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LLEE  MMEESSSSAAGGEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  AA  LL''EEUURROO  MM1177  

uueeffaa..ccoomm  --    1155  mmaaii  22000099    
  
CCoommmmee  àà  cchhaaqquuee  ttoouurrnnooii  ddeeppuuiiss  22000055,,  lleess  jjoouueeuurrss  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  dd''EEuurrooppee  ddeess  mmooiinnss  ddee  1177  aannss  ddee  ll''UUEEFFAA  oonntt  ssuuiivvii  
ddeess  ccoouurrss  ssuurr  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee..  CCeettttee  aannnnééee  aa  vvuu  ll''iimmpplléémmeennttaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess  eett  ll''aarrrriivvééee  dd''uunn  DDVVDD  éédduuccaattiiff  
ssuurr  lleess  tteessttss  rrééaalliissééss  dduurraanntt  ll''UUEEFFAA  EEUURROO  22000088™™..  
SSeennssiibbiilliissaattiioonn  
LLeess  hhuuiitt  ééqquuiippeess  ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn  eenn  AAlllleemmaaggnnee  oonntt  aassssiissttéé  àà  ddeess  ccoonnfféérreenncceess  dduu  DDrr  MMooggeennss  KKrreeuuttzzffeellddtt  ddee  
llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmééddiiccaallee  ddee  ll''UUEEFFAA  eett  dduu  ppaanneell  aannttiiddooppaaggee  eett  ddee  CCaarroolliinnee  TThhoomm  ddee  ll''uunniittéé  aannttiiddooppaaggee  ddee  ll''UUEEFFAA..  LLeess  
ccoouurrss  oonntt  ppoouurr  bbuutt  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  mmiinneeuurrss  àà  pprrooppooss  ddeess  ddaannggeerrss  ppoossééss  ppaarr  llee  ddooppaaggee  ssuurr  lleeuurr  ccaarrrriièèrree  eett  lleeuurr  
ssaannttéé..  
GGuuiiddee  ccoommpplleett  
hhoomm  ffoouurrnniitt  uunn  gguuiiddee  ccoommpplleett  ssuurr  llee  ssuujjeett,,  àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  ddooppaaggee,,  ll''eennggaaggeemmeenntt  ddee  ll''UUEEFFAA  eett  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppeerrssoonnnneellllee  ddeess  jjoouueeuurrss..  LLeess  jjeeuunneess  ffoooottbbaalllleeuurrss  aapppprreennnneenntt  ccoommbbiieenn  lleess  aaccttiivviittééss  aannttiiddooppaaggee  oonntt  
aauuggmmeennttéé  ddeeppuuiiss  qquuee  ll''UUEEFFAA  aa  ccoommmmeennccéé  àà  eeffffeeccttuueerr  ddeess  tteessttss  iill  yy  aa  3300  aannss  eett  aapppprreennnneenntt  àà  qquueell  mmoommeenntt  iillss  ppeeuuvveenntt  
êêttrree  ssoolllliicciittééss  ppoouurr  rreemmeettttrree  uunn  éécchhaannttiilllloonn  dd''uurriinnee..  
NNoouuvveelllleess  rrèègglleess  
DDeeuuxx  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess  ssoonntt  eennttrrééeess  eenn  vviigguueeuurr  cceettttee  aannnnééee..  TToouutt  dd''aabboorrdd  ll''aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  qquuaannttiittéé  mmiinniimmaallee  
dd''uurriinnee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  vvaalliiddeerr  uunn  éécchhaannttiilllloonn,,  qquuii  ppaassssee  ddee  7755  mmll  àà  9900  mmll  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rréégglleemmeennttaattiioonnss  ddee  
ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))..  DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  ll''uurriinnee  ddooiitt  pprréésseenntteerr  uunnee  ""ggrraavviittéé  ssppéécciiffiiqquuee""  ccoonnvveennaabbllee  ccee  
qquuii  ssiiggnniiffiiee  qquu''eellllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ttrroopp  ddiilluuééee..  AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa  ssééaannccee,,  TThhoomm  iinnddiiqquuee  aauuxx  jjoouueeuurrss  ccee  qquu''iillss  ddooiivveenntt  ffaaiirree  eett  
ssaavvooiirr..  
SSuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess  
LLee  DDrr  KKrreeuuttzzffeellddtt  ddiissccuuttee  eennssuuiittee  ddee  llaa  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  iinntteerrddiittss  eett  ddééccrriitt  eenn  ddééttaaiill  lleess  ssuubbssttaanncceess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  
eennttrraaîînneerr  uunnee  ssuussppeennssiioonn..  IIll  eexxpplliiqquuee  qquuee  cceerrttaaiinnss  ccoommpplléémmeennttss  aalliimmeennttaaiirreess  eett  mmêêmmee  cceerrttaaiinnss  mmééddiiccaammeennttss  ppeeuuvveenntt  
eennttrraaîînneerr  ddeess  ssaannccttiioonnss..  IIll  rrééppèèttee  qquuee  lleess  ffoooottbbaalllleeuurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  aalllleerr  àà  llaa  pphhaarrmmaacciiee  eett  pprreennddrree  
nn''iimmppoorrttee  qquueell  mmééddiiccaammeenntt,,  ccoommmmee  uunn  mmeemmbbrree  nnoorrmmaall  dduu  ppuubblliicc,,  eett  ppeennsseerr  qquu''iill  nnee  ffaaiitt  ppaass  ppaarrttiiee  ddee  llaa  lliissttee  ddeess  
pprroodduuiittss  iinntteerrddiittss..  MMeessssaaggee  iimmppoorrttaanntt  ::  eenn  ccaass  ddee  ddoouuttee,,  ppaarrlleezz--eenn  aavveecc  vvoottrree  mmééddeecciinn  ddee  cclluubb  oouu  dd''ééqquuiippee  nnaattiioonnaallee..  
NNoouuvveeaauu  DDVVDD  
LLeess  ddaannggeerrss  dduu  ddooppaaggee  eett  lleess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  nnééffaasstteess  ssoonntt  eexxpplliiqquuééss  aauuxx  jjoouueeuurrss  aasssseemmbbllééss..  EEnn  ffiinn  ddee  ssééaannccee,,  
TThhoomm  mmoonnttrree  uunn  nnoouuvveeaauu  DDVVDD  pprréésseennttaanntt  lleess  eeffffoorrttss  aannttiiddooppaaggee  àà  ll''UUEEFFAA  EEUURROO  22000088™™,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  
tteesstt  aapprrèèss  uunn  mmaattcchh,,  eett  llee  rreeccuueeiill  dd''éécchhaannttiilllloonn  ssaanngguuiinn  eett  dd''uurriinnee..  LLee  mmaattcchh  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  llaa  RRoouummaanniiee  sseerrtt  
dd''aaiilllleeuurrss  dd''ééttuuddee  ddee  ccaass..  AAuu  tteerrmmee  ddee  llaa  ssééaannccee,,  TThhoomm  ssoouummeett  àà  ttoouutteess  lleess  ééqquuiippeess  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  aaffiinn  ddee  lleeuurr  
rrééppéétteerr  qquuee  llee  ddooppaaggee  ppeeuutt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  nnuuiirree  ggrraavveemmeenntt  àà  llaa  ccaarrrriièèrree  dd''uunn  ffoooottbbaalllleeuurr  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  àà  ssaa  ssaannttéé..  
  
