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I - NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
Na sequência da linha de actuação que tem vindo a adoptar, a Federação 
Portuguesa de Badminton tem continuado a sua aposta não só na projecção e 
procura dos melhores resultados possíveis com os atletas de topo, mas também 
num trabalho de formação/aperfeiçoamento de novos atletas que permita uma 
continuidade e alargamento dos indicies qualitativos e de rendimento. 
 
Depois de asseguradas as infra-estruturas físicas (onde se destaca o Centro de 
Alto Rendimento), a FPB investiu nas estruturas humanas procurando criar as 
condições possíveis de aproximação ao melhor Badminton Europeu. No entanto, 
as restrições financeiras que afectam todos os aspectos da sociedade portuguesa 
condicionaram de sobremaneira todas as acções previstas, quer as que 
resultavam da continuidade de acções passadas, quer as de novas áreas de 
intervenção. 
 
Com estas condições adversas e com um orçamento altamente condicionado, 
coube à Direcção da FPB tomar as opções necessárias por forma a redefinir 
prioridades de actuação e desta forma continuar alguns projectos e suspendendo 
outros. 
 
A continuação do trabalho desenvolvido na vertente dos mais jovens, reunindo e 
orientando possíveis talentos da modalidade, não conseguiu (pelas razões atrás 
apontadas) atingir o patamar a que nos propúnhamos e que definia como 
prioritária a criação de condições para que houvesse um grupo de trabalho de 
atletas internos em permanência no CAR. Quanto a nós este continuará a ser um 
passo fundamental para o desenvolvimento qualitativo da nossa modalidade e 
uma meta que não poderemos deixar de apontar como permanente. 
 
Numa época de fortes restrições e para um País periférico como o é Portugal 
(com as elevadas despesas de deslocações), teremos de continuar a apostar no 
convite a Federações e atletas estrangeiros para que usufruam das nossas 
condições de trabalho e ao mesmo tempo com a sua presença contribuam para a 
evolução dos nossos atletas, tentando-se assim minimizar a falta de outras 
condições. 
 
Só assim se conseguirá que os nossos atletas jovens mais dotados possam 
através destes contactos e das necessárias competições internacionais em que 
tomem parte, vir a obter o estatuto de alto rendimento. O atingir desse estatuto 
rege-se pelos regulamentos existentes, que condicionam a sua obtenção aos 
lugares alcançados no ranking mundial e esses lugares apenas serão obtidos 
através de participações continuadas em provas internacionais. 
 
Continuarão a ser implementados os necessários critérios de exigência a todos os 
atletas, para que o acréscimo de condições de trabalho e de acompanhamento se 
repercuta de uma forma positiva nas prestações desportivas desenvolvidas por 
todos eles e se possa criar cada vez mais uma cultura de responsabilidade 
essencial a este nível de desempenho desportivo. 
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II - PRATICANTES INCLUÍDOS NO REGIME DE ALTO RENDIMENTO 
 
Não pretendendo nomear exaustivamente neste plano todos os jogadores 
integrados, indicamos quais as Selecções Nacionais com competição 
internacional. 
À semelhança de planos anteriores, não pretendemos fazer uma nomeação 
exaustiva de todos os possíveis atletas incluídos neste regime, preferindo indicar 
quais as selecções envolvidas em competição. 
 
Todos os atletas incluídos nos trabalhos das Selecções Nacionais são assim 
potenciais integrantes deste programa. 
 
Selecções Nacionais em competição e estágios de preparação em 2015: 

 

 Selecção Nacional Absoluta Mista, Masculina e Feminina, 

 Selecção Nacional de Sub 19 Mista 

 Selecção Nacional de Sub 17 Mista 

 

A atribuição do estatuto a atletas de alto rendimento e a sua distribuição por 

categorias, é justificada, de acordo com o respectivo regulamento, pelas 

classificações obtidas nos rankings mundiais. 

  
 
 
 
III - CRITÉRIOS TÉCNICOS DA MODALIDADE 
 
A inclusão de praticantes num regime de treino especializado e exigente, 

pressupõe a conjugação de vários fatores que se nos afiguram fundamentais. No 

grupo de fatores inerentes ao próprio jogador, ressaltam como principais as 

capacidades motoras (físicas e técnicas) e as capacidades psicológicas 

(motivação, capacidade de trabalho, autodisciplina, entre outros). O perfil do atleta 

de alto rendimento é sobretudo marcado pela sua própria tomada de opções 

considerando sempre uma “entrega” total para se atingirem os objetivos fixados. 

 

É sobretudo recorrendo à observação sistemática dos jogadores e aos resultados 

por eles obtidos, que neste momento é possível fazer uma seleção, 

complementando estes aspetos pelos exames médicos que determinarão ou não 

a capacidade para um trabalho tão intenso e exigente. Mesmo ao nível dos países 

mais desenvolvidos, não estão estabelecidos os padrões anátomo-fisiológicos 

que definem ou não o futuro atleta de alto nível, no Badminton. A inclusão no 

regime de alto rendimento pressupõe sempre uma aposta, baseada em dados 

atuais, mas que apenas o futuro e a prática do dia-a-dia provarão como certas ou 

não. 

 
 
IV - OBJECTIVOS 
 
Ano após ano a FPB tem vindo a perspectivar objectivos num plano cada vez 
mais elevado, criando também simultaneamente a todos os atletas um ambiente 
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de cada vez maior responsabilização, exigência e de comprometimento. Um dos 
objectivos é haver cada vez mais uma maior integração de atletas no subsistema 
de alto rendimento, se bem que seja claro que este é um percurso que demora o 
seu tempo não se repercutindo portanto em resultados a curto e médio prazo. 
 
