffaaiittee  ddee  2244--2211  àà  TTaammppaa  BBaayy,,  ddiimmaanncchhee,,  eett  ppoorrttaaiitt  uunnee  oorrtthhèèssee  cceettttee  sseemmaaiinnee..  LLeess  BBeennggaallss  pprrooffiitteenntt  dd''uunn  ccoonnggéé  ccee  
wweeeekk--eenndd  eett  OOddoomm  ddooiitt  rraatteerr  aauu  mmooiinnss  lleess  ddeeuuxx  pprroocchhaaiinnss  mmaattcchhss  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  bblleessssuurree..  
OOddoomm  ss''eesstt  ddéécchhiirréé  llee  tteennddoonn  dd''AAcchhiillllee  ddrrooiitt  llaa  ssaaiissoonn  ddeerrnniièèrree  mmaaiiss  iill  ss''eesstt  pplleeiinneemmeenntt  rrééttaabbllii..  
  
  

AATTHHLLEETTIISSMMEE::  LLAASSHHAAWWNN  MMEERRRRIITTTT  SSUUSSPPEENNDDUU  2211  MMOOIISS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --  1188  oocctt..  22001100  
  
CCOOLLOORRAADDOO  SSPPRRIINNGGSS,,  CCoolloorraaddoo  ((AAPP))  ——  LL''AAmméérriiccaaiinn  LLaaSShhaawwnn  MMeerrrriitttt,,  cchhaammppiioonn  oollyymmppiiqquuee  eett  dduu  mmoonnddee  dduu  440000mm,,  aa  
ééttéé  ssuussppeenndduu  ppoouurr  2211  mmooiiss  ppoouurr  ddooppaaggee,,  aa  aannnnoonnccéé  lluunnddii  ll''AAggeennccee  aamméérriiccaaiinnee  aannttiiddooppaaggee  ((UUSSAADDAA))..  
MMeerrrriitttt  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  àà  ttrrooiiss  rreepprriisseess  àà  llaa  tteessttoossttéérroonnee  eennttrree  ooccttoobbrree  22000099  eett  jjaannvviieerr  22001100..  
IIll  aa  ccoollllaabboorréé  aavveecc  ll''UUSSAADDAA  eett  aa  rreeççuu  uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  2211  mmooiiss  àà  ppaarrttiirr  dd''ooccttoobbrree  22000099..  IIll  ppoouurrrraa  ddoonncc  rreepprreennddrree  llaa  
ccoommppééttiittiioonn  eenn  jjuuiilllleett  22001111  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  cchhaammppiioonnnnaattss  dduu  mmoonnddee  dd''aaooûûtt  pprroocchhaaiinn..  
  
  

LLEESS  FFRREERREESS  CCOOSSTTAA  SSUUSSPPEENNDDUUSS  PPRROOVVIISSOOIIRREEMMEENNTT  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE    

LLee  PPaarriissiieenn  --  1188  oocctt..  22001100  
  
RRuuii  CCoossttaa,,  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  ccoonnttrree--llaa--mmoonnttrree  dduu  ddeerrnniieerr  TToouurr  dduu  PPoorrttuuggaall,,  eett  ssoonn  ffrrèèrree  MMaarriioo,,  aarrrriivvéé  33ee,,  oonntt  ééttéé  
pprroovviissooiirreemmeenntt  ssuussppeenndduuss  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  lloorrss  ddee  ll''éépprreeuuvvee..  RRuuii  CCoossttaa  ((eexx--CCaaiissssee  dd''EEppaarrggnnee))  eett  
MMaarriioo  CCoossttaa  ((eexx--BBaarrbboott--SSiippeerr))  oonntt  ééttéé  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  aapprrèèss  ll''aarrrriivvééee  dduu  ccoonnttrree--llaa--mmoonnttrree,,  llee  2255  jjuuiinn,,  àà  uunn  pprroodduuiitt  
ssttiimmuullaanntt,,  llee  mmeetthhyyllhheexxaanneeaammiinnee,,  iinntteerrddiitt  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  22001100..  ""IIll  ss''aaggiitt  dd''uunnee  ssuussppeennssiioonn  pprroovviissooiirree..  UUnnee  eennqquuêêttee  aa  
ééttéé  oouuvveerrttee  eett  uunnee  ddéécciissiioonn  sseerraa  pprriissee  rraappiiddeemmeenntt"",,  aa  pprréécciisséé  àà  ll''aaggeennccee  LLuussaa  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ppoorrttuuggaaiissee  
ddee  ccyycclliissmmee,,  AArrttuurr  LLooppeess,,  aajjoouuttaanntt  qquu''iill  eexxiissttaaiitt  ""qquuaattrree  oouu  cciinnqq  aauuttrreess  ccaass  ssiimmiillaaiirreess"",,  ssaannss  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss..  
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TTRROOIISS  JJOOUUEEUURRSS  PPEERRUUVVIIEENNSS  PPEERRDDEENNTT  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  AAPPRREESS  AAVVOOIIRR  BBUU  LL''EEAAUU  DDEE  LLEEUURRSS  AADDVVEERRSSAAIIRREESS  

