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DDOOPPAAGGEE::  FFRRAANNCCOO  PPEELLLLIIZZOOTTTTII,,  BBLLAANNCCHHII,,  DDEEMMAANNDDEE  RREEPPAARRAATTIIOONN  AA  LL''UUCCII  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --  2211  oocctt..  22001100  
  
LLee  ccoouurreeuurr  iittaalliieenn  FFrraannccoo  PPeelllliizzoottttii,,  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  LLiiqquuiiggaass,,  ddeemmaannddee  rrééppaarraattiioonn  àà  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
((UUCCII))  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  bbllaanncchhii  jjeeuuddii  ddeess  ssoouuppççoonnss  ddee  ddooppaaggee  lliiééss  àà  ll''ééttuuddee  ddee  ssoonn  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee..  //PPhhoottoo  
dd''aarrcchhiivveess//RREEUUTTEERRSS//SStteeffaannoo  RReellllaannddiinnii  ((cc))  RReeuutteerrss  
  RROOMMEE  ((RReeuutteerrss))  --  LL''IIttaalliieenn  FFrraannccoo  PPeelllliizzoottttii  aa  ddeemmaannddéé  rrééppaarraattiioonn  àà  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  aapprrèèss  aavvooiirr  
ééttéé  bbllaanncchhii  jjeeuuddii  ddeess  ssoouuppççoonnss  ddee  ddooppaaggee  lliiééss  àà  ll''ééttuuddee  ddee  ssoonn  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee..  
LLee  ccoouurreeuurr  ddee  llaa  LLiiqquuiiggaass,,  ddeeuuxxiièèmmee  dduu  GGiirroo  22000099,,  aa  ddûû  rreennoonncceerr  àà  ddiissppuutteerr  ll''ééddiittiioonn  22001100  dduu  TToouurr  dd''IIttaalliiee  aapprrèèss  
ll''aannnnoonnccee  ppaarr  ll''UUCCII,,  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ccoouurrssee,,  dd''uunn  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee  ssuussppeecctt..  
LLee  ttrriibbuunnaall  aannttii--ddooppaaggee  iittaalliieenn  aa  nnééaannmmooiinnss  eessttiimméé  jjeeuuddii  qquuee  PPeelllliizzoottttii,,  qquuii  aa  ttoouujjoouurrss  ccllaamméé  ssoonn  iinnnnoocceennccee,,  nn''ééttaaiitt  ppaass  
ccoouuppaabbllee  ccaarr  ""iill  nn''eexxiissttee  aauuccuunn  ffaaiitt  qquuii  pprroouuvvee  uunnee  mmaanniippuullaattiioonn""..  
""JJee  ssuuiiss  ttrrèèss  ssaattiissffaaiitt  dd''aavvooiirr  ééttéé  aabbssoouutt  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall..  BBiieenn  ssûûrr,,  jj''aaii  ppeerrdduu  uunnee  ssaaiissoonn  eett  jjee  vvaaiiss  ddeemmaannddeerr  rrééppaarraattiioonn  
àà  ll''UUCCII"",,  aa  ddiitt  llee  ccoouurreeuurr  aauuxx  mmééddiiaass..  
SS''iill  aavvaaiitt  ééttéé  rreeccoonnnnuu  ccoouuppaabbllee,,  iill  rriissqquuaaiitt  ddeeuuxx  aannss  ddee  ssuussppeennssiioonn..  
  
  
  

RROOMMAAIINN  SSCCHHNNEEIIDDEERR  AA  AASSSSIISSTTEE  AA  UUNNEE  RREEUUNNIIOONN  IINNFFOORRMMEELLLLEE  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEESS  SSPPOORRTTSS  DDEE  LL''UUNNIIOONN  
EEUURROOPPEEEENNNNEE  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  LLuuxxeemmbboouurrggeeooiiss  ((CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee))  --  2222  oocctt..  22001100  
  
LLeess  2211  eett  2222  ooccttoobbrree  22001100  àà  ll''iinnvviittaattiioonn  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  bbeellggee  llee  mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss,,  RRoommaaiinn  SScchhnneeiiddeerr  aa  aassssiissttéé  àà  
AAnnvveerrss  àà  uunnee  rrééuunniioonn  iinnffoorrmmeellllee  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess  SSppoorrttss  ddee  ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  LLeess  pprriinncciippaauuxx  ssuujjeettss  aabboorrddééss  àà  
ll''ooccccaassiioonn  oonntt  ééttéé::    
LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssaaiirree  eenn  cchhaarrggee  dduu  ssppoorrtt,,  AAnnddrroouullllaa  VVaassssiilliioouu,,  ddeess  ffuuttuurreess  aaccttiioonnss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  ssppoorrtt..    
AAuu  vvuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  bbuuddggééttaaiirree  ddiiffffiicciillee  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  eett  aauu  vvuu  ddee  lleeuurrss  rrééttiicceenncceess  àà  ffiinnaanncceerr  ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatt  uunn  
pprrooggrraammmmee  ssppoorrtt  ""eeuurrooppééeenn"",,  llaa  ccoommmmiissssaaiirree  eeuurrooppééeennnnee  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ppoouurr  lleess  aannnnééeess  àà  vveenniirr,,  eett  dd’’iiccii  22001144,,  lleess  
ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  nnee  ppoouurrrroonntt  ss’’aatttteennddrree  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  tteell  pprrooggrraammmmee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  ssppoorrtt..  DD’’iiccii  llàà,,  iill  
ffaauuddrraa  ssee  ccoonntteenntteerr  dd’’aaccttiioonnss  pprrééppaarraattooiirreess  qquuii  ddeevvrroonntt  eennssuuiittee  êêttrree  éévvaalluuééeess  aaffiinn  dd''iiddeennttiiffiieerr  llaa  pplluuss--vvaalluuee  aappppoorrttééee  
ppaarr  uunn  tteell  pprrooggrraammmmee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ""ssppoorrtt""..  LLaa  ccoommmmiissssaaiirree  AAnnddrroouullllaa  VVaassssiilliioouu  aa  ddeemmaannddéé  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  mmiinniissttrreess  
ddeess  SSppoorrttss..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  pplluussiieeuurrss  ddééllééggaattiioonnss,,  ddoonntt  llee  mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss  RRoommaaiinn  SScchhnneeiiddeerr  ppoouurr  llee  
LLuuxxeemmbboouurrgg,,  oonntt  eexxpprriimméé  lleeuurr  ddéécceeppttiioonn  ddee  vvooiirr  uunn  éévveennttuueell  pprrooggrraammmmee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ""ssppoorrtt""  rreeppoorrttéé  àà  22001144..  
  
LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  ddiivviissééee  eenn  ttrrooiiss  ssoouuss--tthhèèmmeess..    
11..  LLaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess  eett  llee  rrôôllee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  
((AAMMAA))  ;;    
22..  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ccooddee  AAMMAA  ddaannss  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ;;  
33..  LLee  rrôôllee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddaannss  llaa  lluuttttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  
  
DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  MMrr..  DDaavviidd  HHoowwmmaann  ((ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll’’AAMMAA))  aa  rraappppeelléé  ll’’hhiissttoorriiqquuee  ddee  ll’’AAMMAA,,  sseess  bbuuddggeettss  eett  llaa  
ppllaaccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  qquuee  ll’’EEuurrooppee  ooccccuuppee  eenn  ssoonn  sseeiinn..  IIll  aa  eessttiimméé  qquu''iill  ffaauutt  pprroottééggeerr  lleess  9955%%  ddee  ssppoorrttiiffss  nnoonn  ddooppééss  ttoouutt  
eenn  ggaarraannttiissssaanntt  ll''ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess..  LL’’aacccceenntt  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  mmiiss  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ttoouucchhaanntt  
ll’’eennttoouurraaggee  ddeess  ssppoorrttiiffss..  
  
