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MMCCQQUUAAIIDD  ::  ""AARRMMSSTTRROONNGG  NN''AA  JJAAMMAAIISS  EETTEE  PPOOSSIITTIIFF""    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  3311  mmaarrss  22001111  
  
MMêêmmee  ssii  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''UUnniioonn  CCyycclliissttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssee  ccoonncceennttrree  bbeeaauuccoouupp  cceess  tteemmppss--ccii  ssuurr  llee  ccaass  dd''AAllbbeerrttoo  
CCoonnttaaddoorr  ((ppoossiittiiff  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  FFrraannccee)),,  iill  nn''aa  ppaass  ppuu  eessqquuiivveerr  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  MMaarrccaa  
ccoonncceerrnnaanntt  ll''aaffffaaiirree  LLaannccee  AArrmmssttrroonngg  ::  ""AArrmmssttrroonngg  nn''aa  jjaammaaiiss  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff,,  iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  qquuee  ll''UUCCII  aaccccuussee  
qquueellqquu''uunn  ssaannss  pprreeuuvvee..  AAvveecc  ll''AAMMAA  [[AAggeennccee  MMoonnddiiaallee  AAnnttii--DDooppaaggee]],,  nnoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss  eennsseemmbbllee  ddeeppuuiiss  22000044  eett  ttoouutt  llee  
mmoonnddee  ccoonnnnaaiitt  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  ccoonnttrrôôlleess..""  
CCoonncceerrnnaanntt  llee  ddéébbaatt  ddeess  oorreeiilllleetttteess,,  iill  ddééffeenndd  ssoonn  pprroojjeett  ddee  ssuupppprreessssiioonn  ttoottaallee  ddee  llaa  rraaddiioo  eenn  22001122  ::  ""MMoonn  eexxppéérriieennccee  
eenn  ttaanntt  qquuee  ccyycclliissttee  mmee  ppeerrmmeett  ddee  ddiirree  qquuee  cceett  uuttiilliissaattiioonn  iinnfflluuee  ttrroopp  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss..  CC''ééttaaiitt  llee  mmêêmmee  ddéébbaatt  aavveecc  lleess  
ccaassqquueess  eett  mmaaiinntteennaanntt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ttrroouuvvee  nnoorrmmaall  qquu''oonn  ddooiitt  ggaarrddeerr  lleess  ccaassqquueess..  OOnn  aa  ccoonnssuullttéé  ttoouuss  lleess  ppaarrttiieess,,  lleess  
ccoouurreeuurrss,,  lleess  mmaannaaggeeuurrss,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss..""  
CCeerrttaaiinnss  oonntt  ssoouuhhaaiittéé  bbooyyccootttteerr  llee  TToouurr  ddee  BBeeiijjiinngg,,  nnoouuvveellllee  ccoommppééttiittiioonn  ddaannss  llee  ccaalleennddrriieerr  ddee  ll''UUCCII  22001111..  MMccQQuuaaiidd  
ddoonnnnee  ssoonn  aavviiss  ::  ""CC''eesstt  ddrrôôllee  ppaarrccee  qquuee  ddaannss  lleess  2233  ééqquuiippeess  qquuii  oonntt  ssiiggnnéé  ccee  bbooyyccootttt  eett  cceerrttaaiinnss  dd''eennttrree  eeuuxx  nnee  ssoonntt  
mmêêmmee  ppaass  iinnvviittééss..  JJee  ssaaiiss  qquuee  bbeeaauuccoouupp  vvoonntt  vveenniirr  pprreennddrree  llee  ddééppaarrtt  mmêêmmee  ss''iillss  oonntt  ssiiggnnéé  ccee  ppaappiieerr..  LLaa  CChhiinnee  eesstt  uunn  
mmaarrcchhéé  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  eett  jjee  ppeennssee  qquuee  llee  bbooyyccootttt  ddee  ccee  TToouurr  rriissqquuee  dd''aavvooiirr  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  ssppoonnssoorrss  eett  lleess  
ffaabbrriiccaannttss..  CC''eesstt  ppoouurrqquuooii  jj''iirroonniissee  ssuurr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  uunn  ppeeuu  eennffaannttiinn  ddee  cceerrttaaiinnss..""  
  
  
  

LLAA  GGEENNEETTIIQQUUEE  AAUU  SSEECCOOUURRSS  DDEE  CCRRIISSTTIIAANNOO  RROONNAALLDDOO  ??  

LL''EEsstt  EEccllaaiirr  --  3311  mmaarrss  22001111  
    
GGêênnéé  ppaarr  uunnee  tteennddiinniittee  ddeeppuuiiss  uunn  mmooiiss,,  CCrriissttiiaannoo  RRoonnaallddoo  ppoouurrrraaiitt  mmaannqquueerr  llee  qquuaarrtt  ddee  ffiinnaallee  aalllleerr  ddee  llaa  LLiigguuee  ddeess  
cchhaammppiioonnss  pprréévvuu  ddeemmaaiinn  ffaaccee  àà  TTootttteennhhaamm..  BBiieenn  ddéécciiddéé  àà  ppoouuvvooiirr  ccoommpptteerr  ssuurr  ssaa  ssttaarr,,  llee  RReeaall  MMaaddrriidd  eennvviissaaggeerraaiitt  
dd''uuttiilliisseerr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  bbiieenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  àà  bbaassee  ddee  cceelllluulleess  ssoouucchheess,,  ppoouurr  gguuéérriirr  llaa  ccuuiissssee  ggaauucchhee  ddee  ssaa  ssttaarr..  UUnnee  
mméétthhooddee  qquuii  eennffrreeiinnddrraaiitt  llee  rrèègglleemmeenntt  aannttiiddooppaaggee  sseelloonn  ll''AAMMAA..  AAccccéélléérreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  gguuéérriissoonn  CCrriissttiiaannoo  RRoonnaallddoo  
ccoommmmeennccee  àà  ttrroouuvveerr  llee  tteemmppss  lloonngg..  PPrriivvéé  ddee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  uunnee  tteennddiinniittee  àà  llaa  ccuuiissssee  ggaauucchhee  ssuurrvveennuuee  lloorrss  dd''uunn  mmaattcchh  
ccoonnttrree  MMaallaaggaa  llee  33  mmaarrss,,  llee  PPoorrttuuggaaiiss  aavvaaiitt  ffaaiitt  ssoonn  rreettoouurr  ssoouuss  lleess  ccoouulleeuurrss  dduu  RReeaall  MMaaddrriidd  llee  1199  mmaarrss  ddeerrnniieerr  lloorrss  dduu  
ddeerrbbyy  ffaaccee  àà  ll''AAttlleettiiccoo  ((22--11))..  TTiittuullaaiirree,,  llee  BBaalllloonn  dd''OOrr  22000088  aavvaaiitt  ddûû  llaaiisssseerr  ssaa  ppllaaccee  àà  AAnnggeell  DDii  MMaarriiaa,,  vviiccttiimmee  dd''uunnee  
rreecchhuuttee..  PPrriivvéé  ddeess  mmaattcchheess  aammiiccaauuxx  ddiissppuuttééss  ppaarr  llaa  sséélleeccttiioonn  lluussiittaanniieennnnee,,  ffaaccee  aauu  CChhiillii  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr  ((11--11))  eett  ffaaccee  àà  
llaa  FFiinnllaannddee  mmaarrddii  ((22--00)),,  llee  nnaattiiff  ddee  FFuunncchhaall  eesstt  ééggaalleemmeenntt  iinncceerrttaaiinn  ppoouurr  llee  qquuaarrtt  ddee  ffiinnaallee  aalllleerr  ddee  llaa  LLiigguuee  ddeess  
cchhaammppiioonnss  ccoonnttrree  TTootttteennhhaamm,,  pprréévvuu  mmaarrddii  pprroocchhaaiinn  àà  SSaannttiiaaggoo--BBeerrnnaabbeeuu..  UUnnee  ééppiinnee  ddaannss  llee  ppiieedd  ppoouurr  JJoosséé  MMoouurriinnhhoo  
eett  llee  cclluubb  mmeerreenngguuee  qquuii  ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  aaccccéélléérreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  gguuéérriissoonn  ddee  lleeuurr  vveeddeettttee..  DDuu  
ccoouupp,,  sseelloonn  uunnee  eennqquuêêttee  ppaarruuee  ddaannss  lleess  ccoolloonnnneess  dduu  qquuoottiiddiieenn  eessppaaggnnooll  MMaarrccaa,,  llee  ssttaaffff  mmééddiiccaall  mmaaddrriillèènnee  aauurraaiitt  
ssoonnggéé  àà  uuttiilliisseerr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  àà  bbaassee  ddee  cceelllluulleess  ssoouucchheess  ppoouurr  gguuéérriirr  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  llaa  ccuuiissssee  ggaauucchhee  ddee  ssoonn  jjoouueeuurr..  
UUnnee  mméétthhooddee  eexxppéérriimmeennttaallee  qquuii  aauurraaiitt  ddééjjàà  ééttéé  tteessttééee  ppaarr  llee  tteennnniissmmaann  RRaaffaaeell  NNaaddaall  eett  ddeess  jjoouueeuurrss  dduu  FFCC  BBaarrcceelloonnee  
((XXaavvii,,  IInniieessttaa,,  PPuuyyooll)),,  sseelloonn  llee  qquuoottiiddiieenn  ssppoorrttiiff  ccoonnnnuu  ppoouurr  sseess  ppoossiittiioonnss  pprroo--RReeaall,,  qquuii  pprréécciissee  ttoouutteeffooiiss  qquuee  cceellaa  nnee  
ss''aappppaarreennttee  ppaass  àà  ddeess  pprraattiiqquueess  ddooppaanntteess  tteelllleess  qquuee  llaa  ttrraannssffuussiioonn  ssaanngguuiinnee..  LL''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  iinnfflleexxiibbllee  
RReessttee  qquuee  sseelloonn  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA)),,  ccee  pprrooccééddéé,,  mmêêmmee  aauu  ssttaaddee  eexxppéérriimmeennttaall,,  ss''aappppaarreenntteerraaiitt  àà  dduu  
ddooppaaggee  ggéénnééttiiqquuee  eett  eennffrreeiinnddrraaiitt  bbiieenn  llee  rrèègglleemmeenntt  aannttiiddooppaaggee..  ««  LL''uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceelllluulleess  nnoorrmmaalleess  oouu  ggéénnééttiiqquueemmeenntt  
mmooddiiffiiééeess  eennttrree  ddaannss  llaa  lliissttee  22001111  ddeess  pprroodduuiittss  eett  pprrooccééddééss  aayyaanntt  llaa  ccaappaacciittéé  ppootteennttiieellllee  dd''aamméélliioorreerr  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  
ssppoorrttiivvee  »»,,  ppeeuutt--oonn  aaiinnssii  lliirree  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee  cclluubb  mmeerreenngguuee  ss''eesstt  rreeffuusséé  ppoouurr  llee  mmoommeenntt  àà  ttoouutt  
ccoommmmeennttaaiirree..  
  
