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DDOOPPAAGGEE::  BBAALLCCIIUUNNAAIITTEE  CCOONNTTRROOLLEEEE  PPOOSSIITTIIVVEE  

RRTTBBFF  --  66  jjaannvv..  22001111  
  
LLaa  LLiittuuaanniieennnnee  ZZiivviillee  BBaallcciiuunnaaiittee,,  cchhaammppiioonnnnee  dd''EEuurrooppee  eenn  ttiittrree  dduu  mmaarraatthhoonn,,  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôllééee  ppoossiittiivvee  àà  llaa  
tteessttoossttéérroonnee  eett  àà  ll''ééppiitteessttoossttéérroonnee..    
DDeess  ttrraacceess  ddee  cceess  ddeeuuxx  pprroodduuiittss  oonntt  ééttéé  rreettrroouuvvééeess  àà  ll''ooccccaassiioonn  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  uurriinnaaiirree  eeffffeeccttuuéé  ll''ééttéé  ddeerrnniieerr,,  aa  aannnnoonnccéé  
llaa  FFééddéérraarrttiioonn  lliittuuaanniieennnnee  dd''aatthhllééttiissmmee..    
LL''aatthhllèèttee  ddee  3311  aannss  aa  ééttéé  pprroovviissooiirreemmeenntt  ssuussppeenndduuee  ppaarr  ssaa  ffééddéérraattiioonn..  EEllllee  aattttrriibbuuee  nniiee  ss''êêttrree  ddooppééee..  EEllllee  aattttrriibbuuee  ssoonn  
ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  uunn  mmééddiiccaammeenntt  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  pprreessccrriitt  ppaarr  ssoonn  ggyynnééccoolloogguuee..    
ZZiivviillee  BBaallcciiuunnaaiittee  aa  ééttéé  ssaaccrrééee  cchhaammppiioonnnnee  dd''EEuurrooppee  dduu  mmaarraatthhoonn  eenn  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr  àà  BBaarrcceelloonnee,,  ooùù  eellllee  ss''ééttaaiitt  
iimmppoossééee  aavveecc  pplluuss  dd''uunnee  mmiinnuuttee  dd''aavvaannccee  ssuurr  llaa  RRuussssee  NNaaiilliiyyaa  YYuullaammaannoovvaa..  
  
  

LLEE  CCOOUURREEUURR  CCYYCCLLIISSTTEE  PPOORRTTUUGGAAIISS  PPEEDDRROO  LLOOPPEESS  SSUUSSPPEENNDDUU  JJUUSSQQUU''EENN  22002255  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

BBiillaaddii  MMaarroocc  --  66  jjaannvv..  22001111  
  
LLiissbboonnnnee,,  66  jjaann  ((MMAAPP))--  LLaa  FFééddéérraattiioonn  ppoorrttuuggaaiissee  ddee  ccyycclliissmmee  ((FFPPCC))  aa  ssuussppeenndduu  ppoouurr  1155  aannss,,  llee  ccoouurreeuurr  ccyycclliissttee  PPeeddrroo  
LLooppeess  ppoouurr  ddooppaaggee,,  rraappppoorrttee  llaa  pprreessssee  ssppoorrttiivvee  ppoorrttuuggaaiissee..  
PPeeddrroo  LLooppeess,,  3355  aannss,,  qquuii  ééttaaiitt  ddééjjàà  ddeessttiittuuéé  ddee  ssoonn  ttiittrree  ddee  cchhaammppiioonn  dduu  PPoorrttuuggaall  eenn  22000044,,  nnee  ppoouurrrraa  rreepprreennddrree  llaa  
ccoommppééttiittiioonn  qquu''eenn  ddéécceemmbbrree  22002255,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  
LLaa  FFPPCC  aa  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ffaaiitt  aaggggrraavvaanntt  qquuee  PPeeddrroo  LLooppeess,,  iiddeennttiiffiiéé  ccoommmmee  rréécciiddiivviissttee,,  nnee  ss''ééttaaiitt  ppaass  pprréésseennttéé  lloorrss  ddee  
pplluussiieeuurrss  ccoonnttrrôôlleess  aannttii--ddooppaaggee,,  hhoorrss--ccoommppééttiittiioonn..  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  DDIIAANNAA  TTAAUURRAASSII  CCOOUUPPEEEE  EETT  BBIIEENNTTOOTT  SSUUSSPPEENNDDUUEE  

BBaasskkeettUUSSAA  --  66  jjaannvv..  22001111  
  
PPaarr  FFaabbrriiccee,,  66  jjaannvviieerr  22001111  --  2233::2200NNeewwss3366  ccoommmmeennttaaiirreessPPaarrttaaggeerr44  SSuuppeerrssttaarr  dduu  PPhhooeenniixx  MMeerrccuurryy  aavveecc  qquuii  eellllee  aavvaaiitt  
ttoouutt  rraafflléé  eenn  22000099,,  DDiiaannaa  TTaauurraassii  ssee  rreettrroouuvvee  ddaannss  ll’’ooeeiill  dduu  ccyycclloonnee  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  ppoossiittiiff  eenn  TTuurrqquuiiee..  
CCoonnttrrôôllééee  ppoossiittiivvee  aauu  mmooddaaffiinniill  àà  NNooëëll,,  llaa  jjoouueeuussee  dduu  FFeenneerrbbaahhccee  aavvaaiitt  rrééccllaamméé  uunnee  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee..  
MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppoouurr  eellllee,,  llee  sseeccoonndd  éécchhaannttiilllloonn  aa  ccoonnffiirrmméé  llaa  pprréésseennccee  ddee  ccee  pprroodduuiitt  ddooppaanntt,,  uuttiilliissééee  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  ttrroouubblleess  dduu  ssoommmmeeiill  ((aappnnééee  dduu  ssoommmmeeiill,,  nnaarrccoolleeppssiiee……))..  
DDoouubbllee  cchhaammppiioonnnnee  oollyymmppiiqquuee  eett  cchhaammppiioonnnnee  dduu  mmoonnddee  aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  TTaauurraassii  aa  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ééttéé  ccoouuppééee  
ppaarr  llee  cclluubb  ttrruucc,,  eett  eellllee  rriissqquuee  uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  ddeeuuxx  aannss..  UUnnee  ssuussppeennssiioonn  qquuii  ppoouurrrraaiitt  lluuii  ccooûûtteerr  ssaa  pprréésseennccee  aauuxx  
pprroocchhaaiinnss  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  LLoonnddrreess..  
PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llaa  WWNNBBAA  aa  aannnnoonnccéé  qquu’’eellllee  pprrééfféérraaiitt  ééttuuddiieerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  aavvaanntt  ddee  ssttaattuueerr  ssuurr  llee  ccaass  ddee  llaa  jjoouueeuussee..  
  
  

QQUUAANNDD  CCHHAANNTTAALL  JJOOUUAANNNNOO  SSAALLUUEE  LL''AACCTTIIOONN  DDEESS  GGEENNDDAARRMMEESS  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE    