PPlluussiieeuurrss  ddééllééggaattiioonnss  oonntt  ssoouulliiggnnéé  llee  mmaannqquuee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’EEuurrooppee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAMMAA  eett  oonntt  rraappppeelléé  llee  bbeessooiinn  
ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  dd''hhaarrmmoonniissaattiioonn  eeuurrooppééeennnneess  ppoouurr  lluutttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  LLee  mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss  
RRoommaaiinn  SScchhnneeiiddeerr  aa  rraappppeelléé,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  qquuee  llee  ccooddee  mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee  nnee  ccoonnssttiittuuee  qquu’’uunn  aappppeennddiiccee  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ddee  ll’’UUNNEESSCCOO  eett  ss''eesstt  iinntteerrrrooggéé  ss’’iill  ffaallllaaiitt  ssiimmpplleemmeenntt  rreettrraannssccrriirree  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  llee  ccooddee  oouu  pplluuttôôtt  
ll’’aapppplliiqquueerr  pplluuss  eeffffiiccaacceemmeenntt..  LLee  mmiinniissttrree  SScchhnneeiiddeerr  aa  ééggaalleemmeenntt  ffaaiitt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  eenn  vvuuee  dd’’aassssuurreerr  uunnee  
mmeeiilllleeuurree  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’UUEE  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  FFoonnddaattiioonn  ddee  ll’’AAMMAA  eett  aa  rraappppeelléé  llee  bbeessooiinn  ddee  ccoooorrddiinneerr  ddeess  
ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’UUEE  aavvaanntt  lleess  rrééuunniioonnss  ddee  ll’’AAMMAA..  
  
LL’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  ssppoorrtt..    
LLeess  mmiinniissttrreess  ddeess  ssppoorrttss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  aabboorrddéé  llee  ssuujjeett  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  
ssppoorrtt  lliiééee  aauu  ccaaddrree  eeuurrooppééeenn  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ((CCEECC))  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  ddee  ll’’aarrrrêêtt  
BBeerrnnaarrdd  rreenndduu  ppaarr  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee..  IIll  aa  ééttéé  rraappppeelléé  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUEE  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  eett  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  
ddeevvrroonntt  êêttrreess  iinnttééggrrééeess  ppoouurr  22001122  ddaannss  llee  CCEECC..  SSoouulliiggnnaanntt  llee  bbeessooiinn  dd’’eennttrraaîînneeuurrss  qquuee  ccoonnnnaaîîtt  llee  LLuuxxeemmbboouurrgg,,  llee  
mmiinniissttrree  SScchhnneeiiddeerr  aa  ssaalluuéé  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  lleess  iinniittiiaattiivveess  ffaacciilliittaanntt  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoommppéétteenncceess..  
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LL’’iinncclluussiioonn  ssoocciiaallee  ppaarr  llee  ssppoorrtt..    
LLaa  PPrrééssiiddeennccee  bbeellggee  aa  pprréésseennttéé  llee  bbiillaann  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’uunnee  rréécceennttee  ccoonnfféérreennccee  dd’’eexxppeerrttss  àà  LLoouuvvaaiinn  ((BB))  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  ddee  
mmeettttrree  eenn  eexxeerrgguuee  lleess  ddiivveerrsseess  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  nnaattiioonnaalleess  vviissaanntt  àà  ffaavvoorriisseerr  ll''iinncclluussiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  ssoocciiaalleemmeenntt  
ddééffaavvoorriissééss  ppaarr  llaa  vvooiiee  dduu  ssppoorrtt..  
  
LL’’aannnnééee  eeuurrooppééeennnnee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  vvoolloonnttaarriiaatt  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  cciittooyyeennnneettéé  aaccttiivvee  eenn  22001111..    
DDee  nnoommbbrreeuusseess  ddééllééggaattiioonnss,,  ddoonntt  cceellllee  dduu  LLuuxxeemmbboouurrgg,,  oonntt  vvaalloorriisséé  llee  ggrrooss  vvoolluummee  ddee  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii  ppaarr  llee  
vvoolloonnttaarriiaatt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  ssppoorrtt..  IIllss  oonntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ddeemmaannddéé  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ttrraaiitteerr  cceett  aassppeecctt  ddaannss  ssaa  
pprroocchhaaiinnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  ttoouuttee  ll’’iimmppoorrttaannccee  qquu’’iill  mméérriittee..  
  
  
  

3344  AARRRREESSTTAATTIIOONNSS  DDAANNSS  LL''AAFFFFAAIIRREE  DDUU  CCLLEENNBBUUTTEERROOLL  DDEE  CCOONNTTAADDOORR  

77ssuurr77  --  2222  oocctt..  22001100    
  
LLaa  GGuuaarrddiiaa  CCiivviill  eessppaaggnnoollee  aa  aarrrrêêttéé  àà  TTeenneerriiffee  eett  GGrraann  CCaannaarriiaa  3344  ppeerrssoonnnneess  ssoouuppççoonnnnééeess  dd''aappppaarrtteenniirr  àà  uunn  rréésseeaauu  ddee  
ttrraaffiicc  ddee  cclleennbbuutteerrooll..  PPaarrmmii  cceelllleess--ccii  ffiigguurreenntt  ttrreeiizzee  pphhaarrmmaacciieennss,,  hhuuiitt  aassssiissttaannttss  eenn  pphhaarrmmaacciiee,,  nneeuuff  vvééttéérriinnaaiirreess,,  uunn  
éélleevveeuurr,,  uunn  rreepprréésseennttaanntt  eenn  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  eett  uunn  ccoouurreeuurr  ccyycclliissttee..  
LL''eennqquuêêttee,,  mmeennééee  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  ccooddee  OOppeerraacciioonn  VVIIAARR,,  aa  ddéébbuuttéé  ffiinn  mmaaii,,  aapprrèèss  qquu''uunnee  ppeerrssoonnnnee  aa  ééttéé  aarrrrêêttééee  aalloorrss  
qquu''eellllee  tteennttaaiitt  dd''iinnjjeecctteerr  uunn  pprroodduuiitt  àà  bbaassee  ddee  cclleennbbuutteerrooll  àà  uunn  cchheevvaall  lloorrss  dd''uunnee  ccoouurrssee  hhiippppiiqquuee  àà  VVaalllleesseeccoo..  
LL''eennqquuêêttee  aa  ddéébboouucchhéé  ssuurr  ll''aarrrreessttaattiioonn  ddee  3344  ppeerrssoonnnneess  llee  1133  ooccttoobbrree..  
    
PPoouurr  lleess  cchheevvaauuxx  
SSeelloonn  llaa  ppoolliiccee,,  llee  pprroodduuiitt  eenn  qquueessttiioonn,,  llee  ssppaassmmoobbrroonncchhaall,,  eesstt  pprréévvuu  ppoouurr  ssooiiggnneerr  ddeess  cchheevvaauuxx  aayyaanntt  uunn  pprroobbllèèmmee  
dd''aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  ssaanngg  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppoouummoonnss..  DDaannss  cceettttee  aaffffaaiirree,,  ll''uussaaggee  dduu  pprroodduuiitt  aauurraaiitt  ééttéé  ddééttoouurrnnéé  ppaarr  
ddeess  ffeerrmmiieerrss  eett  ddeess  aatthhllèètteess..  
CCeettttee  aaffffaaiirree  aa  uunnee  rrééssoonnaannccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll''aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr..  LLee  ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee,,  
ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuutteerrooll  lloorrss  dduu  TToouurr  22001100,,  aa  aaffffiirrmméé  ppoouurr  ssaa  ddééffeennssee  qquu''iill  aavvaaiitt  ééttéé  iinnffeeccttéé  ppaarr  ddee  llaa  vviiaannddee  
ccoonnttaammiinnééee..  
  
  
  

RRAAMMOONN  CCLLAAYY  PPRREENNDD  DDEEUUXX  AANNSS    

SSppoorrtt  2244  --  2233  oocctt..  22001100  
  
LL’’eexx--sspprriinntteeuurr  aamméérriiccaaiinn  RRaammoonn  CCllaayy  aa  ééccooppéé  dd’’uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  ddeeuuxx  aannss  ppoouurr  ddooppaaggee..  
««UUssaaggee  eett  ppoosssseessssiioonn  dd''aannaabboolliissaannttss,,  hhoorrmmoonneess  eett  aauuttrreess  pprroodduuiittss  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  22000000--22000044»»..  VVooiillàà  ccee  qquuee  
ll’’AAggeennggee  aannttiiddooppaaggee  aamméérriiccaaiinnee  rreepprroocchhee  àà  RRaammoonn  CCllaayy..  LL’’aanncciieenn  sspprriinntteeuurr  UUSS,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ââggéé  ddee  3355  aannss,,  aa  ééccooppéé  ddee  
ddeeuuxx  aannss  ddee  ssuussppeennssiioonn..  IIll  ppeerrdd  eenn  oouuttrree  lleess  ttiittrreess  qquu’’iill  aa  rreemmppoorrttééss  aapprrèèss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000000,,  ddoonntt  cceelluuii  ddee  cchhaammppiioonn  
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  dduu  220000  mmèèttrreess  ddééccrroocchhéé  eenn  22000022..  RRaammoonn  CCllaayy  ééttaaiitt  cciittéé  ddaannss  llee  ssccaannddaallee  BBaallccoo  aavveecc  MMaarriioonn  JJoonneess  eett  
TTiimm  MMoonnttggoommeerryy..  
  
