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VVEEEERRPPAALLUU,,  LLEE  RREETTRRAAIITTEE  DDOOPPEE  

RRaaddiioo--ccaannaaddaa..ccaa  --  77  aavvrriill  22001111    
  
LL''EEssttoonniieenn  AAnnddrruuss  VVeeeerrppaalluu  aa  pprriiss  ssaa  rreettrraaiittee  llee  2233  fféévvrriieerr,,  99  jjoouurrss  aapprrèèss  aavvooiirr  ssuubbii  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  ppoossiittiiff  qquuii  
rréévvééllaaiitt  llaa  pprréésseennccee  dd''hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee..  
CCee  nn''ééttaaiitt  ddoonncc  ppaass  uunn  vviirruuss  qquuii  ll''aa  ffoorrccéé  àà  qquuiitttteerr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  
LLee  ddoouubbllee  cchhaammppiioonn  oollyymmppiiqquuee  ddee  4400  aannss  aavvaaiitt  iinnvvooqquuéé  ll''uussuurree  dduu  tteemmppss  eett  uunn  vviirruuss  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  ssaa  rreettrraaiittee,,  eett  
ssuurrttoouutt  ssoonn  ffoorrffaaiitt  ddeess  CChhaammppiioonnnnaattss  dduu  mmoonnddee  qquuii  ccoommmmeennççaaiieenntt......  llee  2233  fféévvrriieerr..  
MMaaiiss  llaa  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  ddee  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB,,  rrééaalliissééee  lleess  55  eett  66  aavvrriill,,  ééggaalleemmeenntt  ppoossiittiivvee,,  ddoonnnnee  uunnee  aauuttrree  rraaiissoonn,,  mmooiinnss  
rroommaannttiiqquuee..  
LLaa  FFééddéérraattiioonn  eessttoonniieennnnee  ddee  sskkii  aa  aannnnoonnccéé  llaa  nnoouuvveellllee  jjeeuuddii..  
AAnnddrruuss  VVeeeerrllaappuu  aa  rrééaaggii  ppuubblliiqquueemmeenntt,,  jjeeuuddii..  
««  JJee  nn''aaii  jjaammaaiiss  pprriiss  ddee  ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee,,  qquuee  ccee  ssooiitt  eenn  ccoommppééttiittiioonn  oouu  eenn  ddeehhoorrss..  TToouutteess  mmeess  vviiccttooiirreess  ssoonntt  llee  ffrruuiitt  
dd''uunn  dduurr  llaabbeeuurr,,  ss''eesstt  ddééffeenndduu  llee  ffoonnddeeuurr..  JJee  vvoouullaaiiss  tteerrmmiinneerr  mmaa  ccaarrrriièèrree  dd''uunnee  bbeellllee  mmaanniièèrree,,  mmaaiiss  cc''eesstt  ll''iinnvveerrssee  qquuii  
ss''eesstt  pprroodduuiitt..  »»  
SSeelloonn  llee  DDrr  JJuurrii  LLaaaassiikk,,  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  ll''aaggeennccee  aannttiiddooppaaggee  eessttoonniieennnnee,,  llee  ttaauuxx  dd''hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee  ppeeuutt  vvaarriieerr  
nnaattuurreelllleemmeenntt..  
««  AApprrèèss  ttrrooiiss  hheeuurreess  eett  ddeemmiiee  dd''eennttrraaîînneemmeenntt  iinntteennssiiff,,  llee  ttaauuxx  dd''hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee  ppeeuutt  nnaattuurreelllleemmeenntt  aauuggmmeenntteerr  
jjuussqquu''àà  2200  ffooiiss..  LL''éécchhaannttiilllloonn  ddee  VVeeeerrppaalluu  aa  ééttéé  pprréélleevvéé  aapprrèèss  uunn  eennttrraaîînneemmeenntt  ddee  ttrrooiiss  hheeuurreess  eett  ddeemmiiee..  »»  
««  CCeerrttaaiinnss  pprréétteennddeenntt  qquu''oonn  ppeeuutt  ddiifffféérreenncciieerr  ll''hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee  aarrttiiffiicciieellllee  ddee  cceellllee  pprroodduuiittee  ppaarr  llee  ccoorrppss  
hhuummaaiinn,,  mmaaiiss  lleess  aavviiss  ddeess  eexxppeerrttss  ddiivveerrggeenntt  ssuurr  ccee  ppooiinntt  »»,,  aa  aajjoouuttéé  MM..  LLaaaassiikk..  
SSeelloonn  ll''eennttrraaîînneeuurr  dd''AAnnddrruuss  VVeeeerrppaalluu,,  llee  ffoonnddeeuurr  ttiittrréé  aa  ssuubbii  ddeess  ««  cceennttaaiinneess  ddee  tteessttss,,  ttoouuss  nnééggaattiiffss..  IIll  eesstt  ssûûrreemmeenntt  
ll''uunn  ddeess  aatthhllèètteess  lleess  pplluuss  ccoonnttrrôôllééss  »»..  
AAnnddrruuss  VVeeeerrppaalluu  eesstt  uunn  ddeess  ssppoorrttiiffss  lleess  pplluuss  ccoonnnnuuss  eenn  EEssttoonniiee..  IIll  aa  ééttéé  ddeeuuxx  ffooiiss  cchhaammppiioonn  dduu  mmoonnddee  ((22000011,,  22000099))..  
IIll  aa  rreemmppoorrttéé  ttrrooiiss  mmééddaaiilllleess  oollyymmppiiqquueess  ::  ll''oorr  ((1155  kkmm))  eett  ll''aarrggeenntt  ((5500  kkmm))  eenn  22000022  àà  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy,,  eett  ll''oorr  ((1155  kkmm))  àà  
TTuurriinn  eenn  22000066..  
  
  

CCYYCCLLIISSMMEE//DDOOPPAAGGEE  --  CCOONNTTRREE--EEXXPPEERRTTIISSEE  PPOOSSIITTIIVVEE  PPOOUURR  LL''AALLLLEEMMAANNDD  PPAATTRRIIKK  SSIINNKKEEWWIITTZZ    

LLaa  vvooiixx  ddeess  ssppoorrttss  --  0077..0044..22001111    
  
LLaa  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  rrééaalliissééee  ssuurr  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB  pprréélleevvéé  ssuurr  ll''AAlllleemmaanndd  PPaattrriikk  SSiinnkkeewwiittzz  aa  ccoonnffiirrmméé  llaa  pprréésseennccee  
dd''hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddeecceellééee  lloorrss  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  eeffffeeccttuuéé  llee  2277  fféévvrriieerr,,  àà  ll''ooccccaassiioonn  dduu  GGPP  ddee  LLuuggaannoo  
((SSuuiissssee))  aauuqquueell  iill  ppaarrttiicciippaaiitt  ssoouuss  lleess  ccoouulleeuurrss  ddee  ll''ééqquuiippee  iittaalliieennnnee  FFaarrnneessee  ((CCoonnttiinneennttaall  PPrroo))  eett  qquuii  ll''aa  ddeeppuuiiss  
ssuussppeenndduu..    
LL''aanncciieenn  ccoouurreeuurr  ddee  TT--MMoobbiillee,,  ssuussppeenndduu  uunn  aann  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  llaa  tteessttoossttéérroonnee  eenn  22000077,,  aa  mmaarrtteelléé  ssuurr  ssoonn  
ssiittee  iinntteerrnneett  ""ssoonn  iinnnnoocceennccee  eett  ss''eesstt  ddiitt  pprrêêtt  ppoouurr  llaa  pprroouuvveerr""..  DDeeppuuiiss  ssoonn  rreettoouurr  ddee  ssuussppeennssiioonn,,  llee  ccoouurreeuurr  ddee  3300  aannss  
nn''aa  eennlleevvéé  qquuee  ddeess  ssuuccccèèss  ddee  ppoorrttééee  lliimmiittééee  ((TToouurr  ddee  SSaaxxee  22000099,,  TToouurr  ddee  RRoommaaggnnee  22001100))..  IIll  eesstt  ppaassssiibbllee  dd''uunnee  
ssuussppeennssiioonn  àà  vviiee..  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  LL''UUNNFFPP  PPOOUURRSSUUIITT  SSOONN  CCOOMMBBAATT    

