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QQUUAANNDD  BBAASSSSOONNSS  RREEPPOONNDD  AA  LLAANNDDIISS  

VVeelloocchhrroonnoo  --  33  fféévvrr..  22001111  
  
OOnn  aa  ssuurrttoouutt  rreellaayyéé  lleess  aaccccuussaattiioonnss  pprroonnoonnccééeess  ppaarr  FFllooyydd  LLaannddiiss,,  ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn  aaccccoorrddéé  aauu  SSuunnddaayy  TTiimmeess,,  àà  
ll’’eennccoonnttrree  dd’’OOssccaarr  PPeerreeiirroo  eett  ddee  MMiicchhaaeell  BBooooggeerrdd..  MMaaiiss  ll’’AAmméérriiccaaiinn  aa  aauussssii  éévvooqquuéé  llee  ccaass  ddee  CChhrriissttoopphhee  BBaassssoonnss  lloorrss  
ddee  cceettttee  eennttrreevvuuee..  LL’’aanncciieenn  ccoouurreeuurr  ddee  FFeessttiinnaa  aavvaaiitt  aabbaannddoonnnnéé  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee  11999999  ffaaccee  àà  llaa  pprreessssiioonn  dd’’uunn  
ppeelloottoonn  qquuii  ll’’aavvaaiitt  iissoolléé  ppoouurr  sseess  ppoossiittiioonnss  aannttii--ddooppaaggee..  AAnncciieenn  ppaarraannggoonn  ddee  llaa  pprroopprreettéé,,  llee  MMaazzaammééttaaiinn  ééttaaiitt  iinnccoonnnnuu  
ddee  FFllooyydd  LLaannddiiss,,  qquuii  aa  rreejjooiinntt  ll’’UUSS  PPoossttaall  eenn  22000011,,  aannnnééee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  llee  FFrraannççaaiiss  aa  pprriiss  ssaa  rreettrraaiittee  ssppoorrttiivvee..  
RReeffuusseerr  ddee  pprreennddrree  ddeess  pprroodduuiittss  aa  ééttéé  ffaacciillee  ppoouurr  mmooii..AApprrèèss  qquuee  ssoonn  iinntteerrvviieewweeuurr,,  PPaauull  KKiimmmmaaggee  ––  aanncciieenn  ccyycclliissttee  
iirrllaannddaaiiss  aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé  aauu  TToouurr  ddee  FFrraannccee,,  rreeccoonnvveerrttii  ddaannss  llee  jjoouurrnnaalliissmmee  --,,  lluuii  aaiitt  pprréésseennttéé  llee  ppeerrssoonnnnaaggee,,  
ll’’AAmméérriiccaaiinn  ssee  ddiitt  aaiinnssii  ««  iimmpprreessssiioonnnnéé  »»..  ««  JJee  nnee  ssaaiiss  ppaass  ccoommbbiieenn  ddee  ggaarrss  oonntt  eeuu  llaa  ffoorrccee  ddee  ccaarraaccttèèrree  ppoouurr  nnee  ppaass  
ssee  ddooppeerr,,  mmaaiiss  iillss  nnee  ddeevvaaiieenntt  ppaass  êêttrree  nnoommbbrreeuuxx  »»,,  aajjoouuttaaiitt--tt--iill..  SSoolllliicciittéé  ppaarr  CCyycclliinnggnneewwss  ppoouurr  rrééaaggiirr  àà  cceess  
ddééccllaarraattiioonnss,,  CChhrriissttoopphhee  BBaassssoonnss  ccoonnffiiee  qquu’’iill  nnee  ««  ppeennssee  ppaass  aavvooiirr  ééttéé  ccoouurraaggeeuuxx  »»..  IIll  ddéévveellooppppee  ::  ««  PPoouurr  mmooii,,  llaa  
qquueessttiioonn  dduu  ccoouurraaggee  iinntteerrvviieenntt  qquuaanndd  ll’’oonn  aa  uunnee  ccrraaiinnttee  àà  ssuurrmmoonntteerr,,  eett  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  eeuu  ppeeuurr..  JJ’’aaii  eeuu  ddee  llaa  cchhaannccee..  
JJ’’aaii  eeuu  uunnee  éédduuccaattiioonn  ssaaiinnee,,  bbeeaauuccoouupp  dd’’aammoouurr  ddaannss  mmaa  vviiee,,  eett  ppaass  ddee  vviiddee  qquuii  mm’’aaiitt  ddoonnnnéé  eennvviiee  ddee  mmee  ddooppeerr..  
RReeffuusseerr  ddee  pprreennddrree  ddeess  pprroodduuiittss  aa  ééttéé  ffaacciillee  ppoouurr  mmooii..  »»    
  