  
  

LLEE  PPRREESSIIDDEENNTT  DDUU  CCIIOO  SS’’AADDRREESSSSEE  AAUUXX  MMIINNIISSTTRREESS  DDEESS  SSPPOORRTTSS  LLOORRSS  DDUU  PPRREEMMIIEERR  CCOONNGGRREESS  MMOONNDDIIAALL  DDEESS  
SSPPOORRTTSS  OOLLYYMMPPIIQQUUEESS  

CCIIOO  ((CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee))  --  2233  oocctt..  22001100  
    
DDeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  pplluuss  ddee  220000  CCoommiittééss  NNaattiioonnaauuxx  OOllyymmppiiqquueess  ((CCNNOO))  oonntt  rreennccoonnttrréé  lleeuurrss  mmiinniissttrreess  ddeess  SSppoorrttss  àà  
ll’’ooccccaassiioonn  dduu  ttoouutt  pprreemmiieerr  CCoonnggrrèèss  mmoonnddiiaall  ddeess  ssppoorrttss  oollyymmppiiqquueess,,  oorrggaanniisséé  ppaarr  ll’’AACCNNOO  ((AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  CCoommiittééss  
NNaattiioonnaauuxx  OOllyymmppiiqquueess))  llee  2233  ooccttoobbrree  àà  AAccaappuullccoo,,  MMeexxiiqquuee..  
LLeess  ddiissccuussssiioonnss  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  ddeess  ssuujjeettss  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn  tteellss  qquuee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  ll’’éédduuccaattiioonn  oollyymmppiiqquuee,,  
lleess  ffeemmmmeess,,  llee  ssppoorrtt  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall,,  oouu  eennccoorree  ll’’eennttrraaîînneemmeenntt  ddeess  aatthhllèètteess  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu..  MMaaiinntteenniirr  uunnee  
rreellaattiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ffrruuccttuueeuussee  eennttrree  llee  MMoouuvveemmeenntt  oollyymmppiiqquuee  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess  eesstt  eesssseennttiieell  ddaannss  ttoouuss  
cceess  sseecctteeuurrss..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  mmiiss  eenn  aavvaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCIIOO,,  JJaaccqquueess  RRooggggee,,  dduurraanntt  ssoonn  ddiissccoouurrss  àà  llaa  ccéérréémmoonniiee  
dd’’oouuvveerrttuurree..  
  
FFaaiirree  aavvaanncceerr  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ccoommmmuunnss  
““NNoouuss  vviissoonnss  uunnee  rreellaattiioonn  mmuuttuueelllleemmeenntt  bbéénnééffiiqquuee  qquuii  ffaaiitt  aavvaanncceerr  nnooss  oobbjjeeccttiiffss  ccoommmmuunnss””  aa  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  



REVUE DE PRESSE du 28 octobre 2010 

 
Antenne Médicale de Prévention du Dopage et des Conduites Dopantes♦ Centre Pierre Dumas 

Laboratoire de Pharmacologie Clinique ♦ Faculté de Médecine 
37, Allées Jules-Guesde ♦ 31000 TOULOUSE 

Tel : 05 61 52 69 15 ♦ Fax : 05 61 77 79 84 ♦ E-mail : dopage.toulouse@cict.fr 

3 

CCIIOO..  EEtt  dd’’aajjoouutteerr  ::  ““NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  llee  ssppoorrtt  nnee  ppoouurrrraaiitt  ssee  ddéévveellooppppeerr  ssaannss  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  eett  ppuubblliiqquueess  eenn  ggéénnéérraall..  MMaaiiss  nnoouuss  ssaavvoonnss  aauussssii  qquuee  llee  ssppoorrtt  ppeeuutt  aappppoorrtteerr  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  cceess  
ddeerrnniièèrreess..””  
  
LLuuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  eett  lleess  ppaarriiss  iillllééggaauuxx    
LLee  pprrééssiiddeenntt  RRooggggee  ss’’eesstt  éétteenndduu  ssuurr  lleess  pprriinncciippaalleess  ppeerrssppeeccttiivveess  eett  ggaaggeeuurreess  ccoommmmuunneess  aauuxx  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ::  ““LLee  ssppoorrtt  
aattttiirree  lleess  jjeeuunneess,,  aauussssii  ppeeuutt--iill  êêttrree  uuttiilliisséé  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  dd''iimmppoorrttaannttss  mmeessssaaggeess  ssuurr  lleess  vvaalleeuurrss  eett  llaa  ssaannttéé,,  ddaannss  lleess  
ééccoolleess  ccoommmmee  aaiilllleeuurrss..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ffaaiirree  aappppeell  aauu  ssppoorrtt  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  ll''aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee  eett  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  jjeeuunneess  
aauuxx  ddaannggeerrss  dduu  VVIIHH//SSIIDDAA  eett  àà  ssaa  pprréévveennttiioonn..  NNoouuss  aavvoonnss  ééggaalleemmeenntt  uunn  iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  eett  
lleess  ppaarriiss  iirrrréégguulliieerrss..  CCeess  ddeeuuxx  ffllééaauuxx  mmeennaacceenntt  ddiirreecctteemmeenntt  ll’’iinnttééggrriittéé  eett  lleess  vvaalleeuurrss  dduu  ssppoorrtt..””  
  
PPrréésseerrvveerr  ll’’aauuttoonnoommiiee  dduu  ssppoorrtt  
EEnn  pprréésseennccee  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  rreepprréésseennttaannttss  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCIIOO  aa  ééggaalleemmeenntt  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee  
ddee  pprréésseerrvveerr  ll’’aauuttoonnoommiiee  dduu  ssppoorrtt  ::  ""QQuuee  ssiiggnniiffiiee  ""aauuttoonnoommiiee  dduu  ssppoorrtt""""  ??  PPeerrmmeetttteezz--mmooii  ddee  vvoouuss  ddiirree  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  ccee  
qquuee  cceellaa  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  ::  cceellaa  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  aauu--ddeessssuuss  ddeess  llooiiss  oouu  qquuee  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  
tteennuuss  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  pprriinncciippeess  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  ssiimmpplleemmeenntt  qquuee  llee  mmoonnddee  dduu  ssppoorrtt  eett  
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssppoorrttiivvee  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  lliibbrreess  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ppoolliittiiqquuee  oouu  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddiirreeccttee..  QQuuee  lleess  
ggoouuvveerrnneemmeennttss  nnee  ddeevvrraaiieenntt  ppaass  iinntteerrfféérreerr  ddaannss  lleess  éélleeccttiioonnss  ééqquuiittaabblleess  ddeess  CCoommiittééss  NNaattiioonnaauuxx  OOllyymmppiiqquueess  nnii  
cchheerrcchheerr  àà  iimmppoosseerr  llaa  sséélleeccttiioonn  dd’’eennttrraaîînneeuurrss  oouu  dd’’aatthhllèètteess..  NNoouuss  ddeevvrriioonnss  ppoouuvvooiirr  ffoorrmmeerr  lliibbrreemmeenntt  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  
ffééddéérraattiioonnss  eett  cclluubbss  ssppoorrttiiffss..  NNoouuss  ddeevvrriioonnss  ppoouuvvooiirr  ddéétteerrmmiinneerr  lliibbrreemmeenntt  lleess  rrèègglleess  dduu  ssppoorrtt  eett  ééttaabblliirr  lleess  ssttrruuccttuurreess  
eett  pprrooccéédduurreess  ppoouurr  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  cceelluuii--ccii..””  EEtt  llee  pprrééssiiddeenntt  dd’’aajjoouutteerr  ::  ““LL’’aauuttoonnoommiiee  dduu  ssppoorrtt  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  llaa  nnaattuurree  
uunniiqquuee  ddee  cceelluuii--ccii..  LLee  ssppoorrtt  eesstt  uunnee  aaccttiivviittéé  qquuii  ssee  pprraattiiqquuee  ssuurr  ttoouuttee  llaa  ppllaannèèttee  eett  qquuii  rreeppoossee  ssuurr  ddeess  nnoorrmmeess  
mmoonnddiiaalleemmeenntt  aacccceeppttééeess  ddee  ffaaiirr--ppllaayy  eett  ddee  ccoommppééttiittiioonn  ééqquuiittaabbllee..””  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  SSEERRIIEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEESS  PPOOSSIITTIIFFSS  SSUURR  DDEESS  AATTHHLLEETTEESS  AAUUSSTTRRAALLIIEENNSS  