LLeennssooiiss..ccoomm  --  0088  AAvvrriill  22001111    
  
LLee  ccoonnfflliitt  ssee  ppoouurrssuuiitt  eennttrree  lleess  ffoooottbbaalllleeuurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD))..  
LLee  ssyynnddiiccaatt  ddeess  jjoouueeuurrss  ((UUNNFFPP)),,  ddéébboouuttéé  eenn  fféévvrriieerr  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’ééttaatt  ccoommmmee  sseess  hhoommoolloogguueess  ddeess  aauuttrreess  ssppoorrttss  
ccoolllleeccttiiffss,,  ccoonntteessttee  ll’’oobblliiggaattiioonn  ppoouurr  lleess  ssppoorrttiiffss  ddee  ssee  tteenniirr  ddiissppoonniibblleess  eett  ddee  ssee  llaaiisssseerr  ttrraacceerr  dduurraanntt  lleeuurrss  vvaaccaanncceess  
ppoouurr  ssuubbiirr  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee..  LL’’UUNNFFPP  vviieenntt  ddoonncc  dd’’aannnnoonncceerr  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aallllaaiitt  êêttrree  ssaaiissii..  
PPhhiilliippppee  PPiiaatt,,  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,  ccoommmmeennttee  ::  
  ««  OOnn  nn’’eesstt  ppaass  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  llee  ffaaiitt  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  uunn  aatthhllèèttee  ppeennddaanntt  ll’’ééttéé..  LLeess  1111  mmooiiss  eett  ddeemmii  ddee  ccoommppééttiittiioonn  
ssuuffffiisseenntt,,  cc’’eesstt  ddiisspprrooppoorrttiioonnnnéé  dd’’aalllleerr  aauu--ddeellàà..  LL’’UUNNFFPP  eett  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssppoorrttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  rreeggrroouuppééss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  
FFééddéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  eett  ddeess  ssyynnddiiccaattss  ssppoorrttiiffss  ((FFNNAASSSS))  oonntt  ddoonncc  ddéécciiddéé  ddee  ccoonntteesstteerr  llaa  
ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ddee  cceettttee  mmeessuurree..  »»  
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  CCLLEENNBBUUTTEERROOLL  PPOOUURR  LLEESS  JJOOUUEEUURRSS  

UUeeffaa..ccoomm  --  88  aavvrriill  22001111  
  
LL''AAggeennccee  aalllleemmaannddee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((NNAADDAA))  pprréévviieenntt  lleess  ffoooottbbaalllleeuurrss  ddeess  ddaannggeerrss  dduu  ddooppaaggee  ppaarr  
iinnaaddvveerrttaannccee  aauu  CClleennbbuutteerrooll,,  uunnee  ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee..  
CCeett  aavveerrttiisssseemmeenntt  eesstt  dd''uunnee  iimmppoorrttaannccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  jjoouueeuurrss  eeuurrooppééeennss  qquuii  ppaarrttiicciippeerroonntt  àà  llaa  CCoouuppee  dduu  
MMoonnddee  ddeess  mmooiinnss  ddee  1177  aannss  ddee  llaa  FFIIFFAA  aauu  MMeexxiiqquuee  aavveecc  lleeuurrss  ééqquuiippeess  nnaattiioonnaalleess,,  dduu  1188  jjuuiinn  aauu  1100  jjuuiilllleett  cceettttee  aannnnééee..  
LLaa  NNAADDAA  aa  iinnddiiqquuéé  aavvooiirr  oobbsseerrvvéé  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dd''aalliimmeennttss  ccoonnttaammiinnééss  aauu  CClleennbbuutteerrooll..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  uunnee  ééttuuddee  rréécceennttee  
ddee  ll''IInnssttiittuutt  MMaannffrreedd  DDoonniikkee  eett  dduu  CCeennttrree  ddee  rreecchheerrcchhee  pprréévveennttiivvee  ssuurr  llee  ddooppaaggee  àà  ll''UUnniivveerrssiittéé  aalllleemmaannddee  ddeess  ssppoorrttss  
ddee  CCoollooggnnee  iinnssiissttaaiitt  ssuurr  lleess  rriissqquueess  dduu  ddooppaaggee  aacccciiddeenntteell  aauu  CClleennbbuutteerrooll  aauu  MMeexxiiqquuee..  SSeelloonn  llaa  NNAADDAA,,  llaa  CChhiinnee  sseerraaiitt  
ddaannss  llaa  mmêêmmee  ssiittuuaattiioonn..  
""PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  NNAADDAA  AAlllleemmaaggnnee  rreeccoommmmaannddee,,  ttoouutt  ccoommmmee  eenn  CChhiinnee,,  ddee  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd''uunnee  eexxttrrêêmmee  pprruuddeennccee  
eennvveerrss  lleess  aalliimmeennttss  ddaannss  cceess  ppaayyss"",,  aa  ddééccllaarréé  ll''oorrggaanniissaattiioonn..  ""LL''ééttuuddee  pprréésseennttee  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ccoonnssiiddéérraabbllee  ddeess  
cchhiiffffrreess  ddaannss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  dd''uurriinnee  ddee  ddeeuuxx  vvooyyaaggeeuurrss  rreevveennuuss  eenn  mmaarrss  22001111  aapprrèèss  uunn  vvooyyaaggee  ddee  ttrrooiiss  jjoouurrss  aauu  
MMeexxiiqquuee..  LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  dd''uurriinnee  oonntt  ééttéé  pprréélleevvééss  llee  lleennddeemmaaiinn  ddee  lleeuurr  rreettoouurr..""  
""LLaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  CClleennbbuutteerrooll  ééttaaiitt  dd''eennvviirroonn  111155  ppgg//mmll  eett  ddee  9900  ppgg//mmll..  LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  dd''uurriinnee  pprréélleevvééss  aavvaanntt  
lleeuurr  ddééppaarrtt  aauu  MMeexxiiqquuee  nnee  ccoonntteennaaiieenntt  ppaass  ddee  CClleennbbuutteerrooll..  CCeess  vvaalleeuurrss  ééttaaiieenntt  eennccoorree  pplluuss  éélleevvééeess  qquuee  ddeess  
éécchhaannttiilllloonnss  ddee  vvooyyaaggeeuurrss  rreevveennaanntt  ddee  CChhiinnee  qquuii  aavvaaiieenntt  eennttrraaîînnéé  uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  llaabboorraattooiirree  àà  
CCoollooggnnee  eett  ddee  NNAADDAA  AAlllleemmaaggnnee,,  mmii--fféévvrriieerr..""  
""PPoouurr  ll''iinnssttaanntt,,  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  aannttii--ddooppaaggee  nnee  ssttiippuullee  aauuccuunn  sseeuuiill  ddee  CClleennbbuutteerrooll..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  lleess  
ccoonncceennttrraattiioonnss  oobbsseerrvvééeess  ddaannss  ll''ééttuuddee  ppoouurrrraaiieenntt  eennttrraaîînneerr  ddeess  rrééssuullttaattss  aannaallyyttiiqquueess  nnééffaasstteess..  EEnn  rrèèggllee  ggéénnéérraallee,,  lleess  
aatthhllèètteess  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  dd''eeuuxx--mmêêmmeess  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  eexxttrrêêmmeemmeenntt  pprruuddeennttss  eennvveerrss  lleess  ssuubbssttaanncceess  qquuii  rriissqquueenntt  ddee  
lleess  ffaaiirree  tteesstteerr  ppoossiittiiffss..""  
""NNAADDAA  AAlllleemmaaggnnee  rreeccoommmmaannddee  uunnee  vviiggiillaannccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aalliimmeennttss  lloorrss  ddee  vvooss  vvooyyaaggeess  aauu  MMeexxiiqquuee  oouu  
eenn  CChhiinnee..  ÉÉvviitteezz  llee  pplluuss  ppoossssiibbllee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  àà  bbaassee  ddee  vviiaannddee..  PPoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  ssoouurrcceess  ddee  
pprroottééiinnee  aauuttrreess  qquuee  llaa  vviiaannddee,,  aaddrreesssseezz--vvoouuss  aauuxx  nnuuttrriittiioonnnniisstteess  ddeess  CCeennttrreess  dd''eennttrraaîînneemmeenntt  oollyymmppiiqquuee,,  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  aalllleemmaannddee  ddeess  ssppoorrttss  oollyymmppiiqquueess..""  
  
