






  

  

IInnffoorrmmaattiioonn  àà  ddiissttrriibbuueerr  aauuxx  JJOOJJ  
  

DDEESS  JJEEUUXX  OOLLYYMMPPIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  DD’’HHIIVVEERR  SSAANNSS  DDOOPPAAGGEE  
  
BBiieennvveennuuee  aauuxx  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  dd’’hhiivveerr  àà  IInnnnssbbrruucckk  !!  
  
VVoouuss  aavveezz  llaa  cchhaannccee,,  ppaarrmmii  ttaanntt  dd’’aauuttrreess  aatthhllèètteess  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  ddee  vvoouuss  ttrroouuvveerr  iiccii  
rrééuunniiss  eett  ddee  ppoouuvvooiirr  vviivvrree  cceettttee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  eexxppéérriieennccee..  
  
CCeettttee  nnoottee  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  vvoouuss  rraappppeelleerr  vvoottrree  ddeevvooiirr  ddee  jjoouueerr  ffrraanncc  jjeeuu  lloorrss  ddee  cceett  
éévvéénneemmeenntt  qquuii  ssee  vveeuutt  eexxeemmpptt  ddee  ddooppaaggee..  LLeess  oobblliiggaattiioonnss  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt  ffiigguurreenntt  
ddaannss  llee  CCooddee  mmoonnddiiaall  aannttiiddooppaaggee  eett  ddaannss  lleess  RRèègglleess  aannttiiddooppaaggee  rreellaattiivveess  aauuxx  JJeeuuxx  eett  
vvoouuss  ddeevvrriieezz  ccoonnssuulltteerr  vvooss  ooffffiicciieellss  eett  mmééddeecciinnss  dd’’ééqquuiippee  ppoouurr  eenn  oobbtteenniirr  ttoouuss  lleess  
ddééttaaiillss..    
  
VVooiiccii  ttoouutteeffooiiss  ll’’eesssseennttiieell  qquuee  vvoouuss  ddeevveezz  ssaavvooiirr  ::  
  

11..  LLee  ddooppaaggee  eesstt  iinntteerrddiitt..  
22..  IIll  eesstt  ddee  vvoottrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppeerrssoonnnneellllee  ddee  vvoouuss  aassssuurreerr  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  

ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee  ddaannss  vvoottrree  oorrggaanniissmmee  eett  qquuee  vvoouuss  nnee  rreeccoouurreezz  ppaass  àà  uunnee  
mméétthhooddee  iinntteerrddiittee..  

33..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ssuubbiirr  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  aavvaanntt,,  ppeennddaanntt  eett  aapprrèèss  lleess  JJeeuuxx..  
44..  SSii  vvoouuss  êêtteess  aaccccuussééss  dd’’aavvooiirr  eennffrreeiinntt  uunnee  rrèèggllee  aannttiiddooppaaggee,,  vvoouuss  aauurreezz  llee  ddrrooiitt  

dd’’êêttrree  pplleeiinneemmeenntt  iinnffoorrmmééss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoommppaarraaîîttrree  ddeevvaanntt  llaa  
ccoommmmiissssiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  ccoonnssttiittuuééee  ppoouurr  eennqquuêêtteerr  ssuurr  llee  ccaass  ccoorrrreessppoonnddaanntt,,  aaiinnssii  
qquuee  llee  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  rreepprréésseennttéé..  

55..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  jjoouuiirr  dduu  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  aappppeell  aauu  TTrriibbuunnaall  AArrbbiittrraall  dduu  
SSppoorrtt  ssii  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  ssaattiissffaaiittss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree..  

66..  SSii  vvoouuss  aavveezz  ccoommmmiiss  uunnee  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleess  aannttiiddooppaaggee,,  vvoouuss  sseerreezz  
aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  ddiissqquuaalliiffiiééss  aavveecc  ttoouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  vvooss  rrééssuullttaattss  aauuxx  
JJeeuuxx,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  ppeerrttee  dd’’éévveennttuueelllleess  mmééddaaiilllleess,,  eett  vvoouuss  ppoouurrrreezz  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  
dd’’aauuttrreess  mmeessuurreess  ddiisscciipplliinnaaiirreess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  vvoottrree  ffééddéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  oouu  
iinntteerrnnaattiioonnaallee..        

  
VVooss  ooffffiicciieellss  dd’’ééqquuiippee  ssoonntt  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  rrèègglleess  aannttiiddooppaaggee  eett  aauuttrreess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess..  NNoouuss  vvoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  vviivveemmeenntt  ddee  lleeuurr  ddeemmaannddeerr  ddee  
vvoouuss  eexxpplliiqquueerr  eenn  ddééttaaiill,,  àà  vvoouuss  eett  àà  vvooss  ccaammaarraaddeess,,  lleess  rrèègglleess  aannttiiddooppaaggee  eett  lleess  
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ttoouuttee  vviioollaattiioonn  ddee  cceess  rrèègglleess..  
  
PPrrooffiitteezz  bbiieenn  ddee  cceess  JJeeuuxx  ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssaannss  ddooppaaggee..  
  
  
  
            CCoommiittéé  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOllyymmppiiqquuee  
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