LLee  MMoonnddee  --  2233  oocctt..  22001100  
      
AApprrèèss  lleess  ccoonnttrrôôlleess  ppoossiittiiffss  ddee  ttrrooiiss  aatthhllèètteess  nniiggeerriiaannss  lloorrss  ddeess  rréécceennttss  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  cc''eesstt  aauu  ttoouurr  ddee  
ll''AAggeennccee  aannttiiddooppaaggee  aauussttrraalliieennnnee  ((AASSAADDAA))  dd''aannnnoonncceerr  ssaammeeddii  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssaa  pprrééssiiddeennttee  AAuurroorraa  AAnnddrruusskkaa  uunnee  bbiieenn  
ccuurriieeuussee  sséérriiee..  
NNeeuuff  aatthhllèètteess  aauussttrraalliieennss  oonntt  eenn  eeffffeett  ééttéé  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  àà  uunn  ssttiimmuullaanntt,,  llaa  mmeetthhyyllhheexxaannaammiinnee,,  eett  ffoonntt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  
eennqquuêêttee  mmeennééee  ppaarr  ll''AASSAADDAA..  LLeess  nnoommss  ddeess  99  aatthhllèètteess  nn''oonntt  ppaass  ééttéé  ddéévvooiillééss,,  nnii  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddaannss  lleessqquueelllleess  lleess  
ccoonnttrrôôlleess  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  ""ccaarr  iill  yy  aa  uunn  pprroocceessssuuss  llééggaall  pprréécciiss  àà  rreessppeecctteerr"",,  aa  aassssuurréé  AAuurroorraa  AAnnddrruusskkaa..  
""CChhaaqquuee  aatthhllèèttee  eesstt  uunn  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eett  cchhaaccuunn  ddee  cceess  ccaass  pprreenndd  dduu  tteemmppss"",,  aa  aajjoouuttéé  llaa  pprrééssiiddeennttee  ddee  ll''AASSAADDAA..  
PPrréésseennttee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccoommpplléémmeennttss  aalliimmeennttaaiirreess  llaa  mmeetthhyyllhheexxaannaammiinnee  eesstt  àà  ll''oorriiggiinnee  ddee  llaa  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  
NNiiggéérriiaannee  OOssaayyeemmii  OOlluuddaammoollaa  llee  1122  ooccttoobbrree,,  ppoouurrttaanntt  mmééddaaiillllééee  dd''oorr  ssuurr  110000  mm  ddeess  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh  àà  NNeeww  
DDeellhhii..  
  
  
  

MMEERRCCKKXX  PPAARRLLEE  DDUU  DDOOPPAAGGEE  EETT  DDEE  CCOONNTTAADDOORR    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  2255  oocctt..  22001100  
  
EEddddyy  MMeerrcckkxx  aa  ddoonnnnéé  ssoonn  aavviiss  ssuurr  lleess  aaccttuueelllleess  aaffffaaiirreess  ddee  ddooppaaggee  àà  llaa  RRTTBBFF  ccee  wweeeekk  eenndd..  IIll  eexxpplliiqquuee  qquu''aauujjoouurrdd''hhuuii  
ttoouutt  llee  mmoonnddee  nn''eesstt  ppaass  ééggaall  ffaaccee  aauu  ddooppaaggee  eett  qquu''iill  eesstt  nneecceessssaaiirree  ddee  pprreennddrree  ddeess  ssaannccttiioonnss  eexxeemmppllaaiirreess..  SSeelloonn  llee  
CCaanniibbaallee,,  ssii  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  eesstt  ccoonnffiirrmméé  ppoossiittiiff  iill  ffaauuddrraa  llee  ppuunniirr,,  mmaaiiss  eenn  aatttteennddaanntt  iill  nn''eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  ddee  llee  
ppooiinntteerr  dduu  ddooiiggtt..  
""SSii  CCoonnttaaddoorr  eesstt  ccoouuppaabbllee,,  iill  ffaauuddrraa  llee  ppuunniirr  ffoorrtteemmeenntt..  mmaaiiss  llee  pprroobbllèèmmee,,  oonn  llee  vvooiitt,,  cc''eesstt  qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  nn''eesstt  ppaass  
ééggaall  ffaaccee  aauu  ddooppaaggee..  MMaaiiss  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ppooiinntteerr  dduu  ddooiiggtt  llee  ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ttaanntt  qquuee  ssaa  ccuullppaabbiilliittéé  nn''eesstt  ppaass  
pprroouuvvééee..""  
""LLee  ccyycclliissmmee  eesstt  llee  ssppoorrtt  ooùù  iill  yy  aa  llee  pplluuss  ddee  ccoonnttrrôôllee  aannttii--ddooppaaggee"",,  aa  ccoonncclluutt  EEddddyy  MMeerrcckkxx..  
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UUNN  BBOOXXEEUURR  SSRRII--LLAANNKKAAIISS  EECCHHOOUUEE  UUNN  TTEESSTT  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  JJ''AAIIMMEE  ..CCOOUURRRRIIEELL..PPLLUUSS    

MMééttrroo  MMoonnttrrééaall  --  2255  oocctt..  22001100  
  
NNEEWW  DDEELLHHII  --  UUnn  bbooxxeeuurr  ssrrii--llaannkkaaiiss  mmééddaaiilllléé  dd''oorr  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  5566  kkiillooss  àà  NNeeww  DDeellhhii  eesstt  ddeevveennuu  llee  cciinnqquuiièèmmee  
aatthhllèèttee  àà  éécchhoouueerr  uunn  tteesstt  ddee  ddooppaaggee  aauuxx  rréécceennttss  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh..  
LLaa  FFééddéérraattiioonn  ddeess  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr,,  lluunnddii,,  qquuee  MMaannjjuu  WWaannnniiaarraacchhcchhii  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  llaa  
nnaannddrroolloonnee  ((ssttéérrooïïddee))..  
WWaannnniiaarraacchhcchhii,,  vviiccttoorriieeuuxx  aauuxx  ppooiinnttss  ffaaccee  aauu  GGaallllooiiss  SSeeaann  MMccGGoollddrriicckk  llee  1133  ooccttoobbrree,,  aa  ééttéé  iinnffoorrmméé  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  
tteesstt  eett  iill  aa  jjuussqquu''aauu  44  nnoovveemmbbrree  ppoouurr  ssoouummeettttrree  ssaa  ddééffeennssee  ppaarr  ééccrriitt..  
LLee  ccoommiittéé  nnaattiioonnaall  oollyymmppiiqquuee  ssrrii--llaannkkaaiiss  lluuii  aa  ccoonnffiissqquuéé  ssaa  mmééddaaiillllee  jjuussqquu''aauuxx  ccoonncclluussiioonnss  ddee  ll''eennqquuêêttee..  SSii  ll''aannaallyyssee  ddee  
ssoonn  éécchhaannttiilllloonn  ««BB»»  ccoonnffiirrmmee  llee  pprreemmiieerr  tteesstt,,  iill  ddeevvrraa  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  rreennddrree  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ssaa  mmééddaaiillllee  eett  rriissqquuee  
uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  ddeeuuxx  aannss..  
TTrrooiiss  aatthhllèètteess  dduu  NNiiggéérriiaa  eett  uunn  ddee  ll''IInnddee  oonntt  éécchhoouuéé  ddeess  tteessttss  ddee  ddééppiissttaaggee  ppeennddaanntt  lleess  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  qquuii  
ssee  ssoonntt  ddéérroouullééss  dduu  33  aauu  1144  ooccttoobbrree..  
  
