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OOHHLL  ::  DDEEUUXX  JJOOUUEEUURRSS  PPRRIISS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

RRDDSS  --  1144  jjaannvv..  22001111  
  
OOTTTTAAWWAA  ––  DDeeuuxx  jjoouueeuurrss  ddee  llaa  LLiigguuee  jjuunniioorr  ddee  ll’’OOnnttaarriioo  oonntt  ééttéé  ssuussppeenndduuss  ppoouurr  hhuuiitt  mmaattcchhss  ppoouurr  uunnee  vviioollaattiioonn  aauuxx  
rrèègglleess  aannttiiddooppaaggee..  
AAlleexxaannddeerr  AAlleeaarrddii,,  ddeess  WWhhaalleerrss  ddee  PPllyymmoouutthh,,  eett  RRyyaann  OO’’CCoonnnnoorr,,  dduu  SSppiirriitt  ddee  SSaaggiinnaaww,,  oonntt  éécchhoouuéé  uunn  tteesstt  qquuii  aa  rréévvéélléé  
llaa  pprréésseennccee  ddaannss  lleeuurr  ssyyssttèèmmee  ddee  mméétthhyyllhheexxaannééaammiinnee,,  uunn  ssttiimmuullaanntt  iinntteerrddiitt..  CCeess  vviioollaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrtteess  ppaarr  
ll’’aannaallyyssee  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  dd’’uurriinnee  rreeccuueeiilllliiss  dduurraanntt  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  eenn  ccoommppééttiittiioonn  rrééaalliisséé  eenn  nnoovveemmbbrree  22001100..  
LLaa  mméétthhyyllhheexxaannééaammiinnee  eesstt  iinntteerrddiittee  eenn  ccoommppééttiittiioonn  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  LLiissttee  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  ddee  ll’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  
aannttiiddooppaaggee,,  àà  llaaqquueellllee  ssoouussccrriitt  llaa  LLCCHH..  AAuu  CCaannaaddaa,,  llaa  mméétthhyyllhheexxaannééaammiinnee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  iinnggrrééddiieenntt  ttrroouuvvéé  ddaannss  lleess  
mmééddiiccaammeennttss  aauuttoorriissééss  ppaarr  SSaannttéé  CCaannaaddaa  mmaaiiss  eesstt  pprréésseennttee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ssuupppplléémmeennttss..    
AAlleeaarrddii,,  uunn  jjoouueeuurr  ddee  cceennttrree  qquuii  eenn  eesstt  àà  ssaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  jjuunniioorr,,  aa  2277  ppooiinnttss  eenn  3333  mmaattcchhss  aavveecc  PPllyymmoouutthh..    
OO’’CCoonnnnoorr,,  uunn  ddééffeennsseeuurr  ddee  1199  aannss,,  aa  2266  ppooiinnttss  eenn  3333  ppaarrttiieess..  
  
  

LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  EESSPPAAGGNNOOLLEE  DD''AATTHHLLEETTIISSMMEE  EENNTTEENNDD  DDUURRCCIIRR  SSAA  LLUUTTTTEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  

LLee  MMoonnddee  --  1166  jjaannvv..  22001111  
  
LLaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  dd''aatthhllééttiissmmee  ((RRFFEEAA))  aa  ddéécciiddéé  ddiimmaanncchhee  ddee  ddeemmaannddeerr  ""aauuxx  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess""  llee  mmooyyeenn  
ddee  dduurrcciirr  lleess  ssaannccttiioonnss  eenn  ccaass  ddee  ddooppaaggee  eett  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  llee  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee,,  aapprrèèss  llee  ssccaannddaallee  qquuii  aa  
ééccllaabboouusssséé  llee  ppaayyss  eenn  ddéécceemmbbrree..  LLaa  RRFFEEAA  pprrooppoossee  nnoottaammmmeenntt  ddee  ffaaiirree  ppaasssseerr  ""ddee  ddeeuuxx  àà  qquuaattrree  aannss""  llee  tteemmppss  ddee  
ssuussppeennssiioonn  eenn  ccaass  ddee  ddooppaaggee  dd''uunn  aatthhllèèttee  eessppaaggnnooll..  
LL''aasssseemmbbllééee  eexxééccuuttiivvee  ddee  llaa  RRFFEEAA  aa  pprréésseennttéé  ddiimmaanncchhee  ssoonn  pprroojjeett  ddeevvaanntt  ll''aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  qquuii  
pprréévvooiitt  ddee  ddeemmaannddeerr  ""aauuxx  aauuttoorriittééss  eett  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  ccoommppéétteennttss""  ddee  ppoouuvvooiirr  ""mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  
nnéécceessssaaiirreess  aauu  dduurrcciisssseemmeenntt  ddeess  llooiiss  aannttiiddooppaaggee""..  EEllllee  ss''eesstt  aauussssii  ddiittee  ffaavvoorraabbllee  eett  pprrêêttee  àà  ééttuuddiieerr  ""lleess  aaccttiioonnss  
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  ''oorrggaanniissmmeess  ccoommppéétteennttss''""..  
  
CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEE  DDEE  LL''AAFFFFAAIIRREE  ""GGAALLGGOO""  
CCeettttee  iinniittiiaattiivvee  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss  qquuee  ll''EEssppaaggnnee  eesstt  sseeccoouuééee  ppaarr  ll''aaffffaaiirree  ddiittee  ""GGaallggoo""  iimmpplliiqquuaanntt  nnoottaammmmeenntt  ll''aatthhllèèttee  
eessppaaggnnoollee  MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz,,  cchhaammppiioonnnnee  dduu  mmoonnddee  22000099  dduu  33..000000  mmèèttrreess  sstteeeeppllee,,  ssoouuppççoonnnnééee  ddee  ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  
ddooppaannttss..  MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz  aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee  llee  1100  ddéécceemmbbrree  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  ddee  vviiccee--pprrééssiiddeennttee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  
ddaannss  ll''aatttteennttee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll''eennqquuêêttee..  
MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz  aavvaaiitt  ééttéé  iinntteerrppeellllééee  llee  99  ddéécceemmbbrree  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  1133  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  ::  ddeess  aatthhllèètteess,,  
eennttrraaîînneeuurrss  eett  mmééddeecciinnss..  SSiixx  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  ssoonn  eennttrraaîînneeuurr  CCeessaarr  PPeerreezz,,  aavvaaiieenntt  ééttéé  iinnccuullppééeess  llee  1122  
ddéécceemmbbrree  ddee  ""ddéélliitt  ccoonnttrree  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee""  eett  ""ttrraaffiicc  ddee  ssuubbssttaanncceess  ssttuuppééffiiaanntteess""..  PPaarrmmii  cceess  ssiixx  ppeerrssoonnnneess  ssee  ttrroouuvvee  
llee  ddoocctteeuurr  EEuuffeemmiiaannoo  FFuueenntteess,,  uunn  mmééddeecciinn  aauu  ccooeeuurr  dd''uunnee  iimmppoorrttaannttee  ooppéérraattiioonn  aannttiiddooppaaggee  mmeennééee  eenn  22000066  eenn  
EEssppaaggnnee,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  dduu  ccyycclliissmmee,,  ll''ooppéérraattiioonn  PPuueerrttoo..    
  
  

