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ESTÁGIO INTERNACIONAL
“II Estágio das Selecções Nacionais de Sub-15 e Sub-17, com
Atletas Espanhóis foi um sucesso”
Decorreu de 8 a 12 de Setembro, o II Estágio das Selecções Nacionais de Não Seniores (Sub-15
e Sub-17), no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.
Este Estágio permitiu aos jovens atletas dos dois países, uma troca de conhecimentos e
experiências, entre jogadores e Técnicos que dirigiram este intercâmbio: Rafael Vazquez
(Clube de Badminton da Galiza), Hendry Winarto (Clube de Badminton da Andaluzia), Marco
Vasconcelos e Fernando Silva (Técnicos Nacionais)
No final do Estágio, era notória a satisfação dos Técnicos. Marco Vasconcelos e Fernando Silva
salientam: “ Este estágio correu muito bem, foi um dos melhores já realizados no CAR. Os atletas
estiveram à altura, com uma entrega total e dedicando-se durante estes 5 dias. Esta foi a
primeira de muitas concentrações que a Federação irá realizar com estes jovens (SUB-15, 17) ao
abrigo de acordos com Federações e Clubes. Neste Estágio estiveram presentes 12 atletas e 2
técnicos de Espanha, que nos possibilitaram durante estes 5 dias trocar impressões sobre o
trabalho realizado nos dois países da Península Ibérica. Neste estágio houve sessões de treino bidiárias, sendo a parte da manhã reservada para o trabalho físico, e a sessão da tarde para a
vertente técnica e jogos. Fica aqui uma nota negativa pela desistência de uma equipa de
Inglaterra à última da hora e outra da Suíça, com as quais contamos para uma próxima
oportunidade.
Fica aqui o agradecimento a Direcção da Federação, por ter proporcionado a este grupo de
jovens atletas um Estágio Internacional.”
O Técnico Espanhol Rafael Vazquez, elogiou as instalações do CAR e a envolvente do estágio:

Tivemos uma surpresa quando chegámos à porta das instalações, é um Centro de Alto
Rendimento só para o Badminton. Através de uma visita guiada às instalações (CAR),
percebemos que aqui há tudo o que um jogador precisa para realizar um bom treino ou uma
competição. Um cenário para a prática do nosso desporto, balneários com sauna e banhos
turcos, salas de formação, posto médico e sala de fisioterapia, nave principal com nove campos e
outra nave com dois campos. É espectacular.
A concentração a nível desportivo foi um sucesso, superou as nossas expectativas. À que realçar
o trabalho dos Técnicos Portugueses, a alegria que dirigem as sessões de treino é algo muito
importante, a humildade de todos eles, ajudaram-nos em todos os momentos, dentro e fora do
campo. Fizeram-nos sentir em casa.
Foi um grupo de formação muito bom, o nível foi bastante equilibrado e os jogadores
aprenderam muito durante a semana. Espero que seja a primeira de muitas concentrações.”
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