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DDOOPPAAGGEE::  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  CCYYCCLLIISSTTEE  IITTAALLIIEENNNNEE  SSOOUUHHAAIITTEE  DDEESS  PPEEIINNEESS  PPLLUUSS  SSEEVVEERREESS  

TThhee  CCaannaaddiiaann  PPrreessss  ––  1144//0044//22001111  
  
MMIILLAANN  ——  LLaa  FFééddéérraattiioonn  iittaalliieennnnee  ddee  ccyycclliissmmee  ssoouuhhaaiittee  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  ppoouurr  ddooppaaggee  aaiieenntt  pplluuss  ddee  mmoorrddaanntt..  CC''eesstt  ccee  
qquuii  eesstt  rreessssoorrttii  jjeeuuddii  dd''uunnee  rrééuunniioonn  dd''uurrggeennccee  tteennuuee  ppaarr  sseess  mmeemmbbrreess..  
LLaa  ffééddéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ssoouuhhaaiittee  qquuee  lleess  ssuussppeennssiioonnss  ppoouurr  ddooppaaggee  ppaasssseenntt  ddee  ddeeuuxx  àà  qquuaattrree  aannss  eett  vveeuutt  qquuee  llee  
ddiirreecctteeuurr  dd''ééqquuiippee  eett  lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  ll''ééccuurriiee  ssooiieenntt  ssuussppeenndduuss  iinnddééffiinniimmeenntt  ddaannss  llee  ccaass  dd''uunnee  pprreemmiièèrree  ffaauuttee..  
DDaannss  llee  ccaass  dd''uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  ffaauuttee,,  cc''eesstt  uunnee  ssuussppeennssiioonn  àà  vviiee  qquuee  ddééssiirree  llaa  ffééddéé  iittaalliieennnnee..  
CCeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  eennttéérriinnééeess  lloorrss  ddee  ssaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  dduu  ccoonnsseeiill,,  llee  44  mmaaii,,  ttrrooiiss  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  
llaanncceemmeenntt  dduu  GGiirroo  dd''IIttaalliiaa..  
CCeess  aannnnoonncceess  ssuurrvviieennnneenntt  ddeeuuxx  jjoouurrss  aapprrèèss  qquuee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  oollyymmppiiqquuee  iittaalliieenn,,  GGiioovvaannnnii  PPeettrruuccccii,,  eeuutt  ddééccllaarréé  
qquuee  llee  ddooppaaggee  eesstt  ssii  rrééppaanndduu  ddaannss  llee  ccyycclliissmmee  qquuee  llaa  ffééddéérraattiioonn  ddeevvaaiitt  ddiirree  aauuxx  ééqquuiippeess  ddee  ««cceesssseerr  cceettttee  pprraattiiqquuee,,  
ppaarrccee  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ((vvoouuss))  ccrrooiitt  pplluuss»»..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  PPEERRQQUUIISSIITTIIOONN  CCHHEEZZ  KKAATTUUSSHHAA  

OOuueesstt--FFrraannccee  --  1144  aavvrriill  22001111    
  
LLeess  ccaarraabbiinniieerrss  oonntt  eeffffeeccttuuéé  jjeeuuddii  uunnee  ppeerrqquuiissiittiioonn  aauu  qquuaarrttiieerr  ggéénnéérraall  iittaalliieenn  ddee  ll’’ééqquuiippee  ccyycclliissttee  KKaattuusshhaa  àà  LLoonnaattoo,,  
ssuurr  llee  LLaacc  ddee  GGaarrddee,,  eett  oonntt  ssaaiissii  lleess  ppaasssseeppoorrttss  bbiioollooggiiqquueess  ddee  cciinnqq  ccoouurreeuurrss,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ffoorrmmaattiioonn  rruussssee..  
««  LLeess  ggeennddaarrmmeess  ssee  ssoonntt  lliimmiittééss  àà  ddeemmaannddeerr  lleess  ppaasssseeppoorrttss  bbiioollooggiiqquueess  ddee  cciinnqq  ccoouurreeuurrss,,  ddoonntt  ll’’uunn  nn’’eesstt  pplluuss  lliicceenncciiéé  
ddaannss  nnoottrree  ééqquuiippee,,  aannnnoonnccee  KKaattuusshhaa  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  NNoouuss  aavvoonnss  bbiieenn  ssûûrr  ooffffeerrtt  nnoottrree  ttoottaallee  ccoollllaabboorraattiioonn,,  
ccoonnffiiaanntt  aauuxx  ggeennddaarrmmeess  lleess  ddooccuummeennttss  ddeemmaannddééss..  »»  
LL’’ééqquuiippee  rruussssee  ccoommppttee  ppaarrmmii  sseess  ccoouurreeuurrss  ll’’EEssppaaggnnooll  JJooaaqquuiinn  RRooddrriigguueezz,,  lleess  IIttaalliieennss  FFiilliippppoo  PPoozzzzaattoo,,  LLuuccaa  PPaaoolliinnii  eett  
DDaanniilloo  DDii  LLuuccaa,,  eett  lleess  RRuusssseess  AAlleexxaannddeerr  KKoolloobbnneevv  eett  VVllaaddiimmiirr  KKaarrppeettss..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  PPEERRQQUUIISSIITTIIOONN  AAUUPPRREESS  DDEE  LL''EEQQUUIIPPEE  LLAAMMPPRREE  EENN  IITTAALLIIEE  

LL''EExxpprreessss  --  1155//0044//22001111    
  
RROOMMEE  --  LLeess  ccaarraabbiinniieerrii  oonntt  eeffffeeccttuuéé  uunnee  ppeerrqquuiissiittiioonn  ssuurr  llee  lliieeuu  dd''eennttrraaîînneemmeenntt  ddee  ll''ééqquuiippee  ccyycclliissttee  iittaalliieennnnee  LLaammpprree  
ssuurr  llee  MMoonntt  EEttnnaa,,  jjeeuuddii,,  jjoouurr  ooùù  uunnee  aauuttrree  ppeerrqquuiissiittiioonn  aa  eeuu  lliieeuu  eenn  IIttaalliiee,,  aauupprrèèss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  rruussssee  KKaattuusshhaa,,  ssuurr  llee  
LLaacc  ddee  GGaarrddee,,  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  ll''ééqquuiippee  LLaammpprree..  
""UUnn  ccoonnttrrôôllee  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  àà  ll''hhôôtteell  CCoorrssaarroo  ddii  NNiiccoolloossii,,  ssuurr  llee  MMoonntt  EEttnnaa,,  ooùù  MMiicchheellee  SSccaarrppoonnii  ppaarrttiicciippee  àà  uunn  ssttaaggee  
oorrggaanniisséé  ppaarr  ll''ééqquuiippee"",,  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  ll''ééqquuiippee  LLaammpprree,,  cciittaanntt  eellllee--mmêêmmee  llee  nnoomm  ddee  ssoonn  ccoouurreeuurr  SSccaarrppoonnii,,  qquuii  
ss''eennttrraaîînnaaiitt  ssuurr  lleess  ppeenntteess  dduu  vvoollccaann  ooùù  ddooiitt  ssee  ccoouurriirr  llaa  99ee  ééttaappee  dduu  GGiirroo--22001111,,  llee  1155  mmaaii..  
""DDeess  ssaacchheettss  dd''aannttii--iinnffllaammmmaattooiirreess  ccoommmmuunnss  ((OOkkii)),,  dduu  llaaiitt  eenn  ppoouuddrree  eett  ddeess  bbaarrrreess  éénneerrggééttiiqquueess  EEnneerrvviitt  oonntt  ééttéé  
pprréélleevvééss"",,  aa  pprréécciisséé  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iittaalliieennnnee  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ""lleess  ooppéérraattiioonnss  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess  ddaannss  
uunn  cclliimmaatt  ddee  ccoorrddiiaalliittéé  eett  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn..""  
SSccaarrppoonnii,,  44ee  dduu  GGiirroo  eenn  22001100,,  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  1133  mmooiiss  eenn  22000077  eett  22000088  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll''ooppéérraattiioonn  PPuueerrttoo  ((ssccaannddaallee  
ddee  ddooppaaggee  mmiiss  aauu  jjoouurr  eenn  22000066,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  dduu  ccyycclliissmmee))..  
LLaa  LLaammpprree  eesstt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  vviissééee  ppaarr  uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  ddooppaaggee  àà  MMaannttoouuee,,  cclloossee  llee  88  aavvrriill  eett  iimmpplliiqquuaanntt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  
eett  ddeess  ccoouurreeuurrss,,  ccoommmmee  lleess  IIttaalliieennss  DDaammiiaannoo  CCuunneeggoo  eett  AAlleessssaannddrroo  BBaallllaann  eett  llee  DDaannooiiss  MMiicchhaaeell  RRaassmmuusssseenn  ((cceess  ddeeuuxx  
ddeerrnniieerrss  nn''ééttaanntt  pplluuss  ddaannss  cceettttee  ééqquuiippee::  BBaallllaann  cchheezz  BBMMCC  eett  RRaassmmuusssseenn  cchheezz  CChhrriissttiinnaa  WWaattcchheess))..  
LLee  mmêêmmee  jjeeuuddii  eenn  IIttaalliiee,,  mmaaiiss  àà  LLoonnaattoo,,  ssuurr  llee  LLaacc  ddee  GGaarrddee,,  ddeess  ccaarraabbiinniieerrii  oonntt  eeffffeeccttuuéé  uunnee  ppeerrqquuiissiittiioonn  aauupprrèèss  
dd''uunnee  aauuttrree  ééqquuiippee  ccyycclliissttee,,  llaa  rruussssee  KKaattuusshhaa..  
""LLeess  ggeennddaarrmmeess  ssee  ssoonntt  lliimmiittééss  àà  ddeemmaannddeerr  lleess  ppaasssseeppoorrttss  bbiioollooggiiqquueess  ddee  cciinnqq  ccoouurreeuurrss,,  ddoonntt  ll''uunn  nn''eesstt  pplluuss  lliicceenncciiéé  
ddaannss  nnoottrree  ééqquuiippee"",,  aa  aannnnoonnccéé  KKaattuusshhaa  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  
""NNoouuss  aavvoonnss  bbiieenn  ssûûrr  ooffffeerrtt  nnoottrree  ttoottaallee  ccoollllaabboorraattiioonn,,  ccoonnffiiaanntt  aauuxx  ggeennddaarrmmeess  lleess  ddooccuummeennttss  ddeemmaannddééss"",,  aa  pprréécciisséé  
ll''ééqquuiippee  rruussssee,,  qquuii  ccoommppttee  ppaarrmmii  sseess  ccoouurreeuurrss  ll''EEssppaaggnnooll  JJooaaqquuiinn  RRooddrriigguueezz,,  lleess  IIttaalliieennss  FFiilliippppoo  PPoozzzzaattoo,,  LLuuccaa  PPaaoolliinnii  
eett  DDaanniilloo  DDii  LLuuccaa..  
SSeelloonn  llaa  GGaazzzzeettttaa  ddeelllloo  ssppoorrtt  ddee  vveennddrreeddii,,  lleess  cciinnqq  ccoouurreeuurrss  eenn  qquueessttiioonnss,,  ttoouuss  RRuusssseess,,  ssoonntt  AAlleexxaannddeerr  KKoolloobbnneevv,,  
VVllaaddiimmiirr  KKaarrppeettss,,  MMiikkhhaaiill  IIggnnaattiieevv,,  VVllaaddiimmiirr  GGuusseevv  eett  EEvvggeennii  PPeettrroovv  ((qquuii  nn''eesstt  pplluuss  cchheezz  KKaattuusshhaa  mmaaiiss  AAssttaannaa))..  
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UUNNEE  AASSSSEEMMBBLLEEEE  DDUU  SSPPOORRTT  PPOOUURR  IIMMPPUULLSSEERR  UUNNEE  VVEERRIITTAABBLLEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDUU  SSPPOORRTT    