UUNN  CCOOUURREEUURR  DDAANNOOIISS  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF  AAUU  CCLLEENNBBUUTTEERROOLL  

VVeelloocchhrroonnoo  --  1188  jjaannvv..  22001111  
  
LLee  TToouurr  dduu  MMeexxiiqquuee  aavvaaiitt  bbeeaauu  aavvooiirr  lliieeuu  eenn  aavvrriill  22001100,,  oonn  nn’’aa  aapppprriiss  qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  aauuttrree  ccaass  ppoossiittiiff  
aauu  cclleennbbuuttéérrooll  ssuurr  ll’’éépprreeuuvvee  aamméérriiccaaiinnee  ::  cceelluuii  dduu  DDaannooiiss  PPhhiilliipp  NNiieellsseenn,,  qquuii  ccoouurrrraaiitt  aalloorrss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’ééqquuiippee  
CCoonnccoorrddiiaa,,  eett  qquuii  ddeevvaaiitt,,  eenn  22001111,,  iinnttééggrreerr  llee  BBllooiiss  CCAACC  4411..  PPoouurr  rraappppeell,,  AAlleessssaannddrroo  CCoolloo,,  ccoouurreeuurr  iittaalliieenn  ddee  ll’’ééqquuiippee  
IISSDD--NNeerrii,,  aavvaaiitt  lluuii  aauussssii  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  ssuurr  cceettttee  mmêêmmee  éépprreeuuvvee  eett  ss’’ééttaaiitt  vvuu  iinnfflliiggeerr  uunnee  ssaannccttiioonn  rréédduuiittee  
dd’’uunn  aann  ddee  ssuussppeennssiioonn,,  aapprrèèss  aavvooiirr  aaxxéé  ssaa  ddééffeennssee  ssuurr  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  dd’’uunnee  vviiaannddee  llooccaallee..  
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  aaddrreesssséé  àà  llaa  pprreessssee,,  PPhhiilliipp  NNiieellsseenn  aaffffiirrmmee  nnee  ppaass  aavvooiirr  ««  sscciieemmmmeenntt  iinnggéérréé  uunnee  tteellllee  ssuubbssttaannccee  
»»,,  iinnddiiqquuaanntt  ééggaalleemmeenntt  ««  nnee  ppaass  vvoouullooiirr  ffaaiirree  ddee  ssuuppppoossiittiioonnss  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  llee  cclleennbbuuttéérrooll  aa  ppuu  ssee  rreettrroouuvveerr  
ddaannss  ssoonn  oorrggaanniissmmee,,  nn’’eenn  aayyaanntt  aabbssoolluummeenntt  aauuccuunnee  iiddééee  »»..  CCyycclliinnggnneewwss  rraappppoorrttee  llaa  ssuurrpprriissee  ddee  ssoonn  aanncciieennnnee  ééqquuiippee,,  
CCoonnccoorrddiiaa,,  ssuurr  llee  ffaaiitt  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  ééttéé  pprréévveennuu  ddee  ccee  ccaass  ddee  ddooppaaggee  ::  ««  NNoouuss  ttrroouuvvoonnss  vvrraaiimmeenntt  ééttrraannggee  ddee  ddeevvooiirr  
êêttrree  mmiiss  aauu  ccoouurraanntt  ddee  cceettttee  aaffffaaiirree  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  rruummeeuurr..  EEtt  ddee  ddeevvooiirr  aalllleerr  cchheerrcchheerr  nnoouuss--mmêêmmee  ddeess  
iinnffoorrmmaattiioonnss..  »»  
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OOVVTTCCHHAARROOVV  DDEEFFIINNIITTIIVVEEMMEENNTT  BBLLAANNCCHHII  

RRTTBBFF  --  1188  jjaannvv..  22001111  
  
LLee  ppoonnggiissttee  aalllleemmaanndd  DDiimmiittrriijj  OOvvttcchhaarroovv  aa  ééttéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  bbllaanncchhii,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  aannttiiddooppaaggee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  
aalllleemmaannddee  ddee  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee  ((DDTTTTBB))  aayyaanntt  ccoonnffiirrmméé  ssoonn  aaccqquuiitttteemmeenntt..    
""AApprrèèss  uunnee  eennqquuêêttee  iinntteennssiivvee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonncclluu  qquu''iill  nn''yy  aavvaaiitt  ppaass  ddee  pprreeuuvveess  ddee  ddooppaaggee"",,  iinnddiiqquuee  llee  ccoommiittéé  ddee  llaa  
ccoommmmiissssiioonn  aannttiiddooppaaggee..  
LL''AAlllleemmaanndd  ddee  2222  aannss,,  qquuaaddrruuppllee  cchhaammppiioonn  dd''EEuurrooppee  eett  vviiccee--cchhaammppiioonn  oollyymmppiiqquuee  22000088  ppaarr  ééqquuiippeess,,  aavvaaiitt  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  
dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  ((bbeettaa--ssttiimmuullaanntt))  eenn  aaooûûtt  eett  aavvaaiitt  ééttéé  ssuussppeenndduu  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  aavvaanntt  qquuee  ssaa  ffééddéérraattiioonn  nn''aacccceeppttee  llaa  tthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee  iill  aavvaaiitt  ééttéé  vviiccttiimmee  dd''uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  
aalliimmeennttaaiirree  eenn  CChhiinnee  eenn  mmaannggeeaanntt  ddee  llaa  vviiaannddee..    
LL''aanncciieenn  jjoouueeuurr  ddee  LLaa  VViilllleettttee  aavvaaiitt  ééttéé  iinnnnoocceennttéé  llee  1155  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr..  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  JJOOUUAANNNNOO  CCIIBBLLEE  LLEESS  SSPPOORRTTSS  CCOO  