Neste sentido, as metas a atingir não se alteraram grandemente, sendo em tudo 
semelhantes aos anos anteriores: 
 

4.1 Colocação de jogadores em posições do ranking mundial que lhes 
permitam conseguir o estatuto de alto rendimento; 

4.2 Presença com a regularidade possível em provas pontuáveis para o 
ranking mundial, tendo como objectivo classificações expressivas em 
alguns dos campeonatos disputados (8 primeiros classificados 
correspondendo a ¼ de final ou melhor); 

4.3 Evolução positiva das classificações dos atletas mais jovens que 
progredirão a partir de campeonatos do seu escalão para campeonatos 
de escalões acima, tentando definir um percurso que lhes permita 
atingir posições de arranque no ranking mundial, permitindo-lhes por 
isso o acesso ao estatuto de alto rendimento. 

4.4 Continuação da implementação (alargando o seu âmbito regional) e 
melhoramento do plano de detecção de talentos, ferramenta essencial 
para recrutamento dos atletas mais capazes que possam em tempo 
próprio integrar o contingente de atletas que pretendemos se tornem 
internos no CAR, permitindo que entrem o mais cedo possível na via do 
aperfeiçoamento e da especialização. 

 
 
Considerando que as provas disputadas ao nível das selecções nacionais têm um 
peso próprio importante nas consequentes classificações ao nível do ranking 
mundial, importa prever a disputa dessas provas de forma a que se obtenham as 
melhores classificações possíveis. 
 
Assim, no que respeita às provas a disputar, temos como objectivos nas principais 
competições: 
 
 
 

Internacional da Islândia 

Reykjavik – Islândia 22 a 25 de  Janeiro de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 

Irão Farj International Challenge 2015 

Tehran – Irão 12 a 15 de  Fevereiro de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 
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50.ºs Campeonatos Internacionais de Portugal 

Caldas da Rainha – Portugal 5 a 8 de  Março de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 

2015 European Junior Championships 

Lubin – Polónia 26 a 30 de Março 2015 

Objectivo: prova de equipas cuja classificação dependerá sempre do grupo 
sorteado na 1ª fase da sua realização. Face à distribuição de cabeças de série e 
no actual contexto de desenvolvimento europeu, o objectivo da selecção nacional 
é o 3º lugar do grupo. 

 

XX Peru Internacional 2015 

TBC – Peru 22 a 26 de Abril de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 

XXVIII Spanish Open 

Tbc – Espanha 21 a 24 de Maio de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 

2015 European Games 

Baku – Azerbeijão 22 Junho a 28 Junho de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/8 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 European Junior Championships 

Lubin – Polónia 30 de Março a 4 de Abril de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 
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Campeonato do Mundo Seniores 

Jakarta – Indonésia 10 a 16 de Agosto de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/16 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 
 

Guatemala International Series 2015 

Cuidad – Guatemala 2 a 6 de Setembro de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 

VI Colombia International 2015 

Medellin – Colombia 23 a 27 de Setembro de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 

30 th Brazil International Badminton Cup 

São Paulo – Brasil 21 a 25 Outubro 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 

Norwegian International Championships 

Standefjord – Noruega 12 a 15 de Novembro de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 
 

Internacionais de Juniores 

Caldas da Rainha – Portugal 27 a 29 de Novembro de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 
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XV Italian International 

Milão – Itália 8 a 11 de Dezembro de 2015 

Objectivo: tratando-se de uma prova individual, pretende-se essencialmente que 
a participação permita a melhor classificação possível para os nossos atletas, 
atingindo-se pelo menos os 1/4 de final numa das provas. Sendo uma 
competição individual, torna-se evidente que o sorteio desempenhará um papel 
determinante nos resultados a obter. 

 
 
Ranking Mundial 
 
Em todas as competições individuais, o objectivo principal é o de alcançar o maior 

número possível de pontos de Ranking. 

 

Para tal, é importante intercalar a participação em competições onde o objectivo é 

claramente chegar a classificações de pódio com a participação nas mais 

importantes competições mundiais onde se pode obter muita experiência do mais 

alto nível, bem como as melhores pontuações mesmo sem progredir muito no 

quadro competitivo. 

 

Como já atrás foi descrito, também as competições da Selecção Nacional de 

Seniores têm papel importante para o alcançar de pontos para o Ranking Mundial, 

pelo que é o conjunto destes factores que determinará a manutenção de posições 

de relevo, importantes para a subida nos respectivos Rankings e sempre com o 

objectivo dos apuramentos olímpicos. 

 
 
V- ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 
 
Grande parte do trabalho previsto já havia sido equacionado em anos anteriores. 
Embora os problemas e contenções anteriormente apresentados tenham 
redundado numa grande parte em cancelamento das actividades propostas, a 
linha de actuação então apresentada continua actual e passível de ser aplicada. 
 
Uma boa parte da estratégia de desenvolvimento foi já referida anteriormente, 

nomeadamente no que respeita ao apoio aos nossos melhores atletas, bem como 

à integração de atletas jovens de valor que possam, a médio prazo, obter 

resultados relevantes a nível internacional. Para atingir este desiderato pensamos 

que a manutenção de um corpo técnico de reconhecida valia internacional, será 

fundamental para garantir não só a manutenção de elevados padrões de 

qualidade, como também a evolução contínua de uma modalidade muito dinâmica 

e em desenvolvimento desportivo constante. 

 

O desenvolvimento do Programa de Alto Rendimento e Selecções Nacionais da 

F.P.B. deve ser conjugado com outras vertentes da Federação. Podemos 

identificar alguns aspetos que têm uma importância fundamental para este 

projeto: 
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 Funcionamento do mini centro de estágio. 

 Funcionamento do Centro de Alto Rendimento. 

 Colaboração estrita entre técnicos da FPB e dos clubes. 

 Apoio aos clubes. 