NNeewwss  PPrreessss  ((CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee))  --  1155//0044//22001111    
  
CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  aa  rrééuunnii,,  àà  ll''IInnssttiittuutt  ooccééaannooggrraapphhiiqquuee  llee  2299  mmaarrss,,  lleess  aacctteeuurrss  dduu  mmoonnddee  ssppoorrttiiff  ppoouurr  rrééfflléécchhiirr  àà  llaa  
ddééffiinniittiioonn  dd''uunnee  AAsssseemmbbllééee  dduu  ssppoorrtt  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn  sseerraa  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  ddiifffféérreennttss  eennjjeeuuxx  ssoocciiééttaauuxx  eett  ééccoonnoommiiqquueess  
dduu  ssppoorrtt..    
  
QQuueell  eesstt  ll''eennjjeeuu  ddee  llaa  ffuuttuurree  AAsssseemmbbllééee  dduu  ssppoorrtt  ??    
RReeppeennsseerr  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ccoonnssttrruuiirree  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ssppoorrtt,,  eenn  ddééffiinniissssaanntt  aavveecc  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  dduu  mmoonnddee  ssppoorrttiiff((11))  llaa  
rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  eett  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  iinnssttaanncceess  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  lleess  pprriioorriittééss  
nnaattiioonnaalleess..  PPrréévvuuee  ppoouurr  êêttrree  ooppéérraattiioonnnneellllee  eenn  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  cceettttee  nnoouuvveellllee  iinnssttaannccee  iinnssccrriitt  ssoonn  aaccttiioonn  ddaannss  llaa  
dduurrééee..  ""ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  sseepptteemmbbrree,,  oonn  [[ggrraavvee]]  ll''AAsssseemmbbllééee  ddaannss  llee  mmaarrbbrree  ppoouurr  ssuuiivvrree  lleess  aaccttiioonnss..  [[CCee  sseerraa]]  uunn  ssyyssttèèmmee  
ddee  ddiiaalloogguuee  ppeerrmmaanneenntt  ppoouurr  ffaaiirree  éévvaalluueerr  eett  ffaaiirree  éévvoolluueerr  llee  ssppoorrtt"",,  aa  ddééccllaarréé  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo..  
LLaa  mmiinniissttrree  rraappppeellllee  qquuee  lleess  FFrraannççaaiiss  ssoonntt  ddeemmaannddeeuurrss  dd''aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee..  IIllss  ssoonntt  6655  %%  àà  pprraattiiqquueerr  uunnee  aaccttiivviittéé  
ssppoorrttiivvee  aauu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  ppaarr  sseemmaaiinnee..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  llee  ssppoorrtt  nnee  ssee  rréédduuiitt  ppaass  àà  llaa  hhaauuttee  ccoommppééttiittiioonn..  CC''eesstt  uunn  eennjjeeuu  
ddee  ssoocciiééttéé  ddoonntt  lleess  aassppeeccttss  ssoonntt  aauuttaanntt  ssaanniittaaiirreess  qquuee  ssoocciiaauuxx,,  oouu  éétthhiiqquueess..  SSaannss  ccoommpptteerr  ll''aappppoorrtt  dduu  ssppoorrtt  eenn  tteerrmmeess  
dd''aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  rriicchheesssseess  eett  dd''eemmppllooiiss..  
EEnn  iimmppuullssaanntt  uunnee  ppoolliittiiqquuee  dduu  ssppoorrtt  eenn  FFrraannccee  qquuii  ffééddèèrree  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss  dduu  mmoonnddee  ssppoorrttiiff  aauuttoouurr  dd''uunnee  
nnoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee,,  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  aa  ppoouurr  aammbbiittiioonn  dd''iinnssccrriirree  llee  ssppoorrtt  ddaannss  uunn  vvéérriittaabbllee  pprroojjeett  ssoocciiééttaall  pprreennaanntt  
eenn  ccoommppttee  ttoouuss  sseess  aassppeeccttss..  UUnnee  vvoolloonnttéé  ppaarrttaaggééee  ppaarr  ttoouuss  ::  ""OOnn  nn''eesstt  ppaass  ddaannss  uunn  ddoommaaiinnee  rrééggaalliieenn  ppuurr..  [[......]]  DDaannss  
llee  ddoommaaiinnee  ssppoorrttiiff,,  lleess  cclliivvaaggeess  ppoolliittiiqquueess  ssoonntt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ffaaiibblleess..  OOnn  aa  ttoouuss  llaa  mmêêmmee  vvoolloonnttéé"",,  ssee  fféélliicciittee  CChhaannttaall  
JJoouuaannnnoo..  
  
LLee  tteemmppss  ddee  llaa  rrééfflleexxiioonn  eett  ddee  ll''aaccttiioonn  
DDee  mmaarrss  àà  jjuuiinn,,  uunnee  rrééfflleexxiioonn  eesstt  mmeennééee  ssuurr  lleess  aaxxeess  pprriioorriittaaiirreess  dd''aaccttiioonn..  CCiinnqq  ccoollllèèggeess  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ppaarrttiieess  
pprreennaanntteess  --  ÉÉttaatt,,  éélluuss  llooccaauuxx  eett  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  eennttrreepprriisseess,,  mmoouuvveemmeenntt  ssppoorrttiiff,,  ssoocciiééttéé  cciivviillee  --  eexxaammiinneenntt  lleess  ssiixx  aaxxeess  
dd''aaccttiioonn  iiddeennttiiffiiééss  aavvaanntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  ffuuttuurree  AAsssseemmbbllééee  dduu  ssppoorrtt  eenn  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  
  
LLee  ssppoorrtt  ppoouurr  ttoouuss    
""LLaa  pprroommoottiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  pphhyyssiiqquueess  eett  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  ttoouuss,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  
hhaannddiiccaappééeess,,  ssoonntt  dd''iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall"",,  iinnddiiqquuee  llaa  llooii  ((ccooddee  dduu  ssppoorrtt))..  LL''ooffffrree  dd''iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess  ddooiitt  aaiinnssii  
rrééppoonnddrree  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ttoouuss  lleess  ppuubblliiccss  eett  ddoonnnneerr  pplluuss  ddee  ppoossssiibbiilliittééss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  ddee  ffaaiirree  dduu  ssppoorrtt  
ppoouurr  lleess  aaiiddeerr  àà  ccoonnssttrruuiirree  lleeuurr  ééppaannoouuiisssseemmeenntt..  EEnn  ttaanntt  qquuee  ffaacctteeuurr  dd''iinnttééggrraattiioonn  ssoocciiaallee,,  iill  ccoonnvviieenntt  dd''aaccccoorrddeerr  uunnee  
ppllaaccee  pprriivviillééggiiééee  àà  llaa  pprraattiiqquuee  ssppoorrttiivvee  dd''iinnsseerrttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  ffiilllleess  ddee  qquuaarrttiieerrss,,  ""ppaarrccee  qquuee  cc''eesstt  uunn  
ffaacctteeuurr  dd''éémmaanncciippaattiioonn"",,  pprréécciissee  llaa  mmiinniissttrree..  
  