LLiibbéérraattiioonn  --  1188  jjaannvv..  22001111  
  
««SSii  oonn  aaddmmeett  qquu’’uunn  ssppoorrttiiff  ssee  ddooppee,,  aalloorrss  iill  nnee  ffaauutt  pplluuss  ppaarrlleerr  ddee  ssppoorrtt  mmaaiiss  ddee  ssppeeccttaaccllee..»»  CC’’eesstt  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  qquuii  
ppaarrllee..  HHiieerr,,  lloorrss  ddee  sseess  vvœœuuxx,,  llaa  mmiinniissttrree  ddeess  SSppoorrttss  aa  aannnnoonnccéé  llee  llaanncceemmeenntt,,  dd’’iiccii  àà  jjuuiinn,,  dd’’uunn  ppllaann  aannttiiddooppaaggee..  EEllllee  
nn’’eenn  aa  ppaass  ddoonnnnéé  lleess  ddééttaaiillss  mmaaiiss  aa  pprréécciisséé  qquu’’eenn  22001111,,  lleess  ccoonnttrrôôlleess  cciibblleerroonntt  lleess  ssppoorrttss  ccoolllleeccttiiffss  eett  lleess  ssaalllleess  ddee  
ffiittnneessss  eett  ddee  mmuussccuullaattiioonn..  DDéécciissiioonn  pprriissee  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  iinnffooss  qquuii  lluuii  rreemmoonntteenntt  ddee  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  
llee  ddooppaaggee  eett  ddee  ll’’OOffffiiccee  cceennttrraall  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  aatttteeiinntteess  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  àà  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee..  LLaa  mmiinniissttrree  
aannnnoonnccee  aauussssii  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ««aasssseemmbbllééee  dduu  ssppoorrtt»»  rrééuunniissssaanntt  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  
dduu  mmoonnddee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssppoorrttiiff  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  cchhaarrggééee  ddee  rreeddééffiinniirr  llee  mmooddèèllee  ssppoorrttiiff  ffrraannççaaiiss..  PPlluuss  aanneeccddoottiiqquuee  
--  ddéémmaaggooggiiqquuee??  --,,  eellllee  ssee  ddiitt  ffaavvoorraabbllee  àà  ll’’aarrbbiittrraaggee  vviiddééoo  ddaannss  llee  ffoooott..  MMaaiiss  llàà,,  ççaa  ssoorrtt  llaarrggeemmeenntt  ddee  ssoonn  cchhaammpp  ddee  
ccoommppéétteenncceess..  
  
  

FFOORRMMAATTIIOONN  DDOOPPAAGGEE  ((1199//0011//22001111))  

TTeessssoolliiddaaiirree..ccoomm  --  1199  jjaannvv..  22001111  
  
LLaa  DDRRJJSSCCSS  eett  ll''IIRREEPPSS  RRhhôônnee--AAllppeess  pprrooppoosseenntt  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  rrééggiioonnaallee  ppoouurr  CCoonncceevvooiirr  eett  aanniimmeerr  ddeess  aaccttiioonnss  
ccoolllleeccttiivveess  ddee  pprréévveennttiioonn  dduu  ddooppaaggee  eett  ddeess  ccoonndduuiitteess  ddooppaanntteess..  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ssoonntt  ddee  mmiieeuuxx  aapppprrééhheennddeerr  lleess  
pprroobblléémmaattiiqquueess  dduu  ddooppaaggee  eett  dd''iiddeennttiiffiieerr  lleess  cchhaammppss  ddaannss  lleessqquueellss  eelllleess  ss''iinnssccrriivveenntt  ((ssoocciiééttaall,,  ssaanniittaaiirree,,  llééggiissllaattiiff......))  ;;  
ddee  ssee  ppoossiittiioonnnneerr  eenn  ttaanntt  qquu''aacctteeuurr  ddee  pprréévveennttiioonn  ;;ddee  ddiissppoosseerr  dd''uunn  eennsseemmbbllee  dd''oouuttiillss  dd''aanniimmaattiioonn  eett  ddee  ppoouuvvooiirr  
iiddeennttiiffiieerr  lleess  rreessssoouurrcceess  mmoobbiilliissaabblleess  eenn  rrééggiioonn  RRhhôônnee--AAllppeess  aauuttoouurr  ddee  cceess  tthhèèmmeess..  
>>>>  SSeessssiioonn  ddee  44  jjoouurrss  ::  1144  eett  1155  mmaarrss,,  1111  eett  1122  aavvrriill    
  
  

