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Tournoi International U12 GIF CUP

em
síntese
Journées de
détection de
lusitanos de
Saint maur

Le club de l’US Lusitanos de Saint
Maur organise sur ses séances d’entraînement du mois de mai, des
Journées de détection pour accueillir
de nouveaux talents.
Il vous suffit de vous présenter sur le
lieu d’entraînement correspondant à
votre catégorie pour pouvoir y participer.
Ces détections sont ouvertes à tous,
licenciés ou non.
U 7/8/9
Stade Fernand Sastre, 50 bd de
Raspail, à Saint Maur (94), le mercredi, de 16h30 à 18h00.
U10 / U11
Stade Marin, Bd de Champigny, à
Saint Maur (94), le mercredi, de
16h00 à 18h00.
U12 / U13
Stade des Corneilles, 47 Bd des Corneilles, à Saint Maur (94), le lundi de
18h30 à 20h00.
U 15
Stade Fernand Sastre, 50 bd de
Raspail, à Saint Maur (94), le mercredi de 18h00 à 20h00.
U 17
Stade Paul Meyer, 39 rue de Paris,
à Sucy-en-Brie (94), le merdredi de
18h00 à 20h00.
U 19
Stade des Corneilles, 47 Bd des Corneilles, à Saint Maur (94), le jeudi de
20h00 à 22h00.

lusojornal.com

Sporting de Portugal no torneio de
Gif-sur-Yvette
Por : Alfredo Cadete
Como tem acontecido nas edições
anteriores, a Gif (91) vai organizar
uma vez mais no próximo sábado e
domingo, dias 1 e 2 de maio, o seu
tradicional e prestigioso Torneio internacional de futebol Gif Cup U12, no
qual vão estar presentes 32 equipas,
com destaque para as 15 melhores
da Europa: Algumas de França, entre
muitas outras Marseille, Lille, Lyon,
PSG, Bordeaux, Rennes, Lorient,
Nancy, Lens, Gif e Créteil/Lusitanos,
mas também algumas de outros
países, como por exemplo da Itália
(Inter de Milão), da Bélgica (Anderlecht), e de Portugal, com a presença
do Sporting Clube de Portugal.

Equipa U12 de Gif-sur-Yvette
DR
O Torneio que tem início no sábado
às 9h00 com fases de qualificação,
prosseguirá no dia seguinte (do-

mingo), à mesma hora, com os clubes
qualificados para o Torneio dos A’s,
decorrendo em paralelo com os qua-

lificados para o Torneio dos Campeões da Europa.
Um dos responsáveis do torneio Gif
Cup, José da Silva, que tem sido incansável na organização, disse ao LusoJornal estar uma vez mais confiante
que este torneio, que já é considerado
como um dos melhores da Europa,
não vai fugir aos êxitos anteriores.
“Tudo o que esperamos é que o São
Pedro nos acompanhe com o bom
tempo para que, se não fugirem à tradição, os milhares de pessoas possam
assistir a mais um bom torneio que
terá como convidados de honra muitas personalidades locais, incluindo o
Deputado português Carlos Gonçalves, um grande amigo do Gif”
concluiu José da Silva.

Voleibol: Quartos de final do Palay-Off

os três portugueses do Poitiers Volley
obrigados a efetuar um terceiro jogo
Por : Alfredo Cadete
Surpreendidos em casa no jogo da primeira mão dos quartos de final do
Play-Off do Campeonato de Fança de
voleibol pelo Nantes/Rezé (1-3), num
jogo que teve lugar na terça-feira da
semana passada, os três portugueses
Carlos Teixeira, André Lopes e Nuno
Pinheiro, ao serviço do Poitiers Volley,
tiveram que dar tudo por tudo no jogo
da segunda mão que foram vencer por
3-0, obrigando assim que ambas as
equipas disputem um terceiro jogo
para se encontrar o vencedor.
Contactado pelo LusoJornal no final
do encontro em Nantes, o libero Carlos Teixeira, fez o resumo dos dois