LLee  MMoonnddee  --  77  jjaannvv..  22001111  
  
DDeeppuuiiss  ssaa  ccrrééaattiioonn  eenn  22000044,,  ll''OOffffiiccee  cceennttrraallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  aatttteeiinntteess  àà  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  àà  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  
((OOccllaaeesspp))  nn''aavvaaiitt  jjaammaaiiss  rreeççuu  llaa  vviissiittee  dd''uunn  mmiinniissttrree  ddeess  ssppoorrttss..  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  aa  rrééppaarréé  cceett  oouubbllii,,  vveennddrreeddii  77  jjaannvviieerr,,  
eenn  ccoonnssaaccrraanntt  ssoonn  pprreemmiieerr  ddééppllaacceemmeenntt  ddee  22001111  àà  llaa  vviissiittee  dduu  qquuaarrttiieerr  ggéénnéérraall  ddee  ll''OOccllaaeesspp,,  àà  AArrccuueeiill  ((VVaall--ddee--MMaarrnnee))..  
MMééccoonnnnuu  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc,,  ll''OOffffiiccee,,  qquuii  vviieenntt  dd''êêttrree  ssaaiissii  ppaarr  llee  ppaarrqquueett  ddee  PPaarriiss  ppoouurr  eennqquuêêtteerr  ssuurr  llee  MMeeddiiaattoorr,,  ccee  
mmééddiiccaammeenntt  ccoommmmeerrcciiaalliisséé  ppaarr  SSeerrvviieerr  ssoouuppççoonnnnéé  dd''aavvooiirr  ccaauusséé  llaa  mmoorrtt  dd''aauu  mmooiinnss  550000  ppeerrssoonnnneess  eenn  FFrraannccee,,  ss''eesstt  
ééggaalleemmeenntt  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  ssuurr  llee  ffrroonntt  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ddooppaaggee..  
EEnn  ddéécceemmbbrree  22001100,,  ll''ééqquuiippee  dduu  ccoolloonneell  TThhiieerrrryy  BBoouurrrreett  aa  ddéémmaanntteelléé  ddaannss  llee  mmêêmmee  mmooiiss  uunn  ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  
àà  CCaaeenn  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  dduu  ccyycclliissmmee  nnééoo--pprrooffeessssiioonnnneell  eett  uunn  rréésseeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ssttéérrooïïddeess  
aannaabboolliissaannttss  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  dduu  ccuullttuurriissmmee  àà  MMaarrsseeiillllee..  MMaaiiss  llee  pplluuss  bbeeaauu  ccoouupp  ddee  ffiilleett  ddee  ll''OOccllaaeesspp  rreessttee  llaa  ssaaiissiiee,,  lloorrss  
dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22000099,,  ddee  mmaattéérriieell  ddee  ppeerrffuussiioonn  ––  ddoonntt  ll''uussaaggee  eesstt  iinntteerrddiitt  ––  aauu  sseeiinn  ddee  ll''ééqquuiippee  dduu  vvaaiinnqquueeuurr,,  
ll''EEssppaaggnnooll  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  eett  ddee  ll''AAmméérriiccaaiinn  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg..  
  
""NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  DDAANNSS  UUNNEE  AANNNNÉÉEE  PPRRÉÉ--OOLLYYMMPPIIQQUUEE""  
CCeettttee  ddééccoouuvveerrttee  aa  mmoottiivvéé  ll''oouuvveerrttuurree  dd''uunnee  eennqquuêêttee  pprréélliimmiinnaaiirree  ––  ttoouujjoouurrss  eenn  ccoouurrss  ––  ppaarr  llee  ppaarrqquueett  ddee  PPaarriiss  eett  llaa  
vviissiittee,,  ffiinn  22001100,,  dd''uunnee  ééqquuiippee  dd''eennqquuêêtteeuurrss  aamméérriiccaaiinnss  qquuii  ss''iinnttéérreessssee  ddee  pprrèèss  aauuxx  ppeerrffoorrmmaanncceess  dduu  sseeppttuuppllee  
vvaaiinnqquueeuurr  ddee  llaa  GGrraannddee  BBoouuccllee  ddeeppuuiiss  qquu''iill  aa  ééttéé  aaccccuusséé  ppaarr  ssoonn  aanncciieenn  ééqquuiippiieerr,,  FFllooyydd  LLaannddiiss,,  ddee  ll''aavvooiirr  iinniittiiéé  aauu  
ddooppaaggee..  
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CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo,,  àà  qquuii  llee  ccoolloonneell  BBoouurrrreett  aa  eennsseeiiggnnéé  qquueellqquueess  pprriisseess  ddee  gguueerrrree  ((mmééddiiccaammeennttss  eett  sseerriinngguueess  ssaaiissiieess  eenn  
ppaaggaaiillllee  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  aammaatteeuurrss)),,  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  rrôôllee  ccrruucciiaall  qquuee  ddooiitt  ccoonnttiinnuueerr  àà  jjoouueerr  ll''OOccllaaeesspp  
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  qquuii  eesstt  ddeevveennuu  uunn  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  llee  ""ccrriimmee  oorrggaanniisséé"",,  ttoouutt  eenn  rreeggrreettttaanntt  llee  llaaxxiissmmee  ddee  
cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss..  
""NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  uunnee  aannnnééee  pprréé--oollyymmppiiqquuee,,  mmaaiiss  nnoouuss  nnee  ddeevvoonnss  ppaass  oouubblliieerr  qquuee  lleess  mmééddaaiilllleess  nnee  ddooiivveenntt  jjaammaaiiss  
êêttrree  oobbtteennuueess  àà  ttoouutt  pprriixx"",,  aa  rraappppeelléé  llaa  mmiinniissttrree  qquuii  aa  pprroommiiss  dd''iinniittiieerr  uunnee  aaccttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ssuurr  llaa  pprréévveennttiioonn,,  àà  ccôôttéé  
ddee  ll''aassppeecctt  rréépprreessssiiff..  
  
  

MMAARRTTAA  DDOOMMIINNGGUUEEZZ  AACCCCUUSSEEEE  DDEE  DDOOPPAAGGEE  PPAARR  UUNN  AAUUTTRREE  AATTHHLLEETTEE    

LLee  PPaarriissiieenn  --  99  jjaannvv..  22001111  
  
LL''aatthhllèèttee  eessppaaggnnoollee  MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz  eesstt  aaccccuussééee  ppaarr  uunn  aauuttrree  aatthhllèèttee,,  AAllbbeerrttoo  GGaarrcciiaa,,  ddee  ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  
aannaabboolliissaannttss,,  aassssuurree  llee  jjoouurrnnaall  EEll  PPaaiiss,,  cciittaanntt  llaa  ddééppoossiittiioonn  ddee  llaa  cchhaammppiioonnnnee  ddeevvaanntt  uunnee  jjuuggee  àà  MMaaddrriidd  ddaannss  llee  ccaaddrree  
ddee  ll''aaffffaaiirree  ""GGaallggoo""..  MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz,,  cchhaammppiioonnnnee  dduu  mmoonnddee  22000099  dduu  33..000000  mmèèttrreess  sstteeeeppllee,,  eesstt  ssoouuppççoonnnnééee  ddee  
ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  aannttii--ddooppaaggee  qquuii  aa  ééccllaabboouusssséé  eenn  ddéécceemmbbrree  llee  mmoonnddee  ddee  
ll''aatthhllééttiissmmee  eessppaaggnnooll..  MMaaiiss  cceettttee  ssppoorrttiivvee  ddee  3355  aannss,,  aaccttuueelllleemmeenntt  eenncceeiinnttee  eett  rreettiirrééee  mmoommeennttaannéémmeenntt  ddee  llaa  
ccoommppééttiittiioonn,,  ccllaammee  ssoonn  iinnnnoocceennccee..  
  
  
  

PPIIEERRRREE  BBOORRDDRRYY  ::  ""LL''UUCCII  NNEE  MMEENNTT  PPAASS,,  MMAAIISS......""    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  99  jjaannvv..  22001111  
  