 Melhoria do Sistema competitivo. 

 Medicina Desportiva. 

 

O pleno funcionamento do edifício-sede, continua a permitir realizar estágios, 

cursos e encontros com custos mais reduzidos. Esta estrutura permite ainda um 

aumento do volume e da qualidade das ações realizadas, atendendo à economia 

que proporciona em termos de alojamento e infra-estruturas. 

 

O funcionamento do Centro de Alto Rendimento em Badminton, vem facultar o 

incremento quantitativo e qualitativo dos praticantes em regime de Alto 

Rendimento.  

 

Com as devidas adaptações que todos os anos temos incrementado, que a FPB 

desenvolve o seu plano de deteção e desenvolvimento de talentos de badminton 

com o objetivo de formar atletas que possam obter grandes resultados a nível 

internacional e tendo em conta a constante evolução do processo de preparação 

dos mesmos, que é composto por 4 fases: 

 

Fase 1 – Deteção de valores potenciais (até 12 anos) 

Nesta fase são escolhidos os participantes que mais se destacarem nas 

competições nacionais dos escalões mais novos existente na modalidade, para 

observação de capacidades. Serão efetuados vários estágios por ano (mínimo de 

3). 

Os jogadores a quem a Direcção Técnica da FPB detetar potencialidades para 

encetar uma carreira desportiva em Alta Competição passam à fase seguinte. 

 

Fase 2 – Programação do treino e controle do desenvolvimento (11 a 13) 

Nesta fase e em estreita cooperação com o (s) treinador (es) do (s) praticante (s) 

escolhido (s), será elaborado pela DT da FPB um programa de preparação. 

Periodicamente será analisado o processo evolutivo de cada praticante e 

equacionada a sua continuação no projeto.  

Os inseridos nesta fase irão participar em ações de formação internacionais 

destinadas ao desenvolvimento de jogadores (ex: escolas de verão). 

 

Fase 3 – Aferição competitiva (12 a 14 anos) 

Serão calendarizadas algumas competições internacionais para os jogadores que 

passem a esta fase, onde serão analisados todas as facetas do seu 

comportamento em competição. 

 

Fase 4 – Definição de carreira (a partir dos 15 anos) 

Nesta fase serão só incluídos os atletas a quem se detecte condições excecionais 

para atingir resultados relevantes na modalidade. 
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Deverá ser orientada a sua formação académica para que possa haver por parte 

do (s) atleta (s) colocado (s) nesta fase condições para o cumprimento cabal dos 

vários planos de preparação. 

 

Deverá ser incrementada a participação internacional bem como inseridos nos 

planos de preparação de estágios em países onde a modalidade tem praticantes 

de alto nível internacional (ex :Dinamarca). 

 

Desde o início, que a presença de atletas residentes se afigurava como 

fundamental por forma a aproveitar a excelência das instalações e dela retirar o 

máximo de condições possíveis que pudessem potenciar o talento dos atletas, a 

sua capacidade de trabalho e consequentemente a melhoria do seu nível 

desportivo. 

 

Para além da qualidade das instalações, a FPB preocupou-se em criar uma rede 

de protocolos e parcerias que permitisse colmatar as necessidades dos atletas 

residentes na sua vida escolar e pessoal.  

 

Falta portanto criar as condições financeiras indispensáveis para que o processo 

avance e, de uma vez, seja possível criar um grupo de atletas residentes que para 

além do cumprimento fundamental das suas atividades escolares, tenha a 

possibilidade de treinar num ritmo e intensidade compatíveis com os objetivos a 

atingir por atletas de alto nível. 

 

 
 

 
ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

 
SÍNTESE 

 

1- INSTALAÇÕES 
 

1.1 Responsável 
1.2 Equipa de funcionamento 
1.3 Programa de funcionamento anual/ocupação 

 
2- ORGANIZAÇÂO 
 

2.1 Espaços 
2.2 Horários 
2.3 Regulamento de funcionamento 

 
 

3- ATLETAS 
 

3.1 Perfil 
3.2 Contrato FPB/Atleta/Encarregado de Educação 
3.3  
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4- ÀREA ESCOLAR 
 

4.5 Protocolos com Escolas –flexibilidade de horários (treinos, 
competições); entrada de atletas/alunos em qualquer momento 

4.6 Enquadramento e controlo – tutor, assistente social, encarregado de 
educação 
 

5- ÀREA DESPORTIVA 
 

5.1 Enquadramento técnico 
5.2 Definição de horários e programas de treino 
5.3 Estruturas de apoio 
5.4 Material necessário 

 
 
6- LOGÍSTICA 
 

6.1 Alojamento 
6.2 Transportes 
6.3 Alimentação 
6.4 Outros 

 
7- ENQUADRAMENTO NA RESIDÊNCIA 
 
8- OUTROS ACORDOS 

 
 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  
 
 
 
 
 
 

F.P.B. 

EQUIPA DE  
FUNCIONAMENTO DO 

CAR 

DIRECTOR DO CAR 

ÁREA DESPORTIVA ÁREA ESCOLAR 

EQUIPA TÉCNICA MÉDICO 
FISIOTERAPEUTA 

PSICÓLOGO 
NUTRICIONISTA 

TUTOR 
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DESENVOLVIMENTO 

 
1- INSTALAÇÕES 
 
A especificidade do CAR obriga a que seja administrado por uma estrutura 
definida e própria. Essa estrutura para além das funções normais de gestão 
administrativa, terá de compreender um conjunto de tarefas fundamentais 
nomeadamente: 
 
a) Manutenção e melhoramento das instalações; 
b) Organização de ocupações / rentabilização; 
c) Gestão integrada das naves desportivas e de todas as instalações adjacentes e 
complementares; 
d) Coordenação dos vários serviços em função da organização de eventos 
especiais ou de carácter regular; 
e) Colaboração com os serviços incumbidos da promoção e do marketing, no 
sentido da rentabilização das instalações. 
 