««  PPoouurrqquuooii  LLaannddiiss  aa--tt--iill  mmeennttii  ppeennddaanntt  ttoouutteess  cceess  aannnnééeess  ??  »»  
««  LLee  ddooppaaggee  eesstt  ttoouujjoouurrss  uunnee  rrééppoonnssee  àà  uunn  bbeessooiinn,,  qquuee  ccee  ssooiitt  ll’’aarrggeenntt,,  llee  ssuuccccèèss,,  ll’’aammoouurr,,  oouu  qquueellqquuee  aauuttrree  cchhoossee  »»,,  
ppoouurrssuuiitt--iill..  EEtt  lluuii  ddee  ssoouulleevveerr  uunn  pprroobbllèèmmee  ::  ««  JJee  nnee  ssaaiiss  ppaass  ppoouurrqquuooii  FFllooyydd  LLaannddiiss  aavvaaiitt  ccee  rrêêvvee  ((ggaaggnneerr  llee  TToouurr  ddee  
FFrraannccee,,  nnddllrr))..  PPoouurrqquuooii  iill  aavvaaiitt  bbeessooiinn  ddee  cceellaa  ??  PPoouurrqquuooii  aa--tt--iill  mmeennttii  ppeennddaanntt  ttoouutteess  cceess  aannnnééeess  ??  IIll  ffaauuddrraaiitt  rreeggaarrddeerr  
àà  ssoonn  éédduuccaattiioonn,,  àà  sseess  vvaalleeuurrss..  IIll  yy  aa  ttoouujjoouurrss  qquueellqquuee  cchhoossee  ddeerrrriièèrree..  »»  CChhrriissttoopphhee  BBaassssoonnss  mmeett  aauussssii  llee  ddooiiggtt  ssuurr  llaa  
qquueessttiioonn  ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé  ::  iill  eexxpplliiqquuee  qquuee  ddiissttiinngguueerr  llaa  llééggiittiimmiittéé  ddee  ll’’iillllééggiittiimmiittéé,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ddiissttiinngguueerr  llaa  lliiccééiittéé  ddee  
lliiccééiittéé..  
JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass  ssûûrr  qquu’’AArrmmssttrroonngg  ssooiitt  ssii  ffiieerr  qquuee  cceellaa  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquu’’iill  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii..IIll  cciittee  aaiinnssii  ddeess  eexxeemmpplleess  ::  ««  
PPoouurr  RRiicchhaarrdd  VViirreennqquuee,,  llee  ddooppaaggee  ééttaaiitt  llééggiittiimmee  ppaarrccee  qquuee,,  ppoouurr  uunnee  rraaiissoonn  qquueellccoonnqquuee,,  iill  aavvaaiitt  bbeessooiinn  ddee  ll’’aammoouurr  eett  
ddee  ll’’aaddmmiirraattiioonn  dduu  ppuubblliicc..  PPoouurr  cceerrttaaiinnss  ccoouurreeuurrss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ddee  ll’’eesstt,,  cceellaa  sseemmbbllaaiitt  llééggiittiimmee  ppaarrccee  qquu’’iillss  aavvaaiieenntt  bbeessooiinn  
dd’’aarrggeenntt  ppoouurr  lleeuurr  ffaammiillllee,,  ccee  qquuii  eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  ccoonnddaammnneerr..  EEtt  uunn  aaddoolleesscceenntt  ppeeuutt  pprreennddrree  ddeess  ssttéérrooïïddeess  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt  
mmaall  àà  ll’’aaiissee  aavveecc  ssoonn  ccoorrppss..  »»  EEtt  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg  ??  ««  LLaa  sseeuullee  cchhoossee  qquuee  jjee  vvoouuddrraaiiss  aajjoouutteerr,,  cc’’eesstt  qquuee  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  
ssûûrr  qquu’’iill  ssooiitt  ssii  ffiieerr  qquuee  cceellaa  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquu’’iill  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  ((……))  JJ’’eessppèèrree  qquuee  llaa  vvéérriittéé  ééccllaatteerraa  aauu  ggrraanndd  jjoouurr,,  eett  
jjee  nn’’eennvviiee  ppaass  AArrmmssttrroonngg,,  ççaa  cc’’eesstt  ssuurr……  »»  
  
  
  

UUSSAADDAA  SS''OOCCCCUUPPEERRAA  DDEESS  CCOONNTTRROOLLEESS    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  33  fféévvrr..  22001111  
  
LL''oorrggaanniissaatteeuurr  dduu  TToouurr  ddee  CCaalliiffoorrnniiee  vviieenntt  dd''aannnnoonncceerr  sseelloonn  llee  ssiittee  CCyycclliinnggNNeewwss  qquuee  ll''AAggeennccee  AAmméérriiccaaiinnee  ddee  llaa  LLuuttttee  
CCoonnttrree  llee  DDooppaaggee  ((UUSSAADDAA))  pprreennddrraa  eenn  mmaaiinnss  lleess  ccoonnttrrôôlleess  ssaanngguuiinnss  eett  uurriinnaaiirreess  ssuurr  llaa  pprroocchhaaiinnee  ééddiittiioonn  ddee  ccee  TToouurr..  
DDeeppuuiiss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ccee  TToouurr  eenn  22000066,,  cc''ééttaaiitt  ll''UUnniioonn  CCyycclliissttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  ss''ooccccuuppaaiitt  ddee  cceess  ccoonnttrrôôlleess..  
TTrraavviiss  TTyyggaarrtt,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll''UUSSAADDAA  aa  ddiitt  lloorrss  dd''uunnee  ccoonnfféérreennccee  qquu''""iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  pprroommoouuvvooiirr  uunn  ssppoorrtt  ooùù  iill  yy  aa  
aauuttaanntt  dd''aaffffaaiirreess  ddee  ddooppaaggee..  IIll  yy  aa  uunnee  tteennssiioonn  nnaattuurreellllee  ddaannss  ccee  ssppoorrtt  ooùù  cceerrttaaiinnss  vveeuulleenntt  ddee  llaa  ffeerrmmeettéé  eett  ddee  ll''ééqquuiittéé  
eett  dd''aauuttrreess  qquuii  vveeuulleenntt  ggéénnéérreerr  ddeess  rreevveennuuss  eenn  ddoommiinnaanntt  ccee  ssppoorrtt  aavveecc  ccoommmmee  mmooyyeenn  llee  ddooppaaggee  lloouurrdd""..  IIll  aa  rraajjoouuttéé  ::  
""MMêêmmee  ssii  cc''eesstt  ll''UUSSAADDAA  qquuii  ss''ooccccuuppeerraa  ddeess  ccoonnttrrôôlleess,,  cc''eesstt  ll''UUCCII  qquuii  aauurraa  ttoouutteess  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eenn  ccaass  ddee  ccoonnttrrôôlleess  
ppoossiittiiffss..""  
""NNoouuss  cchhooiissiirroonnss  nnoouuss  mmêêmmee  llee  ttyyppee  ddee  tteessttss  qquuee  nnoouuss  ffeerroonnss  aaiinnssii  qquuee  llaa  mmaanniièèrreess  ddoonntt  nnoouuss  ffeerroonnss  lleess  ccoonnttrrôôlleess..  
EEnn  ttoouutt  ccaass,,  nnoouuss  ssoommmmeess  hheeuurreeuuxx  dd''aavvooiirr  ééttéé  cchhooiissii  ppoouurr  ggéérreerr  cceellaa..  DDaannss  qquuaattrree--vviinnggtt  ddiixx  jjoouurrss,,  lleess  ccoouurreeuurrss  
ss''ééllaanncceerroonntt  ssuurr  lleess  rroouutteess  ccaalliiffoorrnniieennnneess,,  mmaaiiss  oonn  ccoommmmeenncceerraa  nnooss  ccoonnttrrôôlleess  bbiieenn  aavvaanntt..""  TTyyggaarrtt  aa  aauussssii  iinnssiissttéé  qquuee  
cceess  ccoonnttrrôôlleess  cciibblleerroonntt  eenn  mmaajjoorriittéé  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ttrraacceess  ddee  tteessttoossttéérroonnee,,  dd''EEPPOO  eett  ddee  ll''EEPPOO  CCEERRAA..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  LLEE  PPRROOCCEESS  SSEECCRREETT  