LLeess  vvaalleeuurrss  dduu  ssppoorrtt  ::  llee  ssppoorrtt  ssaaiinn  eett  éétthhiiqquuee..    
PPoouurr  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo,,  llee  ccoommbbaatt  ddeess  vvaalleeuurrss  ccoonnssttiittuuee  uunn  eennjjeeuu  mmaajjeeuurr  ""ccaarr  llee  ssppoorrtt  eesstt  uunn  eessppaaccee  dd''éédduuccaattiioonn,,  ddee  
ttoolléérraannccee,,  ddee  rreessppeecctt..  [[IIll  ffaauutt]]  rrééppoonnddrree  aauuxx  ddééffiiss  ddee  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  ddee  llaa  vviioolleennccee......""  UUnnee  ccaammppaaggnnee  eesstt  
aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  pphhéénnoommèènneess  ddee  vviioolleennccee  eett  ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ddaannss  lleess  ssttaaddeess  ddee  ffoooottbbaallll..  
LLaa  mmiinniissttrree  aannnnoonncceerraa,,  llee  2233  aavvrriill,,  uunn  ppllaann  ddee  lluuttttee  22001111--22001144  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  eett  llee  ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss..  EEnnffiinn,,  
ll''aarrrriivvééee  ddeess  ppaarriiss  ssppoorrttiiffss  ppeeuutt  ss''aavvéérreerr  êêttrree  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  ll''éétthhiiqquuee  ::  aaffiinn  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  ddeess  ddéérriivveess  qquuii  
ppoorrtteerraaiieenntt  aatttteeiinnttee  aauuxx  vvaalleeuurrss  dduu  ssppoorrtt,,  CChhaannttaall  JJoouuaannnnoo  aa  rreetteennuu  pplluussiieeuurrss  pprrooppoossiittiioonnss  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll''AAuuttoorriittéé  ddee  
rréégguullaattiioonn  ddeess  jjeeuuxx  eenn  lliiggnnee..  
  
LLee  ssppoorrtt  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  
LLaa  FFrraannccee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  cciinnqq  pprreemmiièèrreess  nnaattiioonnss  mmoonnddiiaalleess..  PPoouurr  rreesstteerr  ppaarrmmii  lleess  mmeeiilllleeuurrss,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ddéévveellooppppeerr  
lleess  mmooyyeennss  eett  lleess  ppaarrtteennaarriiaattss  eexxiissttaannttss..  AAuuttrree  ffiieerrttéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  SSppoorrttss  ::  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ""ddoouubbllee  pprroojjeett""  ddeess  
ssppoorrttiiffss  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  mmeennééee  ddeeppuuiiss  3300  aannss,,  qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  ddéévveellooppppeerr  lleeuurr  ppootteennttiieell  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ttoouutt  eenn  
ppoouurrssuuiivvaanntt  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  UUnn  mmooddèèllee  ffrraannççaaiiss  qquuii  ""ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunn  ccoonnsseennssuuss  aauu  nniivveeaauu  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree"",,  pprréécciissee  llee  mmiinniissttèèrree..  
  
LL''eemmppllooii  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn    
LLeess  eemmppllooiiss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  ssppoorrtt  ccee  ssoonntt  lleess  111100  000000  éédduuccaatteeuurrss  ssppoorrttiiffss  mmaaiiss  aauussssii  lleess  5555  000000  eemmppllooiiss  ddee  
ppeerrssoonnnneellss  ddee  ll''EEttaatt  eett  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  aauuxxqquueellss  iill  ffaauutt  aajjoouutteerr  lleess  7700  000000  eemmppllooiiss  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  
ppéérriipphhéérriiqquueess  ((ccoonncceeppttiioonn  eett  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  mmaattéérriieellss......))..  PPoouurr  llee  mmiinniissttèèrree,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ccoonnffoorrtteerr  llaa  
pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  sseeiinn  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss((22))..  LLee  nnoommbbrree  ddeess  pprraattiiqquueess  éévvoolluuaanntt,,  uunnee  
aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddooiitt  êêttrree  ppoorrttééee  àà  ll''éémmeerrggeennccee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  eemmppllooiiss..  
  
LL''ééccoonnoommiiee  dduu  ssppoorrtt    
LLee  ssppoorrtt  eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee  ccrrééaatteeuurr  ddee  rriicchheesssseess  ::  sseerrvviicceess,,  rreennccoonnttrreess,,  ssppeeccttaacclleess,,  aarrttiicclleess  ddee  ssppoorrtt......  EEnn  22000088,,  llaa  
ddééppeennssee  ssppoorrttiivvee  eenn  FFrraannccee  aa  rreepprréésseennttéé  11,,7755  %%  dduu  PPIIBB  ((3333,,99  mmiilllliiaarrddss  dd''eeuurrooss))..  UUnnee  ddééppeennssee((33))  qquuii  vvaa  ccrrooiissssaanntt  ::  
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++  3399  %%  eennttrree  22000000  eett  22000088..  LLee  mmiinniissttèèrree  ffaaiitt  uunn  ccoonnssttaatt  ::  llee  mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ssppoorrtt  ddaannss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess  eesstt  
àà  rreeppeennsseerr  ccoolllleeccttiivveemmeenntt..  LLaa  FFrraannccee  ddooiitt  ssee  ddootteerr  dd''uunn  ppaarrcc  mmooddeerrnnee  dd''iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  
bbeessooiinnss  ddeess  ccoommppééttiittiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ttoouutt  eenn  ccoonnttrriibbuuaanntt  àà  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  eett  aauuxx  
nnoouuvveelllleess  nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess..  
  
LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  ssppoorrtt    
LL''eennjjeeuu  ddee  llaa  rrééfflleexxiioonn  eesstt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  ppéérriimmèèttrreess  eett  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  ttoouuss  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonnccoouurraanntt  àà  
ll''oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ssppoorrtt  eenn  FFrraannccee  aauu  sseeiinn  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  ssppoorrtt..  UUnnee  rréénnoovvaattiioonn  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  
qquuii  ddooiitt  rreeppoosseerr  ssuurr  llaa  ssppéécciiffiicciittéé  dduu  ""mmooddèèllee  ssppoorrttiiff  ffrraannççaaiiss""  éénnoonnccéé  ppaarr  llee  ccooddee  dduu  ssppoorrtt  ::  ""llaa  pprroommoottiioonn  eett  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  pphhyyssiiqquueess  ppoouurr  ttoouuss  ssoonntt  dd''iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall..""  
    
  
  

PPLLOOEEMMEEUURR  ((5566))..  EEFFFFIINNOOVV  SSEE  LLAANNCCEE  DDAANNSS  LLAA  NNUUTTRRIITTIIOONN  

LLee  TTééllééggrraammmmee  --  1166  aavvrriill  22001111    
..  
BBooiissssoonnss  ddiiééttééttiiqquueess,,  vviittaammiinneess......  EEffffiinnoovv  NNuuttrriittiioonn  eesstt  llee  ddeerrnniieerr  nnéé  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddeess  ccoommpplléémmeennttss  aalliimmeennttaaiirreess..  EEtt  
cceettttee  ssoocciiééttéé  ddee  PPllooeemmeeuurr  tteennttee  ddee  ssee  ddiissttiinngguueerr..  
UUnnee  bboonnnnee  aassssiieettttee  ddee  ppââtteess  llaa  vveeiillllee  dd''uunn  eeffffoorrtt  pprroolloonnggéé,,  eett  llee  ttoouurr  eesstt  jjoouuéé..  AAnntthhoonnyy  BBeerrtthhoouu,,  nnuuttrriittiioonnnniissttee  ddee  
mmééttiieerr,,  eett  aanncciieenn  ssppoorrttiiff  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ((ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee  jjuunniioorr  ddee  ttrriiaatthhlloonn))  eenn  rriiggoolleerraaiitt  pprreessqquuee  ddee  cceess  rreecceetttteess  
ééccuullééeess..  ««CC''eesstt  uunn  lleeuurrrree  dd''iimmaaggiinneerr  qquuee  cchhaaccuunn  aa  bbeessooiinn  ddeess  mmêêmmeess  aappppoorrttss  jjoouurrnnaalliieerrss  eenn  vviittaammiinneess,,  mmiinnéérraauuxx  eett  
pprroottééiinneess»»..  
AAnntthhoonnyy  BBeerrtthhoouu,,  qquuii  iinntteerrvviieenntt  ddee  lloonngguuee  ddaattee  aauupprrèèss  ddee  ll''ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee  ddee  ccyycclliissmmee  ssuurr  ppiissttee,,  eett  ddeess  ffééddéérraattiioonnss  
nnaattiioonnaalleess  ddee  ttrraaiill  eett  ddee  ttrriiaatthhlloonn,,  ssaaiitt  qquu''iill  nn''eesstt  ppaass  vvaaiinn  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  ssppoorrttiiffss  àà  lleeuurr  hhyyggiièènnee  nnuuttrriittiioonnnneellllee..  CCaarr  
ééttoonnnnaammmmeenntt,,  llee  ddeeggrréé  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ddeess  aatthhllèètteess  ddééppaassssee  rraarreemmeenntt  cceelluuii  dduu  jjooggggeeuurr  dduu  ddiimmaanncchhee..  ««JJee  lleeuurr  rrééppèèttee  
qquuee  ppoouurr  êêttrree  ppeerrffoorrmmaanntt,,  iill  ffaauutt  êêttrree  eenn  bboonnnnee  ssaannttéé»»..  IInnddiiqquuaanntt  ppaarr  llàà  qquuee  lleess  pprroodduuiittss  dd''aappppooiinntt  nnee  ssoonntt  gguuèèrree  llaa  
ppaannaaccééee  ddèèss  lloorrss  qquu''iillss  mmaassqquueenntt  ddeess  llaaccuunneess  eenn  tteerrmmeess  ddee  nnuuttrriittiioonn..  SSoonn  ccoonncceepptt,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  ss''aappppuuiiee  ssuurr  llaa  
rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ttrroouubblleess  ddiiggeessttiiffss,,  ««àà  ll''oorriiggiinnee  ddee  bblleessssuurreess  rrééccuurrrreenntteess»»..  
  