  

ÀÀ  CCHHEEVVAALL  SSUURR  LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS    

PPrreesssseeOOcceeaann..ffrr  --    1155  mmaaii  22000099    
  
RReennccoonnttrree  aavveecc  JJooaaoo  PPeettrroo  DDaa  CCoossttaa,,  vvééttéérriinnaaiirree  ééqquuiinn  ppoorrttuuggaaiiss  qquuii  vveeiilllleenntt  ssuurr  lleess  mmoonnttuurreess  ddeeppuuiiss  11999911..  
IIllss  ccoommmmeenncceenntt  lleeuurr  mmiissssiioonn  uunn  jjoouurr  aavvaanntt  lleess  éépprreeuuvveess  eett  rreesstteenntt  jjuussqquu''àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  ppiissttee..  
PPaass  ddee  ccoonnccoouurrss  ssaannss  lleess  vvééttéérriinnaaiirreess  qquuii  oonntt  ddeess  ttââcchheess  bbiieenn  ddééffiinniieess..  AAuu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  dd''uunn  ccoonnccoouurrss  ccoommmmee  
cceelluuii  ddee  LLaa  BBaauullee,,  iillss  ssoonntt  ttrrooiiss  ddoonntt  uunn  ééttrraannggeerr  àà  vvéérriiffiieerr  ll''ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ddeess  aanniimmaauuxx..  JJooaaoo  PPeettrroo  DDaa  CCoossttaa  eesstt  llaa  
ccaauuttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  cceettttee  ééqquuiippee,,  rreennffoorrccééee  dd''uunn  vvééttéérriinnaaiirree  cchhaarrggéé  ddeess  ssooiinnss  cclliinniiqquueess  ccaarr  lleess  ttrrooiiss  pprreemmiieerrss  nnee  
ssooiiggnneenntt  ppaass..  CCee  qquuii  nnee  lleess  eemmppêêcchhee  ppaass  ddee  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  ::  ««  mmeerrccrreeddii  àà  llaa  vviissiittee  vvééttéérriinnaaiirree,,  nnoouuss  aavvoonnss  
ééccaarrttéé  uunn  cchheevvaall  ccaarr  iill  bbooiittaaiitt  ::  iill  nnee  pprreennddrraa  ppaass  llee  ddééppaarrtt  »»..  LLaa  bbêêttee  ssee  ffeerraa  éévveennttuueelllleemmeenntt  ssooiiggnneerr  iiccii  ppaarr  uunn  
vvééttéérriinnaaiirree  dduu  ccoonnccoouurrss  cchhaarrggéé  lluuii  ddeess  ssooiinnss  cclliinniiqquueess  oouu  uunn  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ll''ééqquuiippee..    
VVaaiinn  ddooppaaggee  
LLee  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  eesstt  qquuaanntt  àà  lluuii  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  uunn  aauuttrree  vvééttéérriinnaaiirree  eennvvooyyéé  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  ééqquueessttrree  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  uunn,,  ddeeuuxx,,  oouu  ttrrooiiss  jjoouurrss  oouu  uunnee  mmaattiinnééee..  ««  IIll  vviieenntt  ssaannss  pprréévveenniirr..  IIll  nnoouuss  ddeemmaannddee  aaiinnssii  qquu''aauu  jjuurryy  