LLaa  DDééppêêcchhee  ddee  TTaahhiittii  --  33  fféévvrr..  22001111  
  
EEnnffiinn  !!  UUnn  pprrooccèèss  ssuurr  llee  ddooppaaggee  mmiiss  aauu  ggrraanndd  jjoouurr……  LLaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  LLaa  DDééppêêcchhee  ddee  TTaahhiittii  aauurraa  ddûû  ddééppeennsseerr  
bbeeaauuccoouupp  dd’’éénneerrggiiee  ppoouurr  lleevveerr  llaa  cchhaappee  ddee  pplloommbb  qquuii  ppèèssee  ssuurr  llee  ddooppaaggee  aauu  ffeennuuaa..  CCee  ddooppaaggee  ssaannss  mmoorraallee,,  ssuurr  
pprreessccrriippttiioonn  mmééddiiccaallee  aavveecc  ddeess  pprroodduuiittss  rrééppuuttééss  ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  llaa  ssaannttéé..  DDeeuuxx  ttaaoottee  ssee  ssoonntt  ffaaiitt  pprreennddrree  lleess  mmaaiinnss  
ddaannss  llaa  tteessttoossttéérroonnee..  LL’’aaffffaaiirree  jjuuddiicciiaaiirree  aa  éévvoolluuéé  ddaannss  llee  pplluuss  ggrraanndd  sseeccrreett..  SSoouuvveenneezz--vvoouuss,,  llee  1199  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  
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nnoouuss  vvoouuss  rréévvéélliioonnss  ccee  ddrrôôllee  ddee  pprrooccèèss  qquuii  ssee  ddéérroouullaaiitt  ttaarrddiivveemmeenntt,,  eennttrree  cchhiieennss  eett  lloouuppss,,  ddaannss  uunn  pprrééttooiirree  iinnhhaabbiittuueell  
::  llee  ssiièèggee  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ll’’OOrrddrree  ddeess  mmééddeecciinnss  àà  PPaappeeeettee..  
  
DDeeuuxx  ttaaoottee  ddaannggeerreeuuxx……  
LLee  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaallaaiiss  ddee  jjuussttiiccee  aavvaaiitt  ffaaiitt  llee  ddééppllaacceemmeenntt  ppoouurr  eenntteennddrree  lleess  ppllaaiiddooiirriieess  ddeess  ttaaoottee  mmiiss  eenn  ccaauussee  aapprrèèss  
uunnee  eennqquuêêttee  aapppprrooffoonnddiiee..  VVooiillàà  uunnee  bbiieenn  ccuurriieeuussee  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  ppeennddaanntt  qquuee  llee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss  ppaassssee  
eenn  aauuddiieennccee  ppuubblliiqquuee……  BBrreeff,,  llaa  cchhaammbbrree  ddiisscciipplliinnaaiirree  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ddee  ll’’OOrrddrree  ddeess  mmééddeecciinnss  ddee  PPoollyynnééssiiee  
ffrraannççaaiissee  aa  ssaannccttiioonnnnéé  ttrrooiiss  ttaaoottee,,  ddoonntt  ddeeuuxx  qquuii  aavvaaiieenntt  pprreessccrriitt  ddeess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  iinntteerrddiittss  ((àà  lliirree  aabbssoolluummeenntt  eenn  
ppaaggee  1133))..    
LL’’uunn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  eexxeerrcceerr  ssaa  ““vvooccaattiioonn””  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  mmooiiss  eett  ssee  ddiitt  ppaarrttii  eenn  vvaaccaanncceess  jjuussqquu’’aauu  11eerr  aavvrriill..  LLee  sseeccoonndd  aa  
ffaaiitt  aappppeell  dd’’uunnee  lloouurrddee  ssaannccttiioonn,,  aavveecc  ssiixx  mmooiiss  ddee  ssuussppeennssiioonn..  LL’’aappppeell  ééttaanntt  ssuussppeennssiiff,,  iill  ccoonnttiinnuuee  ddee  pprraattiiqquueerr,,  eenn  
ttoouuttee  llééggaalliittéé..  OOnn  ppeeuutt  ssuuppppoosseerr  qquuee  lleess  pprreessccrriippttiioonnss  ddee  ccee  ttaaoottee  ssoonntt  ssoouuss  hhaauuttee  ssuurrvveeiillllaannccee..  LLeess  aannaabboolliissaannttss,,  
ccoommmmee  llaa  tteessttoossttéérroonnee,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmoorrtteellss..  OOnn  rreeccoonnnnaaîîtt  uunn  ssppoorrttiiff  ddooppéé  àà  ssaa  ffoorrttee  ppiilloossiittéé,,  àà  ssaa  ccaarrrruurree  eett  sseess  
mmuusscclleess  iimmpprreessssiioonnnnaannttss..  
  
  
  

CCOOUUTTEEUUXX  CCOONNTTRROOLLEE  

LLee  PPooiinntt  --  33  fféévvrr..  22001111  
  
6600660000eeuurrooss..  TTeell  eesstt  llee  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  ddaannss  llee  ssppoorrtt  ffrraannççaaiiss,,  rréévvéélléé  ppaarr  JJeeaann--FFrraannççooiiss  LLaammoouurr,,  llee  
ddééppuuttéé  UUMMPP  ddee  PPaarriiss,,  eexx--mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss,,  lloorrss  dd''uunn  ccoollllooqquuee  ssuurr  llee  ddooppaaggee  àà  NNeeuucchhââtteell..  LLeess  1111000000tteessttss  eeffffeeccttuuééss  
eenn  22000099  ppaarr  ll''AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  oonntt  eenn  eeffffeett  rréévvéélléé  sseeuulleemmeenntt  33  %%  ddee  ssppoorrttiiffss  ddooppééss..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  CCOONNTTAADDOORR  SS''IINNSSUURRGGEE  CCOONNTTRREE  DDEESS  RREEGGLLEEMMEENNTTSS  OOBBSSOOLLEETTEESS  