7700  rrééfféérreenncceess    
EEnn  iinnvveessttiissssaanntt  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd''eeuurrooss  ddaannss  EEffffiinnoovv  NNuuttrriittiioonn  eenn  jjuuiinn22001100,,  llee  PPllooeemmeeuurrooiiss  eesstt  aalllléé  aauu  
bboouutt  dd''uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquuii  ddéébboorrddee  llee  ccaaddrree  ssppoorrttiiff..  ««EEffffiinnoovv  eesstt  uunnee  rrééfflleexxiioonn  gglloobbaallee  ppoouurr  llaa  ssaannttéé..  JJ''yy  iinncclluuss  
ééggaalleemmeenntt  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddee  ll''oobbééssiittéé»»..  DD''ooùù  llaa  nnéécceessssiittéé  dd''ééttaabblliirr  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  aavvaanntt  ttoouuttee  pprriissee  ddee  pprroodduuiittss..  
IIll  eenn  aa  ttiirréé  uunnee  mméétthhooddee  ((EEffffiinnuutt)),,  qquuii  aa  ddééjjàà  sséédduuiitt  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé..  SSeess  pprroodduuiittss  ((cceerrttiiffiiééss  aannttii--ddooppaaggee)),,  
ééllaabboorrééss  ssoouuss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ppaarr  ddeess  llaabboorraattooiirreess,,  oonntt  ééttéé  pprriimmééss  eenn  22001100  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee..  EEffffiinnoovv  
ccoommmmeerrcciiaalliissee  7700  rrééfféérreenncceess  ((bbooiissssoonnss,,  ppaaiinnss,,  bboouulleess  ddee  ssoojjaa,,  vviittaammiinneess......))..  TToouuss  ccoonnffoorrmmeess  àà  sseess  ccoonnsseeiillss  
nnuuttrriittiioonnnneellss  eett  iiddééaallss  ppoouurr  uunn  rrééggiimmee  oouu  ppoouurr  bboooosstteerr  sseess  ppeerrffoorrmmaanncceess..  LLee  pprreemmiieerr  bbiillaann  nn''eesstt  ppaass  bboouucclléé  qquuee  ddééjjàà  
llaa  ssoocciiééttéé  vviissee  llee  mmaarrcchhéé  eeuurrooppééeenn..  CCiinnqq  nnoouuvveeaauuxx  ccoollllaabboorraatteeuurrss  vvoonntt  rreejjooiinnddrree  ll''ééqquuiippee  ((hhuuiitt  aauu  ttoottaall))..  
««JJee  nn''aaii  ppaass  ddee  pprroodduuiittss  mmiirraacclleess..  LLeeuurr  qquuaalliittéé  eesstt  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  pphhyyssiioollooggiiee  nnaattuurreellllee»»..  PPaass  bbeessooiinn  ddoonncc,,  àà  ll''iinnssttaarr  ddee  
sseess  ccoonnccuurrrreennttss,,  ddee  ccoonnvvooqquueerr  ddeess  ssttaarrss  ddee  ll''aatthhllééttiissmmee  ppoouurr  vvaanntteerr  sseess  pprroodduuiittss..  ««JJee  pprrééffèèrree  llee  bboouucchhee--àà--oorreeiillllee»»,,  
iinnddiiqquuee  llee  jjeeuunnee  cchheeff  dd''eennttrreepprriissee,,  ddééjjàà  eenn  qquuêêttee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  llooccaauuxx  ddaannss  llee  ppaayyss  ddee  LLoorriieenntt..  
  
  
  

IINNSSPPEECCTTIIOONN  EETT  CCOONNTTRROOLLEE  VVEETTEERRIINNAAIIRREE  

LLee  PPaarriissiieenn  --  1177..0044..22001111    
  
CC’’eesstt  llee  ppaassssaaggee  oobblliiggéé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss..  DDèèss  lleeuurr  aarrrriivvééee,,  lleess  cchheevvaauuxx  ssoonntt  ccoonnttrrôôllééss  uunnee  pprreemmiièèrree  ffooiiss..  
AAvvaanntt  ll’’éépprreeuuvvee,,  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  rreeppaasssseenntt  ddeevvaanntt  uunn  iinnssppeecctteeuurr  cchhaarrggéé  ddee  vvéérriiffiieerr  ll’’eexxaaccttiittuuddee  ddee  lleeuurr  lliivvrreett  ddee  
ssiiggnnaalleemmeenntt..  LLee  bbuutt??  SS’’aassssuurreerr  qquuee  llee  cchheevvaall  pprréésseennttéé  ccoorrrreessppoonndd  bbiieenn  àà  cceelluuii  eennggaaggéé..    
GGrrââccee  aauuxx  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess,,  cchhaaqquuee  cchheevvaall  ppoossssèèddee  uunnee  ppuuccee  éélleeccttrroonniiqquuee..  VVéérriittaabbllee  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  iinnsséérrééee  
ssoouuss  llaa  ppeeaauu  ddee  ll’’aanniimmaall,,  iill  ssuuffffiitt  dd’’uunn  ssiimmppllee  lleecctteeuurr  ppllaaccéé  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ppoouurr  lliirree  ssaa  ffiicchhee  
tteecchhnniiqquuee..  EEnn  ccaass  ddee  vviiccttooiirree,,  eett  ppaarrffooiiss  ddee  mmaanniièèrree  iimmpprroommppttuuee,,  lleess  sseerrvviicceess  vvééttéérriinnaaiirreess  eeffffeeccttuueenntt  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  
dd’’uurriinnee  eett  ddee  ssaanngg  ppoouurr  ddéécceelleerr  ééggaalleemmeenntt  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  ddooppaaggee..  UUnn  eennddrrooiitt  ssoouuss  ttrrèèss  hhaauuttee  ssuurrvveeiillllaannccee……  
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MMCCQQUUAAIIDD  SSOOUUHHAAIITTEE  RREEFFOORRMMEERR  LLEE  CCOODDEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE    

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  1177//0044//22001111    
  
EEnn  ppaarraallllèèllee  ddee  ll''aaffffaaiirree  ddee  ddooppaaggee  qquuii  ccoonncceerrnnee  qquuaattoorrzzee  ccoouurreeuurrss  ddee  llaa  LLaammpprree--IISSDD,,  PPaatt  MMccQQuuaaiidd  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  sseess  
aatttteenntteess  qquuaanntt  aauuxx  ssuussppeennssiioonnss  ddee  ddeeuuxx  aannss  ::  ""JJ''aaii  ssoouuvveenntt  ddiitt  qquuee  jjee  ssoouutteennaaiiss  llee  ffaaiitt  dd''aauuggmmeenntteerr  lleess  ssuussppeennssiioonnss  
ddee  ddeeuuxx  àà  qquuaattrree  aannss  ddaannss  ddeess  ccaass  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ggrraavveess.."",,  ddééccllaarree  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''UUnniioonn  CCyycclliissttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee..  
""CCeellaa  ffaaiitt  ppaarrttiiee  dduu  CCooddee  mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee  eett  ss''iill  yy  aa  ddeess  ddiivveerrggeenncceess  eennttrree  llee  ccooddee  mmoonnddiiaall  eett  lleess  llooiiss  ddaannss  lleess  
ddiifffféérreennttss  ppaayyss,,  nnoouuss  aavvoonnss  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ddeemmaannddeerr  ddeess  ppeeiinneess  pplluuss  sséévvèèrreess.."",,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  ""EEnn  IIttaalliiee,,  iill  yy  aa  uunnee  
eennqquuêêttee  sséérriieeuussee  eett  uunnee  rrééffoorrmmee  eenn  ccoouurrss,,  mmaaiiss  iill  rreessttee  bbeeaauuccoouupp  àà  ffaaiirree.."",,  eessttiimmee  MMccQQuuaaiidd..    
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''UUCCII  nnee  ccoommppttee  ppaass  ss''aarrrrêêtteerr  llàà..  IIll  vvoouuddrraaiitt  aaddoopptteerr  uunnee  aauuttrree  mmeessuurree  qquuii  rriissqquuee  dd''eenn  ffaaiirree  rrââlleerr  
cceerrttaaiinnss  ::  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  sseerriinngguueess  ddaannss  llee  ccyycclliissmmee  ::  ""JJ''eessppèèrree  qquuee  cceellaa  ppoouurrrraa  ddeevveenniirr  uunnee  rrèèggllee  dduu  CCooddee  ddee  
ll''AAnnttiiddooppaaggee..  CC''eesstt  ffoonnddaammeennttaall  ppoouurr  rréédduuiirree  llaa  ddééppeennddaannccee  àà  cceettttee  mmééddiiccaalliissaattiioonn..  OOnn  nn''aa  ppaass  bbeessooiinn  ddee  ssee  ffaaiirree  
ppiiqquueerr  ppoouurr  ddeevveenniirr  uunn  ccyycclliissttee  pprrooffeessiioonnnneell"",,  ccoonncclluutt  MMccQQuuaaiidd..  
  