CChhrroonnooffoooott  --  1199  oocctt..  22001100  
  
TTrrooiiss  jjoouueeuurrss  dd''uunnee  ééqquuiippee  ddee  ffoooottbbaallll  ppéérruuvviieennnnee  ssee  ssoonntt  éévvaannoouuiiss  aapprrèèss  aavvooiirr  bbuu  ddee  ll''eeaauu  tteenndduuee  ppaarr  uunn  aassssiissttaanntt  ddee  
ll''ééqquuiippee  aaddvveerrssee..  LLeess  pprreemmiièèrreess  aannaallyysseess  oonntt  mmoonnttrréé  ""qquu''iillss  aavvaaiieenntt  ééttéé  ddooppééss  àà  llaa  BBeennzzooddiiaazzééppiinnee,,  uunn  mmééddiiccaammeenntt  
qquuii  pprroovvooqquuee  uunn  ééttaatt  ddee  ssééddaattiioonn""..  
LLee  ddooppaaggee  eesstt  ppaarrffooiiss  pplluuss  ppeerrffiiddee  qquuee  ll''oonn  nnee  ccrrooiitt..  LLee  ffoooottbbaallll  ppéérruuvviieenn  nnoouuss  eenn  aa  ddoonnnnéé  uunn  ppaarrffaaiitt  eexxeemmppllee..  AA  llaa  mmii--
tteemmppss  dduu  mmaattcchh  eennttrree  HHiijjooss  ddee  AAccoossvviinncchhooss  eett  SSppoorrtt  AAnnccaasshh,,  rreennccoonnttrree  dd''aacccceessssiioonn  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ddiivviissiioonn  dduu  ppaayyss,,  
uunn  mmeemmbbrree  tteecchhnniiqquuee  dd''AAnnccaasshh  aa  ddoonnnnéé  ddee  qquuooii  ssee  ddééssaallttéérreerr  aauuxx  aaddvveerrssaaiirreess..  UUnn  ggeessttee  eenn  aappppaarreennccee  ffaaiirr--ppllaayy  mmaaiiss  
qquuii  eesstt  eenn  rrééaalliittéé  ddeessttiinnéé  àà  ddééssttaabbiilliisseerr  ll''ééqquuiippee  aaddvveerrssee..    
QQuueellqquueess  mmiinnuutteess  pplluuss  ttaarrdd,,  ttrrooiiss  jjoouueeuurrss  ddee  ll''ééqquuiippee  dd''HHiijjooss  ppeerrddeenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee..  JJuuaann  LLuunnaa,,  jjoouueeuurr  qquuii  aa  eeuu  
sseeuulleemmeenntt  qquueellqquueess  nnaauussééeess,,  rraaccoonnttee..  ""AA  llaa  6655ee  mmiinnuuttee,,  llee  ddééffeennsseeuurr  AAnnddyy  SSaalliinnaass  eesstt  ttoommbbéé  ssaannss  rraaiissoonn  aappppaarreennttee  
ppuuiiss  qquueellqquueess  mmiinnuutteess  aapprrèèss  LLuuiiss  CCooeelllloo  eett  MMaarrttiinn  RReeaatteegguuii""..    LLuuii  aa  eeuu  sseeuulleemmeenntt  llaa  ttêêttee  qquuii  ttoouurrnnee  ""aapprrèèss  aavvooiirr  ttoouuss  
bbuu  ddee  ll''eeaauu  ddoonnnnééee  ppaarr  ll''aassssiissttaanntt  ddee  AAnnccaasshh""..  
LLaa  pprraattiiqquuee  nn''eesstt  ppaass  ssii  aannooddiinnee  qquuee  cceellaa..  EEnn  11999900,,  lloorrss  dduu  qquuaarrtt  ddee  ffiinnaallee  ddee  CCoouuppee  dduu  MMoonnddee  eennttrree  ll''AArrggeennttiinnee  eett  llee  
BBrrééssiill  ((vviiccttooiirree  11--00  ddeess  AArrggeennttiinnss)),,  BBrraannccoo,,  jjoouueeuurr  aauurriivveerrddee,,  aa  rreeccoonnnnuu  aavvooiirr  eeuu  ddeess  vveerrttiiggeess  aapprrèèss  aavvooiirr  aabbssoorrbbéé  
qquueellqquueess  ggoorrggééeess  ddaannss  uunnee  bboouutteeiillllee  qquuee  lluuii  aavvaaiitt  ddoonnnnééee  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  aarrggeennttiinnee..  QQuueellqquueess  tteemmppss  
aapprrèèss,,  llee  ddééffeennsseeuurr  aarrggeennttiinn  OOssccaarr  RRuuggggeerrii  aa  aavvoouuéé  qquuee  cceettttee  bboouutteeiillllee  ééttaaiitt  ddeessttiinnééee  àà    ll''eennsseemmbbllee  ddeess  BBrrééssiilliieennss..  LLee  
sséélleeccttiioonnnneeuurr  ddee  ll''AAllbbiicceelleessttee  CCaarrllooss  BBiillaarrddoo  aa  rreeccoonnnnuu  iimmpplliicciitteemmeenntt  qquuee  ccee  lliiqquuiiddee  ccoonntteennaaiitt  uunn  ttrraannqquuiilllliissaanntt..  LLeess  
tteemmppss  oonntt  cchhaannggéé  mmaaiiss  lleess  pprraattiiqquueess  rreesstteenntt  lleess  mmêêmmeess..  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  MMCCQQUUAAIIDD  VVEEUUTT  DDEESS  SSUUSSPPEENNSSIIOONNSS  DDEE  44  AANNSS  PPAARR  BBAAPPTTIISSTTEE  BBOOUUTTHHIIEERR    