  
  

LLEESS  CCHHAAMMPPIIOONNSS  DDUU  MMOONNDDEE  11995544  EETTAAIIEENNTT  DDOOPPEESS  

2200  mmiinnuutteess..cchh  --  2266  oocctt..  22001100  
  
PPlluussiieeuurrss  jjoouueeuurrss  ddee  ll''ééqquuiippee  ddee  RRFFAA,,  vviiccttoorriieeuussee  ddee  llaa  CCoouuppee  dduu  mmoonnddee  11995544  eenn  SSuuiissssee,,  aauurraaiieenntt  rreeççuu  ddeess  iinnjjeeccttiioonnss  
ddee  ppeerrvviittiinnee  aauu  ccoouurrss  dduu  ttoouurrnnooii..LLee  2200  jjuuiinn  11995544,,  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffééddéérraallee  dd’’AAlllleemmaaggnnee  eesstt  llaammiinnééee  88--33  ppaarr  llaa  HHoonnggrriiee  
ddee  FFeerreenncc  PPuusskkaass  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssoonn  ddeeuuxxiièèmmee  mmaattcchh  dduu  MMoonnddiiaall  hheellvvééttiiqquuee..  
  EEnn  11995544,,  ll''AAlllleemmaaggnnee  aavvaaiitt  bbaattttuu  llaa  HHoonnggrriiee  eenn  ffiinnaallee  ddee  llaa  CCoouuppee  dduu  mmoonnddee  ddee  ffoooottbbaallll..((pphhoottoo::  KKeeyyssttoonnee))  LLee  44  jjuuiilllleett  
11995544,,  llaa  RRFFAA  --rreennvveerrssee  cceess  mmêêmmee  HHoonnggrrooiiss  eenn  ffiinnaallee  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn,,  àà  BBeerrnnee..  MMeennééss  22--00  aapprrèèss  hhuuiitt  mmiinnuutteess  ddee  jjeeuu,,  
lleess  jjoouueeuurrss  ddee  SSeepppp  HHeerrbbeerrggeerr  rreevviieennnneenntt  ddee  nnuullllee  ppaarrtt  eett  ss’’iimmppoosseenntt  ffiinnaalleemmeenntt  33--22..  LLee  rrééaalliissaatteeuurr  SSöönnkkee  WWoorrttmmaannnn  
eenn  aa  ffaaiitt  uunn  ffiillmm  iinnttiittuulléé  ««LLee  mmiirraaccllee  ddee  BBeerrnnee»»..  SSoorrttii  eenn  22000033,,  iill  aa  ééttéé  vvuu  ppaarr  pplluuss  ddee  33,,66  mmiilllliioonnss  ddee  ttééllééssppeeccttaatteeuurrss  
eenn  --AAlllleemmaaggnnee..    
LLee  2266  ooccttoobbrree  22001100,,  uunnee  ééttuuddee  ffiinnaannccééee  ppaarr  llee  CCoommiittéé  oollyymmppiiqquuee  aalllleemmaanndd  aaffffiirrmmee  qquuee  pplluussiieeuurrss  cchhaammppiioonnss  dduu  
mmoonnddee  ddee  11995544  aauurraaiieenntt  ééttéé  ttrroommppééss..  LLeess  jjoouueeuurrss,,  qquuii  ccrrooyyaaiieenntt  bbéénnééffiicciieerr  dd’’iinnjjeeccttiioonnss  ddee  vviittaammiinnee  CC  eenn  mmaarrggee  ddeess  
rreennccoonnttrreess,,  aauurraaiieenntt  eenn  rrééaalliittéé  ééttéé  ddooppééss  àà  llaa  ppeerrvviittiinnee..  ««IIll  ss’’aaggiitt  ddee  mméétthhaammpphhééttaammiinnee,,  uunn  mmééddiiccaammeenntt  uuttiilliisséé  
nnoottaammmmeenntt  ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess  lloorrss  ddee  llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee»»,,  eexxpplliiqquuee  MMaarrttiiaall  SSaauuggyy,,  ddiirreecctteeuurr  dduu  LLaabboorraattooiirree  
ssuuiissssee  dd’’aannaallyyssee  dduu  ddooppaaggee..    
LLee  pprroodduuiitt,,  qquuii  ««aannnniihhiillee  lleess  ssiiggnnaauuxx  ddee  ddééttrreessssee  dduu  ccoorrppss  eett  ppeerrmmeett  ddee  rreeppoouusssseerr  llaa  ffaattiigguuee»»,,  aa  ééttéé  ddééccoouuvveerrtt  ppaarr  uunn  
cchhiimmiissttee  aalllleemmaanndd  eenn  11993377..  CCoommmmeerrcciiaalliisséé  llaa  mmêêmmee  aannnnééee  ppaarr  llaa  ffiirrmmee  TTeemmmmlleerr,,  iill  aa  ééttéé  ccoonnssoommmméé  ppaarr  lleess  ssoollddaattss  ddee  
llaa  WWeehhrrmmaacchhtt..  ««CC’’eesstt  ppeeuu  ééttoonnnnaanntt,,  eessttiimmee  MMaarrttiiaall  SSaauuggyy..  LLeess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  oonntt  ssoouuvveenntt  uunn  ppaasssséé  mmiilliittaaiirree..  LLeess  
ssttéérrooïïddeess  eett  aannaabboolliissaannttss  ééttaaiieenntt  ppaarr  eexxeemmppllee  llaarrggeemmeenntt  rrééppaanndduuss  ppeennddaanntt  llaa  GGuueerrrree  ddee  CCoorrééee..»»  
LLaa  ppeerrvviittiinnee  eesstt  iinntteerrddiittee  eenn  EEuurrooppee  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  11997700..  ««AA  ll’’ééppooqquuee,,  lleess  ffeemmmmeess  ss’’eenn  sseerrvvaaiieenntt  ppoouurr  mmaaiiggrriirr,,  
mmaaiiss  ddeess  ccaass  ddee  ddéépprreessssiioonn  eett  ddee  ddééppeennddaannccee  oonntt  ccoonnddaammnnéé  ssoonn  uussaaggee»»,,  rreettrraaccee  MMaarrttiiaall  SSaauuggyy..  TTrroopp  ffaacciilleemmeenntt  
ddéétteeccttéé  ppoouurr  êêttrree  uuttiilliisséé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  uunn  ssppoorrttiiff  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu,,  llee  mmééddiiccaammeenntt  eesstt  nnééaannmmooiinnss  ttoouujjoouurrss  ccoonnssoommmméé  
ppaarr  cceerrttaaiinnss  ttooxxiiccoommaanneess  
  
  
  

FFIINNLLAANNDDEE::  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  SSOOUUPPÇÇOONNNNEE  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  DDEE  SSKKII  DDEE  DDOOPPAAGGEE  OORRGGAANNIISSEE      