AAFFPP  --  44  fféévvrr..  22001111  
  
MMAADDRRIIDD  ——  LLee  ccoouurreeuurr  ccyycclliissttee  eessppaaggnnooll  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  qquuii  eennccoouurrtt  uunnee  ssuussppeennssiioonn  dd''uunn  aann  ppoouurr  ddooppaaggee,,  ss''eesstt  
iinnssuurrggéé  vveennddrreeddii  ccoonnttrree  ddeess  rréégglleemmeennttaattiioonnss  aannttii--ddooppaaggee  qquu''iill  jjuuggee  ddiiggnneess  ddeess  aannnnééeess  6600  eett  ddoonncc  oobbssoollèètteess  ppaarr  
rraappppoorrtt  aauuxx  pprrooggrrèèss  ddee  llaa  sscciieennccee..  
""AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  lleess  pprrooggrrèèss  ddee  llaa  sscciieennccee  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddéétteecctteerr  ddeess  qquuaannttiittééss  iinnffiimmeess  ddee  ssuubbssttaanncceess  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  nnii  
aamméélliioorreerr  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ssppoorrttiivveess  nnii  êêttrree  pprriisseess  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt,,  àà  mmooiinnss  dd''êêttrree  eennttrrééeess  ddaannss  nnoottrree  oorrggaanniissmmee  vviiaa  llaa  
nnoouurrrriittuurree  qquuee  nnoouuss  iinnggéérroonnss..  CC''eesstt  mmoonn  ccaass  aavveecc  llee  cclleennbbuuttéérrooll"",,  aa  llaannccéé  llee  ssppoorrttiiff  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ssuurr  ssoonn  ssiittee..  
""MMaaiiss  ssii  lleess  aavvaannccééeess  ddee  llaa  sscciieennccee  ll''oonntt  aammeennééee  jjuussqquu''àà  ll''aannnnééee  22001111,,  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn,,  eellllee,,  eesstt  rreessttééee  ccooiinnccééee  aauuxx  
aannnnééeess  6600,,  dd''ooùù  mmoonn  ++ddéélliitt++  eett  mmaa  ppoossssiibbllee  ssaannccttiioonn"",,  ppoouurrssuuiitt--iill..  
""CCee  nn''eesstt  qquu''eenn  lliiaanntt  lleess  aavvaannccééeess  sscciieennttiiffiiqquueess  àà  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  llooiiss  aannttii--ddooppaaggee  qquu''iill  sseerraa  ppoossssiibbllee  ddee  ppaarrlleerr  ddee  
ssppoorrtt  hhoonnnnêêttee  eett  jjuussttee,,  ccoommmmee  jjee  ll''aaii  ttoouujjoouurrss  pprraattiiqquuéé"",,  ssoouulliiggnnee  llee  ccoouurreeuurr..  
CCoonnttaaddoorr,,  2288  aannss,,  aa  ssuubbii  llee  2211  jjuuiilllleett  22001100  àà  PPaauu  ((ssuudd--oouueesstt  ddee  llaa  FFrraannccee))  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  ppoossiittiiff  qquuii  aa  rréévvéélléé  
ddeess  ttrraacceess  iinnffiimmeess  ddee  cclleennbbuuttéérrooll,,  uunn  pprroodduuiitt  qquuii  ssttiimmuullee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuullmmoonnaaiirree  eett  ppoossssèèddee  aauussssii  ddeess  eeffffeettss  
aannaabboolliissaannttss..  
LLee  ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  ((22000077,,  22000099  eett  22001100))  ss''eesstt  ttoouujjoouurrss  ddééffeenndduu  eenn  aaffffiirrmmaanntt  aavvooiirr  ééttéé  vviiccttiimmee  
dd''uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree..  
IIll  rriissqquuee  uunnee  ssuussppeennssiioonn  dd''uunn  aann,,  ssaannccttiioonn  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ddee  ccyycclliissmmee,,  eett  llaa  ppeerrttee  ddee  ssaa  vviiccttooiirree  
ddaannss  llee  TToouurr  22001100..  
LLaa  ssaannccttiioonn  ddééffiinniittiivvee,,  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  rreeccoouurrss  ddeevvaanntt  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt  ((TTAASS))  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  ccoouurreeuurr  mmaaiiss  
aauussssii  ddee  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  eett  ddee  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA)),,  ddooiitt  êêttrree  ccoonnnnuuee  aavvaanntt  llaa  mmii--
fféévvrriieerr..  
  
  
  

CCYYCCLLIISSMMEE  ::  DDOOPPAAGGEE  ::  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  PPOOUURR  BBAALLDDAAUUFF  

lleess  DDeessssoouuss  dduu  SSppoorrtt  --  44  fféévvrr..  22001111  
    
LL’’AAuuttrriicchhiieenn  DDaanniieell  BBaallddaauuff  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ddeeuuxx  aannss  ppoouurr  ddooppaaggee  ppaarr  ssaa  ffééddéérraattiioonn..    
BBaallddaauuff  aavvaaiitt  rreemmppoorrttéé  uunnee  mmééddaaiillllee  dd’’oorr  eett  ddeeuuxx  dd’’aarrggeenntt  lloorrss  ddee  sseess  ddeerrnniieerrss  cchhaammppiioonnnnaattss  nnaattiioonnaauuxx..  IIll  aavvaaiitt  ééttéé  
ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  llaa  tteessttoossttéérroonnee,,  mmaaiiss  aavvaaiitt  ttoouujjoouurrss  nniiéé  ss’’êêttrree  ddooppéé..    
««  CCeellaa  mm''aa  ééttéé  ccoonnffiirrmméé  qquuee  cc''ééttaaiitt  llééggèèrreemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  àà  llaa  lliimmiittee  aauuttoorriissééee,,  ccee  qquuii  ddooiitt  ddééccoouulleerr  dd''uunn  ccoommpplléémmeenntt  
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aalliimmeennttaaiirree  ccoonnttaammiinnéé..  MMaaiiss  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  jjee  nnee  ppeeuuxx  ppaass  llee  pprroouuvveerr  »»  
LLee  ccoouurreeuurr  ddee  2244  aannss  nnee  ffeerraa  ppaass  aappppeell  eett  rreepprreennddrraa  ddoonncc  llaa  ccoommppééttiittiioonn  eenn  sseepptteemmbbrree  22001122..  
  
  
  

DDII  LLUUCCAA  AA  RREEGGLLEE  UUNNEE  AAMMEENNDDEE  DDEE......  222299''000000  FFRR  

2200  mmiinnuutteess..cchh  --  55  fféévvrr..  22001111  
  
DDaanniilloo  DDii  LLuuccaa  ((3355  aannss))  eesstt  aauuttoorriisséé  àà  rreeccoouurriirr  ppuuiissqquu''iill  aa  rréégglléé  uunnee  aammeennddee  ddee  117733''660000  eeuurrooss  ((222299''000000  ffrraannccss))  àà  
ll''UUCCII..  
LL''IIttaalliieenn  DDaanniilloo  DDii  LLuuccaa  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  ll''EEPPOO  CCeerraa  lloorrss  dduu  GGiirroo  22000099  eett  ccoonnddaammnnéé  àà  uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  
ddeeuuxx  aannss  mmaaiiss  rréédduuiittee  àà  1155  mmooiiss  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  iinnssttaanncceess  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee..  IIll  ddeevvaaiitt  eenn  
oouuttrree  rréégglleerr  uunnee  aammeennddee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ssoonn  ssaallaaiirree  aannnnuueell..  
DDaanniilloo  DDii  LLuuccaa  aavvaaiitt  ééttéé  rreeccoonnnnuu  ccoouuppaabbllee  ddee  ddooppaaggee..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ll''UUCCII  pprréécciissee  qquuee  llee  ccoouurreeuurr  ddee  ll''ééqquuiippee  
rruussssee  KKaattuusshhaa  ddooiitt  eennccoorree  rréégglleerr  uunnee  ««aarrddooiissee»»  ddee  88000000  eeuurrooss  ((1100''550000  ffrraannccss))  ppoouurr  lleess  ccooûûttss  ddee  pprrooccéédduurree..  
  