VVeelloocchhrroonnoo  --  1199  oocctt..  22001100  
  
EEnn  mmaarrggee  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  TToouurr  22001111  àà  PPaarriiss,,  ccee  mmaarrddii,,  PPaatt  MMccQQuuaaiidd,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUCCII,,  ss’’eesstt  eexxpprriimméé  ssuurr  
ll’’aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr..  SSaannss  ppoouuvvooiirr  aappppoorrtteerr  uunn  ccaalleennddrriieerr  pprréécciiss  ppoouurr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ssuussppeennddrree  oouu  nnoonn  llee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  
TToouurr  ddee  FFrraannccee  22001100..  ««  JJ’’eessppèèrree  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunnee  ccoonncclluussiioonn  bbiieennttôôtt,,  mmaaiiss  jjee  nnee  ssaaiiss  ppaass  qquuaanndd,,  aa--tt--iill  aavvoouuéé..  SS’’iill  
ss’’aavvèèrree  qquuee  llaa  vviiaannddee  ééttaaiitt  bbiieenn  ccoonnttaammiinnééee  eett  qquuee  cc’’eesstt  ccoommmmee  ççaa  qquuee  llee  cclleennbbuuttéérrooll  eesstt  aarrrriivvéé,,  ccee  sseerraaiitt  ttrrèèss  iinnjjuussttee  
ddee  llee  ccoonnddaammnneerr  ppoouurr  cceellaa..  »»  
PPaatt  MMccQQuuaaiidd  eenn  aa  pprrooffiittéé  ppoouurr  llââcchheerr  uunnee  ppeettiittee  bboommbbee  ::  iill  aa  aannnnoonnccéé  vvoouullooiirr  ppoorrtteerr  llaa  ssuussppeennssiioonn  ««  nnoorrmmaallee  »»  dd’’uunn  
ccoouurreeuurr  ddee  ddeeuuxx  aannss,,  llaa  nnoorrmmee  aaccttuueellllee,,  àà  qquuaattrree  aannss..  
  
  

FFRREEDDEERRIICCKK  BBOOUUSSQQUUEETT  SSUUSSPPEENNDDUU  DDEEUUXX  MMOOIISS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

2200mmiinnuutteess..ffrr  --  1199  oocctt..  22001100  
  
NNAATTAATTIIOONN  --  IIll  aauurraaiitt  ssuubbii  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  uunn  ssttiimmuullaanntt......  
FFrrééddéérriicckk  BBoouussqquueett  nnee  nnaaggee  pplluuss  eenn  ccoommppééttiittiioonn  ddeeppuuiiss  uunn  mmooiiss..  DDiissccrrèètteemmeenntt,,  llee  sspprriinntteerr  ffrraannççaaiiss  ppoouurrssuuiitt  ssaa  
pprrééppaarraattiioonn  cchheezz  lluuii  àà  AAuubbuurrnn,,  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  ooùù  iill  ss’’eennttrraaîînnee  ppaarr  iinntteerrmmiitttteennccee  ddeeppuuiiss  22000033..  EEnn  rrééaalliittéé,,  llee  ccoommppaaggnnoonn  
ddee  LLaauurree  MMaannaauuddoouu  nn’’aa  ppaass  vvrraaiimmeenntt  llee  cchhooiixx..  SSeelloonn  LL’’EEqquuiippee,,  iill  ppuurrggee  aaccttuueelllleemmeenntt  uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss,,  
eennttaammééee  llee  2200  sseepptteemmbbrree,,  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  ll’’hheeppttaammiinnooll,,  uunn  ssttiimmuullaanntt..  
LLee  nnaaggeeuurr  dduu  CCeerrccllee  ddee  MMaarrsseeiillllee  aa  ssuubbii  ccee  ccoonnttrrôôllee  iinnooppiinnéé  llee  1133  jjuuiinn  lloorrss  dduu  mmeeeettiinngg  ddee  CCaanneett--eenn--RRoouussssiilllloonn,,  ppeeuu  
aavvaanntt  lleess  cchhaammppiioonnnnaattss  dd''EEuurrooppee  ddee  BBuuddaappeesstt..  SSeelloonn  llee  qquuoottiiddiieenn,,  lleess  pprréélleevveeuurrss  ddee  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  
llee  ddooppaaggee  nn’’oonntt  pprrooccééddéé  qquu’’àà  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  uurriinnaaiirree..  AAvveerrttii  dduu  rrééssuullttaatt,,  BBoouussqquueett  nn’’aauurraaiitt  ppaass  ddeemmaannddéé  ddee  ccoonnttrree--
eexxppeerrttiissee  eett  ssee  sseerraaiitt  pplliiéé  àà  llaa  ssaannccttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  aannttiiddooppaaggee  ddee  llaa  ffééddéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee..  
  