  

CCHHRRIISSTTIIAANNEE  AAYYOOTTTTEE  ::  LLAA  QQUUEETTEE  DD''UUNN  SSPPOORRTT  PPRROOPPRREE  

RRaaddiioo--ccaannaaddaa  --  88  aavvrriill  22001111  
  
CCeettttee  sseemmaaiinnee,,  MMiicchheell  LLaaccoommbbee  rreeççooiitt  CChhrriissttiiaannee  AAyyoottttee,,  ssppéécciiaalliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  LLaa  
ddiirreeccttrriiccee  dduu  llaabboorraattooiirree  ddee  ccoonnttrrôôllee  dduu  ddooppaaggee  ddee  ll''IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  ddee  rreecchheerrcchhee  AArrmmaanndd--FFrraappppiieerr  rraaccoonnttee  ccoommmmeenntt  
eellllee  aa  ccoommmmeennccéé  àà  ddéévveellooppppeerr  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  ddééppiissttaaggee  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  ddèèss  llaa  ffiinn  ddee  sseess  ééttuuddeess  ddooccttoorraalleess  àà  
ll''UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoonnttrrééaall..      
EEllllee  rraappppeellllee  qquu''aauu  ddéébbuutt  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11998800,,  lleess  tteessttss  ééttaaiieenntt  vvuuss  ccoommmmee  ddeess  oouuttiillss  ppoouurr  ggéérreerr  llee  
ddooppaaggee  eett  éévviitteerr  lleess  ssccaannddaalleess..  EEllllee  ddéénnoonnccee  ll''hhyyppooccrriissiiee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  nnaattiioonnaalleess  ddee  ll''ééppooqquuee  qquuii  
uuttiilliissaaiieenntt  lleess  tteessttss  ppoouurr  ssaavvooiirr  qquueellss  pprroodduuiittss  ééttaaiieenntt  iinnddéétteeccttaabblleess  eett  qquueellss  ééttaaiieenntt  cceeuuxx  qquuii  rriissqquuaaiieenntt  ddee  ppoosseerr  
pprroobbllèèmmee..      
LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  eenn  11999999  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  dduu  ssccaannddaallee  ddee  ll''ééqquuiippee  FFeessttiinnaa  aauu  TToouurr  ddee  
FFrraannccee  aa  ffiinnaalleemmeenntt  cchhaannggéé  llaa  ddoonnnnee  eenn  eennlleevvaanntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  tteessttss  aauuxx  ffééddéérraattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  llaa  mmeettttrree  ssoouuss  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd''uunn  oorrggaanniissmmee  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnddééppeennddaanntt..    
PPlluuss  ddee  1100  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,  llaa  DDrree  AAyyoottttee  rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  llaa  lluuttttee  eesstt  llooiinn  dd''êêttrree  tteerrmmiinnééee..  TTaanntt  qquuee  lleess  aatthhllèètteess  nnee  sseerroonntt  
ppaass  ssoouummiiss  àà  ddeess  tteessttss  iinnooppiinnééss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll''aannnnééee  pplluuttôôtt  qquu''eenn  ppéérriiooddee  ddee  ccoommppééttiittiioonn  sseeuulleemmeenntt,,  iillss  ppoouurrrroonntt  
ccoonnttiinnuueerr  àà  éécchhaappppeerr  aauuxx  ccoonnttrrôôlleess..      
AAuu  nnoomm  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  ddeess  aatthhllèètteess  eett  ddee  ll''iiddééaall  ssppoorrttiiff,,  eellllee  ss''iinnssuurrggee  ccoonnttrree  lleess  ssuuggggeessttiioonnss  dd''eennccaaddrreerr  
llee  ddooppaaggee  eenn  llééggaalliissaanntt  ll''uussaaggee  ddee  cceerrttaaiinneess  ssuubbssttaanncceess..  EEllllee  vvooiitt  cchheezz  lleess  aatthhllèètteess  llee  rreefflleett  ddeess  aattttiittuuddeess  ddooppaanntteess  
ddaannss  nnoottrree  ssoocciiééttéé  oobbssééddééee  ppaarr  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  qquuii  bbaannaalliissee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  eett  ssuupppplléémmeennttss  ddee  ttoouutteess  
ssoorrtteess..      
LL''eennttrreevvuuee  eesstt  ddiiffffuussééee  àà  llaa  PPrreemmiièèrree  CChhaaîînnee  llee  vveennddrreeddii  àà  2211  hh,,  mmaaiiss  eellllee  eesstt  aauussssii  aacccceessssiibbllee  ddaannss  llaa  ccoonnssoollee  vviiddééoo  ccii--
ddeessssoouuss..      
  
  

LLAA  CCOOCCAAÏÏNNEE  FFAAIITT  PPAARRLLEERR  EENN  IITTAALLIIEE    

SSooffoooott  --  88  aavvrriill  22001111        
  
AAlloorrss  qquuee  llee  ddéébbaatt  ssuurr  llee  ddooppaaggee  eesstt  ttoouujjoouurrss  oommnniipprréésseenntt,,  dd’’aanncciieennss  jjoouueeuurrss  ddee  SSeerriiee  AA  bbrriisseenntt  llee  ssiilleennccee..  
CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  MMaarrkk  IIuulliiaannoo,,  iilllluussttrree  ddééffeennsseeuurr  ddee  llaa  JJuuvveennttuuss  ddee  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess  9900,,  qquuii  ppaarrllee  dduu  rraappppoorrtt  eennttrree  llaa  
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ccooccaaïïnnee  eett  llee  mmoonnddee  dduu  ffoooottbbaallll,,  uunn  tthhèèmmee  rreenndduu  aaccttuueell  ppaarr  llee  rreettoouurr  ddee  ssuussppeennssiioonn  ddee  MMoorriiss  CCaarrrroozzzziieerrii,,  ddééffeennsseeuurr  
ddee  PPaalleerrmmee..  ""AAvvooiirr  rreeccoouurrss  àà  llaa  ccooccaaïïnnee  eesstt  uunnee  éénnoorrmmee  eerrrreeuurr..  MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’eerrrreeuurr  dd’’uunn  ssppoorrttiiff  qquuii  eessssaaiiee  
dd’’aallttéérreerr  ssaa  pprroopprree  pprreessttaattiioonn..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  ccèèddee  àà  llaa  ccooccaaïïnnee  ppaarr  ffaaiibblleessssee  eett  vviiccee  ppeerrssoonnnneell..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  
dduu  ddooppaaggee""  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé..  
MMêêmmee  ssoonn  ddee  cclloocchhee  dduu  ccôôttéé  ddee  ll’’aanncciieenn  iinntteerriissttee  FFaabbiioo  MMaacceellllaarrii,,  qquuii,,  vviissiibblleemmeenntt,,  aa  ccoonnnnuu  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ttoouutt  
pprroocchhee  ddaannss  ssaa  ccaarrrriièèrree..  ""LLee  pprroobbllèèmmee  eexxiissttee  eett  iill  eesstt  éénnoorrmmee..  AA  ppaarrttiirr  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  mmoonn  eexxppéérriieennccee,,  uunnee  ssoolluuttiioonn  
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  uunn  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  iinntteerrnnee  aauu  cclluubb,,  ppoouurr  iissoolleerr  lleess  ccaass  ssppéécciiffiiqquueess,,  eett  aaiiddeerr  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ttoouucchhééss  ppaarr  ccee  
vviiccee,,  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  lleess  ssuussppeennddrree  ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss  eett  bbrriisseerr  lleeuurr  ccaarrrriièèrree""  aa--tt--iill,,  ttrrèèss  jjuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeennttéé..  
MMaaiiss  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  llaa  ccooccaaïïnnee,,  cc’’eesstt  ccoommmmee  lleess  hhoommoosseexxuueellss  ::  iill  nn’’yy  eenn  aa  ppaass  ddaannss  llee  ffoooott..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  mmoonnssiieeuurr  
LLiippppii  ??  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  LLEE  CCYYCCLLIISSTTEE  PPEETTEERR  CCAANNNNEELLLL  AACCCCEEPPTTEE  SSAA  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  

9988,,55ffmm  --  88  aavvrriill  22001111    
  
CCOOLLOORRAADDOO  SSPPRRIINNGGSS,,  CCoolloo..  --  LL''AAggeennccee  aannttiiddooppaaggee  aamméérriiccaaiinnee  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  llee  ccyycclliissttee  PPeetteerr  CCaannnneellll  aa  aacccceeppttéé  ssaa  
ssuussppeennssiioonn  ddee  ddeeuuxx  aannss  aapprrèèss  aavvooiirr  éécchhoouuéé  àà  uunn  tteesstt  ppoossiittiiff  ppoouurr  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ssttéérrooïïddeess..  
LL''UUSSAADDAA  aa  aauussssii  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  CCaannnneellll  oobbtteennuuss  aauu  ccoouurrss  ddeess  qquuaattrree  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  sseerroonntt  aannnnuullééss..  
LL''AAggeennccee  aannttiiddooppaaggee  aamméérriiccaaiinnee  aa  ddééccllaarréé  vveennddrreeddii  qquu''uunn  éécchhaannttiilllloonn  dd''uurriinnee  rreeccuueeiillllii  llee  1166  aavvrriill  22001100,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  
dd''uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  tteessttss  hhoorrss--ccoommppééttiittiioonn,,  ccoonntteennaaiitt  ddeess  ttrraacceess  ddee  ddrroossttaannoolloonnee..  SSaa  ppéérriiooddee  dd''iinnéélliiggiibbiilliittéé  ddee  ddeeuuxx  
aannss  ss''eesstt  aammoorrccééee  llee  1177  mmaaii,,  qquuaanndd  iill  aa  aacccceeppttéé  uunnee  ssuussppeennssiioonn  pprroovviissooiirree..  
LL''UUSSAADDAA  aa  nnoottéé  qquu''aauu  ccoouurrss  ddee  ssoonn  eennqquuêêttee,,  llee  ccyycclliissttee  ââggéé  ddee  3377  aannss  aa  aaddmmiiss  aavvooiirr  uuttiilliisséé  ddeess  ssttéérrooïïddeess  aannaabboolliissaannttss,,  
ccee  qquuii  aa  mmeennéé  àà  ll''aannnnuullaattiioonn  ddee  sseess  rrééssuullttaattss  àà  ppaarrttiirr  dduu  66  fféévvrriieerr  22000077..  
  