  
  
  

AALLBBEERRTTOO  CCOONNTTAADDOORR  PPOOSSIITTIIFF  44  FFOOIISS  SSUURR  LLEE  TTOOUURR    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  88  fféévvrr..  22001111  
  
SSeelloonn  llee  qquuoottiiddiieenn  iibbéérriiqquuee  MMaarrccaa  ddee  ccee  MMaarrddii  88  FFéévvrriieerr  22001111,,  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  aauurraaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  aauu  
cclleennbbuuttéérrooll  àà  44  rreepprriisseess  ssuurr  55  jjoouurrss  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  FFrraannccee..  LLeess  rraappppoorrttss  pprréécciisseenntt  qquuee  ll''oonn  aa  lleess  vvaalleeuurrss  ddeess  
éécchhaannttiilllloonnss  ddee  CCoonnttaaddoorr  dduu  1199  aauu  2255  JJuuiilllleett  22001100..  LLee  1199  eett  llee  2200,,  rriieenn  dd''aannoorrmmaall  nn''aauurraaiitt  ééttéé  ddéétteeccttéé..  
CC''eesstt  sseeuulleemmeenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  sseeccoonnddee  jjoouurrnnééee  ddee  rreeppooss  qquuee  llee  CClleennbbuuttéérrooll  ffaaiitt  ssoonn  aappppaarriittiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  uunnee  ddoossee  ttrrèèss  
llééggèèrree  ddee  ccee  ffaammeeuuxx  pprroodduuiitt,,  5500  ppiiccooggrraammmmeess,,  eesstt  aalloorrss  rreettrroouuvvééee..  LLee  lleennddeemmaaiinn  ((llee  2222  JJuuiilllleett)),,  1166  ppiiccooggrraammmmeess  ssoonntt  
eennccoorree  ddéétteeccttééss  ddaannss  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  CCoonnttaaddoorr..  DDeeuuxx  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  2244,,  llee  CClleennbbuuttéérrooll  ééttaaiitt  eennccoorree  pprréésseenntt  mmaaiiss  
eenn  qquuaannttiittéé  eennccoorree  mmooiinnddrree  ((77  ppiiccooggrraammmmeess))  aavvaanntt  ddee  rreemmoonntteerr  àà  1177  ppiiccooggrraammmmeess  llee  2255..  PPoouurr  llee  mmoommeenntt,,  
iimmppoossssiibbllee  ddee  ssaavvooiirr  ssii  cceellaa  vvaa  aaiiddeerr  ll''EEssppaaggnnooll  oouu  nnoonn  ppoouurr  ssaa  ddééffeennssee..  
EEnn  ttoouutt  ccaass,,  JJeessuuss  GGuueerrrraa  MMuunnoozz,,  ddiirreecctteeuurr  dduu  LLaabboorraattooiirree  ddee  MMaaddrriidd,,  ssoouuss--eenntteenndd  ddaannss  lleess  ccoolloonnnneess  ddee  MMaarrccaa  uunnee  
ttrraannssffuussiioonn  ssaanngguuiinnee  ::  ""LLee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  CClleennbbuutteerrooll  ssooiitt  rreeppaassssééee  ddee  77  àà  1177  ppiiccooggrraammmmeess  eesstt  pplluuss  
pprroobbaabblleemmeenntt  ddûû  àà  uunnee  eerrrreeuurr  ddaannss  ll''eessttiimmaattiioonn  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  pplluuttôôtt  qquu''àà  uunnee  sseeccoonnddee  mmiiccrrooddoossee""  
LL''ééqquuiippee  jjuurriiddiiqquuee  ddee  CCoonnttaaddoorr,,  ss''aappppuuyyaanntt  ssuurr  lleess  ddoonnnnééeess  dduu  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee  dduu  MMaaddrriillèènnee  aa,,  ccoommmmee  llee  
rraappppoorrttee  MMaarrccaa,,  eexxcclluu  ttoouuttee  hhyyppootthhèèssee  lliiééee  àà  llaa  ttrraannssffuussiioonn  ssaanngguuiinnee..  
  
  
  

LLEE  CCYYCCLLIISSTTEE  IITTAALLIIEENN  DDEE  LLAA  LLAAMMPPRREE  LLOORREENNZZOO  BBEERRNNUUCCCCII  EECCOOPPEE  DD''UUNNEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  DDEE  55  AANNSS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

TTSSRR..cchh  --  88  fféévvrr..  22001111  
  
LLoorreennzzoo  BBeerrnnuuccccii  ((3311  aannss)),,  ccooééqquuiippiieerr  dd''AAlleessssaannddrroo  PPeettaacccchhii  cchheezz  LLaammpprree,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ppoouurr  55  aannss  ppoouurr  ddooppaaggee  
ppaarr  llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  oollyymmppiiqquuee  iittaalliieenn  ((CCOONNII))..  QQuuaattrree  ddee  sseess  pprroocchheess  oonntt  ééccooppéé  ddee  ttrrooiiss  àà  qquuaattrree  aannss  dd''iinntteerrddiiccttiioonn  
ddee  ffrrééqquueenntteerr  lleess  eessppaacceess  ssppoorrttiiffss..  
  