««UUnnee  nnéégglliiggeennccee»»  
DDaannss  cceettttee  aaffffaaiirree  sseennssiibbllee,,  qquuii  aauurraaiitt  ppuu  nnooiirrcciirr  llee  bbiillaann  eexxcceeppttiioonnnneell  ddee  ll''ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee  aauuxx  ddeerrnniieerrss  cchhaammppiioonnnnaattss  
dd''EEuurrooppee,,  llaa  FFFFNN  ss''eesstt  ddoonncc  mmoonnttrrééee  cclléémmeennttee  aavveecc  llee  nnaaggeeuurr..  CCeelluuii--ccii  aauurraaiitt  pprréésseennttéé  àà  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ddiisscciipplliinnee  
uunn  ddoossssiieerr  mmééddiiccaall  ««ppoouurr  ttrraaiitteemmeenntt  dd''uunnee  ppaatthhoollooggiiuuee  cchhrroonniiqquuee»»,,  pprréécciissee  LL''EEqquuiippee..  LLee  cchhaammppiioonn  dd''EEuurrooppee  dduu  5500mm,,  
lluuii,,  ppaarrllee  dd''uunnee  ««nnéégglliiggeennccee»»..  DDeeppuuiiss  hhuuiitt  aannss,,  iill  ssooiiggnneerraaiitt  uunnee  ppaatthhoollooggiiee  ((qquu''iill  nn''aa  ppaass  ddiivvuullgguuéé))  ««aavveecc  uunn  
mmééddiiccaammeenntt  qquuii  nnee  ccoonnttiieenntt  ppaass  ccee  pprroodduuiitt  iinntteerrddiitt..  JJuussttee  aavvaanntt  llee  mmeeeettiinngg,,  jj’’aaii  ssoouuffffeerrtt  dd’’uunnee  ccrriissee  vviioolleennttee..  JJee  nn’’aavvaaiiss  
pplluuss  ccee  mmééddiiccaammeenntt  aavveecc  mmooii,,  jj’’aaii  ffiilléé  ddaannss  uunnee  pphhaarrmmaacciiee  ddee  CCaanneett  qquuee  jjee  ccoonnnnaaiiss  ttrrèèss  bbiieenn..  IIllss  mm’’oonntt  ddoonnnnéé  ccee  
pprroodduuiitt  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ssee  pprrooccuurreerr  ssaannss  oorrddoonnnnaannccee,,  ssaannss  pprreennddrree  ggaarrddee  aauuxx  rriissqquueess  qquuee  jjee  ccoouurraaiiss..»»  
AAvveecc  ccee  pprroodduuiitt,,  BBoouussqquueett  nnoottee  qquu''iill  aa  rrééaalliisséé  ssoonn  pplluuss  mmaauuvvaaiiss  5500mm  ddee  llaa  ssaaiissoonn..  CCee  nn''eesstt  qquu''aapprrèèss  sseess  ppeerrffoorrmmaanncceess  
àà  BBuuddaappeesstt  qquu''iill  aa  ééttéé  aavveerrttii  ddee  ssoonn  ccoonnttrrôôllee..  ««JJee  mmee  ssuuiiss  rreennsseeiiggnnéé  aauussssii  ssuurr  lleess  eeffffeettss  ddee  ccee  pprroodduuiitt,,  ssoonn  tteemmppss  
dd’’éélliimmiinnaattiioonn..  DDee  vviinnggtt--qquuaattrree  àà  qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess  aauu  vvuu  ddee  ccee  qquuee  jj’’aavvaaiiss  pprriiss..  AAlloorrss,,  ppoouurr  BBuuddaappeesstt,,  jj’’aaii  llaa  
ccoonnsscciieennccee  ttrraannqquuiillllee..  MMeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  mm’’aappppaarrttiieennnneenntt»»,,  iinnddiiqquuee  llee  nnaaggeeuurr  ttaattoouuéé,,  ddoonntt  llee  rreettoouurr  ddaannss  lleess  bbaassssiinnss  
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eesstt  pprréévvuu  ppoouurr  llee  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree,,  àà  ll''ooccccaassiioonn  ddeess  cchhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrraannccee..  
  
  

UUNN  TTOOXXIICCOOLLOOGGUUEE  AA  LLAA  TTEETTEE  DDUU  LLAABBOO  DDEE  CCHHAATTEENNAAYY--MMAALLAABBRRYY  ??  

RRMMCC..ffrr  --  2200  oocctt..  22001100  
  
CC’’eesstt  llee  pprreemmiieerr  ddoossssiieerr  sseennssiibbllee  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD))..  
BBrruunnoo  GGeenneevvooiiss  eett  llee  ccoollllèèggee  ddee  ll’’AAggeennccee  ssee  rrééuunniisssseenntt  jjeeuuddii  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  llee  ffuuttuurr  ddiirreecctteeuurr  dduu  llaabboorraattooiirree  ddee  
CChhaatteennaayy--MMaallaabbrryy..  DDeeppuuiiss  llee  ddééccèèss  ddee  JJaaccqquueess  ddee  CCeeaauurrrriizz  eenn  jjaannvviieerr,,  ll’’iinnttéérriimm  aa  ééttéé  aassssuurréé  ppaarr  FFrraannççooiissee  LLaassnnee..  
CCeettttee  ddeerrnniièèrree,,  qquuii  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  aavveecc  ddee  CCeeaauurrrriizz  dduu  tteesstt  ddee  ddéétteeccttiioonn  ddee  ll’’EEPPOO  eenn  22000000,,  ggèèrree  ddeeppuuiiss  lleess  aaffffaaiirreess  
ccoouurraanntteess  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddiirreecctteeuurr..  DDeess  qquuaattrree  pprréétteennddaannttss  aauuddiittiioonnnnééss  ppaarr  ll’’AAggeennccee,,  
PPaassccaall  KKiinnttzz,,  uunn  ttooxxiiccoolloogguuee  rrééppuuttéé,,  eexxeerrççaanntt  àà  SSttrraassbboouurrgg,,  ttiieenntt  llaa  ccoorrddee  ffaaccee  aauuxx  aauuttrreess  ccaannddiiddaattss,,  pphhaarrmmaacciieennss  
iissssuuss  ddee  llaa  ffiilliièèrree  uunniivveerrssiittaaiirree..  ««  KKiinnttzz  aa  mmiiss  aauu  ppooiinntt  uunnee  mméétthhooddee  ddee  ddéétteeccttiioonn  ppaarr  pprrééllèèvveemmeenntt  ccaappiillllaaiirree,,  iill  ppaarrllee  
pplluussiieeuurrss  llaanngguueess,,  iill  eesstt  mmoonnddiiaalleemmeenntt  ccoonnnnuu,,  jjee  nnee  vvooiiss  ppaass  ccee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  ffaaiirree  oobbssttaaccllee  àà  ssoonn  éélleeccttiioonn  »»,,  ddééccllaarree  uunn  
ddeess  nneeuuff  mmeemmbbrreess  dduu  ccoollllèèggee..  MMaallggrréé  ssoonn  ppeeddiiggrreeee,,  KKiinnttzz  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  oobblliiggeeaanntt  llee  pprrééccééddeenntt  pprrééssiiddeenntt  ddee  
ll’’AAFFLLDD,,  PPiieerrrree  BBoorrddrryy,,  àà  rreeppoorrtteerr  llee  vvoottee..  LLee  tteemmppss  pprreessssee,,  eett  cceettttee  ffooiiss  iill  ffaauuddrraa  ssee  ddéécciiddeerr..  
  