  

RRAAMMIIRREEZZ  AA  LLAA  RREETTRRAAIITTEE  AAPPRREESS  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  SSUUSSPPIICCIIOONN  DDEE  DDOOPPAAGGEE  

SSppoorrtt..ffrr  --  99  aavvrriill  22001111    
  
LLee  bbaatttteeuurr  vveeddeettttee  ddee  TTaammppaa  BBaayy  MMaannnnyy  RRaammiirreezz,,  vvaaiinnqquueeuurr  ddeess  WWoorrlldd  SSeerriieess  aavveecc  BBoossttoonn  eenn  22000044  eett  22000077,,  aa  ddéécciiddéé  
ddee  pprreennddrree  ssaa  rreettrraaiittee  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  iinnffoorrmméé  ppaarr  llaa  LLiigguuee  nnoorrdd--aamméérriiccaaiinnee  ddee  bbaassee--bbaallll  ((MMLLBB))  qquu''iill  ééttaaiitt  eenn  iinnffrraaccttiioonn  
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  rrèègglleemmeenntt  aannttiiddooppaaggee..  
""PPlluuttôôtt  qquuee  ddee  ssuuiivvrree  llaa  pprrooccéédduurree  pprréévvuuee  ppaarr  nnoottrree  pprrooggrraammmmee  aannttiiddooppaaggee,,  RRaammiirreezz  aa  aavveerrttii  llaa  MMLLBB  qquu''iill  nn''ééttaaiitt  pplluuss  
uunn  jjoouueeuurr  aaccttiiff"",,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  MMLLBB  vveennddrreeddii  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  nn''aa  ppaass  pprréécciisséé  ssii  llee  DDoommiinniiccaaiinn  ddee  3388  aannss  aavvaaiitt  
ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  uunn  pprroodduuiitt  iinntteerrddiitt..  
DDeess  mmééddiiaass  aamméérriiccaaiinnss  oonntt  ttoouutteeffooiiss  iinnddiiqquuéé  vveennddrreeddii  qquuee  llee  jjoouueeuurr  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  lloorrss  dduu  ccaammpp  
dd''eennttrraaîînneemmeenntt  ddee  ssoonn  ééqquuiippee,,  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddee  ssaaiissoonn,,  eett  rriissqquuaaiitt  uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  110000  mmaattcchheess  eenn  ttaanntt  qquuee  
rréécciiddiivviissttee..  
EEnn  mmaaii  22000099,,  RRaammiirreezz  aavvaaiitt  eenn  eeffffeett  ééttéé  ssuussppeenndduu  5500  mmaattcchheess  ((llaa  ssaaiissoonn  rréégguulliièèrree  eenn  ccoommppttee  116622))  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  
aannttiiddooppaaggee  ppoossiittiiff  aalloorrss  qquu''iill  éévvoolluuaaiitt  ppoouurr  lleess  LLooss  AAnnggeelleess  DDooddggeerrss,,  ddeevveennaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  ssttaarr  ssuussppeenndduuee  eenn  vveerrttuu  
dd''uunnee  ppoolliittiiqquuee  aannttiiddooppaaggee  rreennffoorrccééee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llaa  MMLLBB  eenn  22000066..  
LLee  pprroodduuiitt  aalloorrss  iinnccrriimmiinnéé  ééttaaiitt  llaa  hhCCGG,,  qquuii  ppeerrmmeett  àà  uunn  iinnddiivviidduu  ddee  rrééttaabblliirr  ssoonn  nniivveeaauu  ddee  tteessttoossttéérroonnee  qquuaanndd  iill  aarrrrêêttee  
dd''uuttiilliisseerr  ddeess  ssttéérrooïïddeess..  
SSeelloonn  llee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess,,  llee  DDoommiinniiccaaiinn  ffaaiissaaiitt  aauussssii  ppaarrttiiee  dd''uunn  ggrroouuppee  ddee  jjoouueeuurrss  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiff  eenn  22000033,,  qquuaanndd  llaa  
MMLLBB  aavvaaiitt  mmeennéé  uunnee  vvaassttee  ooppéérraattiioonn  ddee  ccoonnttrrôôlleess  aannoonnyymmeess  aaffiinn  ddee  mmeessuurreerr  ll''éétteenndduuee  ddee  ll''uussaaggee  ddeess  ssttéérrooïïddeess  ppaarrmmii  
lleess  jjoouueeuurrss  eett  qquuii  aavvaaiitt  ddéébboouucchhéé  eenn  22000066  ssuurr  ssoonn  rrèègglleemmeenntt  aannttiiddooppaaggee  aaccttuueell..  
CCeettttee  ssaaiissoonn,,  qquuii  aa  ccoommmmeennccéé  ffiinn  mmaarrss,,  RRaammiirreezz  nn''aa  jjoouuéé  qquuee  cciinnqq  mmaattcchheess  ppoouurr  TTaammppaa,,  ooùù  iill  ééttaaiitt  aarrrriivvéé  cceett  hhiivveerr  eenn  
pprroovveennaannccee  ddeess  CChhiiccaaggoo  WWhhiittee  SSooxx..  
LLaa  nnoouuvveellllee  ddee  llaa  rreettrraaiittee  ddee  RRaammiirreezz  eesstt  ttoommbbééee  aauu  pprreemmiieerr  jjoouurr  ddeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  dduu  jjuurryy  ddaannss  llee  pprrooccèèss  ddee  BBaarrrryy  
BBoonnddss..  
LL''eexx--bbaatttteeuurr  vveeddeettttee  ddeess  SSaann  FFrraanncciissccoo  GGiiaannttss  eesstt  aaccccuusséé  dd''aavvooiirr  mmeennttii  ssoouuss  sseerrmmeenntt  àà  pprrooppooss  ddee  ssoonn  uussaaggee  ddee  
ssttéérrooïïddeess  dduurraanntt  uunnee  ccaarrrriièèrree  qquuii  ll''aa  vvuu  bbaattttrree  ddeeuuxx  ddeess  rreeccoorrddss  lleess  pplluuss  eemmbblléémmaattiiqquueess  dduu  bbaassee--bbaallll::  llee  nnoommbbrree  ddee  
""hhoommeerruunnss""  ((ccoouuppss  ddee  cciirrccuuiitt))  eenn  uunnee  ssaaiissoonn  ((7733  eenn  22000011))  eett  eenn  ccaarrrriièèrree  ((776622))..  
BBoonnddss,,  qquuii  nn''aa  pplluuss  jjoouuéé  ddeeppuuiiss  22000077,,  aa  ppllaaiiddéé  nnoonn  ccoouuppaabbllee..  LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  ssee  ppoouurrssuuiivvrroonntt  lluunnddii..  
  