  
  

CCOONNTTAADDOORR::  AAFFFFAAIIRREE  RREEGGLLEEEE  AAVVAANNTT  LLEE  TTOOUURR??  

RRTTBBFF  --  3311  mmaarrss  22001111  
  
LLee  TTrriibbuunnaall  AArrbbiittrraall  dduu  SSppoorrtt  ((TTAASS))  aa  ooffffiicciieelllleemmeenntt  eennrreeggiissttrréé  ccee  mmeerrccrreeddii  3300  mmaarrss  ll''aappppeell  ddee  ll''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttii--
ddooppaaggee  ((AAMMAA))  ccoonnttrree  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  ddee  ccyycclliissmmee  ((RRFFEECC))  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccaass  ddee  AAllbbeerrttoo  
CCoonnttaaddoorr..    
""LLee  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  dduu  TTAASS  aa  iinnffoorrmméé  lleess  ppaarrttiieess  qquuee  llee  TTAASS  ééttaaiitt  pprrêêtt  àà  ééttaabblliirr  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddee  pprrooccéédduurree  
ppeerrmmeettttaanntt  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  lliittiiggee  aavvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn  22001111  ((eett  ddoonncc  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  llee  22  
jjuuiilllleett  aauu  PPaassssaaggee  dduu  GGooiiss,,  nnddllrr)),,  pprréécciissee  llee  ssiittee  //wwwwww..ttaass--ccaass..oorrgg..    
LLee  TTAASS  ccoonnffiirrmmee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  qquuee  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  aa  ééggaalleemmeenntt  iinntteerrjjeettéé  aappppeell  ccoonnttrree  llaa  mmêêmmee  
ddéécciissiioonn  llee  2255  mmaarrss..  IIll  rraappppeellllee  qquuee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrèègglleess  dduu  TTAASS,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  lliieerr  lleess  ddeeuuxx  aappppeellss,,  ssii  ttoouutteess  
lleess  ppaarrttiieess  ssoonntt  dd''aaccccoorrdd..    



REVUE DE PRESSE du 7 avril 2011 

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

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

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

2

AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  ttrriippllee  llaauurrééaatt  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  ((22000077,,  22000099,,  22001100)),,  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  5500  ppiiccooggrraammmmeess  ddee  
cclleennbbuutteerrooll  lloorrss  dduu  TToouurr  22001100,,  eett  eexxpplliiqquuee  cceess  ttrraacceess  ppaarr  uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree..  IIll  aa  ééttéé  bbllaanncchhii  ppaarr  llaa  
FFééddéérraattiioonn  ccyycclliissttee  eessppaaggnnoollee  ((RRFFEECC))  eenn  fféévvrriieerr,,  uunn  jjuuggeemmeenntt  ccoonntteessttéé  ppaarr  ll''UUCCII  eett  ll''AAMMAA,,  qquuii  vvoonntt  mmaaiinntteennaanntt  ddeevvooiirr  
pprroouuvveerr  ssaa  ccuullppaabbiilliittéé  ddeevvaanntt  llee  TTAASS..  
AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  ddeevvrraaiitt  êêttrree  aauu  ddééppaarrtt  dduu  TToouurr  dd''IIttaalliiee  llee  77  mmaaii  àà  TTuurriinn,,  ccee  ddoouubbllee  aappppeell  nn''ééttaanntt  eenn  eeffffeett  ppaass  
ssuussppeennssiiff..  IIll  aa  dd''aaiilllleeuurrss  rreepprriiss  llaa  ccoommppééttiittiioonn  llee  1166  fféévvrriieerr  àà  ll''ooccccaassiioonn  dduu  TToouurr  dd''AAllggaarrvvee  ((44--èèmmee))..  IIll  aa  eennssuuiittee  ccoouurruu  eett  
ggaaggnnéé  llee  TToouurr  ddee  MMuurrcciiee  ((22..11))  eett  llee  TToouurr  ddee  CCaattaallooggnnee  ((WWoorrlldd  TToouurr))..  
  
  
  

LL''AANNCCIIEENN  BBEERRJJAALLLLIIEENN  WWIIHHOONNGGII  PPOOSSIITTIIFF  

SSppoorrttss..ffrr  --  3311  mmaarrss  22001111  
  
LL''aanncciieenn  ppiilliieerr  dduu  CCSSBBJJ,,  KKaarreennaa  WWiihhoonnggii,,  ppaasssséé  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  OOyyoonnnnaaxx,,  qquuii  ppoorrttee  ddeeppuuiiss  ll''ééttéé  ddeerrnniieerr  lleess  ccoouulleeuurrss  dduu  
cclluubb  aannggllaaiiss  ddee  SSaallee,,  aa  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  uunn  ssttiimmuullaanntt,,  llaa  mmeetthhyyllhheexxaanneeaammiinnee,,  àà  ll''iissssuuee  dd''uunn  mmaattcchh  ddee  
PPrreemmiieerrsshhiipp  ffaaccee  àà  NNeewwccaassttllee  llee  2288  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..  SSuussppeenndduu  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  44  mmooiiss,,  ll''eexx--BBeerrjjaalllliieenn  ppoouurrrraa  
rreettrroouuvveerr  lleess  ppeelloouusseess  llee  2277  mmaaii  pprroocchhaaiinn..  AAggéé  ddee  3311  aannss,,  llee  NNééoo--ZZééllaannddaaiiss  dd''oorriiggiinnee,,  mmaaiiss  qquuii  ppoossssèèddee  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  
ffrraannççaaiissee,,  eesstt,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ppaarr  lleess  SShhaarrkkss,,  ssoolliiddaaiirreess  ddee  lleeuurr  jjoouueeuurr,,  vviiccttiimmee  dduu  mmêêmmee  ssttiimmuullaanntt  àà  
ll''oorriiggiinnee  dduu  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  ddeess  SSuudd--AAffrriiccaaiinnss  CChhiilliibbooyy  RRaalleeppeellllee  eett  BBjjoorrnn  BBaassssoonn,,  ffiinnaalleemmeenntt  iinnnnoocceennttééss,,  dduurraanntt  llaa  
ddeerrnniièèrree  ttoouurrnnééee  eeuurrooppééeennnnee  ddeess  BBookkss..  SSaallee  ssoouulliiggnnee  qquuee  WWiihhoonnggii  eesstt  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ssiittuuaattiioonn  ccaarr  iill  aa  pprriiss  llee  ssttiimmuullaanntt  
vviiaa  uunn  ccoommpplléémmeenntt  aalliimmeennttaaiirree,,  qquuii  ffaaiissaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  pprroodduuiittss  ooffffiicciieelllleemmeenntt  aaddmmiinniissttrrééss  ppaarr  llee  cclluubb,,  pprroodduuiittss  
""ggaarraannttiissssaanntt  qquu''iill  nnee  ccoonntteennaaiitt  aauuccuunnee  ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee..""  
  