LLee  PPaarriissiieenn  --  2277  oocctt..  22001100  
  
UUnn  aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ffiinnllaannddaaiissee  ddee  sskkii  ((FFSSAA)),,  ddeeuuxx  eexx--eennttrraaîînneeuurrss  ddee  ll''ééqquuiippee  nnaattiioonnaallee  eett  uunn  ddoouubbllee  
mmééddaaiilllléé  oollyymmppiiqquuee  ddee  ffoonndd,,  oonntt  ééttéé  iinnccuullppééss  mmeerrccrreeddii  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  ddee  lleeuurr  ppaayyss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd''uunn  aaffffaaiirree  ddee  ddooppaaggee  
rreemmoonnttaanntt  aauuxx  aannnnééeess  11999900..  
DDaannss  uunn  rreevviirreemmeenntt  ddee  ssiittuuaattiioonn  ddûû  àà  ddee  nnoouuvveeaauuxx  éélléémmeennttss  àà  cchhaarrggee,,  llaa  jjuussttiiccee  ffiinnllaannddaaiissee  aa  iinnccuullppéé  ppoouurr  ""ffrraauuddee  
aaggggrraavvééee""  ll''eexx--ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  FFSSAA  JJaarrii  PPiiiirraaiinneenn,,  lleess  eexx--eennttrraaîînneeuurrss  PPeekkkkaa  VVäähhäässööyyrriinnkkii  eett  AAnnttttii  LLeeppppäävvuuoorrii,,  aaiinnssii  qquuee  
llee  ffoonnddeeuurr  JJaarrii  RRäässäänneenn  qquuii  aavvaaiieenntt  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  oobbtteennuu  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppoouurr  ddiiffffaammaattiioonn  ddee  ll''aaggeennccee  ddee  
pprreessssee  ffiinnllaannddaaiissee  SSTTTT..    
CCeellllee--ccii  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnddaammnnééee  eenn  11999999  ppoouurr  ddiiffffaammaattiioonn  aapprrèèss  aavvooiirr  aaccccuusséé  RRäässäänneenn  dd''aavvooiirr  eeuu  rreeccoouurrss  àà  ddeess  
hhoorrmmoonneess  ddee  ccrrooiissssaannccee  ssyynntthhééttiiqquueess  eett  aavvooiirr  aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  FFSSAA  aavvaaiitt  eellllee--mmêêmmee  ccoommmmaannddéé  ddee  tteelllleess  ssuubbssttaanncceess..  
MMaaiiss  ll''aaffffaaiirree  aa  ééttéé  rreellaannccééee  eenn  22000088  lloorrssqquuee  ll''aanncciieenn  eennttrraaîînneeuurr  KKaarrii--PPeekkkkaa  KKyyrröö  aa  ddééccllaarréé  àà  llaa  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  
CChhaannnneell  44  qquuee  llee  ddooppaaggee  aavvaaiitt  ééttéé  llaarrggeemmeenntt  rrééppaanndduu  eett  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11999900..  
""JJee  ccrrooiiss  ccoommpprreennddrree  qquuee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ddiifffféérreennttss  mmooyyeennss  ddee  ttrriicchhee  ééttaaiitt  ddiissccuuttééee  aauu  sseeiinn  ddee  ttoouutt  ppeettiittss  cceerrcclleess  ddee  
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ll''ééqquuiippee  nnaattiioonnaallee  ffiinnllaannddaaiissee"",,  aa  ddééccllaarréé  mmeerrccrreeddii  ll''eexx--sskkiieeuussee  EErrjjaa  KKuuiivvaallaaiinneenn,,  sseelloonn  SSTTTT..  
""JJee  nn''aaii  jjaammaaiiss  aappppaarrtteennuu  àà  cceess  cceerrcclleess  ccaarr  mmaa  ppoossiittiioonn  ssuurr  ccee  ssuujjeett  ééttaaiitt  bbiieenn  ccoonnnnuuee  ddee  ttoouuss"",,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé  eenn  
pprréécciissaanntt  ss''êêttrree  mmoonnttrrééee  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ooppppoossééee  aauu  ddooppaaggee  ddèèss  lleess  pprreemmiièèrreess  aalllluussiioonnss  ffaaiitteess  ppaarr  ll''eennttrraaîînneeuurr  ddee  ll''ééppooqquuee  
PPeekkkkaa  VVäähhäässööyyrriinnkkii..  
RRäässäänneenn,,  4444  aannss,,  aa  rreemmppoorrttéé  uunnee  mmééddaaiillllee  ddee  bbrroonnzzee  aauuxx  JJOO  dd''AAllbbeerrttvviillllee  eenn  11999922  eett  uunnee  aauuttrree  àà  LLiilllleehhaammmmeerr  eenn  
11999944..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  vviiccee--cchhaammppiioonn  dduu  mmoonnddee  eenn  11998899,,  11999955,,  eett  11999977  eett  mmééddaaiilllléé  ddee  bbrroonnzzee  aauuxx  MMoonnddiiaauuxx  ddee  
11999911..  
  
  
  

DDEE  LL’’AAIIDDEE  PPOOUURR  SSOORRTTIIRR  DDUU  CCEERRCCLLEE  IINNFFEERRNNAALL  DDUU  DDOOPPAAGGEE  

sswwiissssiinnffoo..cchh  --  2288  oocctt..  22001100  
  
MMiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  lleess  mmééccaanniissmmeess  qquuii  mmèènneenntt  aauu  ddooppaaggee  ppoouurr  aaiiddeerr  lleess  ssppoorrttiiffss  ccoonnddaammnnééss  àà  ssee  rreeccoonnssttrruuiirree  eett  àà  
éévviitteerr  llaa  rréécciiddiivvee..  CC’’eesstt  llee  bbuutt  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  aammbbiittiieeuuxx  llaannccéé  àà  LLaauussaannnnee  eett  qquuii  bbéénnééffiicciiee  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’AAggeennccee  
mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee..  DDiixx  aatthhllèètteess  ppaarrttiicciippeenntt  aauu  pprroojjeett  ppiilloottee..  
FFllééaauu  dduu  ssppoorrtt  mmooddeerrnnee,,  llee  ddooppaaggee  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddee  ll’’aatttteennttiioonn  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ggrraannddee  ddeess  
iinnssttiittuuttiioonnss  ssppoorrttiivveess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss..  LLee  lleeiittmmoottiivv::  iinnttrraannssiiggeeaannccee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ttrriicchheeuurrss,,  qquuii  
ppeeuuvveenntt  ssee  vvooiirr  iinnfflliiggeerr  ddeess  ssaannccttiioonnss  aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  qquuaattrree  aannss  ddee  ssuussppeennssiioonn  ppoouurr  uunnee  pprreemmiièèrree  iinnffrraaccttiioonn,,  ccoommmmee  llee  
ssttiippuullee  llaa  nnoouuvveellllee  mmoouuttuurree  dduu  ccooddee  mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee  eennttrréé  eenn  vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000099..    
««LL’’aassppeecctt  rréépprreessssiiff  aa  ééttéé  pprriivviillééggiiéé,,  cc’’eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ééttaabblliirr  uunn  ccaaddrree  ccllaaiirr,,  eexxpplliiqquuee  MMaattttiiaa  PPiiffffaarreettttii,,  rreessppoonnssaabbllee  
dduu  ccaabbiinneett  ddee  ppssyycchhoollooggiiee  dduu  ssppoorrtt  AACC&&TT  SSppoorrtt  CCoonnssuullttiinngg  àà  LLaauussaannnnee..  MMaaiiss  oonn  ccoonnssttaattee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunn  vviiddee  ddaannss  
ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ll’’aaiiddee  àà  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ssppoorrttiiffss  ccoonnddaammnnééss  ppoouurr  ddooppaaggee»»..    
DDaannss  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  lloorrssqquu’’uunn  ccrriimmiinneell  eesstt  jjeettéé  eenn  pprriissoonn,,  iill  ssee  vvooiitt  ooffffrriirr  uunn  ssoouuttiieenn  qquuii  ddooiitt  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  ssee  
rreeccoonnssttrruuiirree  eett  dd’’aaccqquuéérriirr  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoommppéétteenncceess,,  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  nnoottaammmmeenntt..  LLee  bbuutt::  rrééiinnttééggrreerr  aauu  mmiieeuuxx  
ll’’iinnddiivviidduu  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  eett  ddiimmiinnuueerr  aauu  mmaaxxiimmuumm  lleess  rriissqquueess  ddee  rréécciiddiivvee..    
PPoouurr  MMaattttiiaa  PPiiffffaarreettttii,,  iill  ddooiitt  eenn  aalllleerr  ddee  mmêêmmee  ddaannss  llee  ssppoorrtt..  EEnn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  LLaauussaannnnee,,  llee  
ppssyycchhoolloogguuee  aa  llaannccéé  eenn  pprreemmiièèrree  mmoonnddiiaallee  uunn  pprroojjeett  ddee  rreecchheerrcchhee,,  bbaappttiisséé  WWiinnddoopp,,  ssoouutteennuu  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  ppaarr  
ll’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee  ddee  bboouurrsseess  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  sscciieenncceess  ssoocciiaallee..  
  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ppssyycchhoollooggiiqquuee  
DDiixx  aatthhllèètteess,,  ddee  ddiivveerrsseess  ddiisscciipplliinneess  eett  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  SSuuiissssee  oouu  ddee  ppaayyss  lliimmiittrroopphheess,,  oonntt  ddoonnnnéé  lleeuurr  aaccccoorrdd  ppoouurr  
ppaarrttiicciippeerr  aauu  pprroojjeett  ppiilloottee..  DD’’uunnee  dduurrééee  dd’’uunn  aann,,  cceelluuii--ccii  pprrooppoossee  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ccoommpplleett..  
LL’’iinntteerrvveennttiioonn  ssee  ffaaiitt  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  ssuurr  llee  ppllaann  ppssyycchhoollooggiiqquuee..  ««PPoouurr  rréédduuiirree  llee  rriissqquuee  ddee  rréécciiddiivvee,,  iill  ffaauutt  ddoonnnneerr  aauu  
ssppoorrttiiff  llee  mmooyyeenn  ddee  ffaaiirree  ssaa  rrééssiilliieennccee  eett  ddee  ssee  rreeccoonnssttrruuiirree  ddaannss  llee  ssppoorrtt,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  eenn  ttaanntt  qquuee  ppeerrssoonnnnee»»,,  
eexxpplliiqquuee  MMaattttiiaa  PPiiffffaarreettttii..    
LLaa  ssaannccttiioonn  iinntteerrvviieenntt  eenn  eeffffeett  ccoommmmee  uunnee  ccaassssuurree  ttrraauummaattiissaannttee  qquuii  ppeeuutt  ccoonndduuiirree  àà  ddeess  ttrroouubblleess  ppssyycchhoollooggiiqquueess  
ttrrèèss  iimmppoorrttaannttss..  LLaa  mmoorrtt  ttrraaggiiqquuee  dduu  ccyycclliissttee  iittaalliieenn  MMaarrccoo  PPaannttaannii  aa  cceerrttaaiinneemmeenntt  ééttéé  ll’’eexxeemmppllee  llee  pplluuss  rréévvééllaatteeuurr  ddeess  
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..    
UUnn  ttrraavvaaiill  ddee  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn,,  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  iinnttéérriieeuurreess  eett  ddee  ccoonnffiiaannccee  eenn  ssooii  qquuii  ttiieenntt  
éévviiddeemmmmeenntt  ccoommppttee  dduu  ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell  ss’’iinnssèèrree  cceettttee  ffrraaggiilliittéé..  ««CCeess  aatthhllèètteess  ssoonntt  ssoouuss  pprreessssiioonn  ccrrooiissssaannttee..  LLee  
ssppoorrtt  lleeuurr  ooffffrree  ssoouuvveenntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé,,  àà  eeuuxx  eett  lleeuurr  ffaammiillllee,,  ddee  ssee  ssoorrttiirr  ddee  ssiittuuaattiioonnss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddiiffffiicciilleess..  AApprrèèss  
uunnee  ssaannccttiioonn,,  iill  ffaauutt  rreemmeettttrree  ttoouuttee  ssaa  vviiee  eenn  qquueessttiioonn»»,,  aaffffiirrmmee  MMaattttiiaa  PPiiffffaarreettttii..  
  