VVooiillàà  pprrèèss  ddee  33  mmooiiss  eett  ddeemmii  qquuee  PPiieerrrree  BBoorrddrryy  aa  rreemmiiss  ssaa  lleettttrree  ddee  ddéémmiissssiioonn  dduu  ppoossttee  ddee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAggeennccee  
FFrraannççaaiissee  ddee  LLuuttttee  ccoonnttrree  llee  DDooppaaggee..  CCeett  hhoommmmee  ddee  7711  aannss,,  qquuii  nnee  ss''eesstt  ppaass  ffaaiitt  qquuee  ddeess  aammiiss  dduurraanntt  sseess  ssiixx  aannnnééeess  
àà  llaa  ttêêttee  ddee  ll''iinnssttaannccee  ffrraannççaaiissee,,  aavvaaiitt  aauu  mmooiinnss  llee  mméérriittee  ddee  nnee  ppaass  ssee  ccaacchheerr  eett  ssaavvaaiitt  aaggiirr,,  eett  sséévviirr..  PPoouurr  SSuudd--OOuueesstt,,  
iill  eesstt  rreevveennuu  ssuurr  ssaa  ddéémmiissssiioonn  eett  ssuurr  qquueellqquueess  ppooiinnttss  iimmppoorrttaannttss  ttoouucchhaanntt  aauu  ddooppaaggee..  MMaaiiss  ttoouutt  dd''aabboorrdd,,  cc''eesstt  ssuurr  ssoonn  
ddééppaarrtt  ddee  ll''AAFFLLDD  qquu''iill  rreevviieenntt,,  iill  eenn  eexxpplliiqquuee  lleess  rraaiissoonnss  ::  
""JJee  ssuuiiss  ppaarrttii  ppaarrccee  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  ssppoorrttss  ppaassssaaiieenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  tteemmppss  àà  ccoommpplliiqquueerr  llaa  ttââcchhee  ddee  
ll''AAggeennccee..  PPoouurr  llee  bbuuddggeett  22001100,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ffiinn  22000099,,  RRaammaa  YYaaddee  aa  ddééppoosséé  uunn  aammeennddeemmeenntt  ddeevvaanntt  llee  SSéénnaatt  qquuii  
ddiimmiinnuuaaiitt  ddee  mmooiittiiéé  nnoottrree  bbuuddggeett,,  eett  ccoommmmee  lleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  oonntt  pprrootteessttéé,,  eellllee  aa  ffiinnaalleemmeenntt  pprroommiiss  ddee  ddoonnnneerr  cceettttee  
ssoommmmee  ssuurr  ssoonn  pprroopprree  bbuuddggeett  dduu  mmiinniissttèèrree..  MMaaiiss  qquuaanndd  eesstt  aarrrriivvéé  llee  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr,,  sseess  sseerrvviicceess  nnoouuss  oonntt  eexxpplliiqquuéé  
qquu''oonn  nnoouuss  vveerrssaaiitt  llaa  pprreemmiièèrree  mmooiittiiéé,,  mmaaiiss  qquuee  ppoouurr  ll''aauuttrree,,  ccee  nn''ééttaaiitt  ppaass  ssûûrr..  JJ''aaii  ddoonncc  pprrootteessttéé  vviiggoouurreeuusseemmeenntt……  
ccee  qquuii  aa  ffoorrtteemmeenntt  ffââcchhéé  MMmmee  YYaaddee,,  qquuii  aa  vveerrsséé  ll''aarrggeenntt..  SSii  jjee  nn''aavvaaiiss  ppaass  ppaarrlléé  àà  llaa  pprreessssee  jjee  ccrrooiiss  qquu''eellllee  nnee  ll''aauurraaiitt  
ppaass  ffaaiitt..  EEnn  sseepptteemmbbrree  22001100,,  oonn  mm''aa  ffaaiitt  ccoommpprreennddrree  qquuee  cceettttee  ffooiiss  jjee  nn''aauurraaiiss  ppaass  ggaaiinn  ddee  ccaauussee  ppoouurr  llee  bbuuddggeett  
22001111..  JJ''aaii  ddoonncc  ddéémmiissssiioonnnnéé..  DDeevvooiirr  pplleeuurreerr  cchhaaqquuee  aannnnééee  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunn  bbuuddggeett  eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà  ll''iiddééee  
dd''iinnddééppeennddaannccee  qquuee  ddooiitt  aavvooiirr  nnoottrree  aaggeennccee..""  ppooiinnttaanntt  bbiieenn  iiccii,,  lleess  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  dduu  ssyyssttèèmmee  ffrraannççaaiiss..    
EEnn  22000088  ssuurr  llee  TToouurr,,  ééttaaiitt  nnoottaammmmeenntt  pprriiss,,  SScchhuummaacchheerr,,  RRiiccccoo  oouu  bbiieenn  KKoohhll..  UUnnee  aaffffaaiirree  qquuii  aa,,  sseelloonn  lluuii,,  ffaaiitt  pprreennddrree  
ccoonnsscciieennccee  ddee  ll''oommnniipprréésseennccee  dduu  ddooppaaggee  àà  cceerrttaaiinneess  iinnssttaanncceess  ::  ""LLeess  ccoouurreeuurrss  aavvaaiieenntt  mmaanniiffeesstteemmeenntt  ll''hhaabbiittuuddee  ddee  
ppoouuvvooiirr  ss''aarrrraannggeerr  aavveecc  lleess  ccoonnttrrôôlleess……  CCeettttee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  nnoouuss  aa  mmiiss  àà  ppaarrtt..  VViissiibblleemmeenntt,,  cceellaa  ggêênnaaiitt..  OOnn  aauurraaiitt  
pprrééfféérréé  qquuee  ll''oonn  ttrroouuvvee  mmooiinnss  ddee  ttrriicchheeuurrss  eett  qquuee  ll''oonn  nn''eenn  ppaarrllee  ppaass..  EEnn  rrééaalliittéé  cceellaa  aa  bbeeaauuccoouupp  aaiiddéé  lleess  aaggeenncceess  
aannttiiddooppaaggee  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss,,  qquuii  ccoommmmeennççaaiieenntt  àà  aaggiirr..  OOnn  aa,,  ppaarr  cceettttee  aaccttiioonn,,  mmoonnttrréé  qquu''iill  yy  aavvaaiitt  uunn  ccoonnttrreeppooiiddss  aauuxx  
ffééddéérraattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..""  MMaaiiss  BBoorrddrryy  ss''eesstt  ttoouujjoouurrss  hheeuurrttéé  ccoonnttrree  ll''UUCCII,,  eett  iill  nn''eenn  ddééccoollèèrree  ppaass  ::  
""PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  nnoouuss  nn''aavvoonnss  pplluuss  vvrraaiimmeenntt  eeuu  llaa  mmaaiinn  ssuurr  lleess  ccoonnttrrôôlleess..  MMaaiiss  ddaannss  uunn  rrôôllee  dd''oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  nnoouuss  aavvoonnss  
ddéécceelléé  pplluussiieeuurrss  aannoommaalliieess  ssuurr  llee  TToouurr  22000099..  EEnn  22001100,,  ccee  ssoonntt  ccaarrrréémmeenntt  ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddee  ll''AAMMAA  qquuii  oonntt  ddéécceelléé  
uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd''aannoommaalliieess  ddaannss  lleess  ccoonnttrrôôlleess  rrééaalliissééss  ppaarr  ll''UUnniioonn  CCyycclliissttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))..  AAlloorrss,,  qquuaanndd  eellllee  
ccllaammee  qquu''eellllee  eesstt  llaa  ffééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  rrééaalliissee  llee  pplluuss  ddee  ccoonnttrrôôlleess,,  ll''UUCCII  nnee  mmeenntt  ppaass..  MMaaiiss  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaa  
mméétthhooddee  rreessttee  ppoossééee..""  ddiitt--iill..  
IIll  eenn  vviieenntt  àà  éévvooqquueerr  llee  ddooppaaggee  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ssppoorrttss..  PPoouurr  lluuii,,  iill  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  pprréésseenntt,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt  ssee  ddoonnnneerr  lleess  
mmooyyeennss  ddee  llee  pprroouuvveerr  ::  ""LLaa  pprreessssee  aa  ssuurrttoouutt  rreelleevvéé  lleess  ccaass  ddaannss  llee  ccyycclliissmmee..  LLee  ccyycclliissmmee  eesstt  ttrrèèss  ppooppuullaaiirree""  ddiitt--iill..  ""IIll  yy  
eenn  aa  ssûûrreemmeenntt  ddaannss  dd''aauuttrreess  ssppoorrttss..  MMaaiiss  llee  pprroobbllèèmmee  ccee  ssoonntt  lleess  mmooyyeennss  ddoonntt  ppeeuuvveenntt  ddiissppoosseerr  cceerrttaaiinnss  ppoouurr  ssee  
ddooppeerr  eett  éécchhaappppeerr  aauuxx  ccoonnttrrôôlleess  eett  àà  ll''aannaallyyssee  ppoossiittiivvee  dduu  ccoonnttrrôôllee..  IIll  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  pplluuss  ddee  mmooyyeennss  ddaannss  dd''aauuttrreess  
ddiisscciipplliinneess..  OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  nnoonn  pplluuss  ttrroopp  eenn  vvoouullooiirr  aauu  ffoooottbbaallll……  ttaanntt  qquu''oonn  nn''aa  ppaass  ttrroouuvvéé..""  
EEtt  ss''iill  oonn  nnee  ttrroouuvvee  ppaass,,  cc''eesstt  ssaannss  ddoouuttee  ccaarr  ll''oonn  nnee  cchheerrcchhee  ppaass  bbiieenn,,  eett  ppaass  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  ::  ""IIll  yy  aa  ppeeuutt--êêttrree  uunn  
pprroobbllèèmmee  ddee  qquuaalliittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss..  OOnn  ppaarrllee  dd''aavvaannttaaggee  ddaannss  llee  ccyycclliissmmee..  IIll  yy  aa  ppeeuutt--êêttrree  ééggaalleemmeenntt  ddeess  
ssppéécciiaalliisstteess  dduu  ddooppaaggee  qquuii  ssaavveenntt  ccoommmmeenntt  ppaasssseerr  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmaaiilllleess..  [[......]]  LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  dd''aannaallyyssee  aa  
ddoonncc  bbeessooiinn  dd''êêttrree  aamméélliioorréé  aauu  nniivveeaauu  mmoonnddiiaall..  OOnn  yy  vviieenntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt..  NNoottaammmmeenntt  aavveecc  lleess  ssiiggnneess  iinnddiirreeccttss  ddee  
ddooppaaggee..  LLee  pprroobbllèèmmee  cc''eesstt  qquuee  ppoouurr  ddééccllaarreerr  qquueellqquu''uunn  ppoossiittiiff  iill  ffaauutt  ttrroouuvveerr  qquueell  pprroodduuiitt  iill  aa  pprriiss  eett  àà  qquueell  mmoommeenntt  
ddee  ffaaççoonn  pprréécciissee..  OOnn  vvaa  ffoorrccéémmeenntt  yy  aarrrriivveerr,,  ccaarr  llaa  mmééddeecciinnee  ffaaiitt  ddeess  pprrooggrrèèss,,  llaa  ttooxxiiccoollooggiiee  aauussssii..  IIll  ffaauuddrraa  ddeess  ssiiggnneess  
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oobbjjeeccttiiffss..  CCaarr  eennssuuiittee,,  iill  ffaauuddrraa  pprroouuvveerr  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  qquu''uunn  aatthhllèèttee  eesstt  ddooppéé  oouu  qquu''iill  nnee  ll''eesstt  ppaass..  IIll  ffaauutt  qquuee  lleess  
mméétthhooddeess  eett  lleess  tteecchhnniiqquueess  ssooiieenntt  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ppoossssiibblleess,,  eett  iinnccoonntteessttaabblleess,,  ccaarr  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  lleess  ssppoorrttiiffss  ssee  
bbaatttteenntt  ssuurr  llaa  pprrooccéédduurree  dd''aavvaannttaaggee  qquuee  ssuurr  llee  ffoonndd..""  
  