  
  

RRIIEEUU,,  CCOONNSSEEIILLLLEERR  DDEE  LL’’AAFFLLDD,,  PPAARRLLEE  LLUUTTTTEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  

VVeelloocchhrroonnoo  --  3311  mmaarrss  22001111  
  
LL’’EEqquuiippee..ffrr  aa  iinntteerrrrooggéé  MMiicchheell  RRiieeuu,,  ccoonnsseeiilllleerr  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAFFLLDD)),,  aauu  
ssuujjeett  ddee  ll’’aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr..  LLee  ssppéécciiaalliissttee  ccoonnffiirrmmee  qquuee  ddeess  llaabboorraattooiirreess  oonntt  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  llaa  ««  pprréésseennccee  ddee  
pphhttaallaatteess  ((rrééssiidduuss  ppllaassttiiqquueess,,  nnddllrr))  ddaannss  llee  ssaanngg  dduu  ccoouurreeuurr  »»..  IIll  iinnddiiqquuee  ttoouutteeffooiiss  qquuee  ««  ccee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  iinnddiiccaatteeuurr  
vvaalliiddéé  ppaarr  ll’’AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  »»..  EEtt  lluuii  dd’’eenncchhaaîînneerr  eenn  éévvooqquuaanntt  ccee  qquu’’iill  iiddeennttiiffiiee  ccoommmmee  uunnee  ««  
iinniittiiaattiivvee  pprroommeetttteeuussee  »»  ::  ««  LL’’aapppprroocchhee  ««PPaass  ddee  sseerriinngguuee,,  ppaass  dd’’aaiigguuiillllee»»  sseemmbbllee  iinnttéérreesssseerr  ll’’UUCCII..  QQuuaanndd  oonn  vvooiitt  
ll’’aarrsseennaall  ddee  cceerrttaaiinneess  ééqquuiippeess  ––  sseerriinngguueess,,  ddeess  ffllaaccoonnss  àà  ppeerrffuussiioonnss  --,,  oonn  eenn  rreessttee  aasssseezz  cciirrccoonnssppeeccttss..  AAvveecc  cceettttee  
nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee,,  cceellaa  eennttrraaîînneerraaiitt  ll’’eexxcclluussiioonn  dd’’uunnee  ééqquuiippee..  »»  
  
««  UUnn  sseeuull  ccyycclliissttee  ppoossiittiiff  àà  ll’’hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  bbeeaauuccoouupp  »»  
MMiicchheell  RRiieeuu  ss’’eexxpprriimmee  aauussssii  àà  pprrooppooss  dduu  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  ddee  PPaattrriikk  SSiinnkkeewwiittzz  àà  ll’’hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee  ::  ««  CC’’eesstt  uunnee  
ssuubbssttaannccee  aavveecc  uunnee  dduurrééee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  bbrrèèvvee  ddaannss  ll’’oorrggaanniissmmee..  IIll  ffaauutt  uunn  ppoott  ggiiggaanntteessqquuee  ccaarr  llaa  ffeennêêttrree  ddee  
ddéétteeccttiioonn  eesstt  ddee  1122  àà  2244  hheeuurreess  aapprrèèss  ll’’iinnjjeeccttiioonn..  DDaannss  ccee  ccaass--llàà,,  llaa  ddéétteeccttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunnee  aaffffaaiirree  ddee  
cchhiimmiisstteess  eett  dd’’aannaallyysstteess  mmaaiiss  aauussssii  dd’’eennqquuêêtteeuurrss,,  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa  ppoolliiccee  ::  iill  ffaauutt  cciibblleerr  lleess  ssuussppeeccttss  ppoouurr  
cchhooppeerr  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  eett  aauu  bboonn  mmoommeenntt..  OOnn  ssaaiitt  qquuee  cc’’eesstt  uunn  ddooppaaggee  uunn  ppeeuu  llaammbbddaa..  DD’’aapprrèèss  nnooss  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  
cc’’eesstt  uunn  pprroodduuiitt  vvrraaiimmeenntt  rrééppaanndduu  ddaannss  ttoouuss  lleess  ssppoorrttss..  UUnn  sseeuull  ccyycclliissttee  ppoossiittiiff  àà  ll’’hhoorrmmoonnee  ddee  ccrrooiissssaannccee,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  
bbeeaauuccoouupp..  »»  
EEnnffiinn,,  llee  sscciieennttiiffiiqquuee  ssiiggnnaallee  qquuee  ««  ll’’AAMMAA  aa  ccoonncclluu  iill  yy  aa  qquueellqquueess  mmooiiss  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  llaa  ggrroossssee  iinndduussttrriiee  
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  »»,,  qquuii  aa  ««  aacccceeppttéé  ssoouuss  ccoonnddiittiioonn  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  nnoouuvveelllleess  mmoollééccuulleess  qquuii  ssoonntt  àà  
ll’’ééttuuddee  oouu  eenn  pphhaassee  cclliinniiqquuee,,  ppoouurr  qquuee  ll’’oonn  aaiitt  eenn  mmaaiinnss  llaa  mméétthhooddee  ddee  ddéétteeccttiioonn..  »»  
  
  
  

RRIICCIIMMEERR  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF  EETT  DDIISSQQUUAALLIIFFIIEE  DDEE  SSAA  VVIICCTTOOIIRREE  DDAANNSS  LLEE  PPRRIIXX  DDEE  BBRREESSTT  

LL''EEqquuiippee..ffrr  --  11  aavvrr..  22001111  
  
CCoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  llaa  ssccooppoollaammiinnee  eett  àà  ll''aattrrooppiinnee,,  RRiicciimmeerr  aa  ééttéé  ddiissqquuaalliiffiiéé  ddee  ssaa  pprreemmiièèrree  ppllaaccee  ddaannss  llee  PPrriixx  ddee  BBrreesstt  ((llaa  
vviiccttooiirree  eesstt  rreevveennuuee  àà  QQuuiinniioo  dduu  RReellaaiiss)),,  GGrroouuppee  IIIIII  ddiissppuuttéé  llee  2233  jjaannvviieerr..  LLee  ffiillss  dd''HHeerrmmèèss  dduu  BBuuiissssoonn  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  
iinntteerrddiitt  dd''hhiippppooddrroommee  jjuussqquu''aauu  1177  aavvrriill..  HHeerrvvéé  SSiioonnnneeaauu,,  ssoonn  eennttrraaîînneeuurr,,  aa  ééccooppéé  dd''uunnee  aammeennddee  ddee  33..000000  eeuurrooss..  
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LL''AAGGEENNAAIISS  DDAAFFFFEE  PPUUNNII  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

LL''EEqquuiippee..ffrr  --  11  aavvrr..  22001111  
  
BBuutteeuurr  lloorrss  dduu  1166ee  ddee  ffiinnaallee  ddee  CCoouuppee  ddee  FFrraannccee  ppeerrdduu  ((22--33))  ccoonnttrree  llee  PPaarriiss--SSGG,,  llee  2233  jjaannvviieerr  àà  AArrmmaannddiiee,,  llee  
ddééffeennsseeuurr  dduu  SSUU  AAggeenn  FFoooott  ((CCFFAA22))  MMaammoouuddoouu  DDaafffféé  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  uunn  mmooiiss  ppaarr  llaa  FFFFFF  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  
ppoossiittiiff,,  rraappppoorrttee  vveennddrreeddii  llee  qquuoottiiddiieenn  ttoouulloouussaaiinn  llaa  DDééppêêcchhee..    
LLee  jjoouueeuurr,,  qquuii  aavvaaiitt  ssuubbii  uunn  ccoonnttrrôôllee  aapprrèèss  llaa  rreennccoonnttrree,,  ccoommmmee  ttrrooiiss  aauuttrreess  jjoouueeuurrss  aaggeennaaiiss,,  aa  rreeccoonnnnuu  aavvooiirr  pprriiss,,  ssuurr  
pprreessccrriippttiioonn  ddee  ssoonn  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt,,  uunn  mmééddiiccaammeenntt  ppoouurr  ttrraaiitteerr  ssaa  bbrroonncchhiittee  eett  ssoonn  aasstthhmmee..  BBiieenn  qquuee  ccoonnvvaaiinnccuuee  ddee  
ssaa  bboonnnnee  ffooii,,  llaa  FFFFFF  lluuii  aa  nnééaannmmooiinnss  iinnfflliiggéé  uunnee  ssuussppeennssiioonn..  MMaammoouuddoouu  BBaafffféé,,  ppiilliieerr  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss  ddee  llaa  ddééffeennssee  
aaggeennaaiissee,,  rriissqquuee  ddee  bbeeaauuccoouupp  mmaannqquueerr  àà  ssoonn  ééqquuiippee,,  ppaass  eennccoorree  aassssuurrééee  dduu  mmaaiinnttiieenn..  
  