Para a concretização das tarefas atrás enumeradas, o CAR deverá: 
 
a.a) Ter um responsável direto (nomeado ou contratado), o qual constituirá a sua 
equipa de trabalho permanente; 
 
b.b) A equipa de trabalho a constituir terá um número de elementos suficiente 
para garantir todas as necessidades de montagem/desmontagem de materiais, 
organização de eventos, manutenção, melhoramentos, segurança e apoio às 
diferentes atividades; 
 
c.c) O CAR orientar-se-á segundo um esquema de ocupação anual previamente 
definido que seja capaz de dar resposta não só às necessidades diárias de atletas 
em regime de treino bi-diário, como às competições de badminton nacionais ou 
internacionais que lhe sejam alocadas. Para além destas atividades específicas o 
CAR poderá acolher outro tipo de solicitações de utilização (desportivas ou não), 
complementa rizando as suas atividades e rentabilizando as instalações. 
 
 
 2- ORGANIZAÇÃO 
 

2.1 Os espaços integrantes do CAR são os seguintes: Naves, Ginásio, 
Restaurante e alojamento (no edifício da FPB); 
 

2.2  Os horários de funcionamento de cada um dos diferentes espaços 
serão definidos em função das necessidades e das realizações. Importa 
ver contemplada a maximização das utilizações por forma a rentabilizar 
o mais possível o funcionamento do CAR. Este aspeto incluirá 
obviamente o aluguer e/ou concessão de espaços de exploração a 
terceiros, ficando desde logo garantida a primazia de utilização desses 
espaços aos utentes do CAR; 

 
 

2.3  As diversas instalações deverão possuir um regulamento de 
funcionamento o qual, a par de normas gerais, deverá incluir as 
especificidades inerentes a cada uma delas. 
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3- ATLETAS 
 
 3.1 O CAR será frequentado pelos seguintes atletas:  
 

 atletas internos não seniores que constituem apostas da modalidade; 

 atletas externos que poderão ser seniores ou não seniores que 
completem os seus planos de preparação nesta estrutura; 

 atletas convidados; 

 atletas ao abrigo de protocolos de cooperação com outras federações 
da modalidade. 

 
3.2 Prevê-se que numa primeira fase o número de atletas internos não 

exceda os 10. O recrutamento destes atletas será feito com base em 
escolha feita pela equipa técnica nacional, tendo em consideração não 
só o talento desportivo mas também a atitude, a condição psicológica 
necessária a uma situação de trabalho intenso em internato, a idade (os 
atletas não deverão ter menos de 14 anos) e o acordo expresso pelos 
pais e/ou encarregados de educação. Poderão ser incluídos outros 
atletas que o solicitem desde que as condições atrás enunciadas 
estejam dentro dos parâmetros estabelecidos; 
 

3.3 Os atletas internos e os seus pais estabelecerão com a FPB contratos 
de formação escolar e desportiva, onde fiquem claramente definidos os 
direitos, deveres e responsabilidades de todas as partes envolvidas; 

 
 

3.4 Os atletas externos e os seus clubes estabelecerão com a FPB 
contratos de formação desportiva, onde fiquem claramente definidos os 
direitos, deveres e responsabilidades de todas as partes envolvidas; 
 

3.5 Todos os atletas estabelecerão com a FPB um contrato de código de 
conduta. 

 
 
4- ÀREA ESCOLAR 
 
A obtenção de resultados escolares por parte dos atletas é para a FPB uma 
condição fundamental a atingir com os atletas que vivam no CAR.Com vista a 
garantir a menor perturbação possível no percurso escolar dos diversos atletas, a 
FPB já possui um protocolo de cooperação com o Colégio Rainha D. Leonor, com 
os níveis de ensino, 2º, 3º ciclos e secundária pretendendo alargar a outras 
entidades. Possui também (para casos específicos) protocolos com o Instituto 
Politécnico de Leiria (Escola Superior de Arte e Design e Escola Superior de 
Desporto de Rio Maior. 
 
Os protocolos visam essencialmente garantir três aspetos:  
 
- um primeiro que visa a possibilidade de estabelecer horários equilibrados 
compatíveis com as necessidades de treino e competição dos atletas;  
 
- um segundo, que garanta (em caso de necessidade) a integração e colocação 
de novos atletas ao longo de cada ano letivo;  
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- um terceiro, que permita em situações de ausência das aulas devido a 
competições, compensar as aulas perdidas com outras de recuperação. 
 
O enquadramento e controlo da parte escolar dos atletas será assegurado por um 
tutor, o qual fará não só o acompanhamento da parte social dos atletas como 
desempenhará o papel de encarregado de educação junto das escolas. 
 
Competirá ao tutor e equipa técnica estabelecer para cada atleta um horário diário 
integrado, onde seja possível compatibilizar as aulas, os tempos de estudo e os 
treinos. 
 
 
5- ÀREA DESPORTIVA 
 

5.1 O enquadramento técnico deverá ser assegurado por 2 técnicos; 
 

5.2 Competirá à equipa técnica nacional estabelecer os programas de 
treino e competição, bem como acompanhar todas as tarefas inerentes 
à preparação desportiva dos atletas; 

 
5.3 Como estrutura fundamental de apoio, será necessário assegurar uma 

equipa multidisciplinar que contemple um médico, um fisioterapeuta, um 
psicólogo e um nutricionista. 