  
  

EENNQQUUEETTEE  OOUUVVEERRTTEE  PPOOUURR  UUNNEE  AAUUTTOOTTRRAANNSSFFUUSSIIOONN  

2200  mmiinnuutteess..cchh  --  88  fféévvrr..  22001111  
  
UUnnee  pprrooccéédduurree  ddiisscciipplliinnaaiirree  ppoouurr  ddooppaaggee  aa  ééttéé  oouuvveerrttee  ccoonnttrree  llee  ccyycclliissttee  RRiiccccaarrddoo  RRiiccccoo  ((VVaaccaannssoolleeiill)),,  hhoossppiittaalliisséé  
ddiimmaanncchhee  ppoouurr  uunn  mmaallaaiissee  ddûû  àà  uunnee  aauuttoottrraannssffuussiioonn..  ««EEnn  pprréésseennccee  ddee  ssaa  ffeemmmmee  ((ssaa  ffiiaannccééee  VVaanniiaa  RRoossssii,,  nnddllrr))»»,,  
RRiiccccoo  aa  ddiitt  àà  uunn  mmééddeecciinn  cciittéé  ppaarr  llaa  GGaazzzzeettttaa  ddeelllloo  ssppoorrtt,,  mmaaiiss  nnoonn  nnoommmméé,,  ««ss''êêttrree  ffaaiitt  lluuii--mmêêmmee  uunnee  aauuttoottrraannssffuussiioonn  
ddee  ssaanngg  qquu''iill  ccoonnsseerrvvaaiitt  ddaannss  llee  ffrriiggoo  ddee  ssaa  mmaaiissoonn  ddeeppuuiiss  2255  jjoouurrss»»,,  ccrraaiiggnnaanntt  ««llaa  mmaauuvvaaiissee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  ssaanngg  
qquu''iill  ss''ééttaaiitt  iinnjjeeccttéé..»»  
IIll  ss''aaggiitt  dd''uunn  mmééddeecciinn  ddee  ll''hhôôppiittaall  ddee  PPaavvuulllloo,,  ooùù  RRiiccccoo,,  2277  aannss,,  ss''eesstt  rreenndduu  ddiimmaanncchhee  eenn  uurrggeennccee  aavvaanntt  dd''êêttrree  éévvaaccuuéé  
vveerrss  cceelluuii  ddee  MMooddèènnee..  
DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  PPaarrqquueett  ddee  MMooddèènnee  aa  oouuvveerrtt  uunnee  eennqquuêêttee,,  eett  aatttteenndd  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  pprreemmiieerrss  eexxaammeennss  ffaaiitt  àà  ll''hhôôppiittaall  
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ddee  PPaavvuulllloo..  ««CC''eesstt  sseeuulleemmeenntt  aapprrèèss  lleess  aavvooiirr  rreeççuuss  qquuee  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  éémmeettttrree  ddeess  hhyyppootthhèèsseess  ssuurr  llaa  vviioollaattiioonn  ddee  llaa  llooii  
aannttiiddooppaaggee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  pprrooccuurreeuurr  VViittoo  ZZiinnccaannii,,  qquuii  aa  ccoonnffiirrmméé  llaa  vveerrssiioonn  ddee  llaa  GGaazzzzeettttaa  ssuurr  ll''aavveeuu  ddee  RRiiccccoo  aauu  
mmééddeecciinn..  
LLee  CCoonnii  aavvaaiitt  dd''aabboorrdd  aannnnoonnccéé  oouuvvrriirr  uunnee  eennqquuêêttee  ««ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aappppaarruueess  ddaannss  llaa  pprreessssee»»  ooùù  RRiiccccoo  
ccoonnffeessssaaiitt  ss''êêttrree  ffaaiitt  uunnee  aauuttoottrraannssffuussiioonn..  
RRiiccccoo  rriissqquuee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ttrrooiiss  aannss  ddee  pprriissoonn  cciivviilleemmeenntt,,  eett  ssppoorrttiivveemmeenntt  llaa  rraaddiiaattiioonn  ppoouurr  rréécciiddiivvee..  
LLee  ««CCoobbrraa»»,,  eexxcclluu  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22000088  ppoouurr  ddooppaaggee  aapprrèèss  aavvooiirr  ffaaiitt  ppaarrlleerr  ddee  lluuii  eenn  ggaaggnnaanntt  ddeeuuxx  ééttaappeess,,  aa  ééttéé  
ssuussppeenndduu  dduurraanntt  2200  mmooiiss..  IIll  eesstt  rreevveennuu  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  
RRiiccccoo,,  qquuii  ccoouurrtt  ppoouurr  ll''ééqquuiippee  nnééeerrllaannddaaiissee  VVaaccaannssoolleeiill..  
  
  
  
  

DDEEBBUUTT  DD''UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  SSCCAANNDDAALLEE  ??    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  1100  fféévvrr..  22001111  
  
LLaa  ssoocciiééttéé  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaallss  ((IIPP))  ééttaaiitt  ttrrèèss  ccoonnnnuuee  ddaannss  llee  mmoonnddee  dduu  ccuullttuurriissmmee..  EEllllee  ffoouurrnniissssaaiitt  ddeess  
pprroodduuiittss  ddooppaannttss  àà  ddeess  aatthhllèètteess  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr,,  eett  ddeess  rruummeeuurrss  ddiissaaiieenntt  qquu''IIPP  ttrraavvaaiillllaaiitt  aavveecc  cceerrttaaiinnss  ssppoorrttiiffss  ddee  
hhaauutt  nniivveeaauu..  
MMaaiiss  dd''aapprrèèss  llee  jjoouurrnnaall  AAlllleemmaanndd  SSppiieeggeell,,  llee  pprriinncciippaall  iinnssppeecctteeuurr  ddeess  ddoouuaanneess  aalllleemmaannddeess  aauurraaiitt  ccoommmmeennccéé  uunnee  ""lluuttttee  
ssaannss  mmeerrccii  ccoonnttrree  ll''eennnneemmii""..  AAvveecc  ssoonn  ééqquuiippee,,  iill  aauurraaiitt  rrééaalliisséé  uunnee  ppeerrqquuiissiittiioonn  llee  22  FFéévvrriieerr  ddeerrnniieerr  ddaannss  uunn  llooccaall  ddee  
cceettttee  eennttrreepprriissee  ddaannss  uunn  ppeettiitt  vviillllaaggee  ggeerrmmaanniiqquuee..  IIllss  ssoonntt  ttoommbbééss  ssuurr  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ssaaccss  rreemmpplliiss  ddee  ccoommpprriimmééss,,  
dd''aammppoouulleess  eett  ddee  mmééddiiccaammeennttss..  IIll  ss''aaggiirraaiieenntt  ddee  ssttéérrooïïddeess  eett  dd''aannaabboolliissaannttss  eennttrree  aauuttrreess..  MMaaiiss  dduurraanntt  cceettttee  
ppeerrqquuiissiittiioonn,,  iillss  oonntt  aauussssii  rrééccuuppéérréé  ddaannss  ddeess  ccaarrttoonnss,,  ooùù  ééttaaiieenntt  iinnssccrriitt  ""EExxttrreemm  PPoowweerr  TTaabbss"",,  ddeess  bboouutteeiilllleess  ddee  
cclleennbbuuttéérrooll,,  qquuii  nn''oonntt  bbiieenn  eenntteenndduu  aauuccuunn  lliieenn  aavveecc  ll''aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr..  
EEnn  SSeepptteemmbbrree  22001100,,  ll''IIPP  aavvaaiitt  aauussssii  ééttéé  ppeerrqquuiissiittiioonnnnéé..  OOnn  aauurraaiitt  rrééccuuppéérréé  ddeess  ccaarrttoonnss  aavveecc  lleess  mmêêmmeess  pprroodduuiittss  ppoouurr  
uunnee  vvaalleeuurr  ttoottaallee  ééggaallee  àà  1100  mmiilllliioonnss  dd''eeuurrooss..  LLeess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  oonntt  ééttéé  mmiiss  eenn  eexxaammeenn..  LLee  
pprreemmiieerr  ééttaaiitt  vveennddeeuurr  eenn  lliiggnnee,,  ssuurrnnoommmméé  LLootthhaarr  HH..,,  eett  ll''aauuttrree  aanncciieenn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ppoolliiccee  AAlllleemmaannddee..  CCee  ddeerrnniieerr  aa  
aavvoouuéé  qquu''iill  aa  aaiiddéé  àà  llaa  vveennttee  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss,,  qquuii  oonntt  ppuu  aaiiddéé  ddeess  ssppoorrttiiffss  àà  aamméélliioorreerr  lleeuurrss  ppeerrffoorrmmaannccee  
ssppoorrttiivveess..  
LL''aaffffaaiirree  ppoouurrrraaiitt  bbiieennttôôtt  ééccllaatteerr  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  ppuuiissqquuee  ppaarrmmiiss  lleess  cclliieennttss  dd''IIPP,,  oonn  ddeevvrraaiitt  rreettrroouuvveerr  ddeess  nnoommss  ddee  
ssppoorrttiiffss  ttrrèèss  ccoonnnnuuss  qquuii  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  dd''êêttrree  rréélléévvééss......  
  