  
  

LLAA  NNIICCOOTTIINNEE  UUTTIILLIISSEEEE  CCOOMMMMEE  PPRROODDUUIITT  DDOOPPAANNTT  DDAANNSS  LLEE  SSPPOORRTT  ??    

TTFF11  --  11  aavvrr..  22001111  
  
LL''aaggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA))  ss''iinntteerrrrooggee  ssuurr  llee  ppoossssiibbllee  iinnttéérrêêtt  ddee  rraajjoouutteerr  llaa  nniiccoottiinnee  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  
iinntteerrddiittss  ppoouurr  lleess  ssppoorrttiiffss  eenn  ppéérriiooddee  ddee  ccoommppééttiittiioonn,,  aa  rréévvéélléé  ssoonn  ddiirreecctteeuurr  sscciieennttiiffiiqquuee..  
LLaa  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  iinntteerrddiittss  ddaannss  llee  ssppoorrtt  nnee  cceessssee  ddee  ss''aalllloonnggeerr,,  cc''eesstt  aauu  ttoouurr  ddee  llaa  nniiccoottiinnee  dd''êêttrree  ddaannss  llaa  
lliiggnnee  ddee  mmiirr  ddeess  sscciieennttiiqquueess..  ""NNoouuss  nnoouuss  ppoossoonnss  bbeeaauuccoouupp  ddee  qquueessttiioonnss..  DDaannss  cceerrttaaiinnss  ssppoorrttss,,  oonn  ssaaiitt  qquuee  llaa  nniiccoottiinnee  
eesstt  ttrrèèss  uuttiilliissééee"",,  aa  ssoouulliiggnnéé  OOlliivviieerr  RRaabbiinn,,  ddiirreecctteeuurr  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ll''aaggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA)),,  lloorrss  dd''uunn  
ccoollllooqquuee  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  àà  PPaarriiss,,  cciittaanntt  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  sskkii  aallppiinn  oouu  llee  hhoocckkeeyy  ssuurr  ggllaaccee..    
PPlluussiieeuurrss  ééttuuddeess,,  sseelloonn  lluuii,,  tteennddeenntt  àà  ddéémmoonnttrreerr  qquu''iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ffaaiirree  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  ccoonnssoommmmaattiioonn  ttaabbaaggiiqquuee  
ddee  nniiccoottiinnee  eett  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ssuubbssttaannccee  ppuurree  ppoouurr  sseess  eeffffeettss  ssttiimmuullaannttss..  ""CCeettttee  rrééfflleexxiioonn  ssee  nnoouurrrriitt,,  eett  ppeeuutt--êêttrree  --  
oonn  nnee  ppeeuutt  eenn  êêttrree  cceerrttaaiinn  --  ddéébboouucchheerraa--tt--eellllee  ssuurr  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  dd''iinncclluurree  llaa  nniiccoottiinnee  ccoommmmee  ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee"",,  aa  
ssoouulliiggnnéé  llee  pphhaarrmmaaccoolloogguuee..  LLaa  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  eett  mméétthhooddeess  iinntteerrddiittss  eesstt  rréévviissééee  cchhaaqquuee  aannnnééee  eett  ppuubblliiééee  llee  11eerr  
ooccttoobbrree,,  ssuuiivvaanntt  uunn  lloonngg  pprroocceessssuuss  ddee  ccoonnssuullttaattiioonnss..  ""MMaaiiss  aatttteennttiioonn,,  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  eemmppêêcchheerr  uunn  aatthhllèèttee  ddee  ffuummeerr,,  
ccee  sseerraaiitt  ccoommppllèètteemmeenntt  lliibbeerrttiicciiddee  eett  cc''eesstt  àà  nnoouuss  ddee  ttrroouuvveerr  lleess  mmooyyeennss  mméétthhooddoollooggiiqquueess,,  ssuurrttoouutt  aannaallyyttiiqquueess,,  ppoouurr  
ffaaiirree  llaa  ddiissttiinnccttiioonn..""  IIll  aa  pprriiss  ssooiinn  ddee  pprréécciisseerr  qquuee  ll''oobbjjeeccttiiff  nn''ééttaaiitt  ppaass  ""dd''aattttrraappeerr  ddeess  ffuummeeuurrss,,  mmaaiiss  cceeuuxx  qquuii  uuttiilliisseenntt  
llaa  nniiccoottiinnee  àà  ddeess  ffiinnss  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess""..  
  
  
  

RRIICCAARRDDOO  BBAAPPTTIISSTTAA  DDOOPPEE  ??  

LLee  bblloogg  dduu  FFoooottbbaallll  PPoorrttuuggaaiiss  ((BBlloogg))  --  33  aavvrr..  22001111  
  
LLee  ggaarrddiieenn  dd’’OOllhhaanneennssee  pprrêêttéé  ppaarr  llee  SSppoorrttiinngg,,  RRiiccaarrddoo  BBaappttiissttaa,,  ss’’eesstt  ffaaiitt  ggooaalléé  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttii--ddooppaaggee..  LLeess  LLiioonnss  ssee  
ddééddoouuaanneenntt..    
RRiiccaarrddoo  BBaappttiissttaa  aa  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  lloorrss  dd’’uunn  tteesstt  aannttii--ddooppaaggee  rrééaalliisséé  llee  2222  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  àà  ll’’iissssuuee  dduu  ssuuccccèèss  
dd’’OOllhhaanneennssee  ffaaccee  àà  ll’’AAccaaddéémmiiccaa  ((22--11))..  LL’’iinnffoo  aa  ééttéé  rréévvééllééee  vveennddrreeddii..  LLee  ggaarrddiieenn  oollhhaanneennssee  eesstt  ddee  ttoouuttee  ffaaççoonn  
ssuussppeenndduu  ppoouurr  llee  pprroocchhaaiinn  mmaattcchh  ddee  ssoonn  ééqquuiippee  ffaaccee  àà  NNaavvaall..  IInntteerrrrooggéé  ppaarr  AA  BBoollaa,,  LL’’iinntteerrnnaattiioonnaall  UU2233  ssii  ddiitt  ««  
ttrraannqquuiillllee..  »»  
UUnnee  sséérréénniittéé  ppaarrttaaggééee  ppaarr  llee  cclluubb  ddee  ll’’AAllggaarrvvee..  UUnnee  ccoonnttrree--aannaallyyssee  aa  ééttéé  ccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  IIssiiddrroo  SSoouussaa  qquuii  
éévvooqquuee  ««  uunn  ccaass  iissoolléé..  »»  SSoonn  bbrraass  ddrrooiitt,,  FFiilliippee  SSoouussaa,,  ppaarrllee  ««  dd’’uunn  mmééddiiccaammeenntt  pprriiss  ppaarr  llee  jjoouueeuurr  eett  ppaass  dd’’uunnee  
ssuubbssttaannccee  ddooppaannttee..  »»  
SSoonn  cclluubb  pprrêêtteeuurr,,  llee  SSppoorrttiinngg,,  aa  éémmiiss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddaannss  llaa  ffoouullééee  aaffiinn  dd’’ééccaarrtteerr  ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  cceettttee  
aaffffaaiirree  ::  ««  LLee  SSppoorrttiinngg  vviieenntt  rraappppeelleerr  qquuee  llee  jjoouueeuurr  qquuii  eesstt  ssoouuss  ccoonnttrraatt  aavveecc  nnoouuss  jjuussqquu’’aauu  3311  jjuuiinn  22001122  aa  ééttéé  ccééddéé  
tteemmppoorraaiirreemmeenntt  àà  OOllhhaanneennssee,,  eenn  jjuuiilllleett  22001100  eett  qquuee  ddeeppuuiiss  cceettttee  ddaattee  iill  eesstt  ssuuiivvii  cclliinniiqquueemmeenntt  ppaarr  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  
mmééddiiccaall  dd’’OOllhhaanneennssee..  »»  
UUnnee  aannnnoonnccee  qquuii  ttoommbbee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  CCaarrllooss  QQuueeiirroozz,,  eexx--sséélleeccttiioonnnneeuurr  dduu  PPoorrttuuggaall,,  llaaiissssee  ppllaanneerr  ddeess  ddoouutteess  ddee  
ddooppaaggee  ssuurr  LLiieeddssoonn,,  lloorrssqquu’’iill  éévvoolluuaaiitt  àà  AAllvvaallaaddee……  
  