ssii  oonn  aa  llee  ddééssiirr  ddee  vvooiirr  uunn  cchheevvaall  pprréécciiss  ccoonnttrrôôlléé..  MMaaiiss  ddee  ttoouuttee  ffaaççoonn,,  iill  ccoonnttrrôôllee  aauu  mmiinniimmuumm  55  %%  ddeess  cchheevvaauuxx  aavveecc  
uunn  éécchhaannttiilllloonn  dd''uurriinnee  oouu  ddee  ssaanngg  »»..  LLeess  rrééssuullttaattss  --  qquuaanndd  iillss  ssoonntt  ppoossiittiiffss  --  nnee  ssoonntt  ddéévvooiillééss  qquuee  bbiieenn  aapprrèèss  llee  
ccoonnccoouurrss  ((ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  ppoouurr  uunnee  ccaavvaalliièèrree  iirrllaannddaaiissee  ddoonntt  llee  cchheevvaall  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppeennddaanntt  llee  jjuummppiinngg  ddee  
22000077))  ::  llaa  pprrooccéédduurree  eesstt  lloonngguuee,,  ssee  ddoouubbllee  dd''uunnee  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  eett  ccooûûttee  cchheerr..  
ÀÀ  sseess  ddéébbuuttss  ddaannss  lleess  ccoommppééttiittiioonnss,,  JJooaaoo  PPeettrroo  DDaa  CCoossttaa  PPeerreeiirraa  ssee  ssoouuvviieenntt  qquuee  1100  %%  ddeess  cchheevvaauuxx,,  aauu  mmiinniimmuumm,,  
ééttaaiieenntt  ccoonnttrrôôllééss..  ««  OOnn  aa  rréédduuiitt  lleeuurr  nnoommbbrree  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  lleess  ééllaarrggiirr  ssuurr  pplluuss  ddee  ccoonnccoouurrss  »»..  PPoouurr  ccee  vvééttéérriinnaaiirree,,  llee  
ddooppaaggee  dd''uunn  cchheevvaall  eesstt  vvaaiinn..  ««  CC''eesstt  ffaaiirree  pprreennddrree  bbeeaauuccoouupp  ddee  rriissqquueess  aauu  cchheevvaall  ppoouurr  uunn  rrééssuullttaatt  vvrraaiimmeenntt  ppaass  
ggaarraannttii  aauu  bboouutt,,  oonn  eesstt  pplluuss  pprroocchhee  ddee  ll''eeffffeett  ppllaacceebboo..  EEtt  ppuuiiss  ll''eeffffeett  ppeeuutt  ssee  vvooiirr  ssuurr  ll''aanniimmaall  ::  uunn  cchhoocc  
aannaapphhyyllaaccttiiqquuee,,  uunn  ooeeddèèmmee,,  cc''eesstt  ttrrèèss  sseennssiibbllee  uunn  cchheevvaall..  EEnn  ffaaiitt,,  llaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  dduu  ddooppaaggee  eesstt  pplluuss  àà  cchheerrcchheerr  dduu  
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ccôôttéé  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ddee  ll''uuttiilliissaatteeuurr  hhuummaaiinn  »»..  SSii  JJooaaoo  PPeettrroo  DDaa  CCoossttaa  PPeerreeiirraa  rreeccoonnnnaaîîtt  qquu''iill  yy  aa  ddeess  ttrriicchheeuurrss  ppaarrttoouutt,,  iill  
nnee  ddrreessssee  ppaass  uunn  ttaabblleeaauu  nnooiirr  dduu  ddooppaaggee  ddaannss  llaa  ddiisscciipplliinnee  qquu''iill  ssuurrvveeiillllee..  ««  CCee  nn''eesstt  ppaass  uunnee  mmaallaaddiiee..  OOnn  ddooiitt  
ssuurrvveeiilllleerr  mmaaiiss  oonn  nn''aa  ppaass  àà  ccoommbbaattttrree  »»..  
  
