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TORNEIO INTERNACIONAL
23 e 24 de Outubro de 2010 - Luxemburgo
“Portugueses em grande no Luxemburgo ”
Atletas Lusos brilham no Torneio Internacional de Não Seniores
Foi um grande sucesso a participação dos seis jovens atletas portugueses que participaram no 6º
Luxembourg Youngsters International. António Gonçalves e Duarte Anjo subiram aos lugares mais altos
do pódio nas provas de singulares sub 15 e sub 17, sendo para estes a primeira conquista internacional.
Na prova de pares homens sub17 Bruno Carvalho/António Gonçalves foram também vencedores (vitória
na final por 2-0 sobre um par da casa). Ainda no mesmo escalão, Bruno Carvalho ficou na segunda
posição e Hugo Batista no terceiro lugar.. A mesma classificação que foi obtida pela dupla Hugo Batista
/

Duarte

Anjo

em

pares.

Em grande plano esteve também a atleta Sofia Setim que alcançou o 2º lugar do pódio, ao perder
apenas na final por 1-2.. Daniela Conceição venceu a sua poule mas foi eliminada nos 1/4 final de
singulares. Em pares, Sofia Setim e Daniela Conceição acabariam por perder na final por 0-2.
A prestação dos atletas portugueses levou já diversas organizações a endereçar à Federação Portuguesa
de

Badminton,

convites

para

participar

em

outros

torneios

internacionais.

O prémio de melhor Equipa foi para Portugal, que conquistou o maior número de votos da organização,
trazendo assim mais um prémio para o Badminton Português.

Marco Vasconcelos elogiou a prestação dos jovens Atletas:
" O Torneio correu bem, os atletas corresponderam a altura trazendo
uma vez mais para Portugal títulos importantes para a nossa
modalidade.
É com muita satisfação que a equipa técnica vê estes resultados, que são
fruto de uma aposta da Federação, que tem tentado dentro das
possibilidades dar todas as condições a estes jovens.
Com estes títulos Portugal fica uma vez mais reconhecido
internacionalmente pelo desempenho dos seus jovens atletas,
mostrando uma vez mais na Europa que o badminton português está no

bom
caminho.
Estão de parabéns os clubes, técnicos (dos jogadores) e Federação pelos
resultados alcançados.”
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