  
  

LLEE  CCEERRVVEEAAUU  DDEESS  SSPPOORRTTIIFFSS  DDOOPPEE  PPAARR  LLEE  SSTTRREESSSS  

LLeess  ÉÉcchhooss  --  33  aavvrr..  22001111  
  
CC''eesstt  llee  mmeennttaall  qquuii  aa  ccrraaqquuéé..  »»  LLeess  ccoommmmeennttaatteeuurrss  ssppoorrttiiffss  aaddoorreenntt  cceettttee  eexxpprreessssiioonn  ppaassssee--ppaarrttoouutt..  AA  cchhaaqquuee  ffooiiss  
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qquu''uunn  sskkiieeuurr  rraattee  uunnee  ppoorrttee,,  qquu''uunn  ggaarrddiieenn  pprreenndd  ttrrooiiss  bbuuttss  ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dd''hheeuurree  oouu  qquu''uunn  tteennnniissmmaann  ffaaiitt  
ddeeuuxx  ddoouubblleess  ffaauutteess  ddaannss  llee  sseett  ddéécciissiiff,,  cc''eesstt  ppaarrccee  qquu''iill  ««  nn''aa  ppaass  rrééssiissttéé  àà  llaa  pprreessssiioonn  »»..  PPrriinncciippaall  aaccccuusséé  ::  llee  ssttrreessss..  
UUnnee  ssoorrttee  dd''eennnneemmii  iinnttéérriieeuurr  qquuii  ggèèllee  lleess  nneeuurroonneess  aauu  mmoommeenntt  ccrruucciiaall..  ««  IIll  yy  aa  ddeeuuxx  ffoorrmmeess  ddee  ssttrreessss..  LLee  pprreemmiieerr  eesstt  
ppoossiittiiff  eett  ddoonnnnee  aaccccèèss  aauu  nniivveeaauu  mmaaxxiimmuumm  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee..  LLee  sseeccoonndd  eesstt  nnééggaattiiff  eett  ppeerrttuurrbbee  llee  cciirrccuuiitt  ddee  llaa  
rrééccoommppeennssee  »»,,  pprréécciissee  AAnnddrréé  NNiieeoouulllloonn,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddeess  nneeuurroosscciieenncceess..    
LLeess  ssppoorrttiiffss  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  oonntt  uunnee  ffaaççoonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddee  ggéérreerr  ccee  ppaarraammèèttrree..  ««  LLee  ggeessttee  ddooiitt  ddeevveenniirr  uunn  aaccttee  rrééfflleexxee..  
LL''eesssseennttiieell  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eesstt  rréésseerrvvéé  àà  ll''aannaallyyssee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  llaa  
ccoommppééttiittiioonn..  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  aattmmoosspphhéérriiqquueess  àà  ll''aattttiittuuddee  ddee  sseess  ccoonnccuurrrreennttss  »»,,  rrééppoonndd  SSéébbaassttiieenn  FFlluuttee,,  cchhaammppiioonn  
oollyymmppiiqquuee  ddee  ttiirr  àà  ll''aarrcc  àà  BBaarrcceelloonnee  eenn  11999922..  CCoommmmeenntt  êêttrree  pprrêêtt  ddaannss  ssaa  ttêêttee  àà  ll''hheeuurree  HH  eett  éécchhaappppeerr  àà  llaa  ffaammeeuussee  
ppeeuurr  ddee  vvaaiinnccrree  ??  TToouuss  lleess  ssppoorrttiiffss  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu,,  ssaauuff  ppeeuutt--êêttrree  cceerrttaaiinnss  ffoooottbbaalllleeuurrss,,  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  àà  cceettttee  
éépprreeuuvvee..  ««    IIll  ffaauutt  êêttrree  bboonn  ttoouutt  ddee  ssuuiittee..  LLaa  ccoonnttrraaiinnttee  tteemmppoorreellllee  eesstt  ttrrèèss  ffoorrttee  »»,,  rraappppeellllee  NNaaddiinnee  DDeebbooiiss,,  pprrééssiiddeennttee  
ddee  llaa  SSoocciiééttéé  ffrraannççaaiissee  ddee  ppssyycchhoollooggiiee  dduu  ssppoorrtt..  ««  IIll  eesstt  iimmppoossssiibbllee  ddee  rreeccrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  àà  
ll''eennttrraaîînneemmeenntt  »»,,  aajjoouuttee  PPhhiilliippppee  LLee  VVaann,,  mmééddeecciinn  aauu  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  oollyymmppiiqquuee  ssppoorrttiiff  ffrraannççaaiiss  ((CCNNOOSSFF)),,  qquuii  ssuuiitt  lleess  
sséélleeccttiioonnnnééss  ffrraannççaaiiss  ddeeppuuiiss  uunnee  vviinnggttaaiinnee  dd''aannnnééeess  eett  aa  ccrrooiisséé  ««  bbeeaauuccoouupp  ddee  ggeennss  ttrrèèss  ddoouuééss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  
ddeevveennuuss  ddeess  cchhaammppiioonnss  »»..  PPoouurr  NNaaddiinnee  DDeebbooiiss,,  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ssttrreessss  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee..  ««  EEnn  ccaass  
ddee  ssaattuurraattiioonn  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  iill  yy  aa  uunn  rriissqquuee  ddee  ppeerrttee  ddee  ll''eennvviiee  ddee  ss''eennggaaggeerr  jjuussqquu''aauu  bboouutt..  »»    
CCeettttee  mmééccaanniiqquuee  iinnttéérreessssee  ttoouuss  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  dduu  cceerrvveeaauu..  ««  LLeess  ssppoorrttiiffss  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  nnee  ssoonntt  ppaass  uunnee  eessppèèccee  àà  
ppaarrtt..  IIllss  ppeeuuvveenntt  nnoouuss  aapppprreennddrree  bbeeaauuccoouupp  »»,,  rreemmaarrqquuee  JJeeaann--FFrraannççooiiss  TToouussssaaiinntt,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll''IIrrmmeess,,  llee  bbuurreeaauu  
dd''ééttuuddeess  ddee  ll''IInnsseepp  àà  VViinncceennnneess..  ««  CCeellaa  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  ccoommpprreennddrree  ll''aaddaappttaattiioonn  dduu  cceerrvveeaauu  àà  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  
eexxttrrêêmmeess  »»,,  aajjoouuttee  JJaaccqquueess  TToouucchhoonn,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llee  
cceerrvveeaauu  ((FFRRCC))..  ««  JJ''aatttteennddss  bbeeaauuccoouupp  ddee  ll''iimmaaggeerriiee  mmééddiiccaallee  ffoonnccttiioonnnneellllee  »»,,  eessppèèrree  PPhhiilliippppee  LLee  VVaann..    
  