RRFFUU  ::  AARRMMIITTAAGGEE  RRIISSQQUUEE  GGRROOSS  

RRuuggbbyyrraammaa..ffrr  --  1199  jjaannvv..  22001111  
  
LL''aarrrriièèrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  aannggllaaiiss  DDeelloonn  AArrmmiittaaggee  ccoommppaarraaiittrraa  ddeevvaanntt  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ddiisscciipplliinnee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  
aannggllaaiissee  ccee  jjeeuuddii  ppoouurr  rrééppoonnddrree  ddee  ssoonn  mmaauuvvaaiiss  ccoommppoorrtteemmeenntt  àà  ll''eennccoonnttrree  dd''uunn  ccoommmmiissssaaiirree  aannttii--ddooppaaggee  lloorrss  dd''uunn  
mmaattcchh  ccoonnttrree  BBaatthh  llee  11eerr  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..  
BBiieenn  qquuee  ccee  ccoonnttrrôôllee  ssee  ssooiitt  rréévvéélléé  nnééggaattiiff,,  llee  jjoouueeuurr  ddeess  LLoonnddoonn  IIrriisshh  aauurraaiitt  mmeennaaccéé,,  iinnssuullttéé  ppuuiiss  ffrraappppéé  ll''hhoommmmee  eenn  
qquueessttiioonn..  AA  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  dduu  TToouurrnnooii  ddeess  66  NNaattiioonnss  eett  aalloorrss  qquu''iill  ffaaiitt  ppaarrttiiee  dduu  ggrroouuppee  dduu  XXVV  ddee  llaa  RRoossee,,  iill  rriissqquuee  
uunnee  lloonngguuee  ssuussppeennssiioonn..  
  
  

LLAANNDDIISS::  ""IILL  FFAAUUTT  LLEEGGAALLIISSEERR  LLEE  DDOOPPAAGGEE""  

SSppoorrttss..ffrr  --  2200  jjaannvv..  22001111  
  
EEnn  ssee  pprroonnoonnççaanntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  llééggaalliissaattiioonn  dduu  ddooppaaggee,,  cc''eesstt  pprreessqquuee  uunn  ttaabboouu  qquuee  FFllooyydd  LLaannddiiss  vviieenntt  ddee  bbrriisseerr..  
RReettiirréé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ddeess  ppeelloottoonnss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ll''AAmméérriiccaaiinn,,  aanncciieenn  ddooppéé  qquuii  ss''ééttaaiitt  llaannccéé  ddeeppuuiiss  ddaannss  llaa  
cchhaassssee  aauuxx  ttrriicchheeuurrss,,  aappppeellee  ddééssoorrmmaaiiss  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  mmoonnddee  dduu  ccyycclliissmmee,,  ll''UUCCII  eett  ll''AAMMAA  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  àà  ssee  
rrééssoouuddrree  àà  aaccccoommppaaggnneerr  llee  ddooppaaggee,,  ffaauuttee  ddee  ppoouuvvooiirr  ll''éélliimmiinneerr..  
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TToouurr  DDoowwnn  UUnnddeerr::  LLeess  rrééssuullttaattssLLee  ccaalleennddrriieerr  22001111LLaa  bboommbbee  LLaannddiiss,,  aaccttee  33..  IIll  aa  ééttéé  llee  pprreemmiieerr  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  àà  