  

MMCCQQUUAAIIDD  ::  ""NNOOUUSS  NN''AAVVOONNSS  RRIIEENN  RREEÇÇUU""    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  1100  jjaannvv..  22001111  
  
HHiieerr,,  llee  qquuoottiiddiieenn  eessppaaggnnooll  EEll  PPaaiiss,,  rraappppoorrttaaiitt  qquuee  llaa  ffééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  aavvaaiitt  ttrraannssmmiiss  llee  ccaass  CCoonnttaaddoorr  àà  ll''UUCCII  eett  àà  
ll''AAMMAA  eett  qquu''eellllee  ssoouuhhaaiittaaiitt  qquuee  ccee  ssooiitt  lleess  ddeeuuxx  iinnssttaanncceess  mmoonnddiiaalleess  qquuii  ttiirreenntt  aauu  ccllaaiirr  cceettttee  aaffffaaiirree..  PPaatt  MMccQQuuaaiidd,,  llee  
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''UUnniioonn  CCyycclliissttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  aa  ddéémmeennttii  cceess  rraappppoorrttss  aauupprrèèss  ddee  CCyycclliinnggWWeeeekkllyy  ::  
""DDeeppuuiiss  vveennddrreeddii,,  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  jj''aaii  qquuiittttéé  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  ll''UUCCII,,  nnoouuss  aavvoonnss  rriieenn  rreeççuu  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ssuurr  
CCoonnttaaddoorr..  NNoouuss  nn''aavvoonnss  eeuu  aauuccuunn  ccoonnttaacctt  aavveecc  eeuuxx  ssuurr  cceettttee  aaffffaaiirree..""  ddiitt--iill,,  aajjoouuttaanntt  qquu''iill  aavvaaiitt  mmêêmmee  pprriiss  ccoonnttaacctt  
aavveecc  ssoonn  bbuurreeaauu  ppoouurr  llee  ccoonnffiirrmmeerr..  AAlloorrss  ppoouurr  lluuii,,  iill  yy  aa  uunnee  sseeuullee  eett  uunniiqquuee  iissssuuee  ::  
""LLee  ssyyssttèèmmee  eesstt  aaiinnssii  ffaaiitt  qquuee  cc''eesstt  llaa  ffééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  qquuii  ddooiitt  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn..""  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  AALLBBEERRTTOO  LLEEOONN  RREETTRROOUUVVEE  PPEENNDDUU  

OOuueesstt--FFrraannccee  --  1111  jjaannvv..  22001111  
  
LL''aanncciieenn  ccoouurreeuurr  eessppaaggnnooll  ddee  VVTTTT  AAllbbeerrttoo  LLeeoonn  aa  ééttéé  rreettrroouuvvéé  ppeenndduu  àà  ssoonn  ddoommiicciillee  ddee  SSaann  LLoorreennzzoo  ddeell  EEssccoorriiaall  
((bbaannlliieeuuee  ddee  MMaaddrriidd)),,  lluunnddii  ssooiirr,,  ppaarr  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ssaa  ffaammiillllee..  MMiiss  eenn  eexxaammeenn  ddeeppuuiiss  llee  1122  ddéécceemmbbrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  
ddee  ll''aaffffaaiirree  GGaallggoo,,  ppoouurr  ""ddéélliitt  ccoonnttrree  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  eett  ttrraaffiicc  ddee  ssuubbssttaanncceess  iilllliicciitteess"",,  LLeeoonn  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé  cciittéé  ddaannss  
ll''aaffffaaiirree  PPuueerrttoo  eenn  22000066..    
  
  

LLEE  RRUUSSSSEE  NNIIKKOOLLAAÏÏ  PPAANNKKRRAATTOOVV  SSUUSSPPEENNDDUU  DDEEUUXX  AANNSS      

LL''EEqquuiippee..ffrr  --  1111  jjaannvv..  22001111  
  
LLee  RRuussssee  NNiikkoollaaïï  PPaannkkrraattoovv,,  aarrrrêêttéé  ppoouurr  ddéétteennttiioonn  ddee  mmaattéérriieell  ddee  ttrraannssffuussiioonn  eenn  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  
ddeeuuxx  aannss,,  aa  aannnnoonnccéé  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  rruussssee  ddee  sskkii..  EEnn  sseepptteemmbbrree,,  PPaannkkrraattoovv  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  llaa  SSuuiissssee  
eett  ll''AAuuttrriicchhee  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  2222  aammppoouulleess  dd''AAccttoovveeggiinn  eett  dduu  mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinnttrraavveeiinneeuussee..  
LL''AAccttoovveeggiinn  nnee  ffiigguurree  ppaass  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  iinntteerrddiittss  ddee  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee,,  mmaaiiss  llee  mmaattéérriieell  ddee  
ttrraannssffuussiioonn,,  lluuii,,  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunnee  pprreeuuvvee  ddee  ddooppaaggee..  PPaannkkrraattoovv,,  2288  aannss,,  ccoommppttee  àà  ssoonn  ppaallmmaarrèèss  ddeeuuxx  
mmééddaaiilllleess  mmoonnddiiaalleess  aavveecc  llee  rreellaaiiss  rruussssee  ((bbrroonnzzee  eenn  22000055  eett  aarrggeenntt  22000077))..  
  
  

LL''UUCCII  IINNTTEERRDDIITT  DDII  LLUUCCAA  DDEE  CCOOUURRIIRR  GGRRAATTUUIITTEEMMEENNTT    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  1111  jjaannvv..  22001111  
  