  

AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  ::  UUNNEE  RREEPPLLIIQQUUEE  AA  UUNN  FFLLEEAAUU  PPEERRNNIICCIIEEUUXX    

TTooppssppoorrttss..bbiizz  --  2200  oocctt..  22001100  
  
SS’’iill  yy  aa  uunn  ggrraanndd  pphhéénnoommèènnee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  eenn  ssppoorrtt,,  cc’’eesstt  bbiieenn  llee  ddooppaaggee  eett  iill  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss  
pplluussiieeuurrss  ddiisscciipplliinneess..  LLaa  rreecchheerrcchhee  dduu  ssuuccccèèss  aa  aacccceennttuuéé  lleess  cchhoosseess  àà  tteell  ppooiinntt  qquu’’eellllee  ffaauussssee  llee  jjeeuu  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee..  
CC’’eesstt  uunn  ffllééaauu  ppeerrnniicciieeuuxx  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee  aannttiiddooppaaggee  ((OORRAADD))  ddee  llaa  zzoonnee  IIII  eett  IIIIII  AAffrriiqquuee  eenntteenndd  
ccoommbbaattttrree  eett,,  àà  cceett  eeffffeett,,  eellllee  aa  oorrggaanniisséé  lleess  1188  eett  1199  ooccttoobbrree  22001100,,  àà  SSpplleennddiidd  hhôôtteell,,  uunnee  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree..  
LL’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee  aannttiiddooppaaggee  rreeggrroouuppee  1100  ppaayyss  qquuii  ssoonntt  llee  BBéénniinn,,  llee  BBuurrkkiinnaa,,  llaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree,,  llee  CCaapp--VVeerrtt,,  llaa  
GGuuiinnééee,,  llaa  GGuuiinnééee--BBiissssaauu,,  llee  MMaallii,,  llee  NNiiggeerr,,  llee  SSéénnééggaall  eett  llee  TTooggoo..  
HHoorrmmiiss  llee  SSéénnééggaall,,  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  oonntt  ffaaiitt  llee  ddééppllaacceemmeenntt  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  ppoouurr  cceettttee  55ee  rrééuunniioonn  qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  
eenn  pprréésseennccee  ddee  RRooddnneeyy  SSwwiiggeellaaaarr  eett  ddee  DDaavviidd  JJuulliieenn,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA  
AAffrriiqquuee))  eett  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’AAMMAA  CCaannaaddaa  ppoouurr  lleess  pprrooggrraammmmeess  ddeess  OORRAADD..  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’OORRAADD,,  cc’’eesstt  llee  ccoolloonneell--mmaajjoorr  LLiilliioouu  FFrraanncciiss,,  qquuii  nnoouuss  aa  ccoonnffiiéé  qquuee  cceettttee  55ee  sseessssiioonn  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  ddee  
ffaaiirree  llee  ppooiinntt  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  àà  ssaavvooiirr  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  lleess  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggeess..  SSeelloonn  lluuii,,  ddeess  
aaccttiioonnss  oonntt  ééttéé  eennvviissaaggééeess  ppoouurr  mmeenneerr  uunnee  lluuttttee  ccoonnttrree  ccee  ffllééaauu  ddaannss  nnoottrree  ssoouuss--rrééggiioonn..  
DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss,,  llee  BBuurrkkiinnaa  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee..  PPoouurr  llee  mmiinniissttrree  ddeess  
SSppoorrttss  eett  ddeess  LLooiissiirrss,,  JJeeaann--PPiieerrrree  PPaallmm,,  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  iinntteerrppeellllee  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  
QQuuee  vvoouuss  ssooyyeezz  ssppoorrttiiff,,  eennttrraaîînneeuurr,,  ppaarreenntt,,  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  llaa  ssaannttéé,,  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  iill  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  
qquuee  nnoouuss  aassssoocciiiioonnss  nnooss  eeffffoorrttss  ssii  nnoouuss  vvoouulloonnss  aabboouuttiirr  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  pprroobbaannttss  ddaannss  llee  ccoouurrtt  oouu  llee  mmooyyeenn  tteerrmmee..  
SSeelloonn  llee  ppaattrroonn  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddeess  SSppoorrttss,,  oonn  rreettrroouuvvee  llee  ddooppaaggee  ddaannss  ttoouuss  lleess  mmiilliieeuuxx  ttaanntt  lleess  mméétthhooddeess  eett  lleess  
ccoonndduuiitteess  ddooppaanntteess  ssoonntt  ccoonnnnuueess  eett  pprraattiiqquuééeess  ppaarr  uunnee  llaarrggee  ffrraannggee  ddee  nnooss  ppooppuullaattiioonnss..  
««  LLaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eesstt  llee  ssooccllee  ddee  cceettttee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  eett  nnoouuss  ddeevvoonnss  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree  àà  cceeuuxx  qquuii  sseerraaiieenntt  
tteennttééss  ddee  dd’’aaccccrrooîîttrree  lleeuurrss  ppeerrffoorrmmaanncceess  ppaarr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  ssuubbssttaanncceess,,  qquu’’iillss  eexxppoosseenntt  lleeuurr  ssaannttéé  aauuxx  
ccoonnssééqquueenncceess  nnééffaasstteess  ddee  cceess  mmêêmmeess  ssuubbssttaanncceess  qquuii  vvoonntt  ssee  mmaanniiffeesstteerr  ddee  mmaanniièèrree  iirrrréévveerrssiibbllee  ttôôtt  oouu  ttaarrdd  »»,,  aa--tt--iill  
aajjoouuttéé..  
LLee  mmiinniissttrree  PPaallmm  aa  ddiitt  qquu’’iill  ssee  ffeerraa  llee  ppoorrttee--vvooiixx  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauupprrèèss  ddee  sseess  ccoollllèègguueess  ddee  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  aaffiinn  qquu’’iillss  
aappppoorrtteenntt  llee  ssoouuttiieenn  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  cceess  pprroojjeettss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddeess  
AACCDD  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  
  