LLuucciiddiittéé  eexxttrrêêmmee  
UUnn  ppaarraammèèttrree  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  iinnttrriigguuaanntt  ::  llaa  ccaappaacciittéé  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  dd''aatttteeiinnddrree  uunn  nniivveeaauu  dd''eexxttrrêêmmee  lluucciiddiittéé  
qquuaassiimmeenntt  ssuurrhhuummaaiinnee..  EEnn  11998888,,  aauuxx  eessssaaiiss  dduu  GGrraanndd  PPrriixx  ddee  MMoonnaaccoo,,  llee  ppiilloottee  bbrrééssiilliieenn  AAyyrrttoonn  SSeennnnaa  mmeett  pplluuss  ddee  
ddeeuuxx  sseeccoonnddeess  ddaannss  llaa  vvuuee  àà  ttoouuss  sseess  rriivvaauuxx,,  ssaauuff  àà  AAllaaiinn  PPrroosstt  rreelléégguuéé  àà  uunnee  sseeccoonnddee  eett  ddeemmiiee..  IInntteerrrrooggéé  pplluuss  ttaarrdd  
ssuurr  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess,,  SSeennnnaa  éévvooqquueerraa  uunn  ««  ééttaatt  ddee  ggrrââccee  »»  ::  ««  JJ''aavvaaiiss  aatttteeiinntt  llaa  lliimmiittee  ffiinnaallee  ddee  mmaa  
ccaappaacciittéé  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  eett  ddee  mmaa  vvoolloonnttéé  ddee  vvaaiinnccrree..  UUnn  sseennttiimmeenntt  qquuee  jjee  nn''aaii  jjaammaaiiss  rreettrroouuvvéé  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  »»    
PPrraattiiqquuaanntt  uunn  ssppoorrtt  pplluuss  ttrraannqquuiillllee,,  SSéébbaassttiieenn  FFlluuttee  aa  lluuii  aauussssii  ccoonnnnuu  cceess  iinnssttaannttss  qquuaassii  mmaaggiiqquueess  ««  aavveecc  llaa  sseennssaattiioonn  
ddee  ppoorrtteerr  llaa  ffllèècchhee  vveerrss  llaa  cciibbllee  »»..  SSeelloonn  lluuii,,  ««  llee  ssttrreessss  eett  llee  ppllaaiissiirr  ssoonntt  lleess  ccaarrbbuurraannttss  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  rreennddeenntt  
ssuuppppoorrttaabblleess  lleess  ssiixx  hheeuurreess  dd''eennttrraaîînneemmeenntt  qquuoottiiddiieenn  »»..  AA  pprrèèss  ddee  qquuaarraannttee  aannss,,  llee  ttiirreeuurr  bbrreettoonn  aa  rreepprriiss  
ll''eennttrraaîînneemmeenntt  eett  ssee  pprrééppaarree  ppoouurr  lleess  JJeeuuxx  ddee  LLoonnddrreess  eenn  22001122..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  uunnee  iiddééee  rreeççuuee,,  llee  ttiirr  àà  ll''aarrcc  eesstt  uunn  
ssppoorrtt  ttrrèèss  pphhyyssiiqquuee..  ««  PPeeuu  ddee  ggeennss  ttiieennddrraaiieenntt  ll''aarrcc  ddee  SSéébbaassttiieenn  pplluuss  ddee  ddiixx  sseeccoonnddeess  »»,,  pprréécciissee  PPhhiilliippppee  LLee  VVaann..    
UUnn  aauuttrree  aassppeecctt  iinnttéérreessssee  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ::  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  pprrééppaarreerr  uunnee  éépprreeuuvvee  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn..  ««  CCeerrttaaiinnss  sskkiieeuurrss  
vviissuuaalliisseenntt  lleeuurr  ddeesscceennttee  lleess  yyeeuuxx  ffeerrmmééss,,  jjuussttee  aavvaanntt  llaa  ccoouurrssee  »»,,  iilllluussttrree  AAnnddrréé  NNiieeoouulllloonn..  LLaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  cceess  ccaarrtteess  
ccoorrttiiccaalleess  eesstt  uunnee  aauuttrree  éénniiggmmee  qquuii  ffaasscciinnee  lleess  cchheerrcchheeuurrss..  ««  LL''aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee  ffaavvoorriissee  llaa  nneeuurrooggeennèèssee  ddaannss  lleess  
zzoonneess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ll''aapppprreennttiissssaaggee  »»,,  iinnddiiqquuee  JJaaccqquueess  TToouucchhoonn..  EEnn  dd''aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ll''eennttrraaîînneemmeenntt  ffaaiitt  ««  ppoouusssseerr  
lleess  nneeuurroonneess  »»  eett  aauuggmmeennttee  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnnneexxiioonnss  ((ssyynnaappsseess))..  SSeelloonn  ccee  ssppéécciiaalliissttee,,  uunn  ssppoorrttiiff  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  
uuttiilliissee  ssoonn  cceerrvveeaauu  ccoommmmee  uunn  vviirrttuuoossee..  ««  UUnn  vviioolloonniissttee  nnee  ssoolllliicciittee  qquu''uunnee  ttoouuttee  ppeettiittee  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  cceerrvveeaauu  ppoouurr  
ccoonnttrrôôlleerr  ssoonn  iinnssttrruummeenntt..  »»    
FFaaccee  àà  uunn  ssttiimmuulluuss,,  llee  cceerrvveeaauu  rrééccllaammee  eennvviirroonn  8800  mmiilllliisseeccoonnddeess  ppoouurr  ddéécclleenncchheerr  llee  pprreemmiieerr  ssiiggnnaall..  DDaannss  lleess  115500  
mmiilllliisseeccoonnddeess  ssuuiivvaanntteess,,  uunn  ttrraaiinn  dd''oonnddee  bbaallaaiiee  llee  ccoorrtteexx  dd''aarrrriièèrree  eenn  aavvaanntt..  CCeettttee  pprreemmiièèrree  vvaagguuee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  eesstt  
iinnccoonnsscciieennttee..  CC''eesstt  aauu  bboouutt  dd''uunn  ddééllaaii  ccoommpprriiss  eennttrree  225500  eett  330000  mmiilllliisseeccoonnddeess  qquu''uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  ssttaabbiilliissééee  ffaaiitt  
ssuurrffaaccee..  ««  LLee  cceerrvveeaauu  eesstt  uunnee  mmaacchhiinnee  lleennttee  eett  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  iinnhhiibbiittrriiccee  »»,,  jjuussttiiffiiee  AAnnddrréé  NNiieeoouulllloonn..  MMaallggrréé  cceettttee  
rreellaattiivvee  lleenntteeuurr,,  lleess  ppiillootteess  ddee  FFoorrmmuullee  11  ddéébboouulleenntt  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ppoorrttiioonnss  dduu  cciirrccuuiitt  ddee  MMoonnaaccoo  àà  225500  kkmm//hh  --  ssooiitt  77  
mmèèttrreess  ppaarr  ttrraanncchhee  ddee  110000  mmiilllliisseeccoonnddeess..    
  
LLaa  ttêêttee  aapprrèèss  lleess  jjaammbbeess  
TToouuss  cceess  ttrraavvaauuxx  aamméélliioorraanntt  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  bbiioocchhiimmiiee  dduu  cceerrvveeaauu  aattttiirreenntt  lleess  ppsseeuuddoo--mmééddeecciinnss  ddee  ttoouuss  ppooiillss  
qquuii  ggrraavviitteenntt  aauuttoouurr  dduu  mmoonnddee  ssppoorrttiiff..  ««  IIll  yy  aauurraa  ddeess  mmoollééccuulleess  ddéévveellooppppééeess  ppoouurr  ssooiiggnneerr  ddeess  ttrroouubblleess  mmeennttaauuxx  qquuii  
sseerroonntt  iinnéévviittaabblleemmeenntt  ddééttoouurrnnééeess  »»,,  pprrééddiitt  JJeeaann--FFrraannççooiiss  TToouussssaaiinntt..  CCeettttee  ffooiiss,,  iill  nnee  ss''aaggiitt  pplluuss  dd''hhoorrmmoonneess  ddee  
ccrrooiissssaannccee  oouu  ddee  pprroodduuiittss  aannaabboolliissaannttss  qquuii  ddoonnnneenntt  dduu  mmuussccllee..  LLaa  cchhiimmiiee  aayyaanntt  ccoonnqquuiiss  lleess  jjaammbbeess,,  eellllee  ss''aattttaaqquuee  
ddééssoorrmmaaiiss  àà  llaa  ttêêttee  eett  vvooiiccii  vveennuu  llee  tteemmppss  ddee  llaa  nneeuurroocchhiimmiiee..    
LL''eexxeemmppllee  llee  pplluuss  ccoonnnnuu  ddee  ccee  ddooppaaggee  ppssyycchhiiqquuee  eesstt  llee  mmooddaaffiinniill..  DDéévveellooppppééee  àà  ll''oorriiggiinnee  ppoouurr  ssooiiggnneerr  llaa  nnaarrccoolleeppssiiee,,  
cceettttee  mmoollééccuullee  ««  éévveeiillllaannttee  »»  aa  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aaddeepptteess..  LLeess  nnaavviiggaatteeuurrss  ssoolliittaaiirreess  eenn  ffoonntt  uunn  uussaaggee  rréégguulliieerr  ppoouurr  
ccoommbbaattttrree  llaa  ffaattiigguuee..  LLeess  sspprriinntteerrss  ffoonntt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  uunnee  ttoouutt  aauuttrree  rraaiissoonn..  CCee  ppssyycchhoossttiimmuullaanntt  ppeerrmmeett  ddee  ss''iissoolleerr  
ddee  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddoonncc  ««  ddee  ggoommmmeerr  llaa  pprreessssiioonn  »»..  LL''aatthhllèèttee  aamméérriiccaaiinnee  KKeellllii  WWhhiittee,,  ssppéécciiaalliissttee  ddeess  110000  eett  220000  
mmèèttrreess  ppllaattss,,  aa  aavvoouuéé  qquu''eellllee  ééttaaiitt  ddeevveennuuee  aaccccrroo  aauu  mmooddaaffiinniill..  ««  CCeellaa  ffaaiitt  ppaasssseerr  llee  tteemmppss  ddee  rrééaaccttiioonn  aauu  ddééppaarrtt  ddee  
116600  mmiilllliisseeccoonnddeess  àà  113300  mmiilllliisseeccoonnddeess  »»,,  pprréécciissee  JJeeaann--FFrraannççooiiss  TToouussssaaiinntt..  LLaarrggeemmeenntt  aasssseezz  ppoouurr  ddééccrroocchheerr  uunnee  
mmééddaaiillllee  dd''oorr..    
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SSIINNKKEEWWIITTZZ  CCLLAAMMEE  SSOONN  IINNNNOOCCEENNCCEE  