 
 
6- LOGÍSTICA 
 

6.1 Alojamento - A realidade de alojamento que a FPB possui neste 
momento serve perfeitamente as necessidades aquando da realização 
de estágios ou de outras atividades que envolvam uma permanência de 
curta duração naquelas instalações. No entanto, se pensarmos em 
estadias muito prolongadas chegamos à conclusão que os quartos a 
utilizar deverão ter outros níveis de conforto e de facilidades (que neste 
momento não possuem) pelo que é premente a sua adaptação. Parece-
nos que, de grosso modo, os quartos deverão cumprir não só o objetivo 
do descanso como também os do estudo e do lazer e ao mesmo tempo 
conferirem a privacidade a que os atletas têm direito; 
 

6.2 Transportes – Os três locais mais importantes da vida dos atletas no 
CAR serão a Escola, o pavilhão desportivo e o alojamento. A 
proximidade entre estes 3 locais garante uma mobilidade fácil por parte 
dos atletas; 

 
 

6.3 Alimentação – Será ministrada em dois locais: o pequeno-almoço e ceia 
no local de alojamento e o almoço e jantar no restaurante do CAR. 

 
 
7- ENQUADRAMENTO NA RESIDÊNCIA 
 
O enquadramento na residência será feito por um responsável que 
preferencialmente ficará alojado nas mesmas instalações. 
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8- OUTROS ACORDOS 
 
Pensamos que a excelência das instalações e do trabalho a desenvolver nas 
mesmas, deverá levar a breve trecho ao pedido de certificação do CAR pela 
Badminton Europe. 
 
Considera-se também da máxima importância, numa estratégia desportiva e de 
rentabilização, o estabelecimento em geral de acordos de cooperação com outros 
países e especialmente com os de expressão oficial portuguesa no âmbito da 
CPLP e do Comité Olímpico de Portugal. 
 

Devemos continuar a criar condições de actualização de todos os técnicos 

envolvidos, directa ou indirectamente, no Programa de Alto Rendimento através 

da sua participação em colóquios, cursos e ou estágios no estrangeiro 

importantes para a sua contínua formação. 

 

A colaboração realizada em anos anteriores com o Centro de Medicina Desportiva 

em estudos diversos envolvendo os nossos jogadores de Alto Rendimento 

revelou-se gratificante em todos os aspectos, trazendo para a modalidade 

conhecimentos que poderão ser utilizados com os novos atletas de elite, na 

preparação dos treinos e a perceber melhor as necessidades de cada jogador. O 

Director Clínico, especialista em medicina desportiva, tem permitido não só 

cumprir as obrigações legais, mas também procurar reforçar o apoio aos nossos 

atletas nesta área fundamental. 

 

Assim têm sido nosso objectivo primordial nesta área, proceder à divulgação e 

aconselhamento perante as associações e os clubes de quais as substâncias 

dopantes, e qual a melhor forma de as evitar. Procuraremos continuar e aumentar 

a sensibilização dos agentes desportivos para as melhores formas de conseguir 

um ótimo rendimento das suas capacidades físico-motoras e psíquicas, como seja 

através de uma alimentação saudável e prevenção de lesões, entre outras. 

 

A conjugação de todos estes fatores, resulta na estratégia de desenvolvimento da 

Federação Portuguesa de Badminton para a continuidade evolutiva do Alto 

Rendimento aos quais acresce a motivação de todos os envolvidos. Numa 

modalidade claramente não profissional, sem patrocínios e sem elevados prémios 

de vitória a motivação surge através dos objetivos alcançados. Neste campo, será 

muito importante ao projecto, que os seus responsáveis, dirigentes e técnicos, 

possam programar e dosear de uma forma progressiva a participação competitiva 

acompanhando o crescer das expectativas dos atletas à medida que os objetivos 

vão sendo alcançados.  

 

A estratégia de desenvolvimento da F.P.B., no que respeita ao Alto Rendimento, 

passa pelo alargamento do grupo de trabalho com uma base sólida para garantia 

da consecução dos objectivos, justificando assim a relação profissional com um 

técnico de craveira internacional. 
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Pensamos que a excelência das instalações e do trabalho a desenvolver nas 
mesmas, deverá levar a breve trecho ao pedido de certificação do CAR pela 
Badminton Europe. 
 
 
 
VI- QUADRO DAS ACÇÕES A DESENVOLVER 
 
No ano de 2015 as ações a desenvolver serão, além de todas as que estão 

devidamente descriminadas no capítulo dos objetivos como competições de 

seleções nacionais, as competições individuais internacionais, nas quais os 

nossos atletas irão tentar atingir os seus objetivos em termos de rankings 

mundiais, bem como todo o processo de desenvolvimento dos jovens atletas, 

estágios formativos e pré-competitivos de acordo com calendário anual da BWF. 

 
Seguindo a metodologia utilizada em anos anteriores, a FPB procurará integrar 

atletas portugueses nos diversos programas de apoio e preparação organizados e 

sustentados quer através da Badminton Europe quer através da Badminton World 

Federation. 

 

A FPB apresentará igualmente candidaturas no âmbito dos projectos regionais 

europeus de desenvolvimento, procurando desta forma ultrapassar as restrições 

financeiras actuais e continuando assim a proporcionar aos atletas portugueses o 

contacto com atletas de outros países europeus englobados nesses mesmos 

projectos regionais. 



Federação Portuguesa de Badminton – Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais 2015 16 

 

VII. ORÇAMENTO 

 

 

O orçamento é apresentado em anexo, de forma global e total. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo I – Ranking Nacional e Ranking Mundial 

Anexo II – Calendário Nacional da F.P.B. 