  

LLEE  PPRROOCCUURREEUURR  DDEE  MMAANNTTOOUUEE//IITTAA  AA  CCLLOOSS  UUNNEE  EENNQQUUEETTEE  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  QQUUII  CCOONNCCEERRNNEERRAAIITT  LL''EEQQUUIIPPEE  LLAAMMPPRREE  

TTSSRR  --  0099  aavvrriill  22001111    
  
LLee  pprrooccuurreeuurr  ddee  MMaannttoouuee  ((IItt))  aa  ccllooss  uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  ddooppaaggee..  SSeelloonn  llaa  GGaazzzzeettttaa  ddeelllloo  SSppoorrtt,,  eellllee  iimmpplliiqquueerraaiitt  
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nnoottaammmmeenntt  ll''ééqquuiippee  LLaammpprree  eett  qquueellqquueess  ccoouurreeuurrss  ccoommmmee  lleess  IIttaalliieennss  DDaammiiaannoo  CCuunneeggoo  eett  AAlleessssaannddrroo  BBaallllaann  aaiinnssii  qquuee  
llee  DDaannooiiss  MMiicchhaaeell  RRaassmmuusssseenn..  LLee  mmaannaaggeerr  ddee  ll''ééqquuiippee  LLaammpprree,,  GGiiuusseeppppee  SSaarroonnnnii,,  aa  rrééppoonndduu  ppaarr  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuee  ""nnii  
lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll''ééqquuiippee  nnii  lleeuurrss  aavvooccaattss  nn''oonntt  rreeççuu  aauuccuunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn""  eett  ""nnee  ssoonntt  ppoouurr  ll''iinnssttaanntt  ppaass  eenn  mmeessuurree  
ddee  ccoommmmeenntteerr  cceettttee  nnoouuvveellllee  ((......))..  SSii  eellllee  ééttaaiitt  ccoonnffiirrmmééee,,  ll''ééqquuiippee  rrééppoonnddrraaiitt  ssaannss  ttaarrddeerr  aauu  mmaaggiissttrraatt  ppoouurr  ccllaarriiffiieerr  
sseerreeiinneemmeenntt  ssaa  ppoossiittiioonn""..  
  
  

LLEE  GGAARRDDIIEENN  DDEE  TTUURRNNHHOOUUTT  ((DD22))  SSUUSSPPEENNDDUU  66  MMOOIISS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

77ssuurr77  ––  1111//0044//1111  
  
MMiicchhaaeell  JJaannsssseennss,,  llee  33--èèmmee  ggaarrddiieenn  dduu  KKVV  TTuurrnnhhoouutt,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ssiixx  mmooiiss  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ddiisscciipplliinnee  ddee  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ffllaammaannddee,,  aa  aannnnoonnccéé  lluunnddii  ll''UUnniioonn  BBeellggee  ddee  ffoooottbbaallll  ((UURRBBSSFFAA))..  LLaa  ssaannccttiioonn,,  eeffffeeccttiivvee  ddeeppuuiiss  llee  55  aavvrriill,,  
lluuii  iinntteerrddiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  ttoouuttee  ccoommppééttiittiioonn  ssppoorrttiivvee  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  mmooiiss..  LLaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd''iinntteerrjjeetteerr  aappppeell  nn''eesstt  ppaass  
eennccoorree  éétteeiinnttee..  
LLaa  ssaannccttiioonn,,  eeffffeeccttiivvee  ddeeppuuiiss  llee  55  aavvrriill,,  lluuii  iinntteerrddiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  ttoouuttee  ccoommppééttiittiioonn  ssppoorrttiivvee  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  mmooiiss..  LLaa  
ppoossssiibbiilliittéé  dd''iinntteerrjjeetteerr  aappppeell  nn''eesstt  ppaass  eennccoorree  éétteeiinnttee..  
JJaannsssseennss  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  aauu  ccaannnnaabbiiss  llee  1199  sseepptteemmbbrree  22001100  aapprrèèss  llee  mmaattcchh  ddee  DD22  HHeeiisstt--TTuurrnnhhoouutt  ((33--33)),,  
aauuqquueell  iill  nn''aavvaaiitt  ppaass  ppaarrttiicciippéé  lloorrss  ddee  llaa  66--èèmmee  jjoouurrnnééee..  
LLee  ddééllaaii  dd''aappppeell  éévveennttuueell  nn''eesstt  ppaass  eennccoorree  aatttteeiinntt,,  pprréécciissee  ll''UUnniioonn  BBeellggee..  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  LLEE  BBEELLGGEE  JJOOAACCHHIIMM  DDEE  NNAAEEYYEERR  SSUUSSPPEENNDDUU  

AAtthhlleettiissssiimmoo..nnoott  ––  1122//0044//1111  
  
SSuuiittee  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  rrééaalliisséé  ppaarr  ll’’AAggeennccee  lluuxxeemmbboouurrggeeooiissee  aannttiiddooppaaggee  ((AALLAADD)),,  llee  BBeellggee  JJooaacchhiimm  DDee  NNaaeeyyeerr  
aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ddaannss  ll''aatttteennttee  ddee  ll''aannnnaallyyssee  dduu  tteesstt  ddee  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB..  CC''eesstt  llee  ddeeuuxxiièèmmee  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  lloorrss  ddee  
ll’’EEuurrooccrroossss  àà  DDiieekkiirrcchh  ((LLUUXX)),,  aapprrèèss  MMiimmii  BBeelleettee,,  dduu  BBaahhrreeiinn,,  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  ccrroossss  eenn  22001100..  LL''aatthhllèèttee  bbeellggee,,  lliicceenncciiéé  aauu  
LLuuxxeemmbboouurrgg  aavvaaiitt  lluuii  pprriiss  llaa  2222èèmmee  ppllaaccee  eenn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr..  SSoonn  cclluubb,,  llee  CCeellttiicc  DDiieekkiirrcchh  àà  ddééccllaarreerr  ssuurr  ssoonn  ssiittee  ooffffiicciieell  
::  ""qquu’’iill  qquuaalliiffiiee  ccoommmmee  iinnaacccceeppttaabbllee  eett  iinnccoonncceevvaabbllee  ttoouuttee  pprraattiiqquuee  ddee  ddooppaaggee,,  ttoouuttee  ttrriicchheerriiee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’aattttiittuuddeess  
ddiiaammééttrraalleemmeenntt  ooppppoossééeess  aauuxx  vvaalleeuurrss  eett  àà  ll’’éétthhiiqquuee  qquuee  nnoouuss  vvoouulloonnss  ttrraannssmmeettttrree  àà  nnooss  aatthhllèètteess..""      
  
  

MMEEDDEECCIINNEE  DDUU  SSPPOORRTT  ::  PPRREEMMIIEERR  CCOONNGGRREESS  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEENN  AA  AALLGGEERR  

EEllwwaattaann  --  1133..0044..1111    
  
LL’’AASSMMGGAA,,  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  ddoocctteeuurr  NNoouurrrreeddiinnee  BBeennddiibb,,  oorrggaanniissee,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  CCoommiittéé  oollyymmppiiqquuee  aallggéérriieenn  
((CCOOAA))  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  PPrr  RRaacchhiidd  HHaanniiffii,,  llaa  SSoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee  ddee  mmééddeecciinnee  dduu  ssppoorrtt  ((GGaammeettss))  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  PPrr  
MMoohhaammeedd  TTaahhmmii  eett  llee  GGrroouuppeemmeenntt  llaattiinn  eett  mmééddiitteerrrraannééeenn  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ssppoorrtt  ((GGLLMMMMSS))  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  PPrr  
RRooddoollpphhoo  MMaallbbeerrttii,,  llee  11eerr  CCoonnggrrèèss  mmééddiitteerrrraannééeenn  ddee  mmééddeecciinnee  dduu  ssppoorrtt  àà  AAllggeerr,,  llee  77  mmaaii  pprroocchhaaiinn..  DDeess  aatteelliieerrss,,  ddeess  
wwoorrkksshhooppss  aaiinnssii  qquu’’uunnee  eexxppoossiittiioonn  tteecchhnniiqquuee  aauurroonntt  lliieeuu  eenn  mmaarrggee  ddee  cceett  éévvèènneemmeenntt..  PPrreennddrroonntt  ppaarrtt  àà  cceettttee  
iimmppoorrttaannttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  dd’’éémmiinneennttss  ssppéécciiaalliisstteess  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ssppoorrtt..  PPaarrmmii  eeuuxx,,  llee  DDrr  JJeehhaann  LLeeccooccqq,,  pprrééssiiddeenntt  
ddee  llaa  SSoocciiééttéé  ffrraannççaaiissee  ddee  mmééddeecciinnee  dduu  ssppoorrtt  ((SSFFMMSS))  ;;  llee  DDrr  JJeeaann--LLuucc  GGrriilllloonn,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSyynnddiiccaatt  ddeess  mmééddeecciinnss  dduu  
ssppoorrtt  eett  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ssppoorrtt  eett  ssaannttéé  ;;  llee  DDrr  AAnnddrréé  MMoonnrroocchhee,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  bbooxxee  SSaavvaattee  
FFrraannççaaiissee  eett  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSyymmppoossiiuumm  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  mmééddeecciinnee  ddeess  JJeeuuxx  mmoonnddiiaauuxx  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  eett  ddee  llaa  ssaannttéé,,  
aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess  ssppéécciiaalliisstteess  vveennaanntt  dd’’IIttaalliiee,,  dd’’EEssppaaggnnee,,  ddee  TTuunniissiiee……  
  