  
  

OONNZZEE  CCAASS  SSEE  SSOONNTT  RREEVVEELLEESS  PPOOSSIITTIIFFSS  EENN  22001100  

TTSSRR..cchh  --  1188..0044..22001111      
  
CCoorriinnnnee  SScchhmmiiddhhaauusseerr,,  MMaarrttiiaall  SSaauuggyy  eett  MMaattttiiaass  KKaammbbeerr  aaffffiicchheenntt  uunn  cceerrttaaiinn  ooppttiimmiissmmee..  [[PPeetteerr    
LLaa  ffoonnddaattiioonn  ssuuiissssee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee,,  ss''eesstt  rrééjjoouuii  ddee  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  ppoossiittiiffss  eenn  22001100  
lloorrss  dd''uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  àà  IIttttiiggeenn..  LL''aann  ppaasssséé,,  oonnzzee  ccaass  ssee  ssoonntt  rréévvééllééss  ppoossiittiiffss..    
AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  aa  aaffffiicchhéé  uunn  cceerrttaaiinn  ooppttiimmiissmmee    lloorrss  ddee  ssaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  aannnnuueellllee  àà  IIttttiiggeenn,,  pprrèèss  ddee  BBeerrnnee..  
LL''oorrggaannee  ss''eesstt  nnoottaammmmeenntt  rrééjjoouuii  ddee  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  sseennssiibbllee  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttrrôôlleess  ppoossiittiiffss..    OOnnzzee  ccaass  oonntt  ééttéé  ddéécceellééss  
ll''aann  ddeerrnniieerr  ccoonnttrree  2244  eenn  22000099..  LLee  pprriinncciippaall  pprroobbllèèmmee  eenn  SSuuiissssee  ccoonncceerrnnee  ttoouujjoouurrss  llee  ddooppaaggee  ddiitt  rrééccrrééaattiiff,,  ppuuiissqquuee  
pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  ccaass  ppoossiittiiffss  oonntt  rréévvéélléé  llaa  pprriissee  ddee  ccaannnnaabbiiss..  
  
AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  aa  pprrooccééddéé  àà  uunn  nnoommbbrree  rreeccoorrdd  ddee  ccoonnttrrôôlleess  ll''aann  ddeerrnniieerr..    
SSuurr  lleess  22773344  tteessttss  eeffffeeccttuuééss  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  hhoorrss  ccoommppééttiittiioonn  --,,  444433  oonntt  ééttéé  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  ssaanngguuiinnss..  ""NNoouuss  aavvoonnss  
aappppoorrttéé  llaa  pprreeuuvvee  qquuee  nnoouuss  uuttiilliissoonnss  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ssuupppplléémmeennttaaiirree  aalllloouuééee  ppaarr  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  ddee  
mmaanniièèrree  cciibbllééee..  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  eenn  SSuuiissssee  aa  ddee  nnoouuvveeaauu  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  ggaaggnnéé  eenn  ccrrééddiibbiilliittéé"",,  ss''eesstt  
fféélliicciittééee  CCoorriinnnnee  SScchhmmiiddhhaauusseerr,,  pprrééssiiddeennttee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ffoonnddaattiioonn..  
CCeett  eeffffoorrtt  aa  uunn  ccooûûtt..  ""LLeess  ccoonnttrrôôlleess  ssaanngguuiinnss  ssoonntt  oonnéérreeuuxx..  IIllss  eexxiiggeenntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  uunn  ppeerrssoonnnneell  ssppéécciiaalleemmeenntt  ffoorrmméé  
àà  cceett  eeffffeett  aaiinnssii  qquu''uunnee  aatttteennttiioonn  eexxttrrêêmmee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  llooggiissttiiqquuee"",,  eexxpplliiqquuee  AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  ddaannss  ssoonn  
ccoommmmuunniiqquuéé..  ""LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  ssaanngguuiinnss  ddooiivveenntt,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ttoouujjoouurrss  êêttrree  rrééffrriiggéérrééss  eett  ssééppaarrééss  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  
dd''uurriinnee,,  lloorrss  dduu  ttrraannssppoorrtt..  LLeess  rrééssuullttaattss  dd''aannaallyyssee  ddooiivveenntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  êêttrree  ccoonnnnuuss  aauu  pplluuss  ttaarrdd  3366  hheeuurreess  aapprrèèss  llee  
pprrééllèèvveemmeenntt"",,  ddééttaaiillllee  MMaattttiiaass  KKaammbbeerr,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll''oorrggaannee..  
  
  EE--LLeessssoonnss  ppoouurr  pprréévveenniirr  
AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  iinnssiissttee  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  ssaa  vvooccaattiioonn  ddee  pprréévveennttiioonn..  EEllllee  aa  aaiinnssii  rreeppeennsséé  ssoonn  ssiittee  iinntteerrnneett  eenn  yy  
pprrooppoossaanntt  nnoottaammmmeenntt  ddeess  lleeççoonnss  ssppéécciiffiiqquueess  ssuurr  lleess  ssuubbssttaanncceess  eett  mméétthhooddeess  iinntteerrddiitteess  qquuii  ss''aaddrreesssseenntt  àà  ddeess  ééllèèvveess  
dduu  sseeccoonnddaaiirree  eett  qquuii  sseerroonntt  pprrooppoossééeess,,  ddèèss  llaa  mmii--mmaarrss,,  aauuxx  ééccoolleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  SSwwiissss  OOllyymmppiicc..  
LL''iinnssttaannccee  aa  ééggaalleemmeenntt  rrééaalliisséé  eenn  22001100  uunnee  eennqquuêêttee  aauupprrèèss  dd''aatthhllèètteess  ssuuiisssseess  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu..  EEllllee  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  
dd''éévvaalluueerr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  aaiinnssii  qquuee  dd''aapppprréécciieerr  ddee  mmaanniièèrree  gglloobbaallee  llaa  ppoolliittiiqquuee  
aannttiiddooppaaggee  ddaannss  llee  ppaayyss..  
SSii  ll''oorrggaannee  ssee  mmoonnttrree  ssaattiissffaaiitt  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  ééttuuddee,,  iill  aa  pprriiss  ccoonnsscciieennccee  qquuee  ddeess  aamméélliioorraattiioonnss  ssoonntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  
nnéécceessssaaiirreess..  ""EElllleess  ccoonncceerrnneenntt  nnoottaammmmeenntt  lleess  pprreemmiièèrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunniiqquuééeess  aauuxx  aatthhllèètteess  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  
ccoonnttrrôôllee,,  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  aauu  ccoonnttrrôôllee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll''aapppplliiccaattiioonn  ccoonnssééqquueennttee  ddeess  rrèègglleess  ssuurr  llee  ppllaann  
iinntteerrnnaattiioonnaall"",,  pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  ss''eennggaaggee  aaiinnssii  àà  iinnttééggrreerr  cceess  ccrriittiiqquueess  ddaannss  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  
ssoonn  ppeerrssoonnnneell  aaiinnssii  qquuee  lloorrss  ddee  sseess  ffuuttuurreess  ddiissccuussssiioonnss  mmeennééeess  aavveecc  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  
EEnn  SSuuiissssee,,  llee  ddooppaaggee  eesstt  ssoouuvveenntt  ddee  ttyyppee  rrééccrrééaattiiff,,  ccoommmmee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ccaannnnaabbiiss..    
  