Anexo III – Calendário Europeu de Juniores 

Anexo IV – Calendário Internacional da B.W.F. 
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ANEXO I – Ranking Nacional e Ranking Mundial 
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         Classificação Final no Ranking Nacional 2013/14 

 Classificação no Ranking Mundial 20 Novembro de 2014 

         
         
         

 
Jogador Categoria Escalão RK.NAC. 2013/14 RK.Mundial- 20-12-2014 

 

Telma 
Santos 

Alto Rendimento Absoluto 

8º Sing. Senhoras 

154º Singulares Senhoras 

 
(Senior) 11º Pares Senhoras 

 
    11º Pares Mistos 

 
                

 

Pedro 
Martins 

Alto Rendimento Absoluto 

2º Sing. Homens 

431º Singulares Homens 

 
(Senior) 30º Pares Homens 

 
  8º Pares Mistos 

 
                

 

Bruno 
Carvalho 

Alto Rendimento Absoluto 

3º Sing. Homens 

1874º Singulares Homens 

 

(Senior) 1º Pares Homens 

 

    9º Pares Mistos 

 
                

 

Sónia 
Gonçalves 

Alto Rendimento Absoluto 

1º Sing. Senhoras 

203º Singulares Senhoras 

 
(Senior) 1º Pares Senhoras 

 
    9º Pares Mistos 
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ANEXO II – Calendário Nacional da F.P.B. 
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ANEXO III – Calendário Europeu de Juniores 
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Previous 
Year 

                                          

2015
 

Next 
Year 

January 2015 
Week Date Title City Category 

3 14 - 17 Jan 26. Polish Junior Lubin BEC - A 
  

    
February 2015 

  
Week Date Title City Category 

6 7 - 8 Feb KMB 2010 Yonex Cup 2015  Kastrup U15 
7 12 - 15 Feb 5th Multi Alarm Hungarian Junior Pecs BEC - B 
8 20 - 22 Feb Spanish Junior International  Gijon BEC - C 
9 25 - 1 Mar Dutch Junior Haarlem BEC - A 
  

    
March 2015 

  
Week Date Title City Category 

10 5 - 8 Mar Yonex German Juniors Berlin BEC - A 
11 13 - 15 Mar V. Italian Junior Ostia/Rome BEC - B 
12 20 - 22 Mar Fyrisfjädern Uppsala Junior Uppsala BEC - C 
13 26 - 4 Apr 2015 European Junior Championships  Lubin BEC Event 
  

    
April 2015 

  
Week Date Title City Category 

14 4 - 6 Apr Victor Junior Olve Edegem U11, U13, U15, 
U17 

17 23 - 26 Apr Hellas Junior Sidirokastro BEC - C 
18 30 - 2 May Israel Junior Rishon Le Zion BEC - C 
  

    
May 2015 

  
Week Date Title City Category 

21 23 - 24 May Glasgow International Youth  Glasgow U13 and U15 
21 23 - 24 May Swiss Youth Open Biel U11, U13, U15 
  

    
July 2015 

  
Week Date Title City Category 

30 23 - 26 Jul Turkey Junior Ankara BEC- 
  

    
August 2015 

  
Week Date Title City Category 

33 14 - 16 Aug Bulgarian Junior Pazardzhik BEC- 
34 21 - 23 Aug Romanian Junior International tbc BEC - C 
  

    
September 2015 

  
Week Date Title City Category 

36 4 - 6 Sep U19 Irish Open Dublin BEC- 
36 4 - 6 Sep U15 Irish Open Dublin U15 
39 24 - 27 Sep Swiss Junior Open Geneva BEC- 
  

    
October 2015 

  
Week Date Title City Category 

42 16 - 18 Oct 21. Slovenia Junior International  Mirna BEC- 
  

    
November 2015 

  
Week Date Title City Category 

45 4 - 15 Nov World Junior Championships 2015  Lima BWF Event 
47 19 - 22 Nov Czech Junior Orlova - Lutyne BEC- 
48 27 - 29 Nov VII Portuguese International Junior Caldas da 

Rainha 
BEC - 
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javascript:__doPostBack('InfoEventScript1$LinkButtonPreviousYear','')
javascript:__doPostBack('InfoEventScript1$LinkButtonNextYear','')
javascript:__doPostBack('InfoEventScript1$LinkButtonNextYear','')
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16004&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16536&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16001&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=15940&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16002&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16014&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16005&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16165&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16346&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16920&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16310&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16614&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16434&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=17138&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16352&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16365&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=17134&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16371&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16372&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16311&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16312&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=17028&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=16313&clubid=4685&cmsid=239
http://www.badmintonpeople.com/Cms/EventInfo/?eventID=17098&clubid=4685&cmsid=239
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ANEXO IV – Calendário Internacional da BWF 
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January 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

2 06-11 Jan Granular Thailand 

International Challenge 

2015 

International 

Challenge 

Bangkok THA 11/19/2014 

2 08-11 Jan Estonian International 

2015 

International 

Series 

Tallinn EST 10/30/2014 

3 13-18 Jan Yonex Sunrise Malaysia 

Masters 2015 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

Kuching, 

Sarawak 

MAS 10/22/2014 

3 15-18 Jan Swedish Masters 2015 International 

Challenge 

Uppsala SWE 11/4/2014 

4 20-25 Jan Syed Modi International 

Badminton 

Championships 2015 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

Lucknow IND 10/22/2014 

4 22-25 Jan Iceland International International 

Series 

Reykjavik ISL 8/25/2014 

5 27 Jan-01 

Feb 

CHINA INTERNATIONAL 

CHALLENGE 2015  

International 

Challenge 

Lingshui CHN 11/19/2014 

 

February 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

7 12-15 Feb 2015 European Mixed 

Team Championships 

(FINAL) 

CC Team 

Championships 

Leuven BEL 4/2/2014 

7 12-15 Feb Iran Fajr International 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Tehran IRI 11/25/2014 