AAlloorrss  qquu''hhiieerr,,  DDaanniilloo  DDii  LLuuccaa  ss''eesstt  ffaaiitt  uunnee  jjooiiee  dd''aannnnoonncceerr  qquu''iill  ccoouurrrraaiitt  ssoouuss  llee  mmaaiilllloott  KKaattuusshhaa  dduurraanntt  llaa  ssaaiissoonn  22001111,,  
ssaannss  ppeerrcceevvooiirr  llee  mmooiinnddrree  ssoouuss..  LL''UUCCII  eesstt  iinntteerrvveennuuee  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  ppaarr  ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  ssoonn  ppoorrttee--ppaarroollee,,  EEnnrriiccoo  
CCaarrppaannii  aaffiinn  dd''aappppoorrtteerr  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss..  EEnn  eeffffeett,,  ccee  ddeerrnniieerr,,  ccoonnttaaccttéé  ppaarr  VVeelloonnaattiioonn,,  aa  eexxpplliicciitteemmeenntt  aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  
ssoolluuttiioonn  ttrroouuvvééee  ppaarr  DDii  LLuuccaa  eett  AAnnddrree  TTcchhmmiill,,  llee  mmaannaaggeerr  ddee  llaa  KKaattuusshhaa,,  nnee  ccoonnvveennaaiitt  ccllaaiirreemmeenntt  ppaass..    
""SSii  DDii  LLuuccaa  vveeuutt  vvrraaiimmeenntt  rreevveenniirr  ddaannss  llee  ccyycclliissmmee,,  iill  ddooiitt  dd''aabboorrdd  ppaayyeerr  llaa  ssaannccttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  117733  000000  eeuurrooss  lliiééee  àà  
ssaa  vviioollaattiioonn  dduu  ccooddee  aannttiiddooppaaggee..  AApprrèèss  cceellaa,,  ssaa  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  ddooiitt  pprréésseenntteerr  ssoonn  ccoonnttrraatt  àà  ll''UUCCII  aaffiinn  qquuee  cceelluuii--ccii  ssooiitt  
eexxaammiinnéé  ppaarr  EErrnnsstt  &&  YYoouunngg..  SSii  ttoouutt  eesstt  ffaaiitt  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  ddee  ll''UUCCII  eett  qquu''iill  yy  aa  uunn  aaccccoorrdd  ccoonnjjooiinntt  --  ccee  qquuii  
ssiiggnniiffiiee  uunn  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  ppoouurr  llee  ccoouurreeuurr  --  iill  lluuii  sseerraa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoouurriirr""  
CCaarr  eenn  eeffffeett,,  vvooiillàà  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  pprriinncciippaallee  àà  ttiirreerr  ddeess  ppaarroolleess  dd''EEnnrriiccoo  CCaarrppaannii..  DDaanniilloo  DDii  LLuuccaa  ddooiitt  êêttrree  ppaayyéé,,  eett  aauu  
mmiinniimmuumm,,  ccee  ddooiitt  êêttrree  ddee  3333  000000  eeuurrooss..  LL''UUCCII  aa  àà  ccooeeuurr  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  cceettttee  mmeessuurree,,  ccaarr  eellllee  ggaarraannttiitt  llaa  ssééccuurriittéé  
ddee  cchhaaqquuee  ccoouurreeuurr,,  eett  qquu''iimmppoorrttee  ssii  cceelluuii--ccii  aa  ééttéé  pprriiss  ppoouurr  ddooppaaggee..    
""CCee  nn''eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddee  ffaaiirree  ppaarrttiiee  dd''uunnee  ééqquuiippee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ssaannss  ssaallaaiirree..  LLee  ccyycclliissmmee  eesstt  uunn  ssppoorrtt  pprrooffeessssiioonnnneell,,  
qquuii  aa  ffoouurrnnii  ddee  ggrraannddss  eeffffoorrttss  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  ssaa  ssttrruuccttuurree  eett  pprroottééggeerr  lleess  ccoouurreeuurrss,,  eett  ppeerrssoonnnnee  
nnee  ppeeuutt  ddoonncc  ffaaiirree  eenn  ffaaiirree  ppaarrttiiee  ggrraattuuiitteemmeenntt..""  
LL''iittaalliieenn,,  qquuii  ssee  ddiissaaiitt  ""uunn  hhoommmmee  nnoouuvveeaauu""  hhiieerr  ddaannss  llaa  GGaazzzzeettttaa  ddeelllloo  SSppoorrtt,,  rreevviieenntt  ddee  pplluuss  dd''uunn  aann  ddee  ssuussppeennssiioonn  
ssuuiittee  àà  ssoonn  ddoouubbllee  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  ll''EEPPOO  CCeerraa  ssuurr  llee  TToouurr  dd''IIttaalliiee  22000099..  
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RRIICCCCOO::  ""PPOOSSSSIIBBLLEE  DDEE  GGAAGGNNEERR  LLEE  GGIIRROO  SSAANNSS  DDOOPPAAGGEE""  

OOuueesstt--FFrraannccee  --  1111  jjaannvv..  22001111  
  
AA  ll''ooccccaassiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ll''ééqquuiippee  VVaaccaannssoolleeiill,,  RRiiccccaarrddoo  RRiiccccoo  eenn  aa  pprrooffiittéé  ppoouurr  ddéévvooiilleerr  sseess  oobbjjeeccttiiffss..  AAvvaanntt  
ddee  ppeennsseerr  aauu  TToouurr  --""OOnn  vveerrrraa  aapprrèèss  llee  GGiirroo""--,,  llee  ssuullffuurreeuuxx  ggrriimmppeeuurr  iittaalliieenn  eessppèèrree  dd''aabboorrdd  bbrriilllleerr  ssuurr  ssoonn  ttoouurr  nnaattiioonnaall..  
""LLee  GGiirroo  eesstt  mmoonn  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiiff,,  aa  ddééccllaarréé  RRiiccccoo  àà  ddhhnneett..bbee..  BBiieenn  ssûûrr,,  jjee  vveeuuxx  ggaaggnneerr,,  mmaaiiss  uunnee  ppllaaccee  ssuurr  llee  ppooddiiuumm  
sseerraaiitt  ddééjjàà  uunn  bboonn  rrééssuullttaatt..  EEtt  oouuii,,  ggaaggnneerr  llee  GGiirroo  ssaannss  ddooppaaggee  eesstt  ppoossssiibbllee..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  ffaauutt  ttrraavvaaiilllleerr,,  eett  ffaaiirree  
vvoottrree  mmééttiieerr  pprroopprreemmeenntt""..  CCeett  aauuttoommnnee,,  RRiiccccoo  ss''eesstt  eennttrraaîînnéé  aavveecc  llee  ttrrèèss  rreessppeeccttéé  AAllddoo  SSaassssii,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  
ddééccééddéé  dd''uunnee  ttuummeeuurr  eenn  ddéécceemmbbrree..  ""AAllddoo  eesstt  mmoorrtt,,  mmaaiiss  ssoonn  eesspprriitt  vviitt  ttoouujjoouurrss  ddaannss  llee  cceennttrree  MMaappeeii,,  aassssuurree  llee  
ccoouurreeuurr  iittaalliieenn  ddee  2277  aannss..  JJee  ttrraavvaaiillllee  mmaaiinntteennaanntt  aavveecc  ddeess  ggeennss  qquuii  oonntt  ccoollllaabboorréé  aavveecc  lluuii  ppeennddaanntt  1155  aannss,,  eett  qquuii  
uuttiilliisseenntt  cceess  mméétthhooddeess..  TTrraavvaaiillllee  aavveecc  AAllddoo  aa  ééttéé  ttrrèèss  bboonn  ppoouurr  iimmaaggee,,  cc''eesstt  vvrraaii,,  mmaaiiss  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  cc''eesstt  dd''oobbtteenniirr  
ddeess  rrééssuullttaattss""..  RRiiccccoo  ddéébbuutteerraa  ssaa  ssaaiissoonn  ppaarr  llee  GGPP  LLaa  MMaarrsseeiillllaaiissee  llee  3311  jjaannvviieerr..  
  
  