LLeess  tthhèèmmeess  rreetteennuuss  ssoonntt  ::  
««CCoonnsseennssuuss  ssuurr  llee  ccaarrnneett  mmééddiiccaall  dduu  ssppoorrttiiff»»,,  ««PPssyycchhoollooggiiee  dduu  ssppoorrtt»»,,  ««ddooppaaggee»»..  
DDeess  aatteelliieerrss  sseerroonntt  oorrggaanniissééss  ::  ccaarrddiioollooggiiee  dduu  ssppoorrtt  eett  pprréévveennttiioonn  eenn  mmiilliieeuu  ssppoorrttiiff  ((vvaacccciinnaattiioonnss  oobblliiggaattooiirreess,,  mmeessuurreess  
hhyyggiiéénnoo--ddiiééttééttiiqquueess......))  eett  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  lliibbrreess..  LL’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  dduu  GGLLMMMMSS  ssee  ttiieennddrraa  aapprrèèss  llaa  pplléénniièèrree..  
PPoouurr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoonnttaacctteerr  ::  aassmmggaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm    
TTééll//ffaaxx  ::  002211  9911    2299  6666  //    
00666611  5555  1155  3355  
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""JJEE  SSOOUUHHAAIITTEE  QQUUEE  LL''AAFFLLDD  PPUUIISSSSEE  FFAAIIRREE  LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  SSUURR  LLEE  TTOOUURR  22001111""  

LLee  MMoonnddee  --  1133..0044..1111    
  
LLee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll  eett  ssoonn  mmiinniissttrree  ddeess  ssppoorrttss  aassssuurreenntt  qquuee  llee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee,,  AAllbbeerrttoo  
CCoonnttaaddoorr,,  eesstt  pprroopprree  aalloorrss  mmêêmmee  qquu''iill  rriissqquuee  uunnee  ssuussppeennssiioonn  aapprrèèss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  eenn  jjuuiilllleett  22001100..  CCee  ssoouuttiieenn  
ppoolliittiiqquuee  vvoouuss  ssuurrpprreenndd--tt--iill  ??  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  ::  JJee  nn''aaii  ppaass  ccoommpprriiss  ppoouurrqquuooii  iillss  oonntt  pprriiss  ccee  rriissqquuee--llàà..  LLee  pprroodduuiitt  iinnccrriimmiinnéé,,  llee  cclleennbbuuttéérrooll,,  eesstt  uunnee  
ssuubbssttaannccee  ttoottaalleemmeenntt  iinntteerrddiittee,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  nniivveeaauu  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn,,  eett  qquuii  nnee  ssee  ttrroouuvvee  ppaass  ssoouuss  llee  ssaabboott  dd''uunn  
cchheevvaall..  IIll  yy  aa  uunnee  pprrooccéédduurree  eenn  ccoouurrss  eett  jj''eessppèèrree  qquuee  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt  ssee  pprroonnoonncceerraa  aavvaanntt  llee  TToouurr  ddee  
FFrraannccee..  SSiinnoonn,,  llee  TToouurr  sseerraa  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss  ppoolllluuéé  ppaarr  lleess  aaffffaaiirreess..  
LLee  sseeppttuuppllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr,,  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg,,  eesstt  aauujjoouurrdd''hhuuii  vviisséé  ppaarr  ddeess  eennqquuêêtteess  eenn  FFrraannccee  eett  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  
aapprrèèss  aavvooiirr  uuttiilliisséé  llaa  GGrraannddee  BBoouuccllee  ppoouurr  ccoommmmuunniiqquueerr  aauuttoouurr  ddee  ssaa  ffoonnddaattiioonn  ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr..  CCeellaa  nnee  bbrroouuiillllee--tt--iill  
ppaass  llee  mmeessssaaggee  aannttiiddooppaaggee  ??  
LLaannccee  AArrmmssttoonngg  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ccaappaabbllee  ddee  ttoouutt  aassssuummeerr  ccoommmmee  LLaauurreenntt  FFiiggnnoonn  aa  eeuu  llee  ccoouurraaggee  ddee  llee  ffaaiirree,,  eenn  
rreeccoonnnnaaiissssaanntt  qquu''iill  aavvaaiitt  pprriiss  ddeess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  eett  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  ééttaaiieenntt  ssaannss  ddoouuttee  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  qquuii  ll''aa  
eemmppoorrttéé..  
RReeggrreetttteezz--vvoouuss  qquuee  ll''AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD))  aaiitt  ééttéé  tteennuuee  àà  ll''ééccaarrtt  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  
aannttiiddooppaaggee  ssuurr  llee  TToouurr  ddee  FFrraannccee  eenn  22000099  eett  22001100  ??    
IIll  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  ggrrootteessqquuee  qquuee  ll''AAFFLLDD,,  qquuii  eesstt  uunnee  aauuttoorriittéé  iinnddééppeennddaannttee  eett  rreeccoonnnnuuee,,  nnee  ppuuiissssee  ppaass  ffaaiirree  sseess  
ccoonnttrrôôlleess  ssuurr  nnoottrree  pprroopprree  tteerrrriittooiirree..  JJee  ssoouuhhaaiittee  qquuee  ll''AAFFLLDD  ppuuiissssee  ffaaiirree  lleess  ccoonnttrrôôlleess  ssuurr  llee  pprroocchhaaiinn  TToouurr  ddee  FFrraannccee..  
CC''eesstt  llaa  sseeuullee  ffaaççoonn  dd''éévviitteerr  llaa  ssuussppiicciioonn..  
  
  

LLEESS  IINNSSTTAANNCCEESS  IITTAALLIIEENNNNEESS  VVEEUULLEENNTT  AAGGIIRR  

VVeelloocchhrroonnoo  ––  1133//0044//22001111  
  
CCee  mmaarrddii,,  llee  ccoommiittéé  oollyymmppiiqquuee  iittaalliieenn  ((CCoonnii))  ssee  rrééuunniissssaaiitt  eenn  ccoommiittéé  nnaattiioonnaall..  AA  pprriioorrii,,  rriieenn  dd’’eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  ssaauuff  qquuee  
llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnii,,  GGiioovvaannnnii  PPeettrruuccccii,,  ss’’eesstt  ddééssoolléé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  dduu  ddooppaaggee  ddaannss  llee  ccyycclliissmmee..  ““NNoouuss  aavvoonnss  
ddeemmaannddéé  ddeess  mmeessuurreess  ffoorrtteess,,  iill  ffaauutt  uunnee  aaccttiioonn  nnoovvaattrriiccee,,  ppaarrccee  qquuee  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ccyycclliissmmee  eesstt  eenn  ppaarrttiiee  ffaaiittee  ddee  
ccoouurreeuurrss  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  sseelloonn  LLaa  GGaazzzzeettttaa  ddeelllloo  SSppoorrtt..  JJee  ssuuiiss  ttrrèèss  pprrééooccccuuppéé,,  eett  cc’’eesstt  aauu  ccyycclliissmmee  ddee  
ssee  pprreennddrree  ccoonnccrrèètteemmeenntt  eenn  mmaaiinn,,  ddee  ddiirree  ssttoopp..  LLee  pprrééssiiddeenntt  [[ddee  llaa  ffééddéérraattiioonn  iittaalliieennnnee]]  DDii  RRooccccoo  ddooiitt  ddiirree  ::  ““AArrrrêêtteezz,,  
ppaarrccee  qquuee  pplluuss  ppeerrssoonnnnee  nnee  vvoouuss  ccrrooiitt””..  NNoouuss  nnoouuss  ffaaiissoonnss  ddeess  iilllluussiioonnss  àà  cchhaaqquuee  nnoouuvveellllee  vviiccttooiirree,,  ppoouurr  aauussssiittôôtt  
aapprrèèss  ddéécchhaanntteerr..””  
PPrréésseenntt  àà  cceettttee  rrééuunniioonn,,  RReennaattoo  ddii  RRooccccoo  nnee  ss’’eesstt  ppaass  éémmuu  ddee  cceess  pprrooppooss..  ““JJee  rreejjooiinnss  PPeettrruuccccii,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  mmeettttrree  uunn  
tteerrmmee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddrraammaattiiqquuee..  SS’’iill  ééttaaiitt  ppoossssiibbllee  dd’’eemmppêêcchheerr  qquueellqquueess  ccoouurreeuurrss  ddee  ccoouurriirr  llee  GGiirroo,,  jjee  llee  ffeerraaii  eenn  
ccoommmmeennççaanntt  ppaarr  CCoonnttaaddoorr  ::  mmaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  mmeess  ccoommppéétteenncceess  eett  nnoouuss  aalllloonnss  ddoonncc  ppeennsseerr  àà  aauuttrree  cchhoossee..””  
RReessttee  àà  ssaavvooiirr  ssii  cceess  ppaarroolleess  nnee  rreesstteerroonntt  qquu’’uunn  vvœœuu  ppiieeuu  oouu  nnoonn..  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  PPLLAANN  QQUUAADDRRIIEENNNNAALL  PPOOUURR  PPEERREENNNNIISSEERR  LLAA  PPRREEVVEENNTTIIOONN  