7 12-15 Feb 2015 Oceania Individual 

Championships 

Continental 

Championship 

TBA NZL 11/11/2014 

8 18-21 Feb Austrian Open 2015 International 

Challenge 

Vienna AUT 10/30/2014 

8 19-22 Feb Uganda International 

2015 

International 

Series 

Lugogo UGA 9/23/2014 

8 19-22 Feb I Peru International 

Series 2015 

International 

Series 

TBC PER 9/29/2014 

9 24 Feb-01 

Mar 

YONEX German Open 

Badminton 

Championships 2015 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

Mulheim an 

der Ruhr 

GER 10/13/2014 

 

March 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

10 03-08 Mar Yonex All England Open 

Badminton 

Championships 2015 

MetLife BWF 

World Superseries 

Premier 

Birmingham ENG 10/13/2014 

10 05-08 Mar 50th Portuguese 

International 

Championships 

International 

Series 

Caldas da 

Rainha 

POR 8/25/2014 

http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25507
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25507
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25507
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21471
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21471
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21440
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21440
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21472
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21463
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21463
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21463
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21517
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25505
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25505
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21384
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21384
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21384
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25509
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25509
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25794
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25794
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25103
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25104
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25104
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25358
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25358
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21392
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21392
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21392
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21391
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21391
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21391
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21533
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21533
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21533
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11 10-15 Mar Swiss Open 2015 BWF Grand Prix 

Gold Series 

Basel SUI 11/8/2014 

11 11-15 Mar 3rd Mercosul 

International 2015 

International 

Challenge 

Costa 

Cavalcante 

BRA 11/27/2014 

11 12-15 Mar Romanian International 

2015 

International 

Series 

Timisoara ROU 8/25/2014 

12 17-22 Mar Ciputra Hanoi - Yonex 

Sunrise Vietnam 

International Challenge 

2015 

International 

Challenge 

Hanoi VIE 11/3/2014 

12 19-22 Mar Polish Open 2015 International 

Challenge 

Warsaw POL 8/25/2014 

13 24-29 Mar Yonex Sunrise India 

Open 2015 

MetLife BWF 

World Superseries 

New Delhi IND 10/13/2014 

13 25-29 Mar XVI Giraldilla 2015 International 

Series 

Havana CUB 9/29/2014 

13 26-29 Mar Orleans International 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Orleans FRA 8/25/2014 

14 31 Mar-05 

Apr 

Maybank Malaysia Open 

2015 

MetLife BWF 

World Superseries 

Premier 

Kuala 

Lumpur 

MAS 10/13/2014 

 

April 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

14 01-05 Apr Osaka International 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Osaka JPN 10/28/2014 

14 02-05 Apr Finnish Open 2015 International 

Challenge 

Vantaa FIN 8/25/2014 

15 07-12 Apr Singapore Open 2015 MetLife BWF 

World Superseries 

Singapore 

City 

SIN 10/13/2014 

15 09-12 Apr Victor Croatian 

International 2015 

International 

Series 

Zagreb CRO 8/25/2014 

16 14-19 Apr China Masters 2015 BWF Grand Prix 

Gold Series 

Jiangsu CHN 10/15/2014 

16 14-19 Apr USM INTERNATIONAL 

SERIES 2015 

International 

Series 

Semarang INA 10/2/2014 

16 16-19 Apr Dutch International 2015 International 

Series 

Wateringen NED 8/25/2014 

17 22-26 Apr XX Peru Internacional 

2015 

International 

Challenge 

TBC PER 8/27/2014 

18 28 Apr-03 

May 

SKYCITY New Zealand 

Open 2015 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

Auckland NZL 10/13/2014 

18 30 Apr-03 

May 

HELLAS INTERNATIONAL 

2015 

International 

Series 

Sidirokastro GRE 8/25/2014 

18 30 Apr-03 

May 

Chile International Series 

2015 

International 

Series 

Temuco CHI 10/27/2014 

 

May 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

19 07-10 May Slovenia International 

2015 

International 

Series 

Medvode SLO 8/25/2014 

http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21385
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25709
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=25709
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21665
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar_event.aspx?id=21665
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20 10-17 May Sudirman Cup 2015 BWF Event Dongguan CHN 5/9/2014 

22 26-31 May Australian Open 2015 MetLife BWF 

World Superseries 

Sydney AUS 10/13/2014 

22 28-31 May YONEX Riga International 

2015 

Future Series Riga LAT 10/3/2014 

 

June 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

23 02-07 Jun Indonesia Open 2015 MetLife BWF 

World Superseries 

Premier 

Jakarta INA 10/13/2014 

23 04-07 Jun YONEX Lithuanian 

International 2015 

Future Series Kaunas LTU 11/18/2014 

24 09-13 Jun 2015 European Club 

Championships 

CC Team 

Championships 

TBC FRA 7/4/2014 

24 09-14 Jun LI NING Maldives 

International Badminton 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Male MDV 11/3/2014 

24 11-14 Jun Yonex Mauritius 

International 2015 

International 

Series 

Rose Hill MRI 11/11/2014 

24 12-28 Jun Baku 2015 European 

Games 

Multisports Baku AZE 4/29/2014 

25 16-21 Jun 2015 Yonex US Open 

Badminton 

Championships 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

New York USA 10/15/2014 

26 22-28 Jun 2015 Yonex Canada 

Open 

Grand Prix Calgary CAN 11/24/2014 

 

July 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

27 01-05 Jul White Nights  International 

Challenge 

Gatchina RUS 8/25/2014 

27 01-05 Jul Guatemala International 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Ciudad GUA 11/7/2014 

29 03-14 Jul 2015 Universiade 

Gwangju 

FISU Gwangju KOR 9/27/2013 

29 11-16 Jul XVII Pan Am Games 

Toronto 2015 

Multi-Sport Games Toronto CAN 3/17/2014 

29 14-19 Jul Yonex Chinese Taipei 

Open 2015 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

Taipei TPE 10/13/2014 

 