  

EENNCCOORREE  UUNN  CCAASS  EENN  AALLLLEEMMAAGGNNEE  ??  

LL''EEqquuiippee..ffrr  --    1166  mmaaii  22000099    
  
AApprrèèss  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  CChhrriissttiiaann  AAhhllmmaannnn  eett  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ppeessaanntt  ssuurr  MMaarrccoo  KKuuttsscchheerr,,  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  aaffffaaiirree  ddee  
ddooppaaggee  ppoouurrrraaiitt  ttoouucchheerr  ll''ééqquuiippee  aalllleemmaannddee  dd''ééqquuiittaattiioonn  qquuii  aa  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  PPéékkiinn..  SSeelloonn  llee  
mmaaggaazziinnee  DDeerr  SSppiieeggeell,,  uunn  ttrrooiissiièèmmee  cchheevvaall  aauurraaiitt  rreeççuu  ««uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ttrraaiitteemmeennttss  eenn  ccoouurrss  ddee  ccoommppééttiittiioonn  qquuii  
nn''aauurraaiieenntt  ppaass  ééttéé  ssiiggnnaallééss»»  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  ééqquueessttrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((FFEEII))..    
LLaa  FFééddéérraattiioonn  aalllleemmaannddee  aa  ccoonnffiirrmméé  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ddeemmaannddéé  ddeess  eexxpplliiccaattiioonnss,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  
ssaauutt  dd''oobbssttaacclleess  vvaa  lleess  ééttuuddiieerr  eenn  ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  FFNN..  LLee  2222  ooccttoobbrree,,  llaa  FFEEII  
aavvaaiitt  iinnfflliiggéé  qquuaattrree  mmooiiss  ddee  ssuussppeennssiioonn  àà  AAhhllmmaannnn,,  ddoonntt  llee  cchheevvaall  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  llaa  ccaappssaaïïcciinnee,,  ssaannccttiioonn  
ppoorrttééee  àà  hhuuiitt  mmooiiss  ppaarr  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt..  UUnnee  eennqquuêêttee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ccoouurrss  àà  pprrooppooss  ddee  pprroodduuiittss  
aaddmmiinniissttrrééss  aauu  cchheevvaall  ddee  MMaarrkkoo  KKuuttsscchheerr,,  CCoorrnneett  OObboolleennsskkyy,,  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  mmaanncchheess  ddee  ll''éépprreeuuvvee  ppaarr  ééqquuiippeess  ddeess  JJOO  
ddee  PPéékkiinn..    
  
  