êêttrree  ddééccllaasssséé  ppoouurr  ddooppaaggee..  PPuuiiss  iill  ss''eesstt  mmuuéé  eenn  ffeerr  ddee  llaannccee  ddee  llaa  cchhaassssee  aauuxx  ttrriicchheeuurrss..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  FFllooyydd  LLaannddiiss,,  
ddeevvaanntt  ccee  ccoommbbaatt  qquu''iill  jjuuggee  iimmppoossssiibbllee  àà  rreemmppoorrtteerr,,  ddééppoossee  lleess  aarrmmeess..  ""IIll  ffaauutt  llééggaalliisseerr  llee  ddooppaaggee,,  ccllaammee  àà  pprréésseenntt  
ll''aanncciieenn  ccoouurreeuurr,,  iinntteerrrrooggéé  ppaarr  llee  ssiittee  CCyycclliinnggnneewwss..  LLeess  tteesstteeuurrss  ssoonntt  tteelllleemmeenntt  llooiinn  ((ddeess  ttrriicchheeuurrss,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
rreecchheerrcchhee,,  nnddllrr))  qquu''iillss  nn''oonntt  pplluuss  aauuccuunnee  cchhaannccee  ddee  cchhaannggeerr  qquuooii  ccee  qquuee  ccee  ssooiitt..  IIll  ffaauutt  ll''aacccceepptteerr,,  llee  ddooppaaggee  nnee  
ddiissppaarraaiitt  ppaass,,  eett  cceellaa  nnee  vvaa  ppaass  ss''aamméélliioorreerr..  DDaannss  ddiixx  aannss,,  ccee  sseerraa  eennccoorree  qquuaattrree  ffooiiss  pplluuss  dduurr  ddee  ddéétteecctteerr  lleess  
nnoouuvveeaauuxx  pprroodduuiittss..""  
LLee  ccyycclliissmmee  pprroopprree,,  uunnee  ddoouuccee  uuttooppiiee  sseelloonn  LLaannddiiss..  ""IIll  yy  aauurraa  ttoouujjoouurrss  ddeess  ''mméécchhaannttss''  ((bbaadd  gguuyyss))  qquuii  ssee  ddooppeerroonntt  eett  
ffoorrcceerroonntt  lleess  ''ggeennttiillss''  ((ggoooodd  gguuyyss))  àà  eenn  ffaaiirree  ddee  mmêêmmee"",,  aaffffiirrmmee  ll''aanncciieenn  ccoouurreeuurr  PPhhoonnaakk,,  ppoouurr  qquuii  lleess  eeffffoorrttss  ffaaiittss  eenn  llaa  
mmaattiièèrree  ssoonntt  iinnuuttiilleess..  ""IIllss  ((lleess  tteesstteeuurrss))  nnee  ssoonntt  mmêêmmee  ppaass  pprroocchheess  dd''aattttrraappeerr  qquueellqquu''uunn,,  cc''eesstt  jjuussttee  uunnee  bbllaagguuee..  VVoouuss  
ppoouuvveezz  ttoouujjoouurrss  uuttiilliisseerr  aauuttaanntt  dd''EEPPOO  qquuee  vvoouuss  vvoouulleezz,,  àà  mmooiinnss  dd''êêttrree  uunn  iiddiioott  vvoouuss  nnee  vvoouuss  ffeerreezz  ppaass  pprreennddrree""..  UUnn  
aauuttrree  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr,,  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  ssee  ttrroouuvvee  ppoouurrttaanntt  aaccttuueelllleemmeenntt  ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee,,  eett  rriissqquuee  ddee  ppeerrddrree  
ssaa  vviiccttooiirree  aaccqquuiissee  22001100..  
  