RRaaddiioo--CCaannaaddaa  --  33  aavvrr..  22001111    
  
PPaattrriikk  SSiinnkkeewwiittzz  jjuurree  nnee  jjaammaaiiss  ss''êêttrree  ddooppéé..  LL''AAlllleemmaanndd  aa  nniiéé  ddiimmaanncchhee  ssuurr  ssoonn  ssiittee  IInntteerrnneett  aavvooiirr  pprriiss  ddeess  hhoorrmmoonneess  
ddee  ccrrooiissssaannccee..  
LLee  1188  mmaarrss,,  SSiinnkkeewwiittzz  eesstt  ddeevveennuu  llee  pprreemmiieerr  ccyycclliissttee  ssaannccttiioonnnnéé  eenn  rraaiissoonn  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  cceettttee  ssuubbssttaannccee  
iinntteerrddiittee..  LL''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ll''aa  ssuussppeenndduu  pprroovviissooiirreemmeenntt  ddaannss  ll''aatttteennttee  ddee  ssoonn  aauuddiittiioonn  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  
ccyycclliissttee  aalllleemmaannddee..  
DDéétteerrmmiinnéé  àà  pprroouuvveerr  ssoonn  iinnnnoocceennccee,,  SSiinnkkeewwiittzz  aa  oouuvveerrtt  ssaa  pprroopprree  eennqquuêêttee..  
LLee  tteesstt  eenn  qquueessttiioonn  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  llee  2277  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  aauu  GGrraanndd  PPrriixx  ddee  LLuuggaannoo  eenn  SSuuiissssee..  
SSiinnkkeewwiittzz  aavvaaiitt  aauussssii  éécchhoouuéé  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  àà  llaa  tteessttoossttéérroonnee  eenn  jjuuiilllleett  22000077..  IIll  aavvaaiitt  aalloorrss  ééttéé  ccoonnggééddiiéé  ppaarr  
llaa  ffoorrmmaattiioonn  TT--MMoobbiillee  ppoouurr  aavvooiirr  rreeffuusséé  ll''aannaallyyssee  ddee  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB..  
QQuueellqquueess  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd,,  iill  aa  aaddmmiiss  aavvooiirr  uuttiilliisséé  uunn  oonngguueenntt  ccoonntteennaanntt  ddee  llaa  tteessttoossttéérroonnee,,  aaiinnssii  qquu''aavvooiirr  ffaaiitt  ll''uussaaggee  
dd''EEPPOO  eett  ddee  ttrraannssffuussiioonnss  ssaanngguuiinneess..  IIll  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  uunn  aann  ppoouurr  aavvooiirr  aavvoouuéé  ssaa  ffaauuttee..  
IIll  ppoouurrrraaiitt  cceettttee  ffooiiss  êêttrree  bbaannnnii  àà  vviiee..  
LL''aatthhllèèttee  ddee  3300  aannss  ppoorrttee  mmaaiinntteennaanntt  llee  mmaaiilllloott  ddee  ll''ééqquuiippee  iittaalliieennnnee  FFaarrnneessee,,  iinnssccrriittee  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  ddiivviissiioonn  
((PPrrooCCoonnttiinneennttaallee))..  
  
  
  

TTOOUURR  DDUU  CCHHIILLII  --  TTRROOIISS  CCOOUURREEUURRSS  CCOONNTTRROOLLEESS  PPOOSSIITTIIFFSS,,  DDOONNTT  LLEE  VVAAIINNQQUUEEUURR    

LLaa  VVooiixx  ddeess  SSppoorrttss  --  44  aavvrr..  22001111  
  
TTrrooiiss  ccoouurreeuurrss  dduu  TToouurr  dduu  CChhiillii,,  ddoonntt  llee  vvaaiinnqquueeuurr  MMaarrccoo  AArrrriiaaggaaddaa,,  oonntt  ééttéé  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  aauu  ssttaannoozzoollooll,,  uunn  
ssttéérrooïïddee  aannaabboolliissaanntt,,  lloorrss  ddee  ll''éépprreeuuvvee  qquuii  ss''eesstt  tteennuuee  dduu  2277  jjaannvviieerr  aauu  66  fféévvrriieerr,,  aa  aannnnoonnccéé  ll''UUCCII..    
TToouuss  ttrrooiiss,,  AArrrriiaaggaaddaa,,  uunn  aauuttrree  ccoouurreeuurr  cchhiilliieenn  JJoosséé  MMeeddiinnaa  AAnnddrraaddee  ((77ee  ddee  ll''éépprreeuuvvee)),,  eett  uunn  ccoouurreeuurr  aarrggeennttiinn  AAllffrreeddoo  
LLuucceerroo,,  rriissqquueenntt  ddeeuuxx  aannss  ddee  ssuussppeennssiioonn..  AArrrriiaaggaaddaa,,  3355  aannss,,  llee  ccyycclliissttee  vveeddeettttee  cchhiilliieenn  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ddéécceennnniiee,,  aavvaaiitt  
ddééjjàà  rréévvéélléé  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  ddéébbuutt  mmaarrss..  IIll  ddeevvrraaiitt  êêttrree  pprriivvéé  ddee  ssaa  vviiccttooiirree  ddaannss  llee  TToouurr  dduu  CChhiillii,,  qquu''iill  aavvaaiitt  eennlleevvéé  
ppoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ffooiiss  eenn  rreemmppoorrttaanntt  ttrrooiiss  ddeess  ddiixx  ééttaappeess..  
  
  
  

BBAALLCCIIUUNNAAIITTEE  SSUUSSPPEENNDDUUEE  DDEEUUXX  AANNSS  

LL''EEqquuiippee..ffrr  --  55  aavvrr..  22001111  
  
ZZiivviillee  BBaallcciiuunnaaiittee,,  cchhaammppiioonnnnee  dd''EEuurrooppee  dduu  mmaarraatthhoonn  22001100  àà  BBaarrcceelloonnee,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee  ddeeuuxx  aannss  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  
lliittuuaanniieennnnee  dd''aatthhllééttiissmmee,,  mmaarrddii..  UUnn  tteesstt  uurriinnaaiirree  eeffffeeccttuuéé  lloorrss  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  aa  rréévvéélléé  uunn  ttaauuxx  aannoorrmmaalleemmeenntt  éélleevvéé  
ddee  tteessttoossttéérroonnee..  EEllllee  ééttaaiitt  ssuussppeenndduuee  pprroovviissooiirreemmeenntt  ddeeppuuiiss  llee  66  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  LL’’AAMMAA  VVEEUUTT  SSUUPPPPRRIIMMEERR  LLEESS  EECCHHAANNTTIILLLLOONNSS  BB  