FFOOOOTT--AANNTTII  DDOOPPAAGGEE::  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  LLIISSTTEE  DDEE  LL''AAMMAA    

PPrreessssaaffrriikk  --  1122  jjaannvv..  22001111  
  
LL''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  aa  ppuubblliiéé  uunnee  nnoouuvveellllee  lliissttee  ddeess  ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess  eett  uunn  nnoouuvveeaauu  ssttaannddaarrdd  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  àà  uussaaggee  tthhéérraappeeuuttiiqquuee,,  qquuii  aa  pprriiss  eeffffeett  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22001111..    
LLaa  LLiissttee  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  --  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ttrroouuvvééee  ddaannss  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  àà  ll''aappppuuii  ssuurr  llaa  ddrrooiittee  ddee  llaa  ppaaggee  --  eesstt  ll''uunnee  
ddeess  ppiieerrrreess  aanngguullaaiirreess  ddee  llaa  lluuttttee  hhaarrmmoonniissééee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  EEllllee  iinnddiiqquuee  lleess  ssuubbssttaanncceess  eett  mméétthhooddeess  iinntteerrddiitteess  
ddaannss  llee  ssppoorrtt,,  eett  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eesstt  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  oonntt  aaddooppttéé  llee  CCooddee  mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee..    
LLaa  lliissttee  22001111  rreeffllèèttee  lleess  ddeerrnniièèrreess  aavvaannccééeess  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  pprrooppoossee  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  cchhaannggeemmeennttss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
llaa  lliissttee  22001100..  LLeess  cchhaannggeemmeennttss  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ssoonntt  ::    
••  NNoouuvveellllee  ccaattééggoorriiee  ""SS00..  ssuubbssttaanncceess  nnoonn  aapppprroouuvvééeess""  ::  cceettttee  sseeccttiioonn  ssee  rrééffèèrree  àà  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  ssaannss  aapppprroobbaattiioonn  
ooffffiicciieellllee  aaccttuueellllee  ppoouurr  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  cchheezz  ll''hhuummaaiinn  ((ccaarr  iillss  ssoonntt  ssooiitt  eenn  ccoouurrss  dd''ééllaabboorraattiioonn  ssooiitt  
aabbaannddoonnnnééss))..    
••  LLee  ssttiimmuullaanntt  mmeetthhyyllhheexxaanneeaammiinnee  aa  ééttéé  ttrraannssfféérréé  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ssttiimmuullaannttss  ssppéécciiffiiqquueess..  CCoommmmee  aannnnoonnccéé  llee  mmooiiss  
ddeerrnniieerr,,  cceettttee  ssuubbssttaannccee  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  pprréésseennttee  ddaannss  lleess  ssuupppplléémmeennttss  nnuuttrriittiioonnnneellss  eett  ppeeuutt  êêttrree  pprréésseennttééee  ssoouuss  
ddeess  nnoommss  ddiifffféérreennttss,,  yy  ccoommpprriiss  ""ll''hhuuiillee  ddee  ggéérraanniiuumm""  oouu  ""eexxttrraaiitt  ddee  rraacciinnee  ddee  ggeerraanniiuumm""..  LLeess  jjoouueeuurrss  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  
ddeemmaannddeerr  ccoonnsseeiill  àà  lleeuurr  cclluubb  oouu  aassssoocciiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  aavvaanntt  ddee  pprreennddrree  ttoouutt  ssuupppplléémmeenntt..    
••  PPrrééppaarraattiioonnss  ddéérriivvééeess  ddeess  ppllaaqquueetttteess  ((PPDDPP,,  cceennttrriiffuuggaattiioonn  ssaanngguuiinnee))  ::  ttoouutteess  lleess  vvooiieess  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoonntt  
ddééssoorrmmaaiiss  aauuttoorriissééeess..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  ll''iinnjjeeccttiioonn  iinnttrraammuussccuullaaiirree  nn''eesstt  pplluuss  iinntteerrddiittee  eett  ddoonncc  oonn  nn''aa  pplluuss  bbeessooiinn  dd''uunnee  
AAUUTT..  LL''iinnjjeeccttiioonn  llooccaallee  nn''aa  pplluuss  bbeessooiinn  dd''êêttrree  ddééccllaarrééee  ((vvooiirr  ccii--ddeessssoouuss))..    
  
DDééccllaarraattiioonn  dd''uuttiilliissaattiioonn    
LL''oobblliiggaattiioonn  ddee  ddééccllaarreerr  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  ssuubbssttaanncceess  aauuttoorriissééeess  nn''eexxiissttee  pplluuss..  IIll  ss''aaggiitt  ddee  ll''iinnhhaallaattiioonn  ddee  
ssaallbbuuttaammooll  ((mmaaxxiimmuumm  ddee  11660000  mmiiccrrooggrraammmmeess  ppaarr  jjoouurr))  eett  llee  ssaallmmééttéérrooll,,  ll''uuttiilliissaattiioonn  llooccaallee  ddee  ccoorrttiiccooïïddeess,,  eett  
ll''uuttiilliissaattiioonn  llooccaallee  ddeess  pprrééppaarraattiioonnss  ddéérriivvééeess  ddeess  ppllaaqquueetttteess..    
  
PPrrooccéédduurree  dd''AAUUTT    
UUnnee  cchhoossee  qquuii  nn''aa  ppaass  cchhaannggéé  eesstt  qquuee  llee  ffoorrmmoottéérrooll,,  llaa  tteerrbbuuttaalliinnee  eett  dd''aauuttrreess  bbêêttaa--22  aaggoonniisstteess  ((ssaallbbuuttaammooll  ppaarr  vvooiiee  
nnaassaallee  àà  ll''eexxcceeppttiioonn  eett  llee  ssaallmmééttéérrooll))  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  iinntteerrddiittss  eett,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  nnéécceessssiitteenntt  uunnee  AAUUTT  aavvaanntt  ddee  ppoouuvvooiirr  
êêttrree  uuttiilliissééss..  LLaa  ddeemmaannddee  dd''AAUUTT  ppoouurr  cceess  ssuubbssttaanncceess  ddooiitt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééee  dd''uunn  ddoossssiieerr  mmééddiiccaall  ccoommpplleett  tteell  qquuee  
ssttiippuulléé  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  ""LL''aasstthhmmee  --  ddeess  eexxiiggeenncceess  mmiinniimmaalleess""..    
LLaa  cciirrccuullaaiirree  qquuii  aa  ééttéé  eennvvooyyééee  eenn  ddéécceemmbbrree  àà  ttoouutteess  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  aauuxx  cclluubbss  ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  
ccoommppééttiittiioonnss  ddee  ll''UUEEFFAA  ddoonnnnee  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss  ssuurr  llaa  LLiissttee  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  22001111..  EEllllee  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  ttrroouuvvééee  
ddaannss  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ssuurr  llaa  ddrrooiittee  ddee  llaa  ppaaggee..    
  
  

PPEEUUTT--OONN  SSEE  DDOOPPEERR  DDAANNSS  LLEE  CCRROOSSSSFFIITT  ??  

SSppoorrtt  iiss  EEvveerryywwhheerree  --  1122  jjaannvv..  22001111  
  
VVooiillàà  uunnee  qquueessttiioonn  qquuii  mm’’aa  ssoouuvveenntt  ééttéé  ppoossééee  ::  qquu’’eenn  eesstt--iill  dduu  ddooppaaggee  ddaannss  llee  CCrroossssFFiitt  ??  LLaa  qquueessttiioonn  eesstt  llééggiittiimmee  ::  lleess  
pprreessttaattiioonnss  ddeess  aatthhllèètteess  CCrroossssFFiitt  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ssoonntt  ssoouuvveenntt  àà  ppeeiinnee  ccrrooyyaabblleess..  
LLaa  rrééppoonnssee  eesstt  ssiimmppllee  ::  lleess  CCrroossssFFiitt  GGaammeess  eett  ttoouutteess  lleess  ccoommppééttiittiioonnss  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  rreessppeecctteenntt  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  
mmaattiièèrree  ddee  ddooppaaggee  ddee  llaa  WWoorrlldd  AAnnttii--DDooppiinngg  AAggeennccyy  ((WWAADDAA))..  
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ddeeuuxx  aatthhllèètteess  oonntt  ééttéé  ddiissqquuaalliiffiiééss,,  aa  ppoosstteerriioorrii,,  ddeess  ddeerrnniieerrss  CCrroossssFFiitt  GGaammeess,,  BBeenn  BBeerrggeerroonn  eett  DDeerreekk  
MMoohhaammmmeedd,,  ddee  CCrroossssFFiitt  NNeeww  EEnnggllaanndd..  CCee  qquuii  aa  iimmpplliiqquuéé  uunnee  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ccllaasssseemmeenntt  ppaarr  ééqquuiippee,,  ppuuiissqquuee  CCrroossssFFiitt  
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NNeeww  EEnnggllaanndd  ss’’ééttaaiitt  ccllaasssséé  ddeeuuxxiièèmmee  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  ppaarr  ééqquuiippee..  
IIllss  nn’’aavvaaiieenntt  ppoouurrttaanntt  bbuu  qquu’’uunnee  bbooiissssoonn  éénneerrggééttiiqquuee  qquueellccoonnqquuee,,  llee  JJaacckk33dd,,  vveenndduuee  eenn  mmaaggaassiinn  ((eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  iiccii  
aacchheettééee  ddaannss  uunnee  bboouuttiiqquuee  GGNNCC))..  CCeettttee  bbooiissssoonn  ccoonntteennaaiitt  eenn  ffaaiitt  ddee  llaa  GGeerraannaammiinnee  ((uunnee  ffoorrmmee  ddee  
MMeetthhyyllhheexxaannaammiinnee)),,  uunn  ssttiimmuullaanntt..  
LLeess  aatthhllèètteess  CCrroossssFFiitt  ssoonntt  ddoonncc  tteessttééss  sseelloonn  lleess  mmêêmmeess  ccrriittèèrreess  qquuee  lleess  aatthhllèètteess  ddee  llaa  NNBBAA,,  ddee  llaa  NNFFLL,,  ddee  llaa  MMLLBB  eett  ddee  
llaa  NNCCAAAA..  
  