EEnnnneemmii  ppuubblliicc  nn°°11  dd''AArrmmssttrroonngg  
MMaaiiss  LLaannddiiss,,  ddéécciiddéémmeenntt,,  nn''eenn  eesstt  ppaass  àà  ssoonn  pprreemmiieerr  ccoonnttrree--ppiieedd..  SSoonn  hhiissttooiirree  eesstt  jjaalloonnnnééee  ddee  ccoouuppss  ddee  tthhééââttrree..  
SSppoorrttiiffss,,  ppoouurr  ccoommmmeenncceerr..  FFaavvoorrii  dduu  TToouurr  22000066,,  ll''AAmméérriiccaaiinn,,  aalloorrss  mmaaiilllloott  jjaauunnee,,  eesstt  vviiccttiimmee  dd''uunnee  tteerrrriibbllee  ddééffaaiillllaannccee  
ddaannss  llaa  TToouussssuuiirree,,  eett  ppeerrdd  nneeuuff  mmiinnuutteess  ssoonn  rriivvaall  aauu  ggéénnéérraall,,  OOssccaarr  PPeerreeiirroo..  LLee  lleennddeemmaaiinn,,  iill  rrééaalliissee  uunn  eexxppllooiitt  ttrroopp  
ggééaanntt  ppoouurr  êêttrree  vvrraaii::  ppaarrttii  sseeuull  ddèèss  ll''eennttaammee  ddee  llaa  1177ee  ééttaappee,,  iill  ppaarrccoouurrtt  115500  kkiilloommèèttrreess  sseeuull  eenn  ttêêttee,,  eett  rreepprreenndd  sseepptt  
mmiinnuutteess  àà  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ggrraannddss  lleeaaddeerrss..  VVaaiinnqquueeuurr  ffiinnaall  ssuurr  lleess  CChhaammppss--EEllyyssééeess,,  iill  sseerraa  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  llaa  
tteessttoossttéérroonnee  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss,,  eett  ddéécchhuu  ddee  ssoonn  ttiittrree  uunn  aann  pplluuss  ttaarrdd..  
EEnn  mmaaii  22001100,,  LLaannddiiss  ffaaiitt  ssoonn  rreettoouurr  ssuurr  llaa  ssccèènnee  mmééddiiaattiiqquuee,,  ddaannss  uunn  ttoouutt  aauuttrree  rrôôllee..  DDaannss  uunnee  iinntteerrvviieeww  aaccccoorrddééee  aauu  
WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall,,  llee  nnaattiiff  ddee  PPeennnnssyyllvvaanniiee  ddéébbaallllee  ttoouutt,,  eett  cchhaarrggee  ssoonn  aanncciieenn  lleeaaddeerr,,  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg,,  ddoonntt  iill  rreellaattee  
lleess  pprraattiiqquueess  ddooppaanntteess,,  ddaannss  uunn  aarrttiiccllee  iinnttiittuulléé  BBlloooodd  BBrrootthheerrss..  DDeeppuuiiss,,  LLaannddiiss  nn''aa  cceesssséé  ddee  rrééiittéérreerr  sseess  aaccccuussaattiioonnss  àà  
ll''eennccoonnttrree  dduu  sseeppttuuppllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ddeevveenniirr  ssoonn  eennnneemmii  ppuubblliicc  nn°°11,,  aavveecc  ll''iinnssppeecctteeuurr  ffééddéérraall  JJeeffff  
NNoovviittsskkyy,,  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll''eennqquuêêttee  AArrmmssttrroonngg..  FFiinn  22000099,,  LLaannddiiss  aavvaaiitt  tteennttéé  ddee  rreejjooiinnddrree  RRaaddiioo  SShhaacckk,,  ll''ééqquuiippee  
dd''AArrmmssttrroonngg,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoouurreeuurr..  OOnn  lluuii  pprrêêttee  ll''iinntteennttiioonn  dd''aavvooiirr  vvoouulluu  ppiiééggeerr  llee  cchhaammppiioonn  tteexxaann,,  ccoommmmee  iill  ll''aa  ffaaiitt  
aavveecc  ll''ééqquuiippee  RRoocckk  RRaacciinngg..  MMuunnii  dd''uunnee  ccaamméérraa,,  LLaannddiiss  aavvaaiitt  ppuu  ffiillmmeerr  ddeess  hhoorrmmoonneess  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddaannss  llee  ffrriiggoo  ddee  
MMiicchhaaeell  BBaallll,,  llee  mmaannaaggeerr  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  aamméérriiccaaiinnee,,  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llaa  rreellaannccee  dd''aanncciieennss  bbaannnniiss  ((MMaanncceebboo,,  SSeevviillllaa,,  
BBootteerroo,,  HHaammiillttoonn,,  ......))..  
  