NNoouuvveellllee  llooii,,  nnoouuvveelllleess  ttââcchheess  
AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  ss''aatttteenndd  ffiinnaalleemmeenntt  àà  uunn  ssuurrccrrooîîtt  ddee  ttrraavvaaiill  dd''iiccii  ppeeuu,,  aavveecc  llaa  pprroobbaabbllee  eennttrrééee  eenn  ffoorrccee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  
llooii  ffééddéérraallee  ssuurr  ll''eennccoouurraaggeemmeenntt  dduu  ssppoorrtt,,  qquuii  ddeevvrraaiitt  êêttrree  aaddooppttééeess  ppaarr  lleess  CChhaammbbrreess  cceett  ééttéé  eett  êêttrree  eeffffeeccttiivvee  eenn  
22001122..  LL''aassssoocciiaattiioonn  ddeevvrraa  nnoottaammmmeenntt  ooeeuuvvrreerr  eenn  ééttrrooiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  ddeess  DDoouuaanneess,,  ddee  PPoolliiccee  eett  lleess  
aauuttoorriittééss  eenn  cchhaarrggee  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss..  
LL''iinnssttaannccee  aa  dduu  rreessttee  ddééjjàà  pprrooccééddéé  àà  ddeess  aaddaappttaattiioonn  ssttrruuccttuurreelllleess  eett  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess,,  eenn  ccrrééaanntt  nnoottaammmmeenntt  uunn  
sseerrvviiccee  ""CCoonnttrrôôlleess  eett  EEnnqquuêêtteess""..  ""LLaa  llooii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  pplluuss  ééttrrooiittee  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess,,  ccee  
qquuii  nnoouuss  ffeerraa  aavvaanncceerr  ppaassssaabblleemmeenntt  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee"",,  pprréévvooiitt  MMmmee  SScchhmmiiddhhaauusseerr..  
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DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  TTEESSTTSS  PPRREEVVUUSS  PPAARR  LL’’AAMMAA    
CCyycclliissmm''AAccttuu  --  2200//0044//22001111    
  
PPoouurr  aammpplliiffiieerr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  uunnee  ééttuuddee  aa  ééttéé  ffaaiittee  dduurraanntt  lleess  ssiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  EEllllee  ddéémmoonnttrree  qquuee  lleess  
aatthhllèètteess  qquuii  oonntt  eeuu  rreeccoouurrss  àà  ddeess  ttrraannssffuussiioonnss  ssaanngguuiinneess  pprréésseenntteenntt  ddeess  nniivveeaauuxx  éélleevvééss  ddee  ppllaassttiiqquuee  ddaannss  llee  ssaanngg..  
AAvvaanntt  ddee  mmooddiiffiieerr  llee  ccooddee  dd’’aannttiiddooppaaggee,,  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  ddeess  ddiifffféérreennttss  llaabboorraattooiirreess  oonntt  rrééaalliisséé  pplluussiieeuurrss  eexxppéérriieenncceess  ::  
""NNoouuss  eessssaayyoonnss  ddee  vvooiirr  ssii  nnoouuss  oobbtteennoonnss  lleess  mmêêmmee  rrééssuullttaattss  ddaannss  ddeeuuxx  llaabboorraattooiirreess  ddiifffféérreennttss"",,  eexxpplliiqquuee  llee  
sscciieennttiiffiiqquuee  NNoorrbbeerrtt  BBaauummee  àà  ll’’AAssssoocciiaatteedd  PPrreessss..  
LLeeuurr  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ttrroouuvveerr  uunn  sseeuuiill  àà  nnee  ppaass  ddééppaasssseerr  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  ppllaassttiiqquuee  ddaannss  llee  
ssaanngg,,  ccaarr  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  aauussssii  ddee  ssee  ccoonnttaammiinneerr  aavveecc  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  oouu  eennccoorree  ll’’aalliimmeennttaattiioonn..  TToouutt  cceettttee  rreecchheerrcchhee  aa  
cceerrttaaiinneemmeenntt  ddéébbuuttéé  ssuuiittee  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dd’’uunnee  ffoorrttee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  ppllaassttiiqquuee  ddaannss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’AAllbbeerrttoo  
CCoonnttaaddoorr,,  lleess  mmêêmmeess  ooùù  oonn  aavvaaiitt  ttrroouuvvéé  lleess  ttrraacceess  ddee  cclleennbbuuttéérrooll..  
DDee  ttoouuttee  mmaanniièèrree,,  ccee  sseerraaiitt  ffoorrccéémmeenntt  uunnee  aavvaannccééee  ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  eenn  ttoouutt  ccaass  cc’’eesstt  ccee  qquuee  ppeennssee  
DDaavviidd  HHoowwmmaann,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAggeennccee  MMoonnddiiaallee  dd’’AAnnttiiddooppaaggee  qquuii  ttrroouuvvee  cceess  tteessttss  ""ffiiaabblleess""..  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  LL''EESSPPAAGGNNOOLLEE  MMAARRTTAA  DDOOMMIINNGGUUEEZZ  EENN  PPAARRTTIIEE  BBLLAANNCCHHIIEE  

AAFFPP  ––  2200//0044//22001111  
  
MMAADDRRIIDD  ——  LL''aatthhllèèttee  eessppaaggnnoollee  MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz  aa  ééttéé  bbllaanncchhiiee  mmeerrccrreeddii  ddee  ll''aaccccuussaattiioonn  ddee  ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  
ddooppaannttss,,  llaa  jjuussttiiccee  aayyaanntt  ddéécciiddéé  ddee  ccllaasssseerr  ll''aaffffaaiirree,,  mmaaiiss  ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  aavvooiirr  aaddmmiinniissttrréé  ccee  
ttyyppee  ddee  pprroodduuiittss  àà  uunn  aammii..  
UUnnee  jjuuggee  dduu  TTrriibbuunnaall  ssuuppéérriieeuurr  ddee  jjuussttiiccee  ddee  MMaaddrriidd  aa  ddéécciiddéé  ""llee  ccllaasssseemmeenntt  ddee  ll''eennqquuêêttee,,  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  ccee  qquuii  
ccoonncceerrnnee  uunn  ddéélliitt  ssuuppppoosséé  ddee  ((ttrraaffiicc  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss))  ppaarr  MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz"",,  aa  aannnnoonnccéé  llee  ttrriibbuunnaall  ddaannss  uunn  
ccoommmmuunniiqquuéé..  
MMaaiiss  llaa  jjeeuunnee  ffeemmmmee  ddee  3355  aannss,,  cchhaammppiioonnnnee  dduu  mmoonnddee  22000099  dduu  33000000  mm  sstteeeeppllee,,  ""rreessttee  ttoouujjoouurrss  ppoouurrssuuiivviiee  ppaarr  llaa  
jjuussttiiccee  ppoouurr  uunn  ssuuppppoosséé  ddéélliitt  ffiissccaall  eett  ppoouurr  aavvooiirr  ffoouurrnnii  ssaannss  pprreessccrriippttiioonn  mmééddiiccaallee  eett  aaddmmiinniissttrréé  uunn  mmééddiiccaammeenntt  àà  uunnee  
ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  eennttoouurraaggee"",,  aa  pprréécciisséé  llee  ttrriibbuunnaall..  
SSeelloonn  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll''iinnssttaannccee  jjuuddiicciiaaiirree  iinntteerrrrooggéé  ppaarr  ll''AAFFPP,,  oonn  nnee  ssaaiitt  ppaass  eennccoorree  ssii  ccee  mmééddiiccaammeenntt  eesstt  uunn  
pprroodduuiitt  ddooppaanntt..  
DDaannss  uunn  eennttrreettiieenn  ppuubblliiéé  eenn  jjaannvviieerr,,  ll''aatthhllèèttee  eessppaaggnnoollee  aaffffiirrmmaaiitt  aavvooiirr  sseeuulleemmeenntt  ccoonnsseeiilllléé  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  àà  uunn  ""aammii""  
aatthhllèèttee  qquuii  ccoonnttiinnuuaaiitt  ddee  ssoouuffffrriirr  dd''uunnee  bblleessssuurree,,  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ""aauuttoorriisséé""..  
""JJee  ll''aaii  aaccccoommppaaggnnéé  ppeennddaanntt  lleess  ddiixx  jjoouurrss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt"",,  ooùù  llee  pprroodduuiitt  ((FFoorrtteeccoorrttiinn))  eesstt  aaddmmiinniissttrréé  ppaarr  éélleeccttrrooddeess,,  
ddiissaaiitt--eellllee,,  eexxpplliiqquuaanntt  qquu''eellllee  ""aaiiddaaiitt  ((ssoonn))  aammii  àà  aajjuusstteerr  llee  bbaannddaaggee""  ssuurr  lleess  éélleeccttrrooddeess..  
MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz,,  qquuii  eesstt  eenncceeiinnttee,,  aavvaaiitt  ééttéé  iinntteerrppeellllééee  llee  99  ddéécceemmbbrree,,  aavveecc  1133  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  aatthhllèètteess,,  
eennttrraaîînneeuurrss  eett  mmééddeecciinnss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll''ooppéérraattiioonn  aannttiiddooppaaggee  ""GGaallggoo""..  
SSiixx  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  ssoonn  eennttrraaîînneeuurr  CCeessaarr  PPeerreezz,,  oonntt  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..  
MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz  aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee  llee  1100  ddéécceemmbbrree  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  ddee  vviiccee--pprrééssiiddeennttee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  
dd''aatthhllééttiissmmee,,  ddaannss  ll''aatttteennttee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll''eennqquuêêttee..  
  