SSUUSSPPIICCIIOONN  DDEE  DDOOPPAAGGEE  SSUURR  LLEE  FFOONNDDEEUURR  CCHHRRIISSTTIIAANN  HHOOFFFFMMAANNNN  

77ssuurr77  --    1177  mmaaii  22000099    
  
LLee  sskkiieeuurr  ddee  ffoonndd  aauuttrriicchhiieenn,,  CChhrriissttiiaann  HHooffffmmaannnn,,  cchhaammppiioonn  oollyymmppiiqquuee  aauuxx  jjeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy  ((EEttaattss--
UUnniiss))  eenn  22000022,,  eesstt  ssoouuss  llee  ccoouupp  dd''uunnee  eennqquuêêttee  ddee  llaa  jjuussttiiccee  aauuttrriicchhiieennnnee,,  ssuussppeeccttéé  ddee  ddooppaaggee,,  aannnnoonnccee  ll''aaggeennccee  
aauuttrriicchhiieennnnee  AAPPAA..  
LLaa  jjuussttiiccee  ddee  VViieennnnee  ssuussppeeccttee  llee  sskkiieeuurr,,  3344  aannss,,  dd''aavvooiirr  eeuu  rreeccoouurrss  aauu  ddooppaaggee  ssaanngguuiinn,,  ccee  qquuee  rrééffuuttee  HHooffffmmaannnn..  
LLaa  cceelllluullee  aannttii--ddooppaaggee  aauuttrriicchhiieennnnee  eennqquuêêttee  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ssppoorrttiiff  eett  aauupprrèèss  dd''eennttrraaîînneeuurrss  ddaannss  
ddiifffféérreenntteess  ddiissccpplliinneess,,  ccoommmmee  SStteeffaann  MMaattsscchhiinneerr,,  qquuii  ss''ooccccuuppaaiitt  nnoottaammmmeenntt  dduu  ccoouurreeuurr  ccyycclliissttee  BBeerrnnaarrdd  KKoohhll..  
HHooffffmmaannnn  aauurraaiitt  ffaaiitt  ll''aaccqquuiissiittiioonn  dd''uunnee  cceennttrriiffuuggeeuussee,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  qquu''iill  aauurraaiitt  uuttiilliisséé,,  mmaaiiss  qquuii  aauurraaiitt  aauussssii  sseerrvvii  àà  
dd''aauuttrreess  ssppoorrttiiffss..  
HHooffffmmaannnn  ss''ééttaaiitt  vvuu  ddééssiiggnneerr  cchhaammppiioonn  oollyymmppiiqquuee  ddeess  JJOO  ddee  22000022  àà  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy  eenn  22000044  ssuuiittee  àà  llaa  ddéécchhééaannccee  ddee  
ll''EEssppaaggnnooll  JJoohhaannnn  MMüühhlleegggg  ddiissqquuaalliiffiiéé  ppoouurr  ......  ddooppaaggee  ssaanngguuii  
  
  

DDEESS  BBOODDYYBBUUIILLDDEERRSS  BBEELLGGEESS  SS''EENNCCOOUURREENNTT  AAVVAANNTT  UUNN  CCOONNTTRROOLLEE  AANNTTII--DDOOPPAAGGEE  

RRTTLL  IInnffoo..bbee  --    1177  mmaaii  22000099    
  
LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  CChhaammppiioonnnnaatt  bbeellggee  ddee  bbooddyybbuuiillddiinngg,,  qquuii  ssee  tteennaaiitt  ddiimmaanncchhee  àà  FFlleessssiinngguuee  ((PPaayyss--BBaass)),,  oonntt  pprriiss  lleeuurrss  
jjaammbbeess  àà  lleeuurr  ccoouu  lloorrssqquu''iillss  oonntt  vvuu  aarrrriivveerr  uunnee  ééqquuiippee  ddee  mmééddeecciinnss  cchhaarrggééss  ddee  ccoonnttrrôôlleess  aannttii--ddooppaaggee  ddee  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ffllaammaannddee..  
VViinnggtt  aatthhllèètteess  ccoonnccoouurrrraaiieenntt  ppoouurr  llee  ttiittrree..  SSeelloonn  llee  ddoocctteeuurr  HHaannss  CCoooommaann,,  mmééddeecciinn  ssppéécciiaalliissttee  dduu  ddooppaaggee  àà  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ffllaammaannddee,,  iillss  oonntt  pprriiss  llaa  ppoouuddrree  dd''eessccaammppeettttee  lloorrssqquuee  lleess  mmééddeecciinnss  ssoonntt  aarrrriivvééss  ssuurr  lleess  lliieeuuxx..    
""CCoommmmee  ppoouurr  cchhaaqquuee  ccoonnttrrôôllee,,  jjee  vvaaiiss  ffaaiirree  mmoonn  rraappppoorrtt"",,  aa  ccoommmmeennttéé  llee  mmééddeecciinn..  ""IIll  yy  sseerraa  ééggaalleemmeenntt  pprréécciisséé  qquuee  
jjee  nn''aaii  jjaammaaiiss  rriieenn  vvuu  dd''aauussssii  ggrroossssiieerr""..    
LLeess  330000  ssppeeccttaatteeuurrss  dduu  ssppeeccttaaccllee  ssoonntt  rreennttrrééss  cchheezz  eeuuxx  ssaannss  aavvooiirr  ppuu  aassssiisstteerr  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn..  PPeerrssoonnnnee  ddaannss  llee  
mmoonnddee  dduu  bbooddyybbuuiillddiinngg  nn''aa  ssoouuhhaaiittéé  rrééaaggiirr  àà  cceett  iinncciiddeenntt..  
  