UUnn  ccoonnttrrôôllee  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  aauu  OOuuaaggaa--LLaayyee  ??  
LL’’oorrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee  eexxiissttee  bbeell  eett  bbiieenn  aauu  BBuurrkkiinnaa  eett  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ssoouuvveenntt  vvuuee  àà  ddeess  
rreennccoonnttrreess  ssppoorrttiivveess..  EEllllee  eesstt  ddiirriiggééee  ppaarr  llee  ccoolloonneell--mmaajjoorr  FFrraanncciiss  LLiilliioouu  qquuii  eesstt  aassssiissttéé  ddee  qquueellqquueess  ppeerrssoonnnneess..  
IIll  aarrrriivvee  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ffaassssee  uunn  ccoonnttrrôôllee  iinnooppiinnéé  eett  ssaa  pprréésseennccee  ssuurr  tteell  oouu  tteell  lliieeuu  ppeeuutt  ddiissssuuaaddeerr  ddeess  ssppoorrttiiffss  qquuii  
ss’’aaddoonnnneenntt  àà  ddee  tteelllleess  pprraattiiqquueess..  LLee  ccoolloonneell  LLiilliioouu  eesstt  uunn  eesspprriitt  aavviisséé  eett  iill  ccoonnnnaaîîtt  bbiieenn  llee  mmiilliieeuu  ssppoorrttiiff..  LLee  OOuuaaggaa--
LLaayyee,,  ççaa  lluuii  ddiitt  qquueellqquuee  cchhoossee  eett  iill  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  nnoouuss  ddiirree  qquu’’iill  eesstt  oorrggaanniisséé  ppaarr  ll’’OObbsseerrvvaatteeuurr  PPaaaallggaa..  
AAlloorrss,,  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  qquuee  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  vviieennnnee  vvooiirr  ssii  llaa  ccoommppééttiittiioonn  eesstt  ssaaiinnee  ??  AA  cceettttee  qquueessttiioonn,,  LLiilliioouu  aa  rrééppoonndduu  
qquuee  ssii  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ttrroouuvvee  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ddooppaaggee  ddaannss  cceettttee  ccoouurrssee,,  eellllee  ppeeuutt  ss’’aammeenneerr,,  ssuurr  iinnssttrruuccttiioonn  
dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  SSppoorrttss  eett  ddeess  LLooiissiirrss,,  ppoouurr  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee..  
««  ÇÇaa  ppeeuutt  aarrrriivveerr  eett  cc’’eesstt  uunnee  iiddééee  qquuee  vvoouuss  nnoouuss  llaanncceezz..  PPoouurrvvuu  qquuee  llee  jjoouurrnnaall  nnoouuss  ddoonnnnee  lleess  mmooyyeennss  ddee  llee  ffaaiirree  eett  
ccee  sseerraaiitt  iinnttéérreessssaanntt  ddee  ssuurrpprreennddrree  lleess  aatthhllèètteess  »»,,  aa--tt--iill  ddiitt..  SSeelloonn  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’OORRAADD,,  iill  lleeuurr  ffaauutt  uunn  kkiitt  mmééddiiccaall  eett  
llee  pprriixx  dduu  llaabboorraattooiirree  eesstt  ddee  111100  eeuurrooss  ppaarr  aannaallyyssee..  
LLee  pprrééllèèvveemmeenntt  eesstt  eennvvooyyéé  ddaannss  uunn  llaabboorraattooiirree  aaggrréééé  eenn  EEuurrooppee..  EEnn  AAffrriiqquuee,,  oonn  ppeeuutt  llee  ffaaiirree  àà  BBllooeemmffoonntteeiinn  ((AAffrriiqquuee  
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dduu  SSuudd))  oouu  àà  TTuunniiss  ((TTuunniissiiee))..  DDeeuuxx  ppaayyss  ooùù  lleess  llaabboorraattooiirreess  ssoonntt  rreeccoonnnnuuss  ppaarr  ll’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee..  
LLeess  rrééssuullttaattss  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  dduurreenntt  4488  hheeuurreess  oouu  aauu  mmaaxxiimmuumm  7722  hheeuurreess..  SSii  lloorrss  dd’’uunn  OOuuaaggaa--LLaayyee,,  uunn  ccoouurreeuurr  
ss’’eesstt  ddooppéé,,  iill  eesstt  aavveerrttii..  MMaaiiss  ss’’iill  ddeemmaannddee  uunnee  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  qquuii  ss’’aavvèèrree  ppoossiittiivvee,,  iill  eesstt  ssuussppeenndduu  aauu  mmiinniimmuumm  ppoouurr  
ddeeuuxx  aannss..  
LLaa  qquuaattrriièèmmee  ééddiittiioonn  dduu  mmaarraatthhoonn  OOuuaaggaa--LLaayyee,,  cc’’eesstt  eenn  mmaaii  22001111..  LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  nnee  mmaannqquueerroonntt  ssûûrreemmeenntt  ppaass,,  
mmaaiiss  qquuee  lleess  aatthhllèètteess  ssaacchheenntt  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee  ppoouurrrraaiitt  aarrrriivveerr  iinnooppiinnéémmeenntt..  CCaarr  ssaaiitt--
oonn  jjaammaaiiss……  
  