  
  

EENN  SSUUIISSSSEE,,  LLAA  LLUUTTTTEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  MMAARRQQUUEE  DDEESS  PPOOIINNTTSS  

sswwiissssiinnffoo..cchh  ––  2211//0044//22001111  
  
AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee,,  ll’’aaggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  aa  rrééaalliisséé  uunn  nnoommbbrree  rreeccoorrdd  ddee  ccoonnttrrôôlleess  eenn  22001100..  SSii  
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ttrriicchheeuurrss  rreessttee  uunn  ddééffii  ccoolloossssaall,,  llaa  SSuuiissssee  ssee  pprrooffiillee  ddééssoorrmmaaiiss  ccoommmmee  uunn  ééllèèvvee  mmooddèèllee..  EEnn  mmaattiièèrree  
ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  pprréévveennttiioonn  ééggaalleemmeenntt..  
AApprrèèss  uunnee  mmiissee  eenn  rroouuttee  ttaarrddiivvee  eett  sseemmééee  dd’’eemmbbûûcchheess,,  AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee,,  ll’’aaggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  
ddooppaaggee,,  sseemmbbllee  ssuurr  lleess  bboonnss  rraaiillss..  LLuunnddii,,  eellllee  aa  tteennuu  àà  BBeerrnnee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ddee  ssaa  jjeeuunnee  hhiissttooiirree..  
DDoottééee  dd’’uunn  bbuuddggeett  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee  ffrraannccss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  ffiinnaalleemmeenntt  aaccccoorrddéé  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  aapprrèèss  uunn  pprreemmiieerr  
rreeffuuss  eenn  22000088,,  AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  aa  ppuu  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  rrééaalliisseerr  ddeess  tteessttss  ssaanngguuiinnss  eenn  22001100..  
  ««LLaa  mmiissee  eenn  mmaarrcchhee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ffaacciillee  ccaarr  iill  aa  ffaalllluu  ddéébbaauucchheerr  dduu  ppeerrssoonnnneell  qquuaalliiffiiéé..  LLeess  ccoonnttrrôôlleess  ddee  ssaanngg  ssoonntt  ttrrèèss  
ccooûûtteeuuxx  eett  nnéécceessssiitteenntt  uunnee  llooggiissttiiqquuee  ttoottaalleemmeenntt  ssééppaarrééee  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  uurriinnaaiirreess..  MMaaiiss,,  aauu  ffiinnaall,,  ccee  ffuutt  uunnee  rrééuussssiittee,,  
ppuuiissqquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  aauuggmmeenntteerr  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttrrôôlleess  ddee  pprrèèss  ddee  5500%%»»,,  ssoouulliiggnnee  MMaatttthhiiaass  KKaammbbeerr,,  llee  ddiirreecctteeuurr  
ddee  ll’’aaggeennccee..  
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CCeett  aaccccrrooiisssseemmeenntt  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttrrôôlleess  ccooïïnncciiddee  ppaarraaddooxxaalleemmeenntt  aavveecc  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  pplluuss  ddee  mmooiittiiéé  ddeess  ccaass  
ppoossiittiiffss  eennrreeggiissttrrééss..  ««JJee  nn’’oossee  ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt  aaffffiirrmmeerr  qquuee  llee  ssppoorrtt  ssuuiissssee  eesstt  ddeevveennuu  pplluuss  pprroopprree,,  mmaaiiss  jjee  ll’’eessppèèrree»»,,  
nnuuaannccee  MMaatttthhiiaass  KKaammbbeerr..  
LLaa  nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  ll’’eennccoouurraaggeemmeenntt  dduu  ssppoorrtt,,  qquuii  ddeevvrraaiitt  eennttrreerr  eenn  vviigguueeuurr  eenn  22001122,,  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ppaarrttiicciippeerr  aauu  
rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee..  ««NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  aarrddeemmmmeenntt  qquuee  lleess  ddeeuuxx  CChhaammbbrreess  aarrrriivveenntt  àà  rréégglleerr  lleeuurrss  
ddiivveerrggeenncceess  lloorrss  ddee  llaa  sseessssiioonn  dd’’ééttéé..  CCaarr  cceettttee  llooii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  dd’’éécchhaannggeerr  nnooss  iinnffoorrmmaattiioonnss  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  ddee  
ddoouuaannee  eett  ddee  ppoolliiccee  eett  ddee  mmiieeuuxx  ccoommbbaattttrree  llee  ttrraaffiicc»»,,  aaffffiirrmmee  CCoorriinnnnee  SScchhmmiiddhhaauusseerr,,  pprrééssiiddeennttee  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  
ffoonnddaattiioonn  dd’’AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee..  
  
LLaa  gguueerrrree  àà  llaa  nniiccoottiinnee  
EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreecchheerrcchhee,,  AAnnttiiddooppiinngg  SSuuiissssee  ppeeuutt  ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ddee  cchhooiixx::  llee  llaabboorraattooiirree  dd’’aannaallyyssee  dduu  
ddooppaaggee  ddee  LLaauussaannnnee  ((LLAADD))..  PPaarrmmii  sseess  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee  aaccttuueellss,,  cceelluuii  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  nniiccoottiinnee  ddaannss  llee  ssppoorrtt  ffaaiitt  
ttoouujjoouurrss  ffiigguurree  ddee  pprriioorriittéé..  EEnn  ccaauussee,,  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ssnnuuss,,  cceettttee  ppoouuddrree  àà  cchhiiqquueerr  qquuii  ppoossssèèddee  àà  llaa  ffooiiss  ddeess  
pprroopprriiééttééss  ssttiimmuullaanntteess  eett  rreellaaxxaanntteess..  
LLee  LLAADD  aa  rréécceemmmmeenntt  aannaallyysséé  pplluuss  ddee  22000000  éécchhaannttiilllloonnss  pprroovveennaanntt  ddee  3300  ssppoorrttss..  LLeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ddee  
vvaalliiddaattiioonn,,  mmaaiiss  lleess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  LLAADD  ffoonntt  ddééjjàà  ppaarrtt  ddee  lleeuurr  iinnqquuiiééttuuddee..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  qquuee  llaa  pprriissee  ddee  
nniiccoottiinnee  ppaarrmmii  lleess  ssppoorrttiiffss  ééttaaiitt  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  mmooyyeennnnee  oobbsseerrvvééee  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssuuiissssee  ((eennvviirroonn  2255%%))..  LLee  ttaabbaacc  
ffuumméé  pprréésseennttaanntt  ddeess  ddééssaaggrréémmeennttss  ppoouurr  llaa  pprraattiiqquuee  ssppoorrttiivvee,,  cceellaa  nnoouuss  ffaaiitt  ppeennsseerr  qquuee  llaa  nniiccoottiinnee  ssoouuss  ssaa  ffoorrmmee  nnoonn  
ffuummééee  eesstt  llaarrggeemmeenntt  uuttiilliissééee,,  eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  llee  hhoocckkeeyy  ssuurr  ggllaaccee»»,,  aaffffiirrmmee  NNoorrbbeerrtt  BBaauummee,,  rreessppoonnssaabbllee  
ooppéérraattiioonnnneell  dduu  llaabboorraattooiirree..  
HHoorrmmiiss  ssoonn  eeffffeett  ssttiimmuullaanntt  pprroocchhee  ddee  cceelluuii  ddeess  aammpphhééttaammiinneess,,  llee  ssnnuuss  pprroodduuiitt  uunnee  aaddddiiccttiioonn  ttrrèèss  rraappiiddee..  EEtt  sseess  eeffffeettss  
ssuurr  llaa  ssaannttéé  nnee  ssoonntt  ppaass  aauussssii  iinnooffffeennssiiffss  qquuee  ll’’iinndduussttrriiee  dduu  ttaabbaacc  llee  pprréétteenndd,,  ssoouulliiggnnee  NNoorrbbeerrtt  BBaauummee..  ««NNoouuss  
ssoouuhhaaiitteerriioonnss  iinncclluurree  llaa  nniiccoottiinnee  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ssuubbssttaanncceess  iinntteerrddiitteess  ddee  ll’’AAMMAA,,  dduu  mmooiinnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ‘‘mmoonniittoorriinngg  
pprrooggrraamm’’..  MMaaiiss,,  ttoouutt  ccoommmmee  ppoouurr  llee  ccaannnnaabbiiss,,  iill  eesstt  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  ddee  ddiissttiinngguueerr  eennttrree  ll’’uuttiilliissaattiioonn  qquuii  eesstt  ffaaiittee  àà  bbuutt  
rrééccrrééaattiiff  oouu  aauu  ttiittrree  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess»»,,  ccoonnccèèddee  NNoorrbbeerrtt  BBaauummee..  
  