  

CCOONNTTRROOLLEESS  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  RREENNFFOORRCCEESS  AA  RROOLLAANNDD--GGAARRRROOSS  

LLee  MMoonnddee  --    1188  mmaaii  22000099    
    
CCeettttee  aannnnééee,,  RRaaffaaeell  NNaaddaall  eett  RRooggeerr  FFeeddeerreerr,,  ccoommmmee  ttoouuss  lleess  jjoouueeuurrss  eett  jjoouueeuusseess  qquuii  ddiissppuutteerroonntt  RRoollaanndd--GGaarrrrooss  ((dduu  
2244  mmaaii  aauu  ddiimmaanncchhee  77  jjuuiinn))  nnee  sseerroonntt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssoouummiiss  aauuxx  ttrraaddiittiioonnnneellss  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  tteennnniiss  ((IITTFF)),,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  àà  cceeuuxx  ddiilliiggeennttééss  ppaarr  llaa  ttrrèèss  eeffffiiccaaccee  AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  
llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD))..  
EEnn  vveerrttuu  dd''uunn  nnoouuvveeaauu  ddiissppoossiittiiff  dduu  ccooddee  mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee,,  qquuii  ppeerrmmeett  àà  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  aannttiiddooppaaggee  nnaattiioonnaallee  ddee  
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rrééaalliisseerr  ddeess  tteessttss  eenn  pplluuss  ddee  cceeuuxx  oorrggaanniissééss  ppaarr  uunnee  ffééddéérraattiioonn  ppeennddaanntt  uunnee  ggrraannddee  ccoommppééttiittiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  
ll''AAFFLLDD,,  PPiieerrrree  BBoorrddrryy,,  aa  ddeemmaannddéé  àà  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ddee  ll''IITTFF  llee  ddrrooiitt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  aaddddiittiioonnnneellss  ppeennddaanntt  
llaa  qquuiinnzzaaiinnee  ppaarriissiieennnnee..  LL''IITTFF  vviieenntt  ddee  ddoonnnneerr  ssoonn  aaccccoorrdd..  ""LL''AAFFLLDD  vvaa  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  iinnooppiinnééss  eett  cciibbllééss  
ppeennddaanntt  RRoollaanndd--GGaarrrrooss,,  ccoonnffiirrmmee  PPiieerrrree  BBoorrddrryy..  LLee  cciibbllaaggee  sseerraa  oorrggaanniisséé  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuee  nnoouuss  
ppoossssééddoonnss  eett  ddeess  éélléémmeennttss  ddoonntt  ddiissppoossee  ll''IITTFF..""  
AAvvaanntt  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22000088,,  ll''AAFFLLDD  aavvaaiitt  bbéénnééffiicciiéé  dd''uunn  ""ttuuyyaauu""  dduu  ccoommiittéé  oollyymmppiiqquuee  iittaalliieenn  --  lleess  ccoouurreeuurrss  aavvaaiieenntt  
rreeccoouurrss  àà  uunnee  EEPPOO  ddee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn,,  llaa  CCeerraa  --  ppoouurr  rreettrroouuvveerr  cceettttee  ssuubbssttaannccee  ddaannss  lleess  uurriinneess  ddee  pplluussiieeuurrss  
ccyycclliisstteess..  LL''AAFFLLDD  ttiieenntt--eellllee  uunn  ppaarreeiill  iinnddiiccee  aavvaanntt  RRoollaanndd--GGaarrrrooss  ??  LL''IITTFF,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  ccoonnssttiittuuee  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  
aannnnééeess  llee  pprrooffiill  ssttéérrooïïddiieenn  ddeess  jjoouueeuurrss  eett  jjoouueeuusseess  pprrooffeessssiioonnnneellss..  
EEFFFFEETT  DDEE  SSUURRPPRRIISSEE  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAFFLLDD  nnee  vveeuutt  ppaass  ddoonnnneerr  ddee  pprréécciissiioonnss  ssuurr  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttrrôôlleess  nnii  ssuurr  llee  mmoommeenntt  ooùù  iillss  sseerroonntt  
rrééaalliissééss  ppoouurr  jjoouueerr  ssuurr  ll''eeffffeett  ddee  ssuurrpprriissee..  EEnn  22000088,,  ll''IITTFF  aavvaaiitt  rrééaalliisséé  223366  ccoonnttrrôôlleess  ((118877  pprrééllèèvveemmeennttss  uurriinnaaiirreess  eett  4499  
ssaanngguuiinnss))..  
LL''aaccccoorrdd  ttrroouuvvéé  eennttrree  ll''oorrggaannee  ddiirriiggeeaanntt  dduu  tteennnniiss  mmoonnddiiaall  eett  ll''AAFFLLDD  iinntteerrvviieenntt  ddeeuuxx  aannss  aapprrèèss  qquuee  ll''IITTFF  aa  ddéécciiddéé  ddee  nnee  
pplluuss  ss''aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  ccoommppéétteenncceess  ddee  ll''aauuttoorriittéé  aannttiiddooppaaggee  ffrraannççaaiissee  eett  ddee  nnee  pplluuss  ccoonnffiieerr  ll''aannaallyyssee  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  
pprréélleevvééss  àà  RRoollaanndd--GGaarrrrooss  aauu  llaabboorraattooiirree  ddee  ll''aaggeennccee,,  àà  CChhââtteennaayy--MMaallaabbrryy..  EEnn  22000077  eett  22000088,,  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  ééttaaiieenntt  
eexxcclluussiivveemmeenntt  rrééaalliissééss  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  ssuuééddooiissee  IIDDTTMM  ppuuiiss  ttrraaiittééss  aauu  llaabboorraattooiirree  aannttiiddooppaaggee  ddee  MMoonnttrrééaall,,  cceelluuii  qquuii  aa  
rreettrroouuvvéé  ddee  llaa  ccooccaaïïnnee  ddaannss  lleess  uurriinneess  ddee  RRiicchhaarrdd  GGaassqquueett  lloorrss  dduu  ttoouurrnnooii  ddee  MMiiaammii..  LLee  ddeerrnniieerr  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  
ccoonnssttaattéé  àà  RRoollaanndd--GGaarrrrooss  rreemmoonnttee  àà  cceelluuii  ddee  ll''AArrggeennttiinn  MMaarriiaannoo  PPuueerrttaa,,  ffiinnaalliissttee  eenn  22000055..    
  