LLee  PPooiinntt  ––  1144//0044//22001111  
  
LLaa  mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  aa  pprréésseennttéé  mmeerrccrreeddii  uunn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  qquuaaddrriieennnnaall  ddee  ""pprréévveennttiioonn  dduu  ddooppaaggee  
eett  dduu  ttrraaffiicc  ddeess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss""  ddeessttiinnéé  àà  ppéérreennnniisseerr  ll''aaccttiioonn  ddee  ll''EEttaatt  ddaannss  uunn  ddoommaaiinnee  hhaauutteemmeenntt  ccoonnsseennssuueell  mmaaiiss  
qquuii  ppoorrttee  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ssaa  mmaarrqquuee..  
LLaa  mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  aa  pprréésseennttéé  mmeerrccrreeddii  uunn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  qquuaaddrriieennnnaall  ddee  ""pprréévveennttiioonn  dduu  ddooppaaggee  
eett  dduu  ttrraaffiicc  ddeess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss""  ddeessttiinnéé  àà  ppéérreennnniisseerr  ll''aaccttiioonn  ddee  ll''EEttaatt  ddaannss  uunn  ddoommaaiinnee  hhaauutteemmeenntt  ccoonnsseennssuueell  mmaaiiss  
qquuii  ppoorrttee  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ssaa  mmaarrqquuee..  
NNuull  ddoouuttee  eenn  eeffffeett  qquuee,,  aauu  ddeellàà  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddee  22001122,,  llee  ppllaann  22001111--22001144  ssuurrvviivvrraa  àà  MMmmee  JJoouuaannnnoo,,  àà  ll''iimmaaggee  dduu  
pprrééccééddeenntt,,  ééttaabbllii  eenn  22000088  ppaarr  RRoosseellyynnee  BBaacchheelloott,,  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddeess  SSppoorrttss,,  eett  ssoonn  sseeccrrééttaaiirree  dd''EEttaatt  BBeerrnnaarrdd  
LLaappoorrttee,,  eenn  vviigguueeuurr  jjuussqquu''àà  cceettttee  aannnnééee..  
LLee  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  qquuaaddrriieennnnaall  ppoorrttee  cceeppeennddaanntt  llaa  mmaarrqquuee  JJoouuaannnnoo..  PPaarrccee  qquu''iill  iinnssttiittuuee  llaa  ""ccoonnddiittiioonnnnaalliittéé  ddee  ll''aaiiddee"",,  
uunnee  nnoottiioonn  cchhèèrree  àà  llaa  mmiinniissttrree  qquuii  ssoouuhhaaiitteerraaiitt  llaa  ddéévveellooppppeerr  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss,,  eett  qquu''iill  ffaaiitt  llaa  ppaarrtt  
bbeellllee  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ttrraaffiiccss,,  uunn  vvoolleett  ddee  ll''aannttiiddooppaaggee  qquuee  ccoonnnnaaîîtt  bbiieenn  ll''eexx--sseeccrrééttaaiirree  dd''EEttaatt  àà  ll''ééccoollooggiiee  qquuii  ffuutt  àà  
ll''oorriiggiinnee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll''OOCCLLAAEESSPP  ((ooffffiiccee  cceennttrraall  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  aatttteeiinntteess  àà  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llaa  ssaannttéé  
ppuubblliiqquuee))..  
IInnqquuiièèttee,,  ccoommmmee  eellllee  ppeeuutt  ll''êêttrree  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  lliiééee  aauuxx  ppaarriiss  eenn  lliiggnnee,,  llaa  mmiinniissttrree  aa  rraappppeelléé  mmeerrccrreeddii  
qquuee  llaa  ""mmeennaaccee  dduu  ddooppaaggee  nnee  ffaaiibbllii((ssssaaii))tt  ppaass""  mmaallggrréé  lleess  ""nnoommbbrreeuusseess  ddéémmaarrcchheess  eett  aaccttiioonnss  mmiisseess  eenn  ooeeuuvvrree  ppaarr  llee  
mmiinniissttèèrree""  aavveecc,,  nnoottaammmmeenntt  llee  pprreemmiieerr  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn..  
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LLaa  nnoouuvveellllee  vveerrssiioonn  ssee  ttrroouuvvee  aauujjoouurrdd''hhuuii  ccoommppllééttééee  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  llaaccuunneess  ccoonnssttaattééeess..  EEllllee  ss''aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  
aaxxeess::  uunn  vvoolleett  ddeessttiinnéé  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc,,  uunn  cciibblléé  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  ssppoorrttiiff  eett  uunn  ttrrooiissiièèmmee  vviissaanntt  àà  rreennffoorrcceerr  llaa  pprréévveennttiioonn  
ddeess  ttrraaffiiccss..  
PPaarrccee  qquuee  llee  ddooppaaggee  ccoommmmeennccee  aavveecc  llaa  pprraattiiqquuee  ssppoorrttiivvee,,  llaa  mmiinniissttrree,,  ((ssttaattuuttaaiirreemmeenntt  cchhaarrggééee  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  dduu  
ddooppaaggee  qquuaanndd  ll''AAFFLLDD  eesstt  eellllee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaa  rréépprreessssiioonn)),,  aa  ddéécciiddéé  dd''aaccttiioonnss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddiirriiggééee  vveerrss  lleess  
pprraattiiqquuaannttss  aammaatteeuurrss::  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  dd''éévvéénneemmeennttss  ppooppuullaaiirreess,,  ccoommmmee  lleess  ggrraannddeess  ccoouurrsseess  hhoorrss  ssttaaddeess,,  sseerroonntt  
aaiinnssii  tteennuuss  ddee  ddiiffffuusseerr  ddeess  mmeessssaaggeess  pprréévveennttiiffss  eett  uunnee  aaccttiioonn  ccoonnjjooiinnttee  aavveecc  lleess  ffééddéérraattiioonnss  dd''hhaallttéérroopphhiilliiee,,  ddee  ffoorrccee  
aatthhllééttiiqquuee  oouu  ddee  ccuullttuurriissmmee  sseerraa  mmeennééee  ddaannss  lleess  cceennttrreess  ddee  rreemmiissee  eenn  ffoorrmmee..  
DDee  mmêêmmee,,  llee  mmiinniissttèèrree  ss''aassssoocciieerraa  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  eennvviissaaggééee  ppaarr  llee  CCSSAA  lloorrss  ddee  
rreettrraannssmmiissssiioonn  dd''éévvéénneemmeennttss  ssppoorrttiiffss  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..  
EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ffééddéérraattiioonnss  eett  lleess  cclluubbss,,  lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt  àà  lluutttteerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  dduu  mmooiinnss  àà  
eenn  ffaavvoorriisseerr  llaa  pprréévveennttiioonn,,  sseerraa  uunnee  ccoonnddiittiioonn  ssiinnee  qquuaa  nnoonn  ddee  ll''oobbtteennttiioonn  dd''aaiiddeess..  DDee  llaa  ppaarrtt  dduu  mmiinniissttèèrree  ppoouurr  lleess  
ffééddéérraattiioonnss,,  oouu  dduu  CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ssppoorrtt  ((CCNNDDSS))  ppoouurr  lleess  cclluubbss..  
EEnnffiinn,,  MMmmee  JJoouuaannnnoo  ssoouuhhaaiittee,,  aaffiinn  ddee  pprréévveenniirr  lleess  ttrraaffiiccss,,  rrééaaccttiivveerr  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  rrééggiioonnaalleess  aadd  hhoocc  eett  lleess  
ccoooorrddoonnnneerr  vviiaa  uunnee  iinnssttaannccee  nnaattiioonnaallee  qquuii  sseerraaiitt  ppiilloottééee  ppaarr  ll''OOCCLLAAEESSPP  ddoonntt  llaa  ssyynneerrggiiee  aavveecc  ll''AAFFLLDD  ((aaggeennccee  ffrraannççaaiissee  
ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee))  sseerraaiitt  rreennffoorrccééee..  
  