VVooiiccii  lleess  ttyyppeess  ddee  ddooppaanntt  iinntteerrddiittss  ((lliissttee  nnoonn--ccoommppllèèttee))  ::  
••SSttiimmuullaannttss  ::  aammpphheettaammiinnee  ((AAddddeerraallll));;  ccaaffffeeiinnee  ((gguuaarraannaa));;  ccooccaaiinnee;;  eepphheeddrriinnee;;  ffeennfflluurraammiinnee  ((FFeenn));;  
mmeetthhaammpphheettaammiinnee;;  mmeetthhyyllpphheenniiddaattee  ((RRiittaalliinn));;  pphheenntteerrmmiinnee  ((PPhheenn));;  ssyynneepphhrriinnee  ((bbiitttteerr  oorraannggee));;  eettcc..  
••SSttéérrooïïddeess  AAnnaabboolliissaannttss  ::  bboollddeennoonnee;;  cclleennbbuutteerrooll;;  DDHHEEAA;;  nnaannddrroolloonnee;;  ssttaannoozzoollooll;;  tteessttoosstteerroonnee;;  mmeetthhaasstteerroonnee;;  
aannddrroosstteenneeddiioonnee;;  nnoorraannddrroosstteenneeddiioonnee;;  mmeetthhaannddiieennoonnee;;  eettiioocchhoollaannoolloonnee;;  ttrreennbboolloonnee;;  eettcc..  
••DDiiuurrééttiiqquueess  eett  aauuttrreess  aaggeennttss  mmaassqquuaannttss  ::  bbuummeettaanniiddee;;  cchhlloorrootthhiiaazziiddee;;  ffuurroosseemmiiddee;;  hhyyddrroocchhlloorrootthhiiaazziiddee;;  pprroobbeenneecciidd;;  
ssppiirroonnoollaaccttoonnee  ((ccaannrreennoonnee));;  ttrriiaammeetteerreennee;;  ttrriicchhlloorrmmeetthhiiaazziiddee;;  eettcc..  
••HHoorrmmoonneess  ppeeppttiiddiiqquueess  ::  ggrroowwtthh  hhoorrmmoonnee((hhGGHH));;  hhuummaann  cchhoorriioonniicc  ggoonnaaddoottrrooppiinn  ((hhCCGG));;  eerryytthhrrooppooiieettiinn  ((EEPPOO));;  eettcc..  
••AAnnttii--ooeessttrrooggèènneess  ::  aannaassttrroozzoollee;;  ttaammooxxiiffeenn;;  ffoorrmmeessttaannee;;  33,,1177--ddiiooxxoo--eettiioocchhooll--11,,44,,66--ttrriieennee((AATTDD)),,  eettcc..  
••BBeettaa--22  AAggoonniissttss  ::  bbaammbbuutteerrooll;;  ffoorrmmootteerrooll;;  ssaallbbuuttaammooll;;  ssaallmmeetteerrooll;;  eettcc..  
EEtt  aatttteennttiioonn  ::  cceettttee  lliissttee  nn’’eesstt  ppaass  eexxhhaauussttiivvee,,  ccoommmmee  eenn  ttéémmooiiggnneenntt  lleess  ««  EEtt  CCeetteerraa  »»..  DDee  pplluuss,,  ttoouuttee  ddrroogguuee  
aappppaarreennttééee  àà  cceess  pprroodduuiittss  rreellèèvvee  ddee  llaa  mmêêmmee  iinntteerrddiiccttiioonn..  EEtt  ssoonntt  iinntteerrddiittss  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  ttrraannssffuussiioonn  ssaanngguuiinnee,,  
eettcc..  
LLaa  ppoolliittiiqquuee  eesstt  cceellllee  ddee  llaa  ttoolléérraannccee  zzéérroo  !!  TToouutt  ccoommppééttiitteeuurr  tteessttéé  ppoossiittiiff  ssee  vveerrrraa  ddiissqquuaalliiffiiéé,,  ddeevvrraa  rreennddrree  ttoouuss  lleess  
pprriixx  eett  ppeeuutt  êêttrree  iinntteerrddiitt  ddee  ttoouuttee  ccoommppééttiittiioonn  ffuuttuurree..  BBeenn  BBeerrggeerroonn  eett  DDeerreekk  MMoohhaammmmeedd,,  eenn  pplluuss  dd’’êêttrree  ddiissqquuaalliiffiiééss,,  
ddeevvrroonntt  ssuubbiirr  ddeess  tteessttss  ssyyssttéémmaattiiqquueess  ppoouurr  ttoouuttee  ccoommppééttiittiioonn  ffuuttuurree..  
LLeess  tteessttss  dd’’uurriinnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffaaiitt  ssuuiivvaanntt  llee  ccllaasssseemmeenntt  oouu  ddee  mmaanniièèrree  aallééaattooiirree,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquuee  ttoouutt  aatthhllèèttee  iinnssccrriitt  àà  
llaa  ccoommppééttiittiioonn  ((ddeeppuuiiss  lleess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess))  rriissqquuee  dd’’êêttrree  tteessttéé..  
LLee  CCrroossssFFiitt  ssee  vveeuutt  uunnee  mméétthhooddee  ddee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  cceennttrrééee  ssuurr  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  ffoonnccttiioonnnnaalliittéé  dduu  ccoorrppss..  IIll  eesstt  
llooggiiqquuee  qquuee  cceess  vvaalleeuurrss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonncciilliiaabblleess  aavveecc  llaa  pprriissee  ddee  pprroodduuiittss  ddaannggeerreeuuxx..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  CCrroossssFFiitt  GGaammeess  
ssee  vveeuulleenntt  ccoommmmee  uunnee  vviittrriinnee  ddeess  mméétthhooddeess  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  CCrroossssFFiitt,,  eett  uunn  éévvéénneemmeenntt  qquuii  éélliitt  ll’’hhoommmmee  eett  llaa  ffeemmmmee  
lleess  pplluuss  ««  ffiitt  »»  ddee  llaa  ppllaannèèttee..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aaffffiirrmmaattiioonn  nn’’aa  ddee  sseennss  qquuee  ssii  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  rreeppoosseenntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  
uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  ll’’eennttrraaîînneemmeenntt  eett  ppaass  ssuurr  uunn  qquueellccoonnqquuee  aaddjjuuvvaanntt  iillllééggaall..  PPeeuutt--êêttrree  pplluuss  qquuee  ddaannss  ttoouutt  aauuttrree  ssppoorrtt,,  llee  
ddooppaaggee  vvaa  vvrraaiimmeenntt  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’eesspprriitt  CCrroossssFFiitt..  
PPoouurr  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ss’’eennttrraaîînneenntt  eenn  CCrroossssFFiitt,,  jjee  nnee  ppeeuuxx  ddoonncc  qquuee  vvoouuss  eennccoouurraaggeerr  àà  vvéérriiffiieerr  ccee  qquuee  
ccoonnttiieennnneenntt  lleess  bbooiissssoonnss  eett  éévveennttuueellss  sshhaakkeess  qquuee  vvoouuss  pprreenneezz..  NNee  ffaaiitteess  ppaass  llaa  mmêêmmee  eerrrreeuurr  qquuee  BBeenn  BBeerrggeerroonn  eett  
DDeerreekk  MMoohhaammmmeedd  ((lliirree  lleeuurrss  eexxccuusseess  iiccii))..  CCoommmmee  llee  ddiitt  llee  ««  CCrroossssFFiitt  DDrruugg  TTeessttiinngg  PPoolliiccyy  »»  ::  VVOOUUSS  EETTEESS  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  TTOOUUTT  CCEE  QQUUEE  VVOOUUSS  MMEETTTTEEZZ  DDAANNSS  VVOOTTRREE  CCOORRPPSS..  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  OOUUVVEERRTTUURREE  EETT  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  DDUU  PPRROOCCEESS  DDEE  KKEENNTTEERRIISS  EETT  TTHHAANNOOUU  AA  AATTHHEENNEESS  