  

CCOOMMMMEENNTT  FFRREEDDEERRIICCKK  BBOOUUSSQQUUEETT  EENN  EESSTT  AARRRRIIVVEE  LLAA  ??  

LLaa  PPrroovveennccee  --  2211  oocctt..  22001100  
    
DDaannss  uunnee  nnaattaattiioonn  ffrraannççaaiissee  aauu  ssuummmmuumm  ddee  ssoonn  aarrtt  eett  ssuurrffaanntt  ssuurr  llaa  vvaagguuee  dd''uunn  EEuurrooppee  hhiissttoorriiqquuee  ((2211  mmééddaaiilllleess  ddoonntt  
88  ttiittrreess)),,  llaa  nnoouuvveellllee  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  ffeerrmmee  iinnfflliiggééee  àà  FFrrééddéérriicckk  BBoouussqquueett  eesstt  uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarrrree..  
LLeess  ffaaiittss  ssoonntt  llàà  eett  llee  sspprriinntteerr  dduu  CCNNMM  ddiitt  ""aassssuummeerr  ssaa  bbêêttiissee""  eett  ssuurrttoouutt  ""ssaa  nnéégglliiggeennccee""..  IIll  ccoonnvviieenntt  nnééaannmmooiinnss  ddee  nnee  
ppaass  ffaaiirree  ll''aammaallggaammee..  LLaa  cclléémmeennccee  ddee  llaa  ssaannccttiioonn  eenn  eesstt  uunnee  pprreeuuvvee  eett  llaa  FFééddéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee,,  ppaarr  llaa  vvooiixx  dduu  DDTTNN  
CChhrriissttiiaann  DDoonnzzéé,,  nnee  vvooiitt  ppaass  eenn  BBoouussqquueett  ""uunnee  pprraattiiqquuee  ddooppaannttee""..  TToouurr  dd''hhoorriizzoonn  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  ""ll''aaffffaaiirree""..    
  
LLeess  ffaaiittss..  BBoouussqquueett  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  lloorrss  dd''uunn  pprrééllèèvveemmeenntt,,  ddiilliiggeennttéé  ppaarr  ll''AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  
ddooppaaggee  ((AAFFLLDD)),,  lloorrss  dduu  mmeeeettiinngg  ddee  CCaanneett  llee  1133  jjuuiinn..  LLaa  ssuubbssttaannccee  iinnccrriimmiinnééee  eesstt  ll''hheeppttaammiinnooll,,  uunn  ssttiimmuullaanntt  ddiitt  
""ssppéécciiffiiéé""  ((qquuii  aauuttoorriissee  uunnee  cceerrttaaiinnee  cclléémmeennccee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ssaannccttiioonn)),,  ppaarr  ooppppoossiittiioonn  aauuxx  ssuubbssttaanncceess  ""lloouurrddeess""  
ccoommmmee  lleess  aannaabboolliissaannttss..  LL''hheeppttaammiinnooll  eesstt  uunn  mmééddiiccaammeenntt,,  ddéélliivvrréé  ssaannss  oorrddoonnnnaannccee,,  ppoouurr  ssooiiggnneerr  lleess  jjaammbbeess  lloouurrddeess  
eett  lleess  ccrriisseess  hhéémmoorrrrooïïddaaiirreess..    
  
LLaa  ddééffeennssee  ddee  BBoouussqquueett..  LLee  sspprriinntteerr  aavvoouuee  ""mméérriitteerr  cceettttee  ssaannccttiioonn""..  IIll  nnee  ss''eesstt  ppaass  ddéérroobbéé  ssuurr  RRMMCC..  ""JJee  mmee  ssooiiggnnee  
ddeeppuuiiss  hhuuiitt  aannss  ppoouurr  uunnee  ppaatthhoollooggiiee  ((ccrriissee  hhéémmoorrrrooïïddaaiirree))  aavveecc  uunn  mmééddiiccaammeenntt  qquuii  nnee  ccoonnttiieenntt  ppaass  ccee  pprroodduuiitt  iinntteerrddiitt..  
LLaa  vveeiillllee  ddee  mmoonn  ddééppaarrtt  àà  CCaanneett,,  ssoouuffffrraanntt  dd''uunnee  ccrriissee  vviioolleennttee,,  jjee  ssuuiiss  aalllléé  àà  llaa  pphhaarrmmaacciiee..  IIllss  mm''oonntt  ddiitt  qquu''iillss  nn''aavvaaiieenntt  
pplluuss  ccee  mmééddiiccaammeenntt  eenn  ssttoocckk,,  eett  mm''eenn  oonntt  pprrooppoosséé  uunn  aauuttrree  qquuii  ccoonntteennaaiitt  ccee  ffaammeeuuxx  hheeppttaammiinnooll  ((……))..  CC''eesstt  uunnee  bbeellllee  
bbêêttiissee  ddee  mmaa  ppaarrtt..  DD''aabboorrdd  dd''aavvooiirr  ffaaiitt  ccoonnffiiaannccee  àà  110000%%  àà  mmaa  pphhaarrmmaacciieennnnee  eett  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  pprriiss  llee  tteemmppss  ddee  
rreeggaarrddeerr  llaa  nnoottiiccee..  CC''eesstt  uunnee  nnéégglliiggeennccee..""  LLaa  CCoommmmiissssiioonn  aannttiiddooppaaggee  aa  ccoonnddaammnnéé  ""llaa  llééggèèrreettéé""  dduu  nnaaggeeuurr,,  mmaaiiss  aa  
jjuuggéé  rreecceevvaabbllee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dd''uunn  ddoossssiieerr  mmééddiiccaall  ssiiggnniiffiiaanntt  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ppoouurr  llaa  ffaammeeuussee  ppaatthhoollooggiiee  cchhrroonniiqquuee  dduu  
ddoouubbllee  cchhaammppiioonn  dd''EEuurrooppee  eett  ll''aatttteessttaattiioonn  ddee  llaa  pphhaarrmmaacciieennnnee..    
  