  

JJEEUUXX  DDEE  LL’’EESSPPOOIIRR  22001111  ::  ««CCOOSSTTEE  PPEEPP  LLOOSSEEAANN  IINNDDIIEENN»»      

LL''eexxpprreessss..mmuu  ––  1144//0044//22001111  
  
PPlluuss  oonn  eesstt  ddee  ffoouuss  pplluuss  oonn  rriitt  !!  LLeess  jjeeuunneess  MMaauurriicciieennss  eett  RRooddrriigguuaaiiss  eett,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  lleess  RRééuunniioonnnnaaiiss  eett  
SSeeyycchheellllooiiss,,  ssoonntt  eenn  aaccttiioonn  ddeeppuuiiss  hhiieerr  ppoouurr  lleess  JJeeuuxx  ddee  ll’’EEssppooiirr..    
LLaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree  ddee  ccee  rreennddeezzvvoouuss  aannnnuueell,,  rreeggrroouuppaanntt  11  440000  jjeeuunneess  ddee  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  ddee  ll’’îîllee,,  aa  eeuu  lliieeuu  
hhiieerr  aauu  ggyymmnnaassee  PPaannddiitt  SSaahhaaddeeoo  àà  VVaaccooaass..  AApprrèèss  llaa  pprreemmiièèrree  jjoouurrnnééee  hhiieerr,,  cceess  JJeeuuxx  ddeessttiinnééss  aauuxx  ssppoorrttiiffss  ââggééss  eennttrree  
1144  eett  1155  aannss,,  pprreennnneenntt  ffiinn  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aavveecc  ddeess  ssppoorrttiiffss  eenn  aaccttiioonn  ddaannss  ttrreeiizzee  ddiisscciipplliinneess,,  ssooiitt  ll’’aatthhllééttiissmmee,,  llee  
bbaaddmmiinnttoonn,,  llee  bbaasskkeett--bbaallll,,  llaa  bbooxxee,,  llee  ccyycclliissmmee,,  llee  ffoooottbbaallll,,  llee  hhaannddbbaallll,,  llee  jjuuddoo,,  llaa  nnaattaattiioonn,,  llee  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee,,  llee  
tteennnniiss,,  llee  vvoolllleeyy--bbaallll  eett  llaa  lluuttttee..  
LLoorrss  ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree,,  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss,,  DDeevvaannaanndd  RRiittttoooo,,  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee  
pprréécciisseerr  qquuee  ppoouurr  ssoonn  mmiinniissttèèrree,,  ««cc’’eesstt  uunnee  ggrraannddee  ssaattiissffaaccttiioonn  eett  uunnee  pprreeuuvvee  ccoonnccrrèèttee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  rraaiissoonn  ddee  
rreellaanncceerr  ccee  ggeennrree  ddee  ccoommppééttiittiioonn  aaffiinn  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ccuullttuurree  ssppoorrttiivvee  cchheezz  lleess  jjeeuunneess»»..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  ssaalluuéé  llaa  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  RRééuunniioonnnnaaiiss  eett  SSeeyycchheellllooiiss  aaffiinn  ddee  rreehhaauusssseerr  llee  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn..  
CCee  ssoonntt  llaa  lluutttteeuussee  AAnnaaïïss  RRoouusssseettyy  eett  llee  bbaasskkeetttteeuurr  AAlleexxaannddrree  CCaannaann  qquuii  oonntt  eeuu  ll’’iinnssiiggnnee  hhoonnnneeuurr  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  
pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  aauu  nnoomm  ddeess  aatthhllèètteess..  FFrraanncciiss  CCoouurroonnnnee  ddee  llaa  nnaattaattiioonn  eett  CChhaarrllèènnee  PPééttrroonniillllee  dduu  hhaannddbbaallll  oonntt,,  
qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  pprrééttéé  sseerrmmeenntt  aauu  nnoomm  ddeess  ooffffii  cciieellss..  
LLee  mmeessssaaggee  pprriinncciippaall  qquuee  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  oonntt  vvoouulluu  ffaaiirree  ppaasssseerr  ddaannss  cceess  JJeeuuxx,,  cc’’eesstt  ddee  ddiirree  nnoonn  aauu  ddooppaaggee..  LLoorrss  ddee  
llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree,,  lleess  ccoollllèèggiieennnneess  ddee  llaa  LLaaddyy  SSuusshhiill  RRaammggoooollaamm  SSSSSS  oonntt  tteennttéé  ddee  ppaasssseerr  ccee  mmeessssaaggee  àà  
ttrraavveerrss  uunn  sskkeettcchh..  ZZaahheeeerr  CCoocchheewwoonntthh  aa  éémmeerrvveeiilllléé  ll’’aassssiissttaannccee  aavveecc  uunnee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  jjoonnggllaaggee  aavveecc  uunn  bbaalllloonn  
ddee  ffoooottbbaallll..  
LLee  ggrroouuppee  ZZiiaakkaazzoomm  aa  ccllôôttuurréé  llaa  ccéérréémmoonniiee  aavveecc  ssoonn  ttuubbee  DDiissccoo..  
  
  

PPIILLOOTTEESS  MMIISS  EENN  GGAARRDDEE  CCOONNTTRREE  LLAA  RRAADDIIOOAACCTTIIVVIITTEE  EETT  LLEE  DDOOPPAAGGEE  

SSttaanndd  FF11  --  1144  aavvrriill  22001111    
  
AArrrriivvééss  àà  SShhaanngghhaaii  ppoouurr  ccoouurriirr  llee  ttrrooiissiièèmmee  GGrraanndd  PPrriixx  ddee  ll’’aannnnééee,,  lleess  ppiillootteess  ddee  FF11  oonntt  rreeççuu  qquueellqquueess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ooffffiicciieellss  dduu  ppaayyss……  
OOnn  ddooiitt  ffaaiirree  aatttteennttiioonn  àà  llaa  nnoouurrrriittuurree  eenn  CChhiinnee……  MMêêmmee  ssii  aauuccuunnee  rraaddiiooaaccttiivviittéé  aannoorrmmaallee  nn’’aa  ééttéé  ddéétteeccttééee  ssuurr  llee  cciirrccuuiitt  
ddee  SShhaanngghhaaii  ssuuiittee  àà  llaa  ccaattaassttrroopphhee  jjaappoonnaaiissee  ddee  FFuukkuusshhiimmaa,,  dd’’aauuttrreess  rrééggiioonnss  ddee  llaa  CChhiinnee  oonntt  ééttéé  ttoouucchhééeess  eett  lleess  
ppiillootteess,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess  ééqquuiippeess,,  oonntt  ééttéé  aavveerrttiiss..  
UUnn  aauuttrree  ssuujjeett  aa  ééttéé  aabboorrddéé  eett  ccoonncceerrnnee  llee  ddooppaaggee  iinnvvoolloonnttaaiirree  qquuee  ppoouurrrraaiieenntt  ssuubbiirr  lleess  ppiillootteess..  
DDeess  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess  sseerraaiieenntt  uuttiilliissééss  ddaannss  cceerrttaaiinneess  eexxppllooiittaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  cchhiinnooiisseess  ppoouurr  aaccccéélléérreerr  eett  aauuggmmeenntteerr  
llaa  mmaassssee  mmuussccuullaaiirree  cchheezz  lleess  aanniimmaauuxx,,  ppoouuvvaanntt  ccaauusseerr  ddeess  mmaallaaddiieess  mmaaiiss  aauussssii  ffaaiirree  aauuggmmeenntteerr  llee  ttaauuxx  ddee  ssttéérrooïïddeess  
cchheezz  lleess  ppiillootteess  qquuii  mmaannggeerraaiieenntt  llaa  nnoouurrrriittuurree  ccoonncceerrnnééee..    
LLeess  ppiillootteess  oonntt  ddoonncc  ééttéé  iinnvviittééss  àà  llaa  pprruuddeennccee  qquuaanndd  iillss  ccoonnssoommmmeerroonntt  ddee  llaa  vviiaannddee,,  ddeess  œœuuffss  oouu  eennccoorree  dduu  llaaiitt..  
AAvveecc  cceeccii  eett  llaa  rraaddiiooaaccttiivviittéé  aannoorrmmaallee  ddéétteeccttééee  eenn  CChhiinnee,,  lleess  ééqquuiippeess  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccoonnssoommmmeerr  ddee  ggrraannddeess  
qquuaannttiittééss  ddee  lleeuurr  pprroopprree  nnoouurrrriittuurree  eett  ddee  ll’’eeaauu  eenn  bboouutteeiillllee  ccee  wweeeekk--eenndd,,  sseelloonn  GGMMMM..  
  