LLaa  cchhaassssee  aauuxx  ppllaassttiiffiiaannttss  
AAuuttrree  cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee  dduu  LLAADD,,  cceelluuii  ddee  llaa  ddéétteeccttiioonn  ddeess  ppllaassttiiffiiaannttss  ((pphhttaallaatteess))  ddaannss  ll’’uurriinnee..  UUnn  ssuujjeett  dd’’aaccttuuaalliittéé  
bbrrûûllaanntt,,  ssuuiittee  àà  llaa  rréévvééllaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  rrééssiidduuss  tteell  qquu’’oonn  lleess  rreettrroouuvvee  ddaannss  lleess  ppoocchheess  eenn  ppllaassttiiqquuee  ppoouuvvaanntt  
sseerrvviirr  aauuxx  ttrraannssffuussiioonnss  ssaanngguuiinneess  ddaannss  lleess  uurriinneess  ddee  ll’’EEssppaaggnnooll  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  FFrraannccee..  
  ««DDeeppuuiiss  eennvviirroonn  uunn  mmooiiss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ccaappaabblleess  ddee  ddéétteecctteerr  lleess  pphhttaallaatteess  ddaannss  ll’’uurriinnee..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  pprreeuuvvee  
ddiirreeccttee  ddee  ddooppaaggee  mmaaiiss  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  aaddddiittiioonnnneellllee  eenn  ccaass  ddee  ssuussppiicciioonn..  CCeess  ppllaassttiiffiiaannttss  ssoonntt  uuttiilliissééss  ddaannss  ddeess  
sseerriinngguueess,,  ddeess  ppoocchheess  ddee  ttrraannssffuussiioonn  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  eemmbbaallllaaggeess  ddee  nnoouurrrriittuurree  eett  mmiiggrreenntt  ffaacciilleemmeenntt  ddaannss  llee  ssaanngg..  
NNoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  ééttuuddeess  pplluuss  aapppprrooffoonnddiieess  ppoouurr  aaffffiinneerr  nnooss  rrééssuullttaattss»»,,  eexxpplliiqquuee  NNoorrbbeerrtt  BBaauummee..  
LL’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee,,  ««uunn  pprroodduuiitt  mmaaiissoonn»»,,  ccoommmmee  llee  rraappppeellllee  NNoorrbbeerrtt  BBaauummee,,  aaiinnssii  qquuee  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ppaasssseeppoorrtt  ssttéérrooïïddiieenn  eett  eennddooccrriinnoollooggiiqquuee,,  qquuii  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  ddee  mmiieeuuxx  ddéétteecctteerr  llaa  pprriissee  
dd’’hhoorrmmoonneess  ddee  ccrrooiissssaannccee,,  ffiigguurreenntt  ppaarrmmii  lleess  aauuttrreess  pprriioorriittééss  dduu  LLAADD..  
  
UUnn  pprrooggrraammmmee  mmooddèèllee  
SSii  llee  rreesssseerrrreemmeenntt  ddeess  mmaaiilllleess  dduu  ffiilleett  eesstt  nnéécceessssaaiirree,,  llee  ttrraavvaaiill  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ssee  ffaaiirree  eenn  aammoonntt..  ««LLeess  ccoonnttrrôôlleess  
ccoonnssttiittuueenntt  cceerrtteess  uunn  ppiilliieerr  cceennttrraall  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt  ééggaalleemmeenntt  mmiieeuuxx  pprréévveenniirr  eett  éédduuqquueerr»»,,  
ppllaaiiddee  MMaatttthhiiaass  KKaammbbeerr..  PPaarrmmii  lleess  aaccttiioonnss  eennttrreepprriisseess,,  cceellllee  ddee  CClleeaann  WWaatteerr  ffaaiitt  ooffffiiccee  ddee  mmooddèèllee..  MMiissee  eenn  ppllaaccee  
ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llaa  FFééddéérraattiioonn  ssuuiissssee  ddee  nnaattaattiioonn,,  llee  pprroojjeett  vviissee  àà  aaccccoommppaaggnneerr  uunn  ggrroouuppee  ddee  77  àà  88  nnaaggeeuurrss  
jjuussqquu’’aauuxx  JJOO  ddee  LLoonnddrreess  eenn  22001122..  
DDeess  ccoonnttrrôôlleess  rréégguulliieerrss  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’ééttaabblliirr  ddeess  pprrooffiillss  iinnddiivviidduueellss  ((ssttéérrooïïddiieennss  eett  ssaanngguuiinnss))  qquuii  aatttteesstteenntt  ddee  llaa  pprroobbiittéé  
ddeess  aatthhllèètteess..  UUnn  ssuuiivvii  sseerrrréé  qquuii  aauurraaiitt  ddee  mmuullttiipplleess  vveerrttuuss,,  sseelloonn  MMaarrttiinnaa  VVaann  BBeerrkkeell,,  ll’’uunnee  ddeess  nnaaggeeuusseess  ppaarrttiicciippaanntt  
vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aauu  pprrooggrraammmmee::  ««CCeess  ccoonnttrrôôlleess  mmééddiiccaauuxx  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  nnoottrree  oorrggaanniissmmee  eett  ddee  
ddéétteecctteerr  dd’’éévveennttuueelllleess  iirrrréégguullaarriittééss..  DDee  pplluuss,,  ççaa  ppeerrmmeett  ddee  pprroouuvveerr  àà  mmeess  ssppoonnssoorrss  qquuee  jjee  ssuuiiss  rrééeelllleemmeenntt  pprroopprree»»..      
EEnn  ccoommppaarraaiissoonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  llaa  SSuuiissssee  ffaaiitt  ffiigguurree  ddee  ppiioonnnniièèrree::  ««LLee  ppaasssseeppoorrtt  bbiioollooggiiqquuee  ((ssaanngguuiinn))  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  
uuttiilliisséé  ddaannss  llaa  nnaattaattiioonn  eett  nnoouuss  llee  rreeggrreettttoonnss..  NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  aavvaannccee  ssuurr  llaa  FFééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ssoouuttiieenntt  
SStteeffffeenn  LLiieessss,,  cchheeff  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ssuuiissssee..  AA  mmooyyeenn  tteerrmmee,,  ccee  pprroojjeett--ppiilloottee  ddooiitt  ddeevveenniirr  uunnee  
éévviiddeennccee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  aatthhllèètteess  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu»»..  
  
  
  

LLAA  SSUUEEDDEE  LLAANNCCEE  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL''AALLCCOOOOLL  EETT  LLAA  DDRROOGGUUEE  

QQuuoottiiddiieenn  dduu  PPeeuuppllee  ––  2211//0044//1111  
  
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuuééddooiiss  aa  llaannccéé  mmaarrddii  uunnee  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  gglloobbaallee  ppoouurr  lluutttteerr  àà  llaa  ffooiiss  ccoonnttrree  ll''aallccooooll,,  llaa  ddrroogguuee,,  
llee  ddooppaaggee  eett  llee  ttaabbaacc..  
««  LL''oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  eesstt  ddee  ddéébbaarrrraasssseerr  llaa  ssoocciiééttéé  ssuuééddooiissee  ddeess  ddrroogguueess  eett  dduu  ddooppaaggee  aaiinnssii  qquuee  ddee  rréédduuiirree  lleess  ddééggââttss  
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ppoouurr  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  ssoocciiééttéé  ccaauussééss  ppaarr  ll''aallccooooll  eett  llee  ttaabbaacc"",,  aa  ddééccllaarréé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  llaa  mmiinniissttrree  ssuuééddooiissee  ddee  
ll''EEnnffaannccee  eett  ddeess  PPeerrssoonnnneess  ââggééeess  MMaarriiaa  LLaarrssssoonn..  
LL''oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  pprroobbllèèmmee  gglloobbaall  ccaauusséé  ppaarr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd''aallccooooll,,  ddee  ddrroogguueess,,  dduu  ddooppaaggee  eett  dduu  
ttaabbaacc..  
LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  mmoonnttrreenntt  qquuee  1155  %%  dduu  ffaarrddeeaauu  ddeess  mmaallaaddiieess  eenn  SSuuèèddee  eesstt  ddûû  àà  ddeess  eeffffeettss  nnoocciiffss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
aassssoocciiééss  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd''aallccooooll,,  ddee  ddrroogguuee,,  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  eett  dduu  ttaabbaacc..  
CCeettttee  ssttrraattééggiiee  eesstt  pprréévvuuee  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22001111--22001155  eett  aa  ééttéé  aaddooppttééee  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  eenn  ffiinn  mmaarrss  ddee  cceettttee  aannnnééee..  
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnvveessttiirraa  cchhaaqquuee  aannnnééee  226600  mmiilllliioonnss  ddee  ccoouurroonnnneess  ssuuééddooiisseess  ((eennvviirroonn  4400  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss))  ppoouurr  
ssoouutteenniirr  ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  ppaarreennttss  dd''eennffaannttss  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddee  ddrroogguueess  oouu  lleess  eennffaannttss  vviiccttiimmeess  ddee  mmaauuvvaaiiss  
ttrraaiitteemmeennttss  ddoommeessttiiqquueess..  
LLeess  cciibblleess  eett  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ssee  ddééccoommppoosseenntt  eenn  sseepptt  oobbjjeeccttiiffss  ddee  lloonngg  tteerrmmee  ddoonntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  
ll''eennffaannccee  eett  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,  ll''iinntteerrvveennttiioonn  pprrééccooccee,,  llee  ssooiinn  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  oouu  eennccoorree  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ppoouurr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  
aavveecc  dd''aauuttrreess  ppaayyss  ddee  ll''  UUEE  eett  dduu  mmoonnddee..  
««  DDeess  eeffffoorrttss  ccoonnttiinnuuss  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  aauuttoorriittééss  eett  eennttrree  cceess  
aauuttoorriittééss  eett  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  »»,,  aa  ddééccllaarréé  MMmmee  LLaarrssssoonn..  
CCeettttee  ssttrraattééggiiee  ccoonnssttiittuueerraa  uunn  ssooccllee  ppoouurr  bbââttiirr  uunn  ssyyssttèèmmee  dduurraabbllee  dd''iinnddiiccaatteeuurrss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssuuiivvrree  ll''éévvoolluuttiioonn  ddeess  
tteennddaanncceess  eett  ddee  sseerrvviirr  ddee  bbaassee  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  cceettttee  ssttrraattééggiiee,,  aa  iinnddiiqquuéé  MMmmee  
LLaarrssssoonn..  