  
  

FFAAHHEEYY  ::  ""CC''EESSTT  TTRRAAGGIIQQUUEE  !!""  

LLee  PPaarriissiieenn  --  1100  fféévvrr..  22001111  
          
""CC''eesstt  ttrraaggiiqquuee  !!"",,  ss''eesstt  eexxccllaamméé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA)),,  JJoohhnn  FFaahheeyy,,  àà  pprrooppooss  ddee  
ll''IIttaalliieenn  RRiiccccaarrddoo  RRiiccccoo  qquuii  aa  ééttéé  hhoossppiittaalliisséé  eenn  ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee  ssuuiittee  àà  uunn  mmaallaaiissee  pprroovvooqquuéé  ppaarr  uunnee  
aauuttoottrraannssffuussiioonn..  ""JJee  ssuuiiss  ttrrèèss  ddééççuu,,  cc''eesstt  ttrraaggiiqquuee  qquuee  qquueellqquu''uunn  ssee  mmeettttee  eenn  ddaannggeerr..""  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAMMAA  aa  aajjoouuttéé  
àà  pprrooppooss  ddee  RRiiccccoo,,  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ssaannccttiioonnnnéé  ppoouurr  ddooppaaggee  eenn  22000088  ((ssuussppeennssiioonn  ddee  22  aannss  rraammeennééee  àà  2200  mmooiiss  ppaarr  llee  
TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt))  ::  ""CC''eesstt  ééppoouuvvaannttaabbllee  ddee  vvooiirr  uunn  aatthhllèèttee  rreepplloonnggeerr  !!  JJee  ssuuiiss  ttrrèèss  ddééççuu  qquuaanndd  ççaa  aarrrriivvee,,  
qquuaanndd  lleess  ggeennss  ccoommmmeetttteenntt  ddee  nnoouuvveeaauu  ddeess  eerrrreeuurrss..  ""  ""LLeess  ssaannccttiioonnss  nn''oonntt  ppeeuutt--êêttrree  ppaass  ll''eeffffeett  eessccoommppttéé"",,  aa  rreeccoonnnnuu  
JJoohhnn  FFaahheeyy..  
  
  
  

LLUUTTTTEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE::  LL''AAMMAA  LLOOUUEE  LL''EEXXEEMMPPLLAARRIITTEE  DDEE  LL''AAFFLLDD  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --  1100  fféévvrr..  22001111  
  