AAcccceepptteerr  sseess  lliimmiitteess  
PPaarraallllèèlleemmeenntt  àà  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  mmeennttaallee,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  pprrooggrraammmmee  WWiinnddoopp  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  ddaannss  lleeuurr  
pprrééppaarraattiioonn  pphhyyssiiqquuee..  IIllss  aapppprreennnneenntt  ééggaalleemmeenntt  àà  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  lleeuurr  mmééttaabboolliissmmee..  ««IIll  ss’’aaggiitt  ddee  pprrooppoosseerr  ddeess  
aalltteerrnnaattiivveess  aauu  ddooppaaggee»»,,  eexxpplliiqquuee  GGeeoorrggeess--AAnnddrréé  CCaarrrreell,,  ddiirreecctteeuurr  dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  ssppoorrttss  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  LLaauussaannnnee..  
««CCeellaa  nnéécceessssiittee  uunnee  aaddhhééssiioonn  ccoommppllèèttee  ddee  ll’’aatthhllèèttee  aauu  pprroojjeett..  IIll  ffaauutt  qquu’’oonn  ppuuiissssee  aaccccééddeerr  àà  ssoonn  jjaarrddiinn  sseeccrreett  aaffiinn  ddee  
vvooiirr  àà  qquueell  mmoommeenntt  iill  yy  aa  eeuu  ddeess  ffaaiilllleess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  pphhyyssiiqquuee  eett  mmeennttaallee»»,,  ssoouuttiieenntt--tt--iill..    
LL’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess  cchhaanncceess  ddee  ssuuccccèèss  ppaassssee  ppaarr  llaa  nnuuttrriittiioonn,,  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eennttrraaîînneemmeenntt  oouu  eennccoorree  llaa  bbiioommééccaanniiqquuee,,  
ppoouurr  aapppprreennddrree  ppaarr  eexxeemmppllee  àà  rreellââcchheerr  llee  ggeessttee,,  ««ccoommmmee  FFeeddeerreerr  ssaaiitt  ssii  bbiieenn  llee  ffaaiirree  eett  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’ééccoonnoommiisseerr  
bbeeaauuccoouupp  dd’’éénneerrggiiee»»,,  ddiixxiitt  GGeeoorrggeess--AAnnddrréé  CCaarrrreell..  LLee  mmoott  dd’’oorrddrree  eesssseennttiieell::  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree  àà  ll’’aatthhllèèttee  qquu’’iill  ddooiitt  
aacccceepptteerr  sseess  lliimmiitteess..    
««LLee  ssppoorrtt  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  eesstt  ddeevveennuu  iinnhhuummaaiinn,,  rreeccoonnnnaaîîtt  GGeeoorrggeess--AAnnddrréé  CCaarrrreell..  IIll  nn’’yy  aa  pplluuss  aasssseezz  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt,,  
bbeeaauuccoouupp  ttrroopp  ddee  ccoommppééttiittiioonn  eett  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  nnéégglliiggééee»»..  DDaannss  lleess  ddiisscciipplliinneess  pprrooffeessssiioonnnnaalliissééeess  
àà  oouuttrraannccee  ––  hhoocckkeeyy,,  ffoooottbbaallll,,  ccyycclliissmmee  ––  lleess  pprreessssiioonnss  ssoonntt  tteelllleess  qquu’’iill  eesstt  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  ddee  rrééssiisstteerr  aauuxx  mmuullttiipplleess  
tteennttaattiioonnss..    
GGeeoorrggeess--AAnnddrréé  CCaarrrreell  eesstt  ttoouutteeffooiiss  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ppoouurr  lleess  ssppoorrttiiffss  ‘‘pprroopprreess’’  ddee  rriivvaalliisseerr  àà  ttrrèèss  hhaauutt  
nniivveeaauu..  EEtt  ddee  cciitteerr  ll’’eexxeemmppllee  dduu  FFrraannççaaiiss  SSttéépphhaannee  DDiiaaggaannaa,,  cchhaammppiioonn  dduu  mmoonnddee  dduu  440000mm  hhaaiieess  eenn  11999977..  ««IIll  ssaavvaaiitt  
qquu’’iill  nnee  ppoouuvvaaiitt  ppaass  êêttrree  aauu  ttoopp  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  aannnnééee..  PPoouurr  êêttrree  eenn  ffoorrmmee  ddaannss  lleess  ggrraannddss  éévvéénneemmeennttss,,  iill  aa  
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rreennoonnccéé  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmeeeettiinnggss  eett  ccoorroollllaaiirreemmeenntt  àà  bbeeaauuccoouupp  dd’’aarrggeenntt..  CC’’eesstt  uunn  cchhooiixx  ttrrèèss  ccoouurraaggeeuuxx,,  qquuii  ddooiitt  sseerrvviirr  
dd’’eexxeemmppllee»»..  
  
UUnnee  aalltteerrnnaattiivvee  àà  llaa  ssaannccttiioonn  
LLee  pprrooggrraammmmee  WWiinnddoopp  ccoommppoorrttee  ééggaalleemmeenntt  uunn  vvoolleett  pprréévveennttiiff..««LLee  ttéémmooiiggnnaaggee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  ppeerrmmeettttrraa  aauuxx  jjeeuunneess  
ssppoorrttiiffss  dd’’eenntteennddrree  ddee  mmaanniièèrree  ttrraannssppaarreennttee  ccoommmmeenntt  oonn  vviitt  uunnee  ssaannccttiioonn  eett  ccoommmmeenntt  eellllee  ppeeuutt  ddééttrruuiirree  uunnee  
ccaarrrriièèrree»»,,  sseelloonn  MMaattttiiaa  PPiiffffaarreettttii..    
DDaannss  llaa  vveerrssiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddee  WWiinnddoopp,,  llee  ppssyycchhoolloogguuee  dduu  ssppoorrtt  ssoouuhhaaiittee  qquuee  lleess  aatthhllèètteess  ppuuiisssseenntt  oobbtteenniirr  ddeess  
rréédduuccttiioonnss  ddee  lleeuurr  ssaannccttiioonn  eenn  ppaarrttiicciippaanntt  aauu  pprrooggrraammmmee..  ««CCeellaa  iimmpplliiqquueerraa  llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  dd’’uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  
ccoonnttrrôôllee  pplluuss  éélleevvéé  eett  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee  mmeessuurreess  oobbjjeeccttiivveess  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  llee  rriissqquuee  ddee  rréécciiddiivvee  aa  ddiimmiinnuuéé»»..    
PPlluussiieeuurrss  ffééddéérraattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  ddoonntt  ll’’UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ccoollllaabboorreenntt  ddééjjàà  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  
ppiilloottee..  PPoouurrttaanntt,,  ddéénniicchheerr  ddeess  ccaannddiiddaattss  vvoolloonnttaaiirreess  ––ddoonntt  ll’’aannoonnyymmaatt  eesstt  pprréésseerrvvéé  ––  qquuii  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  lleeuurr  eerrrreeuurr  eett  
aacccceepptteenntt  uunnee  rreemmiissee  eenn  qquueessttiioonn  nn’’aa  ppaass  ééttéé  uunnee  mmiinnccee  aaffffaaiirree..  ««LL’’oommeerrttaa  qquuii  rrèèggnnee  aauuttoouurr  dduu  ddooppaaggee  eesstt  eennccoorree  
ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee»»,,  ccoonncclluutt  MMaattttiiaa  PPiiffffaarreettttii..  
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RRTTBBFF  --  2288  oocctt..  22001100  
  