PPoouurrqquuooii  ccee  lloonngg  ssiilleennccee..……  EEnnttrree  llee  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  ((1133  jjuuiinn))  eett  llaa  rréévvééllaattiioonn  ddee  ll''aaffffaaiirree,,  iill  yy  aa  eeuu  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  
mmooiiss..  SSii  llee  ddééllaaii  iinntteerrppeellllee,,  iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquuee  llaa  pprrooccéédduurree  eesstt  lloonngguuee..  LLaa  FFFFNN  aa  rreeççuu  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''AAFFLLDD  llee  1166  
jjuuiilllleett;;  eellllee  aa  ddiixx  sseemmaaiinneess  aapprrèèss  ll''iinnffrraaccttiioonn  ppoouurr  pprroonnoonncceerr  llaa  ssaannccttiioonn..  CCoommmmee  ll''hheeppttaammiinnooll  eesstt  uunn  pprroodduuiitt  ""llééggeerr"",,  
uunnee  ssuussppeennssiioonn  pprroovviissooiirree  ddaannss  ll''aatttteennttee  dduu  jjuuggeemmeenntt  nn''eesstt  ppaass  oobblliiggaattooiirree..  LLee  ssppoorrttiiff  aa  ééggaalleemmeenntt  1155  jjoouurrss  ppoouurr  
ddeemmaannddeerr  uunnee  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee,,  ccee  qquuee  BBoouussqquueett  nn''aa  ppaass  ffaaiitt..  CCoonnvvooqquuéé  llee  1133  sseepptteemmbbrree  ddeevvaanntt  llaa  ccoommmmiissssiioonn  
aannttiiddooppaaggee  ddee  llaa  FFFFNN,,  FFrreedd  BBoouussqquueett  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ddeeuuxx  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  2200  sseepptteemmbbrree  ((ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  
ffrraannççaaiiss))..  IIll  ppaarrttiicciippeerraa  ddoonncc  aauuxx  cchhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrraannccee  àà  CChhaarrttrreess  ((33--55  ddéécceemmbbrree))..  SSii  llaa  pprrooccéédduurree  aa  ééttéé  rreessppeeccttééee,,  
llee  ppllaann  ccoomm''  llaaiissssee  ppeerrpplleexxee,,  ttoouutteeffooiiss..  CCoommmmeenntt  llaa  FFééddéérraattiioonn  eett  FFrreedd  BBoouussqquueett  ppoouuvvaaiieenntt  ccrrooiirree  aauu  sseeccrreett  éétteerrnneell  ??    
  
QQuuiidd  ddeess  mmééddaaiilllleess  àà  BBuuddaappeesstt  ??  BBoouussqquueett,,  qquuii  nn''aa  aapppprriiss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  qquuee  llee  1155  aaooûûtt  aapprrèèss  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoouurrssee  eett  aa  
ffoonndduu  eenn  llaarrmmeess,,  aavvaaiitt  llee  ddrrooiitt  ddee  ddiissppuutteerr  ll''EEuurroo  cceett  ééttéé..  LLee  sspprriinntteerr  ppeeuutt  aavvooiirr  llaa  ccoonnsscciieennccee  ttrraannqquuiillllee  ::  iill  aa  bbiieenn  
ggaaggnnéé  sseess  ddeeuuxx  oorr  ((5500mm  eett  rreellaaiiss  44xx110000mm  44  nnaaggeess))  eett  ll''aarrggeenntt  ((5500  mm  ppaappiilllloonn))..  ""LL''oorrggaannee  ddiisscciipplliinnaaiirree  aa  jjuuggéé  qquuee  lleess  
ffaaiittss  rreepprroocchhééss  àà  BBoouussqquueett  nn''eennttrraaiieenntt  ppaass  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ssppoorrttiivveess"",,  eexxpplliiqquuee  
llaa  FFééddéérraattiioonn..  ""EEnn  aauuccuunn  ccaass,,  iill  nn''eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  lluuii  rreettiirreerr  lleess  mmééddaaiilllleess,,  ppuuiissqquuee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddaattee  ddee  
sseepptteemmbbrree  eett  qquu''iill  nn''yy  aa  ppaass  ddee  rrééttrrooaaccttiivviittéé"",,  ccoonncclluutt  DDoonnzzéé..  LLaa  vviiggiillaannccee,,  eellllee,,  ddeevvrraa  êêttrree  iilllliimmiittééee  àà  ll''aavveenniirr……  