PPAARRIISS  ((AAPP))  ——  JJoohhnn  FFaahheeyy,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee,,  aa  lloouuéé  jjeeuuddii  llaa  ""ccoollllaabboorraattiioonn  eesssseennttiieellllee""  
eennttrree  ll''AAMMAA  eett  ll''AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD))  eett  éévvooqquuéé  lleess  aaffffaaiirreess  eenn  ccoouurrss  ccoonncceerrnnaanntt  AAllbbeerrttoo  
CCoonnttaaddoorr  eett  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg,,  aanncciieennss  vvaaiinnqquueeuurrss  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  ssuussppeeccttééss  ddee  ddooppaaggee..  
""JJ''eessppèèrree  vviivveemmeenntt  qquuee  ll''AAFFLLDD,,  qquuii  eesstt  ll''uunnee  ddeess  aaggeenncceess  nnaattiioonnaalleess  aannttiiddooppaaggee  lleess  pplluuss  aaccttiivveess,,  ccoonnttiinnuueerraa  ddee  
bbéénnééffiicciieerr  dd''uunn  ssoouuttiieenn  iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss  ssppoorrttiivveess  aaffiinn  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  eeffffiiccaacceemmeenntt  ssaa  mmiissssiioonn  ddee  
pprrootteeccttiioonn  ddee  ll''iinnttééggrriittéé  dduu  ssppoorrtt  eett  ddee  llaa  ssaannttéé  ddeess  ssppoorrttiiffss"",,  aa  ddééccllaarréé  JJoohhnn  FFaahheeyy  aapprrèèss  uunnee  rrééuunniioonn  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  
BBrruunnoo  GGeenneevvooiiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAFFLLDD..  
UUnn  rraapppprroocchheemmeenntt  eennttrree  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ll''AAFFLLDD,,  lloonnggtteemmppss  eenn  gguueerrrree,,  ppoouurrrraaiitt  ppeerrmmeettttrree  àà  ll''aaggeennccee  
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ffrraannççaaiissee  ddee  bbéénnééffiicciieerr  dd''uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll''UUCCII  ppoouurr  aavvooiirr  àà  nnoouuvveeaauu  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  
ccoonnttrrôôlleess  ssuurr  llee  pprroocchhaaiinn  TToouurr  ddee  FFrraannccee..  
""DDeess  ccoonnttaaccttss  oonntt  ééttéé  rreennoouuééss  eennttrree  ll''AAFFLLDD  eett  ll''UUCCII,,  iillss  oonntt  ddéébbuuttéé  ddaannss  uunn  eesspprriitt  ccoonnssttrruuccttiiff  rréécciipprrooqquuee,,  iillss  ssoonntt  
eennccoorree  eenn  ccoouurrss  eett  oonn  ppeeuutt  eessppéérreerr  uunn  pprreemmiieerr  aabboouuttiisssseemmeenntt  aauu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss"",,  aa  aannnnoonnccéé  BBrruunnoo  
GGeenneevvooiiss..  ""MMaaiiss  cc''eesstt  uunn  eessppooiirr..  JJee  nnee  ppeeuuxx  eenn  ddiirree  pplluuss  ppoouurr  llee  mmoommeenntt..""  
DDeess  pprréélleevveeuurrss  ddee  ll''AAFFLLDD  ppoouurrrraaiieenntt  ddoonncc  ooffffiicciieerr  ddaannss  llaa  ccoouurrssee  PPaarriiss--NNiiccee  dduu  66  aauu  1133  mmaarrss,,  ppuuiiss  ssuurr  llaa  GGrraannddee  
BBoouuccllee  22001111..  
LLoorrss  dduu  TToouurr  22000088  ooùù  ll''AAFFLLDD  aavvaaiitt  llaa  pplleeiinnee  mmaaîîttrriissee  ddeess  ccoonnttrrôôlleess,,  ddeess  ccoouurreeuurrss  aavvaaiieenntt  ééttéé  ddéétteeccttééss  àà  llaa  CCEERRAA,,  EEPPOO  
ddee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn..  
""LL''UUCCII  ddooiitt  mmeenneerr  àà  bbiieenn  lleess  ccoonnttrrôôlleess  ssuurr  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee..  JJ''eessppèèrree  ssiinnccèèrreemmeenntt  qquu''iill  eexxiissttee  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ccllaaiirree  
dd''uuttiilliisseerr  ll''AAFFLLDD..  UUnn  ccoonnttrrôôllee  ffoorrtt  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  uunn  éévvéénneemmeenntt  ddee  cceettttee  eennvveerrgguurree,,  jj''eessppèèrree  qquuee  ccee  sseerraa  llee  ccaass"",,  
aa  ssoouulliiggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAMMAA..  
""LLaa  ccooooppéérraattiioonn  iiccii  eenn  FFrraannccee  eesstt  eexxeemmppllaaiirree  ddaannss  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll''oorrddrree  ccooooppèèrreenntt  aavveecc  ll''AAFFLLDD"",,  aa  
rreepprriiss  JJoohhnn  FFaahheeyy..  ""NNoouuss  ssoommmmeess  ccoonnsscciieennttss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  llaa  CCEERRAA  aa  ééttéé  ddééccoouuvveerrttee  iill  yy  aa  eennvviirroonn  ddeeuuxx  aannss  
ppeennddaanntt  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee  aalloorrss  qquuee  llee  pprroodduuiitt  ééttaaiitt  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddeeppuuiiss  ppeeuu..""  
AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  dd''uunnee  ssuussppeennssiioonn  dd''uunn  aann  rreeccoommmmaannddééee  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ddee  ccyycclliissmmee  
aapprrèèss  ssaa  ddéétteeccttiioonn  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  FFrraannccee,,  eett  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg,,  llee  sseeppttuuppllee  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  llaa  
GGrraannddee  BBoouuccllee  aaccccuusséé  ddee  ddooppaaggee  ppaarr  ssoonn  aanncciieenn  ccooééqquuiippiieerr  FFllooyydd  LLaannddiiss,,  ssoonntt  ddaannss  llee  ccoolllliimmaatteeuurr  ddee  ll''AAMMAA,,  mmaaiiss  ssoonn  
pprrééssiiddeenntt  rreessttee  pprruuddeenntt  ssuurr  cceess  aaffffaaiirreess..  
PPoouurr  CCoonnttaaddoorr,,  ""iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  dd''aatttteennddrree  llaa  ddéécciissiioonn  ffiinnaallee..  QQuuaanndd  lleess  rreeccoouurrss  aarrrriivveerroonntt  àà  éécchhééaannccee,,  nnoouuss  
ééttuuddiieerroonnss  llee  ccaass  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee..  QQuuaanndd  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  eett  ll''UUCCII  aauurroonntt  rreenndduu  lleeuurr  ddéécciissiioonn,,  nnoouuss  
aavviisseerroonnss"",,  aa  ddééccllaarréé  JJoohhnn  FFaahheeyy..  
CCoonnttaaddoorr  iinnvvooqquuee  uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  iinnvvoolloonnttaaiirree  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  cclleennbbuuttéérrooll  ddaannss  ssoonn  
oorrggaanniissmmee..  
CCoonncceerrnnaanntt  AArrmmssttrroonngg,,  BBrruunnoo  GGeenneevvooiiss  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ""llee  sseeccrreett  ddee  ll''iinnssttrruuccttiioonn""  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  dd''iinnddiiqquueerr  ssii  lleess  
aauuttoorriittééss  jjuuddiicciiaaiirreess  aamméérriiccaaiinneess,,  qquuii  eennqquuêêtteenntt  ssuurr  llee  TTeexxaann,,  oonntt  ddeemmaannddéé  ddee  ddiissppoosseerr  ddee  sseess  éécchhaannttiilllloonnss  11999999  qquuii,,  
aannaallyyssééss  rrééttrrooaaccttiivveemmeenntt,,  oonntt  pprréésseennttéé  ddee  ll''EEPPOO..  
""JJ''aaii  ddiitt  qquuee  ll''AAFFLLDD  aappppoorrtteerraa  ssoonn  ccoonnccoouurrss  aauuxx  aauuttoorriittééss  jjuuddiicciiaaiirreess  aamméérriiccaaiinneess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  
dd''eennttrraaiiddee  jjuuddiicciiaaiirreess  ffrraannccoo--aamméérriiccaaiinneess"",,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..  ""UUnnee  pprrooccéédduurree  ddooiitt  êêttrree  rreessppeeccttééee  qquuii  ssuuiitt  uunn  oorrddrree  
ppaarrttiiccuulliieerr  ffaaiissaanntt  iinntteerrvveenniirr  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  cceelluuii  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  llee  ppaarrqquueett,,  llaa  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree..  UUnn  
pprreemmiieerr  ccoonnttaacctt  aa  eeuu  lliieeuu  àà  pprrooppooss  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''uunnee  ccoommmmiissssiioonn  rrooggaattooiirree,,  mmaaiiss  ll''iinnssttrruuccttiioonn  ssee  ppoouurrssuuiitt  eett  jjee  nnee  
ppeeuuxx  ppaass  vvoouuss  eenn  ddiirree  pplluuss..""  