AAFFPP  --  1122  jjaannvv..  22001111  
  
AATTHHEENNEESS  ——  LLee  pprrooccèèss  ppoouurr  ""ppaarrjjuurree""  ddeess  sspprriinntteerrss  ggrreeccss  KKoossttaass  KKeenntteerriiss  eett  EEkkaatteerriinnii  TThhaannoouu,,  àà  ll''oorriiggiinnee  dd''uunn  
rreetteennttiissssaanntt  ssccaannddaallee  ddee  ddooppaaggee  lloorrss  ddeess  jjeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  dd''AAtthhèènneess  eenn  22000044  ss''eesstt  oouuvveerrtt  mmeerrccrreeddii  àà  AAtthhèènneess,,  mmaaiiss  
ppoouurr  êêttrree  vviittee  ssuussppeenndduu,,  aapprrèèss  ddééjjàà  cciinnqq  rreeppoorrttss..  
LL''eennggaaggeemmeenntt  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ppaarr  llaa  ccoouurr  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ffaaiitt  ttoouutteeffooiiss  oobbssttaaccllee  àà  llaa  pprreessccrriippttiioonn  ddeess  cchhaarrggeess,,  
ddoonntt  lleess  eexx  ssttaarrss  ddee  ll''aatthhllééttiissmmee  ggrreecc  aauurraaiieenntt  ppuu  bbéénnééffiicciieerr  eenn  ccaass  ddee  nnoouuvveeaauu  rreeppoorrtt,,  aa  pprréécciisséé  uunnee  ssoouurrccee  jjuuddiicciiaaiirree..  
SSaannccttiioonnnnééss  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  nnee  ppaass  ss''êêttrree  pprréésseennttééss  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  àà  llaa  vveeiillllee  ddeess  JJeeuuxx,,  lleess  
ddeeuuxx  aatthhllèètteess  ssoonntt  aaccccuussééss  dd''aavvooiirr  mmeennttii  eenn  aaffffiirrmmaanntt  aavvooiirr  ééttéé  vviiccttiimmeess  dd''uunn  aacccciiddeenntt  ddee  mmoottoo  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  lleeuurr  
aabbsseennccee..  
LL''aauuddiieennccee  aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll''aabbsseennccee  ddee  ttéémmooiinnss  iimmppoorrttaannttss,,  ssoommmmééss  ddee  ssee  pprréésseenntteerr  lloorrss  ddee  llaa  
pprroocchhaaiinnee  ssééaannccee  ffiixxééee  aauu  2211  jjaannvviieerr..  CCoommmmee  lloorrss  ddee  lleeuurrss  pprrééccééddeennttss  rreennddeezz--vvoouuss  aavveecc  llaa  jjuussttiiccee,,  KKeenntteerriiss  eett  TThhaannoouu  
ééttaaiieenntt  aabbsseennttss,,  rreepprréésseennttééss  ppaarr  lleeuurrss  aavvooccaattss..  
TThhaannoouu,,  3366  aannss,,  mmééddaaiillllééee  dd''aarrggeenntt  dduu  110000  mm,,  eett  KKaanntteerriiss,,  mmééddaaiilllléé  dd''oorr  dduu  220000  mm  aauuxx  JJeeuuxx  ddee  SSyyddnneeyy,,  aavvaaiieenntt  ééttéé  
eexxcclluuss  ddeess  JJeeuuxx  dd''AAtthhèènneess,,  aauu  ggrraanndd  ddaamm  ddeess  GGrreeccss,,  ppuuiiss  ssuussppeenndduuss  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  aannss  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd''aatthhllééttiissmmee..  
DDiissppaarruuss  ddeeppuuiiss  ddeess  ssttaaddeess,,  iillss  ssoonntt  aauussssii  aaccccuussééss  dd''aavvooiirr  iinncciittéé  ddeess  mmééddeecciinnss,,  cceennssééss  lleess  aavvooiirr  ssooiiggnneerr  ppoouurr  cchhuuttee  ddee  
mmoottoo,,  àà  ccoommmmeettttrree  ddeess  ""mmaannqquueemmeennttss  aauu  ddeevvooiirr"",,  aalloorrss  qquuee  lleess  mmééddiiaass  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ccaammppaaiieenntt  ddeevvaanntt  ll''hhôôppiittaall  
ppuubblliicc  ooùù  iillss  aavvaaiieenntt  ééttéé  aaddmmiiss..  
LLeeuurr  ssuullffuurreeuuxx  eennttrraaîînneeuurr  CChhrriissttooss  TTzzeekkooss,,  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr  iimmppoorrttaattiioonn,,  ppoosssseessssiioonn  eett  ttrraaffiicc  ddee  ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess,,  
ss''eesstt  lluuii  pprréésseennttéé  ddeevvaanntt  llaa  ccoouurr..  IIll  aa  aaffffiirrmméé  aatttteennddrree  ddee  llaa  jjuussttiiccee  qquu''eellllee  ééttaabblliissssee  llaa  ""vvéérriittéé""  eenn  ddéévvooiillaanntt  llee  
""ccoommpplloott""  mmoonnttéé  sseelloonn  lluuii  ccoonnttrree  lleess  aatthhllèètteess..  
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JJUUSSTTIICCEE  DDIINNAANNTT::  TTRRAAFFIICC  DD''AANNAABBOOLLIISSAANNTTSS  DDAANNSS  LLEE  MMIILLIIEEUU  DDUU  BBOODDYY--BBUUIILLDDIINNGG  

RRTTLL  IInnffoo  --  1133  jjaannvv..  22001111  
  
LLee  ttrriibbuunnaall  ccoorrrreeccttiioonnnneell  ddee  DDiinnaanntt  aa  pprroonnoonnccéé,,  jjeeuuddii,,  ssoonn  jjuuggeemmeenntt  ddaannss  uunnee  vvaassttee  aaffffaaiirree  ddee  ddooppaaggee  qquuii  aavvaaiitt  
sseeccoouuéé  llee  mmoonnddee  dduu  bbooddyy  bbuuiillddiinngg  aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  22000000..  PPlluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  pprréévveennuuss,,  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  ééttaaiieenntt  
ddeess  ssoommmmiittééss  ddaannss  lleeuurr  ddiisscciipplliinnee  ssppoorrttiivvee,,  ééttaaiieenntt  ppoouurrssuuiivviiss  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree  ddee  ddéétteennttiioonn,,  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  ddee  
ttrraaffiicc  dd''aannaabboolliissaannttss..  
CCeerrttaaiinnss  ddeess  pprréévveennuuss  ééttaaiieenntt  pprréésseennttééss  ccoommmmee  ddiirriiggeeaannttss  dd''uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ccrriimmiinneellllee..  FFeerrddiinnaanndd  RR..,,  uunn  pprrééppaarraatteeuurr  
pphhyyssiiqquuee  ddee  ssppoorrttiiffss,,  pprréésseennttéé  ccoommmmee  llee  cceerrvveeaauu  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn  pprrééssuummééee,,  ééccooppee  dd''uunnee  ppeeiinnee  ddee  3300  mmooiiss,,  aavveecc  
ssuurrssiiss  ddee  55  aannss  ppoouurr  ccee  qquuii  eexxccèèddee  llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee..  CChhrriiss  PP..  eett  NNiiccoollaass  BB..,,  ddeeuuxx  ccyycclliisstteess  ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr  
ddooppaaggee,,  bbéénnééffiicciieenntt  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  pprroonnoonnccéé..  MMaarrcc  GG..,,  uunn  aanncciieenn  cchhaammppiioonn  ddee  bbooddyybbuuiiddiinngg,,  eenn  ééttaatt  ddee  rréécciiddiivvee  
llééggaallee,,  ddeevvrraa  eeffffeeccttuueerr  uunnee  ppeeiinnee  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  110000  hheeuurreess..    
LL''aaffffaaiirree  aa  ddéébbuuttéé  eenn  22000055,,  lloorrssqquuee  ddeeuuxx  ddéélliinnqquuaannttss  ddiinnaannttaaiiss  oonntt  ééttéé  iinntteerrcceeppttééss  lloorrss  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  rroouuttiieerr  eenn  
ppoosssseessssiioonn  dd''aannaabboolliissaannttss..  LLeess  ppeeiinneess  rreeqquuiisseess  ppaarr  llee  ppaarrqquueett  vvaarriiaaiieenntt  eennttrree  33  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  oonntt  
ddéétteennuu  lleess  pprroodduuiittss  iinnccrriimmiinnééss  eett  1188  eett  3300  mmooiiss  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ééttaaiieenntt  ddééssiiggnnééeess  ccoommmmee  lleess  ttêêtteess  
ppeennssaanntteess  dduu  ttrraaffiicc..  LLeess  ccoonnsseeiillss  ddeess  pprréévveennuuss  aavvaaiieenntt  rreeccoonnnnuu  llaa  pprriissee  ddee  pprroodduuiittss  aannaabboolliissaannttss  ppaarr  lleeuurrss  cclliieennttss,,  
eessttiimmaanntt  qquu''iill  ss''aaggiissssaaiitt  dd''uunnee  pprraattiiqquuee  ccoouurraannttee  ddaannss  ccee  mmiilliieeuu..  
  