August 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

33 10-16 Aug World Championships 

2015 

BWF Event Jakarta INA 6/19/2014 

35 24-30 Aug Yonex Sunrise - Vietnam 

Open 2015 

Grand Prix Ho Chi Minh VIE 8/25/2014 

35 27-30 Aug Slovak Open 2015 Future Series TBC SVK 8/25/2014 
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September 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

36 01-06 Sep European University 

Championships 

Multi-Sport Events 

Unversity 

Warsaw POL 11/18/2014 

36 01-06 Sep Indonesia International 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

TBC INA 11/21/2014 

36 02-06 Sep Guatemala International 

Series 2015 

International 

Series 

Ciudad GUA 11/7/2014 

36 03-06 Sep Kharkov International 

2015 

International 

Challenge 

Kharkov UKR 8/25/2014 

37 08-13 Sep YONEX Open Japan 2015 MetLife BWF 

World Superseries 

Tokyo JPN 10/13/2014 

37 09-12 Sep Yonex Belgian 

International 2015 

International 

Challenge 

Leuven BEL 8/25/2014 

37 09-13 Sep VI Internacional 

Mexicano 2015 

International 

Series 

Cancun MEX 11/3/2014 

38 15-20 Sep 2015 Korea Open MetLife BWF 

World Superseries 

Seoul KOR 10/13/2014 

38 17-20 Sep Polish International 2015 International 

Series 

Lubin POL 8/25/2014 

39 20-26 Sep BWF World Senior 

Championships 2015 

BWF event Helsingborg Sweden 11/13/2014 

39 22-27 Sep Chinese Taipei Grand Prix 

2015 

Grand Prix TBC TPE 11/3/2014 

39 23-27 Sep VI Colombia 

Internacional 2015 

International 

Series 

Medellin COL 10/8/2014 

39 24-27 Sep Czech International 2015 International 

Series 

TBC CZE 8/25/2014 

40 29 Sep-04 

Oct 

SCG Thailand Open 2015 BWF Grand Prix 

Gold Series 

Bangkok THA 10/15/2014 

40 30 Sep-03 

Oct 

BABOLAT Bulgarian 

International 2015 

International 

Challenge 

Sofia BUL 8/25/2014 

October 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

41 06-11 Oct Yonex Dutch Open 2015 Grand Prix Almere NED 8/25/2014 

42 13-18 Oct Yonex Denmark Open 

2015 

MetLife BWF 

World Superseries 

Premier 

Odense DEN 10/13/2014 

42 14-18 Oct Chile International 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Santiago CHI 10/27/2014 

42 15-18 Oct Swiss International 2015 International 

Challenge 

Yverodn-les-

Bains 

SUI 8/25/2014 

43 20-25 Oct Yonex French Badminton 

Open 2015 

MetLife BWF 

World Superseries 

Paris FRA 10/13/2014 

43 21-24 Oct Hatzor International Future Series Hatzor ISR 8/25/2014 

43 21-25 Oct 30th Brazil International 

Badminton Cup 

International 

Series 

Sao Paolo BRA 10/2/2014 

44 27 Oct-01 

Nov 

Bitburger Badminton 

2015 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

Saarbrucken GER 10/13/2014 

44 29 Oct-01 40th Yonex Hungarian International Budapest HUN 8/25/2014 
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Nov International 

Championships 2015 

Series 

 

November 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

45 03-08 Nov 2015 Korea Masters 

(TBC) 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

Jeonju KOR 10/27/2014 

45 04-15 Nov BWF World Junior 

Championships 

BWF event Lima PER 10/27/2014 

46 10-15 Nov China Open 2015 MetLife BWF 

World Superseries 

Premier 

Fujian CHN 10/15/2014 

46 12-15 Nov Norwegian International 

Championships 

International 

Series 

Sandefjord NOR 8/25/2014 

47 17-22 Nov Hong Kong Open 

Badminton 

Championships 2015 

MetLife BWF 

World Superseries 

Kowloon HKG 10/13/2014 

47 18-22 Nov 2015 Scottish Open 

Grand Prix 

Grand Prix Glasgow SCO 8/25/2014 

48 24-29 Nov YONEX RIO GRAND PRIX 

2015 

Grand Prix Rio de 

Janeiro 

BRA 10/1/2014 

48 24-29 Nov 2015 Macau Open 

Badminton 

Level 3 

tournament 

TBC MAC 11/7/2014 

48 25-28 Nov Yonex Welsh 

International Badminton 

Championships 

International 

Challenge 

Cardiff WAL 8/25/2014 

December 2015 

Week Dates Name Category City Country Updated 

date 

49 01-05 Dec Bangladesh Open 

International Badminton 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Dhaka BAN 10/28/2014 

49 01-06 Dec Yonex Sunrise 

Indonesian Masters 2015 

BWF Grand Prix 

Gold Series 

TBC INA 10/13/2014 

49 02-05 Dec Irish Open International 

Challenge 

Dublin IRL 8/25/2014 

50 07-12 Dec 2015 K&D Graphics / 

Yonex Grand Prix 

Grand Prix California USA 9/11/2014 

50 08-11 Dec XV Italian International International 

Challenge 

Milano ITA 10/15/2014 

50 09-13 Dec BWF Destination Dubai 

World Superseries Finals 

Superseries Finals Dubai UAE 11/17/2014 

50 10-13 Dec TATA India International 

Challenge 2015 

International 

Challenge 

Mumbai IND 11/20/2014 

51 16-20 Dec Mexico City Grand Prix 

2015 

Grand Prix Distrito 

Federal 

MEX 11/18/2014 

51 17-20 Dec Turkey International 

2015 

International 

Series 

Ankara TUR 8/25/2014 
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