""IIll  ffaauutt  eennccaaddrreerr  llee  ddooppaaggee""  
LLeess  qquueessttiioonnss  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass  ddee  ssee  ppoosseerr  aauuttoouurr  ddee  LLaannddiiss..  QQuueelllleess  ssoonntt  sseess  mmoottiivvaattiioonnss  ??  MMaaiiss  aauussssii,,  qquueellllee  ssaa  
ccrrééddiibbiilliittéé  ??  TToouutt  eenn  rrééppoonnddaanntt  àà  BBrraaddlleeyy  WWiiggggiinnss  ((vvooiirr  eennccaaddrréé)),,  LLaannddiiss  aa  rrééppééttéé  ccee  qquu''iill  aavvaaiitt  ssuuggggéérréé  eenn  mmaaii  
ddeerrnniieerr::  ""JJee  llee  ffaaiiss  jjuussttee  ppoouurr  êêttrree  eenn  ppaaiixx  aavveecc  mmooii--mmêêmmee""..  LL''AAmméérriiccaaiinn  ssee  ddééffeenndd  ddee  vvoouullooiirr  ttuueerr  ssoonn  ssppoorrtt..  AAuu  
ccoonnttrraaiirree,,  iill  eenntteenndd  ll''aaiiddeerr..  EEtt  pprrôônnee  ddoonncc  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  ffaauuttee  ddee  mmiieeuuxx,,  llaa  llééggaalliissaattiioonn  dduu  ddooppaaggee..  ""JJee  ssuuiiss  ccoonnvvaaiinnccuu  
qquu''oonn  nn''aarrrrêêtteerraa  ppaass  llee  ddooppaaggee..  PPuuiissqquu''oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ll''aarrrrêêtteerr,,  iill  ffaauutt  aalloorrss  llee  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee,,  ffaaiirree  aavveecc,,  dd''uunnee  
mmaanniièèrree  rraattiioonnnneellllee..  IIll  ffaauutt  ll''eennccaaddrreerr,,  eett  ss''aassssuurreerr  qquuee  lleess  ggeennss  nnee  ssee  ffoonntt  ppaass  ddee  mmaall  àà  eeuuxx--mmêêmmeess..""    
LLaannddiiss  nn''eesstt  éévviiddeemmmmeenntt  ppaass  llee  pprreemmiieerr  àà  ssoouulleevveerr  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  llééggaalliissaattiioonn  dduu  ddooppaaggee..  LLee  sskkiieeuurr  BBooddee  MMiilllleerr  
aavvaaiitt  ffaaiitt  uunnee  ssoorrttiiee  ttrrèèss  rreemmaarrqquuééee  eenn  22000055  ((**))..  CCeerrttaaiinnss  sscciieennttiiffiiqquueess  yy  ssoonntt  ffaavvoorraabbllee,,  ooùù  eenn  ttoouutt  ccaass  llee  
ccaauuttiioonnnneerraaiieenntt..  CC''eesstt  llee  ccaass  dd''AAnnddyy  MMiiaahh,,  eennsseeiiggnnaanntt  eenn  bbiiooéétthhiiqquuee  àà  PPaaiisslleeyy  ((RRooyyaauummee--UUnnii))..  ""LL''AAMMAA  ((AAggeennccee  
mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee))  ddeevvrraaiitt  ddaavvaannttaaggee  ssee  ppeenncchheerr  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  pprroodduuiittss  eenn  ccoollllaabboorraanntt  aavveecc  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  
sscciieennttiiffiiqquueess,,  ddee  ffaaççoonn  àà  êêttrree  aauu  ffaaiitt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  tteecchhnnoollooggiieess,,  eett  aaiinnssii  lliimmiitteerr  lleess  rriissqquueess  ppoouurr  ll''aatthhllèèttee,,  jjuuggeeaaiitt--iill  eenn  
22000077,,  ddaannss  LLiibbéérraattiioonn..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  lleess  ccoonnttrrôôlleess  nnee  ttoouucchheenntt  qquuee  llee  ssppoorrtt  dd''éélliittee  ppeennddaanntt  qquuee  ddaannss  llee  ssppoorrtt  ggrraanndd  
ppuubblliicc  llee  ddooppaaggee  aauuggmmeennttee,,  eett  ssaannss  pprréésseennccee  mmééddiiccaallee..  LLeess  pplluuss  ppaauuvvrreess  nnee  bbéénnééffiicciieenntt  ppaass  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ppooiinnttee  eett  
ffoonntt  ttoouujjoouurrss  aappppeell  aauuxx  vviieeiilllleess  pprraattiiqquueess,,  ssoouuvveenntt  pplluuss  ddaannggeerreeuusseess..""  
""EEnn  iinnvveessttiissssaanntt  ddaannss  uunn  ssuuiivvii  mmééddiiccaall  eett  sscciieennttiiffiiqquuee,,  cceellaa  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunn  ssaavvooiirr  bbaasséé  ssuurr  ddeess  pprreeuuvveess..  
CCeellaa  ccoonndduuiirraaiitt  àà  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  llaa  sscciieennccee  dduu  ddooppaaggee,,  ccoommmmee  ppoouurr  llaa  ggéénnééttiiqquuee"",,  aajjoouuttee  AAnnddyy  MMiiaahh..  AAvveecc  llee  
ddooppaaggee  llééggaalliisséé,,  llee  ccyycclliissmmee  ddeevviieennddrraaiitt  aalloorrss  uunn  ssppoorrtt  mmééccaanniiqquuee  ppoouurr  llaabboorraattooiirreess  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,,  aavveecc  llee  ccoorrppss  
hhuummaaiinn  eenn  gguuiissee  ddee  mmootteeuurr..  FFaauuddrraa--tt--iill  ss''yy  rrééssoouuddrree  ??  
  
((**))  ""AAuuttoorriisseerr  llee  ddooppaaggee,,  cc''eesstt  jjuussttee,,  ccaarr  jjuussttee,,  cceellaa  vveeuutt  ddiirree  ll''ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eett  cceellaa  nn''aa  rriieenn  
àà  vvooiirr  aavveecc  ''bboonn''  oouu  ''mmaauuvvaaiiss''..  SSii  ttoouutt  eesstt  aauuttoorriisséé,,  cc''eesstt  jjuussttee..  SSii  ttoouutt  eesstt  iinntteerrddiitt,,  cc''eesstt  jjuussttee  aauussssii"",,  aavvaaiitt  aalloorrss  ddééccllaarréé  
BBooddee  MMiilllleerr  àà  ll''ééddiittiioonn  ddoommiinniiccaallee  dduu  qquuoottiiddiieenn  DDiiee  WWeelltt..  