4444  ppeerrssoonnnneess  lliiééeess  aauu  ccyycclliissmmee  eett  aauu  ccuullttuurriissmmee  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviieess  àà  DDiinnaanntt  ppoouurr  ddooppaaggee..  LLee  PPaarrqquueett  ppaarrllee  ddee  rréésseeaauu  
oorrggaanniisséé..  LL''eennqquuêêttee  aa  ddéémmaarrrréé  eenn  22000055  aavveecc  ll''aarrrreessttaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ddéétteennaaiieenntt  ddeess  pprroodduuiittss  cchheezz  eelllleess..  
AAuu  tteerrmmee  ddee  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  dd''eennqquuêêttee,,  eenn  rreeccoouurraanntt  aauuxx  ééccoouutteess  ttéélléépphhoonniiqquueess,,  lleess  ppoolliicciieerrss  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  
ccoommpprreennddrree  ccoommmmeenntt  ffoonnccttiioonnnnaaiitt  llee  ttrraaffiicc  ::  lleess  aaddeepptteess  dduu  ccyycclliissmmee  oouu  dduu  ccuullttuurriissmmee  qquuii  vveeuulleenntt  aauuggmmeenntteerr  
rraappiiddeemmeenntt  lleeuurr  mmaassssee  mmuussccuullaaiirree  ffoonntt  ccee  qquu''iillss  aappppeelllleenntt  ddeess  ''ccuurreess''..  IIllss  ccoommmmaannddeenntt  àà  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  cceerrttaaiinnss  
''ccoocckkttaaiillss''  ddee  pprroodduuiittss..  DDeess  ssuubbssttaanncceess  qquuii  pprroovviieennnneenntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  PPaayyss--BBaass..  CCee  ssoonntt  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  qquuii  
vvoonntt  cchheerrcchheerr  lleess  pprroodduuiittss,,  lleess  pprrééppaarreenntt  eett  lleess  lliivvrreenntt  eennssuuiittee  ddaannss  lleess  ssaalllleess  ddee  ssppoorrttss..  
LL''aaccccuussaattiioonn  aa  iinnssiissttéé  ddaannss  ssaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ssuurr  llee  rrôôllee  jjoouuéé  ppaarr  dd''aanncciieennss  cchhaammppiioonnss,,  ccoommmmee  lleess  ccyycclliisstteess  CChhrriiss  PPeeeerrss  
oouu  DDaavvee  BBrruuyyllaannddttss..  IIllss  ssoonntt  ttrrèèss  uuttiilleess  aauuxx  ffiilliièèrreess  qquuii  ccoommmmeerrcciiaalliisseenntt  cceess  pprroodduuiittss  iinntteerrddiittss  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ccoonnffiiaannccee  
lleess  cclliieennttss  ppootteennttiieellss..  
DDuu  ccôôttéé  ddeess  pprréévveennuuss,,  llee  mmooddee  ddee  ddééffeennssee  eesstt  ccoommmmuunn..  TToouuss  nniieenntt  llee  ttrraaffiicc  eett  ppaarrlleenntt  ddee  ddééppaannnnaaggeess  eennttrree  aammiiss..  
UUnnee  pprraattiiqquuee  qquuii  sseerraaiitt  dd''aaiilllleeuurrss  ccoommmmuunnee  àà  ttoouutteess  lleess  ssaalllleess  ddee  ssppoorrttss  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  ssee  hhiisssseerr  ssuurr  lleess  
mmaarrcchheess  dduu  ppooddiiuumm..  LL''aaccccuussaattiioonn  ccoonnttiinnuuee,,  eellllee,,  àà  yy  vvooiirr  pplluuttôôtt  uunn  rréésseeaauu  bbiieenn  rrooddéé  ooùù  cchhaaccuunn  àà  ssoonn  rrôôllee..  
LLeess  ppeeiinneess  lleess  pplluuss  lloouurrddeess  ::  3300  mmooiiss  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  oorrggaanniissaatteeuurrss  dduu  ttrraaffiicc..  LLeess  aauuttrreess  ppeeiinneess  
ss''éécchheelloonnnneenntt  ddee  1188  àà  33  mmooiiss..  PPrroocchhaaiinnee  aauuddiieennccee  llee  44  nnoovveemmbbrree  aavveecc  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  ppllaaiiddooiirriieess..  
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LL’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  ssee  fféélliicciittee  ddee  llaa  bboonnnnee  tteennuuee  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggee  ddee  ll’’UUnniioonn  ccyycclliissttee  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  ssuurr  llee  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  
FFrraannccee  mmaaiiss  sseess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ssuuggggèèrreenntt  qquuee  lleess  ccoouurreeuurrss  ppuuiisssseenntt  êêttrree  ccoonnttrrôôllééss……  llaa  nnuuiitt..  !!  
UUnn  sseeuull  ccoouurreeuurr  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  ppeennddaanntt  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee  ::  ddeess  aannaallyysseess  oonntt  rréévvéélléé  llaa  pprréésseennccee  ddee  cclleennbbuuttéérrooll,,  
uunn  aannaabboolliissaanntt,,  ddaannss  lleess  uurriinneess  dduu  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  llaa  ccoouurrssee,,  ll’’EEssppaaggnnooll  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  qquuii  aa  aattttrriibbuuéé  ccee  rrééssuullttaatt  àà  
uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree..  
««  LL’’ééqquuiippee  ddee  ll’’UUCCII  ddooiitt  êêttrree  fféélliicciittééee  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee  ((ddee  ccoonnttrrôôlleess))  eett  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ll’’aaddaapptteerr,,  ddee  
llee  mmooddiiffiieerr  eett  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee  dduurraanntt  ccee  TToouurr  »»,,  ddiitt  ll’’AAMMAA  ddaannss  uunn  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé  jjeeuuddii..  
DDaannss  sseess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss,,  ll’’ééqquuiippee  ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  iinnddééppeennddaannttss  ssuuggggèèrree  qquuee  ll’’UUCCII  ««  eennvviissaaggee  sséérriieeuusseemmeenntt  ddee  
mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ddééccoonnttrraaccttiioonn  eett  aauu  ccoonnffoorrtt  qquu’’oonntt  lleess  ccoouurreeuurrss  eenn  ssaacchhaanntt  qquu’’iillss  nnee  sseerroonntt  ppaass  tteessttééss  aauu  mmiilliieeuu  ddee  llaa  
nnuuiitt""..  
LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ccoonnccèèddeenntt  qquu’’uunnee  tteellllee  rrèèggllee  ssuusscciitteerraaiitt  bbeeaauuccoouupp  ddee  pprrootteessttaattiioonnss  eett  qquuee  lleess  ééqquuiippeess  eett  ccoouurreeuurrss  
mmeettttrraaiieenntt  dduu  tteemmppss  àà  ss’’yy  ffaaiirree..  DDeess  ccoouurreeuurrss  ssee  ppllaaiiggnneenntt  dd’’êêttrree  rréévveeiillllééss  pplluussiieeuurrss  hheeuurreess  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt  ddeess  ééttaappeess  
ppaarr  ddeess  ccoonnttrrôôlleeuurrss  aannttiiddooppaaggee,,  aalloorrss  qquuee  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  eesstt  pprriimmoorrddiiaallee  ddaannss  lleess  ccoouurrsseess  ppaarr  ééttaappeess..  