VVeelloocchhrroonnoo  --  55  aavvrr..  22001111  
  
AAuu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  tteennuuee  àà  LLoonnddrreess,,  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’OOllyymmppiissmmee,,  DDaavviidd  HHoowwmmaann,,  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll’’aaggeennccee  
mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAMMAA)),,  ss’’eesstt  pprroonnoonnccéé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  aannaallyysseess  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  BB..  SSeelloonn  ll’’AAPP,,  iill  
ssuuggggèèrree  cceellaa  ddaannss  uunn  ssoouuccii  dd’’ééccoonnoommiiee  dd’’aarrggeenntt  eett  ddee  ggaaiinn  ddee  tteemmppss,,  aaffiinn  ddee  ssee  mmoonnttrreerr  eennccoorree  pplluuss  eeffffiiccaacceess  ddaannss  llaa  
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  ««  DDeess  ggeennss  ppeeuuvveenntt  aalllleerr  eenn  pprriissoonn  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  sseeuull  eett  uunniiqquuee  éécchhaannttiilllloonn  ccoolllleeccttéé,,  eett  ddaannss  
llee  ssppoorrtt,,  oonn  ccoonnttiinnuuee  ddaannss  nnoottrree  ccooiinn  àà  eenn  ccoolllleecctteerr  ddeeuuxx  »»,,  pprréécciissee--tt--iill..  SSii  ll’’AAMMAA  ppaarrvviieenntt  àà  mmeettttrree  eenn  aapppplliiccaattiioonn  llaa  
ssuupppprreessssiioonn  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  BB,,  ccee  sseerraaiitt  ppoouurr  22001155..  
  
  
  

3355  MMIILLLLIIOONNSS  DD''EEUURROOSS  CCOONNTTRREE  LLEE  DDOOPPAAGGEE  

RRTTBBFF  --  55  aavvrr..  22001111  
..  
LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ccooûûttee  cchhaaqquuee  aannnnééee  eennvviirroonn  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ((3355  mmiilllliioonnss  dd''eeuurrooss))  aauuxx  ffééddéérraattiioonnss  
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iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddeess  ssppoorrttss  oollyymmppiiqquueess  dd''ééttéé,,  aa  iinnddiiqquuéé  mmaarrddii  DDeenniiss  OOsswwaalldd,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  lleeuurr  aassssoocciiaattiioonn  ((AASSOOIIFF))  lloorrss  
ddee  ssoonn  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  àà  LLoonnddrreess..    
""LLeess  2277  ffééddéérraattiioonnss  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  nnoottrree  ssoonnddaaggee  oonntt  iinnddiiqquuéé  aavvooiirr  ddééppeennsséé  2211,,77  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  eenn  22000099  mmaaiiss  
uunnee  ffééddéérraattiioonn  ttrrèèss  ccoonncceerrnnééee  nn''aa  ppaass  rrééppoonndduu  eett  nnoouuss  eessttiimmoonnss  ssaa  ppaarrtt  àà  eennvviirroonn  2233  mmiilllliioonnss"",,  aa  iinnddiiqquuéé  MM..  OOsswwaalldd  
pprréécciissaanntt  qquuee  ccee  cchhiiffffrree  ddeevvaaiitt  êêttrree  mmuullttiipplliiéé  ppaarr  ddeeuuxx  ssii  ll''oonn  tteennaaiitt  ccoommppttee  ddeess  ffrraaiiss  jjuurriiddiiqquueess  lliiééss  aauuxx  pprrooccéédduurreess..    
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ffééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd''aavviirroonn  aa  aajjoouuttéé  qquuee  llee  pprriixx  mmooyyeenn  ddee  ll''aannaallyyssee  dd''uunn  éécchhaannttiilllloonn  ééttaaiitt  ddee  
882255  ddoollllaarrss  ((558800  eeuurrooss))  mmaaiiss  qquuee  llaa  ffaaccttuurree  ééttaaiitt  ttrrèèss  vvaarriiaabbllee  sseelloonn  lleess  llaabboorraattooiirreess..    
""IIll  ffaauutt  ééttuuddiieerr  lleess  rraaiissoonnss  ddee  cceess  ddiifffféérreenncceess  eett  nnééggoocciieerr  aavveecc  lleess  llaabboorraattooiirreess  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  bbaaiisssseerr  lleess  pprriixx"",,  aa--tt--iill  
eessttiimméé,,  rreelleevvaanntt  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreenncceess  ddee  qquuaalliittéé  eennttrree  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss..    
""LL''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAmmaa))  aa  rréécceemmmmeenntt  ffaaiitt  aannaallyysseerr  uunnee  sséérriiee  dd''éécchhaannttiilllloonnss  ddee  mmêêmmee  oorriiggiinnee  ddaannss  ddeeuuxx  
llaabboorraattooiirreess  ddiifffféérreennttss..  LLee  pprreemmiieerr  aa  ttrroouuvvéé  uunn  éécchhaannttiilllloonn  ppoossiittiiff,,  ll''aauuttrree  sseepptt..  CC''eesstt  iinnqquuiiééttaanntt..  IIll  ffaauutt  qquuee  ttoouuss  lleess  
((éécchhaannttiilllloonnss  dd''))  aatthhllèètteess  ssooiieenntt  ttrraaiittééss  ppaarr  ddeess  llaabboorraattooiirreess  uullttrraa--ppeerrffoorrmmaannttss..""  
MM..  OOsswwaalldd  aa  ééggaalleemmeenntt  rreelleevvéé  llee  ffaaiibbllee  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  rrééssuullttaattss  ppoossiittiiffss  ((00,,9955%%  ddeess  117733..000000  éécchhaannttiilllloonnss  rreelleevvaanntt  
ddeess  ffééddéérraattiioonnss  ddee  ll''AASSOOIIFF))  ssuussppeeccttaanntt  ""qquuee  llaa  vvéérriittaabbllee  ffrrééqquueennccee  ((ddeess  ccaass  ddee  ddooppaaggee  ééttaaiitt))  pplluuss  éélleevvééee..""  
  
  
  

DDEE  NNAAEEYYEERR  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF  SSUURR  LL''EEUURROOCCRROOSSSS  

LL''eesssseennttiieell  --  55  aavvrr..  22001111  
  
VViiccttoorriieeuussee  lloorrss  ddee  ll''ééddiittiioonn  22001100  ddee  ll''EEuurrooccrroossss  ddee  DDiieekkiirrcchh,,  MMiimmii  BBeelleettee  ((BBaahhrraaiinn))  aavvaaiitt  ééttéé  ddééccllaassssééee  ppoouurr  ddooppaaggee..  
CCeettttee  aannnnééee,,  cc''eesstt  ll''aannaallyyssee  ddee  ll''éécchhaannttiilllloonn  dduu  BBeellggee  JJooaacchhiimm  DDee  NNaaeeyyeerr  ((CCeellttiicc  DDiieekkiirrcchh)),,  pprréélleevvéé  llee  2277  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  
ssuurr  ll''ééddiittiioonn  22001111,,  qquuii  pprréésseennttee  uunn  rrééssuullttaatt  aannoorrmmaall,,  aa  aannnnoonnccéé,,  mmaarrddii,,  ll''AAggeennccee  lluuxxeemmbboouurrggeeooiissee  aannttiiddooppaaggee..  ««UUnnee  
ssuussppeennssiioonn  pprroovviissooiirree  aa  ééttéé  pprroonnoonnccééee  eennttrreetteemmppss  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  ll’’aatthhllèèttee  eenn  qquueessttiioonn»»,,  pprréécciissee  ll''AALLAADD..  
LLee  BBeellggee  ddee  4433  aannss,,  qquuii  ss''ééttaaiitt  ccllaasssséé  2222ee  ddee  llaa  ccoouurrssee  eenn  3366''1100""33,,  aa  rreennoonnccéé  àà  uunnee  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  ddee  ssoonn  
éécchhaannttiilllloonn  BB..  aapprrèèss  uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll''AALLAADD..  LL''éécchhaannttiilllloonn  AA  eesstt  ddoonncc  rreetteennuu..  
LL’’AALLAADD  aa  eexxpplliiqquuéé  qquu''eellllee  ««aallllaaiitt  ssaaiissiirr  ssaannss  ddééllaaii  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ppoouurr  qquuee  cceelluuii--ccii  pprreennnnee  
ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  jjuuggee  ddee  llaa  vviioollaattiioonn  ccoonnssttaattééee  dd’’uunnee  rrèèggllee  aannttiiddooppaaggee»»..  ÀÀ  nnootteerr  qquuee  llaa  ssuubbssttaannccee  eenn  ccaauussee  nnee  sseerraa  
ddéévvooiillééee  qquu''aapprrèèss  llee  jjuuggeemmeenntt  ddééffiinniittiiff..  
  


