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Esports

      El  bàdminton
-Què és el bàdminton?

El  bàdminton  és  un  esport  de  raqueta  i  xarxa. 
L’objectiu principal és retornar el volant a la banda 
contrària del terreny de joc de l’oponent (només un 
cop cada vegada) passant per damunt d’una xarxa i 
impossibilitant  que l’oponent  el  retorni,  sense que 
caigui fora dels límits del terreny de joc.

-Quina és la seva història?

És  un  joc  originari  de  l’Índia  anomenat  poona, 
importat per uns militars anglesos el 1873, que van 
començar  a  practicar-lo  a  Badminton  House 
(Anglaterra),  origen  evident  del  nom  d’aquest 
esport.

-Quan arriba a l'estat espanyol?

Va començar a practicar-ne als anys 80 a Galícia. Va 
ser  durant  el  JJOO  de  Barcelona  92,  que  el 
bàdminton va jugar-se per primera vegada esport 
olímpic.

-Com s’hi juga?

S'hi pot jugar individualment masculí o femení o per 
parelles masculines, femenines i/o mixtes.

Parelles mixtes

                           

- Què necessitem per jugar-hi?

-Instal·lació coberta (per la pluja i el vent)

Raqueta

         Volant

 

          Xarxa: 

          76 cm

    1,55 m altura

-Quin es el seu reglament?

Servei: 

El  volant ha d'estar per sota de la cintura del qui 
colpeja. S’ha de colpejar el volant amb el cap de la 
raqueta per sota de la mà que serveix.El cop ha de 
ser  continu,  cap  endavant  i  amb  la  posició 
estàtica.Es realitzarà el servei per banda dreta quan 
tinguem puntuació parell i per la esquerra quan la 
puntuació sigui imparella. 

Recepció:

Ha  de  ser  estàtica.  La  zona  de  recepció  serà  el 
costat oposat al que serveix.

-Sistema de puntuació

-Millor de 3 jocs

-El primer que arriba a 21 guanya.

-Si  la  puntuació  arriba  a  20-20,  guanya el  primer 
que tingui 2 punts de diferència.

-Si la puntuació arriba a 29-29 el qui faci el punt 30 
guanya.

-El  jugador que primer guanyi  un joc serà el  que 
primer sacarà en el següent.

Les faltes

-Servir per damunt de la cintura o si el cap de la 
raqueta,  al  colpejar,  està  damunt  de  la  mà  del 
servidor.

-Si surt fora de la àrea de sortida corresponent.

-Si el jugador es fora del camp.

-Si surt fora el volant.

-Si es colpeja en camp contrari.

-Si un jugador toca la xarxa o els pals.

-Si es colpeja dues vegades el volant o si la raqueta 
o el volant es queden atrapats a la xarxa.


