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Miguel Crespo

Um dos principais nomes da ITF também marcou presença nos três dias 
da Conferência: Miguel Crespo, Gerente de Participação e formação 
da entidade, tem vasta experiência com eventos de porte similar, em 
70 países.  O espanhol é responsável pelo programa de formação 
de treinadores da ITF, conciliando as funções com a coordenação de 
materiais didáticos para cursos de treinadores. 

Crespo, que é Doutor em Psicologia pela Universidade de Valência, 
atua como professor da Real Federación Española de Tenis, a RFET. Além 
de todas essas credenciais, Miguel participa de um grupo de trabalho 
sobre juventude e esporte na Comissão Médica do Comitê Olímpico 
Internacional e da ITF, dirige o Mestrado da Escola Nacional da RFET, 
somando passagens como treinador e diretor técnico do Centro Nacional 
de Tênis e da Federação local em Valência. 

O foco das palestras de Crespo foi o de tratamento psicológico 
para jogadores em formação, passando por tendências mundiais no 
tênis de participação. O espanhol argumenta que o psicológico é uma 
necessidade de primeira urgência no processo de preparação esportiva. 
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Em entrevista à SportTime, Miguel comentou sobre os projetos da ITF 
e a importância do fomento do tênis ao redor do mundo: 

“Realmente, agora a ITF tem uma preocupação muito grande em 
aumentar o número de pessoas que jogam tênis. Também temos 
em vista o rendimento delas, até por isso estamos com programas 
específicos para todas as idades: crianças, adolescentes e também para 
adultos. Queremos passar isso para a mentalidade dos treinadores, pois 
acreditamos que há muito trabalho para fazer do tênis uma modalidade 
mais participativa e acessível para todos.”

Crespo, que pontuou uma mudança na postura dos treinadores de tênis, 
em geral, parece empolgado com o futuro do esporte brasileiro. O que 
mostra, portanto, que a imensa maioria de profissionais que estiveram 
na Conferência vê com bons olhos o trabalho de base que vem sendo 
feito no esporte. “Eu acho que tem um presente muito interessante e um 
futuro promissor. Tem bons jogadores em nível profissional, até juniores 
que sabemos que são bons. Eles estão vindo aí e treinando forte em 
academias, subindo rápido no ranking. Dentro de pouco tempo teremos 
notícias deles”, acrescentou o palestrante.

Martínez, Elliott, Crespo e 
Kist, no jantar de abertura da 

Conferência