  

LLAA  CCEENNTTRRIIFFUUGGEEUUSSEE  DDEE  LLAA  HHOONNTTEE  

RRaaddiioo--CCaannaaddaa  --    1188  mmaaii  22000099    
  
LLee  ffoonnddeeuurr  aauuttrriicchhiieenn  CChhrriissttiiaann  HHooffffmmaannnn  nn''eesstt  pplluuss  sseeuull  ddaannss  ll''eemmbbaarrrraass..  LLeess  ccyycclliisstteess  ddaannooiiss  MMiicchhaaeell  RRaassmmuusssseenn  eett  
aauuttrriicchhiieenn  BBeerrnnhhaarrdd  KKoohhll  ffoonntt  aauussssii  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  eennqquuêêttee  ppéénnaallee  ppoouurr  ttrraaffiicc  ddee  ssuubbssttaanncceess  ddooppaanntteess..  
LLeess  ttrrooiiss  hhoommmmeess  ssoonntt  ssoouuppççoonnnnééss  dd''aavvooiirr  ffaaiitt  bbéénnééffiicciieerr  dd''aauuttrreess  aatthhllèètteess  dd''uunnee  cceennttrriiffuuggeeuussee  ppoouurr  llee  ddooppaaggee  
ssaanngguuiinn  eenn  éécchhaannggee  ddee  ssoommmmeess  dd''aarrggeenntt..  
TToouuss  lleess  ttrrooiiss,,  aaiinnssii  qquuee  SStteeffaann  MMaattsscchhiinneerr,,  ll''aaggeenntt  ddee  KKoohhll,,  ssoonntt  aaccccuussééss  dd''aavvooiirr  aacchheettéé  llaa  cceennttrriiffuuggeeuussee..  PPoouurr  aammoorrttiirr  
lleess  ccooûûttss  ddee  lleeuurr  aacchhaatt,,  iillss  eenn  ffaaiissaaiieenntt  pprrooffiitteerr  dd''aauuttrreess  aatthhllèètteess..  
LL''iimmpplliiccaattiioonn  ddee  ttiieerrss  oouuvvrree  llaa  vvooiiee  àà  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ppéénnaalleess,,  ccee  qquuii  nn''ééttaaiitt  ppaass  llee  ccaass  aavvaanntt  llee  dduurrcciisssseemmeenntt  ddee  llaa  llooii  
aauuttrriicchhiieennnnee  eenn  aaooûûtt  22000088..  
««  NNoouuss  eennqquuêêttoonnss  ssuurr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ssee  ssoonntt  aassssoocciiééss  àà  ll''aacchhaatt  ddee  cceettttee  mmaacchhiinnee  eett  qquuii  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  dd''êêttrree  
ccoommpplliicceess  ddee  ddooppaaggee  ssaanngguuiinn  ssuurr  aauuttrruuii  »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ppaarrqquueett,,  GGeerrhhaarrdd  JJaarroosscchh..  
DDééjjàà  iinnccuullppéé  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree,,  MMaattsscchhiinneerr  aavvaaiitt  ééttéé  rreemmiiss  eenn  lliibbeerrttéé  llee  77  mmaaii  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  eemmpprriissoonnnnéé  ppeennddaanntt  
pplluuss  ddee  cciinnqq  sseemmaaiinneess..  
KKoohhll  aavvaaiitt  ééttéé  ddéécchhuu  ddee  ssoonn  mmaaiilllloott  ddee  mmeeiilllleeuurr  ggrriimmppeeuurr  eett  ddee  ssaa  33ee  ppllaaccee  aauu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22000088  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  
ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  ddooppaaggee  àà  llaa  CCEERRAA..  IIll  aa  rreeccoonnnnuu  aavvooiirr  uuttiilliisséé  llaa  cceennttrriiffuuggeeuussee..  
QQuuaanntt  àà  HHooffffmmaannnn,,  ddoonntt  ll''oouuvveerrttuurree  ddee  ll''eennqquuêêttee  llee  vviissaanntt  aa  ééttéé  rreenndduuee  ppuubblliiqquuee  ddiimmaanncchhee,,  eett  RRaassmmuusssseenn,,  iillss  
rrééccuusseenntt  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  cceettttee  aaccccuussaattiioonn..  RRaassmmuusssseenn  aavvaaiitt  ééttéé  eexxcclluu  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22000077  ppoouurr  ss''êêttrree  ssoouussttrraaiitt  àà  
ddeess  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggee  eenn  mmeennttaanntt  ssuurr  sseess  lliieeuuxx  dd''eennttrraaîînneemmeenntt..  
  
  

RRCCTT::  LLOOAAMMAANNUU  EETTAAIITT  SSUUSSPPEENNDDUU  

RRuuggbbyyrraammaa..ffrr  --    1188  mmaaii  22000099    
  
LL''aaiilliieerr  jjaappoonnaaiiss  dd''oorriiggiinnee  ttoonnggiieennnnee  CChhrriissttiiaann  LLooaammaannuu,,  qquuii  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  nnoouuvveelllleess  rreeccrruueess  ttoouulloonnnnaaiisseess  ppoouurr  llaa  
ssaaiissoonn  pprroocchhaaiinnee,,  aavvaaiitt  ééttéé  ssuussppeenndduu  aauu  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  ssuuiittee  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  aauu  ccaannnnaabbiiss..  
LL''aaggeennccee  aannttii--ddooppaaggee  jjaappoonnaaiissee  ll''aavvaaiitt  dd''aabboorrdd  ssuussppeenndduu  ttrrooiiss  mmooiiss  aavvaanntt  qquuee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  rruuggbbyy  nniippppoonnee  nnee  llee  
ssuussppeennddee  iinnddééffiinniimmeenntt  ddee  ttoouutteess  ccoommppééttiittiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree..  SSoonn  ééqquuiippee,,  TToosshhiibbaa,,  aavvaaiitt  mmêêmmee  ééttéé  eexxcclluuee  dduu  
cchhaammppiioonnnnaatt  aalloorrss  qquu''eellllee  ééttaaiitt  eennggaaggééee  eenn  ddeemmii--ffiinnaallee..  
CCee  nn''ééttaaiitt  ppaass  llee  pprreemmiieerr  ééccaarrtt  dduu  jjoouueeuurr  ââggéé  ddee  2233  aannss..  IIll  aavvaaiitt  ddééjjàà  aauuppaarraavvaanntt  ééttéé  eexxcclluu  ppeennddaanntt  uunn  aann  dduu  XXVV  
jjaappoonnaaiiss  ssuuiittee  àà  uunnee  bbaaggaarrrree  ddaannss  uunnee  bbooiittee  ddee  nnuuiitt,,  aauu  rreettoouurr  dd''uunnee  ttoouurrnnééee  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd..  