Carlos Teixeira do Poitiers
LusoJornal / Alfredo Cadete
jogos da seguinte maneira: “É verdade
que no primeiro jogo, não contávamos

ser
surpreendidos
por
um
Nantes/Rezé que no apuramento para
o Play-Off foi sétimo na classificação
geral. Pareceu-nos ser uma equipa
modesta e que logicamente parecia
estar ao nosso alcance. Mas infelizmente não aconteceu” disse ao LusoJornal. “Entrámos muito mal no jogo
e quando começaram a adiantaremse nos dois primeiros sets, já foi difícil
dar a volta por cima e acabaram por
levar de vencida num confortável
triunfo merecido. O que nos deixaram
muito preocupados para o jogo da segunda mão, já que tivemos que dar
tudo por tudo para conseguir vencer,
o que não foi nada fácil se olharmos
para os resultados parciais (22/25,

26/28, 20/25)” concluiu Carlos
Teixeira que agora e como dita o regulamento, tem que disputar um terceiro jogo para se apurar o vencedor
para as meias-finais.
O jogo teve lugar esta terça-feira às
20h00 em Poitiers, mas já depois de
termos encerrado esta edição do LusoJornal. Sabe-se para já que o vencedor disputará a meia-final no
próximo sábado contra o Sète/Arago
que deixou pelo caminho o Paris Volley.
Apuradas os jogos da primeira mão
das meias-finais que vão ter lugar no
sábado às 20h00: Poitiers Volley ou
Nantes/Rezé-Sète/Arago e Tours VBCannes.

Pedro lamy nos testes para as 24 Horas
de le mans
Os três novos Peugeot 908 vão estar
presentes, pela primeira vez, no traçado das 24 Horas de Le Mans, no dia
de testes marcado para o dia 24 de
abril. De volta ao calendário depois de
dois anos de ausência, este dia organizado pelo Automobile Club de
l’Ouest permitiu ao Team Peugeot
Total desenvolver um programa de
testes específico neste traçado único,
contando, para o efeito, com a presença de Pedro Lamy.
O novo Peugeot 908 percorreu, pela
primeira vez, os 13,629 km do perímetro do circuito, que passa por
nomes míticos do desporto automóvel,
como é o caso de Tertre Rouge, Haunaudières, Mulsanne, Indianapolis ou
Arnage…, que marcam uma parte da
história da Peugeot.
Ao volante dos três Peugeot 908, os
nove pilotos, Anthony Davidson, Marc
Gene e Alexander Wurz (equipa nº 7),
Nicolas Minassian, Franck Montagny
e Stéphane Sarrazin (equipa nº 8), Sébastien Bourdais, Pedro Lamy e
Simon Pagenaud (equipa nº 9), cum-

Pedro Lamy
Peugeot Sport
priram o programa de testes estabelecido, com o objetivo de encontrar as
afinações ideais para um traçado de
características muito especiais.
Esta foi a oportunidade para confirmar
ou contrariar os ensinamentos recolhidos nas numerosas sessões de testes
e nas 12 Horas de Sebring, no que diz
respeito ao traçado das 24 Horas de

Le Mans. “Rodámos em circuitos que
reproduzem certos aspetos que encontramos nas 24 Horas de Le Mans, mas
nenhum consegue reproduzir na totalidade as características deste circuito”, lembra Bruno Famin, Diretor
técnico da Peugeot Sport. “Podermos
fazer este dia de testes é indispensável, tanto mais que, este ano, estamos

presentes com um carro novo. A desmontagem dos Peugeot 908, depois
de Sebring, foi muito instrutiva. A partir daí definimos o que tínhamos de
fazer nos testes que tiveram lugar em
Monza, Castellet e Aragón. Para o dia
24 de abril, os três carros tiveram programas de trabalho definidos ao redor
de três questões: pneus, aerodinâmica
e ‘set up’ mecânico”.
O Team Peugeot Total optou por participar com os três carros nesta sessão
de testes. “Quando apresentámos o
Peugeot 908 HYbrid4, no Salão de
Genebra”, prossegue Bruno Famin,
“tínhamos a ambição de o fazer rodar
durante o dia de testes. No momento
de decidir, considerámos que o carro
não estava suficientemente desenvolvido a nível competitivo para rodar
com condições de fiabilidade aceitável. É por isso que, para preparar melhor a próxima edição das 24 Horas de
Le Mans, todos os esforços do Team
Peugeot Total estarão concentrados
nos três 908 de motorização convencional.”

