БАДМИНТОН

Теодора Петровић 7-2

Бадминтон
 Бадминтон је игра која се игра рекетима и
лоптицом са перима.
 Играју је два или четири играча на
отвореном или затвореном терену.
 Бадминтон је чест вид рекреације у природи
јер не захтева неке посебне услове.
Довољно је да се поред два рекета и
лоптице нађе раван терен који не мора
бити велики.
 Бадминтон је и стандардни олимпијски
спорт.

Историја бадминтона
 Први почеци игре са лоптицом с перима су у
древној Кини пре 3500 година где се играло
рукама, без рекета.
 Постоје прикази ове игре на пећинским
цртежима у Индији старим око два
миленијума.
 Игру са пернатом лоптицом играли су Инке и
Астеци у Америци.
 Игра са рекетима и пернатом лоптицом
играла се у Јапану и на европским
дворовима у доба феудализма.
 Данашњи бадминтон, развио се почетком XIV
века из једне старе индијске игре коју се
енглески официри пренели из Индије и
демонстрирали у дворцу Бадминтон у јужној
Енглеској по којем је игра добила данашње
име.

Опрема за бадминтон
 Основна опрема за бадминтон су рекети и
лоптица са перима.
 Рекети могу бити израђени од више врста
материјала а најчешће од алуминијума.
 Рекети за бадминтон се одликују малом
тежином – до 100 г.
 Лоптица за бадминтон је дугуљаста и
направљена је од 16 гушчијих пера
забодених у главу лоптице која је израђена
од плуте.
 Данас се за рекреативни бадминтон
користи пластична лоптица која има сличан
облик као перната лоптица.

Терен за бадминтон
 Терен за појединачну игру је димензија 518 цм x 1340 цм.
Димензије за парове су 610 цм x 1340 цм.

 На средини терена постављена је мрежа на висини
152,4 цм, док је на рубу терена на висини 155 цм. Мрежа
је ширине 76 цм, а дужине је најмање 610 цм. Према
прописима врх мреже обрубљен је белом траком која
је широка 7,5 цм.
 Предња сервисна линија од мреже је удаљена 198 цм.
Од предње сервисне линије до задње сервисне линије у
игри појединаца је 388 цм. Удаљеност од задње линије и
задње сервисне линије за појединце је 72 цм. Размак
између уздужне линије за појединце и уздужне линије за
парове је 42 цм.
 По два сервисна поља су на свакој половини терена, а
свако сервисно поље је ширине 253 цм. Линије које
означавају игралиште су ширине 4 цм. Према
правилима линије којима се означава игралиште морају
бити лако уочљиве, беле или жуте боје.

Правила игре
 Основни циљ игре је једним ударцем рекета ударити лоптицу
на начин да пређе преко мреже и падне у поље противника.
Једна страна осваја поен ако је лоптица пала у означени дeо
противничког терена, дотакла било који део тела противника
или опреме, или ако противник упути лоптицу изван означеног
терена.
 Мечеви се играју на два освојена сета, дакле у једном мечу
максимално три. Сет осваја играч који први освоји 21 поен,
међутим, уколико је резултат 20:20, меч се наставља све док
једна страна не додје до 2 поена разлике, односно ако до
29:29 ниједна страна то не постигне, сет добија страна која
прва додје до 30. Играчи мењају стране по завршетку сваког
сета као и у трећем сету када једна од страна прва додје до 11
поена.

Правила игре
 Одабир између почетног ударца (сервиса) или стране на којој
ће играч започети игру одређује се бацањем новчића. Играч
који победи у бацању новчића бира између почетног сервиса,
примања сервиса и стране терена. Губитник на жребању
бира између преосталих могућности.

 Сервис се изводи тако што глава рекета у тренутку контакта са
лоптицом мора бити испод висине струка, а лоптица се шаље
из сопственог у противничко дијагонално поље. Сервисна поља
се разликују у сингл игри и игри парова (види слику). Сервер и
примач сервиса стоје у дијагонално супротним пољима (увек у
десном пољу на почетку игре), али се после изведеног
сервиса могу кретати по целом терену са своје стране
мреже. Ако играч који сервира има паран број поена, сервис
изводи из свог десног поља, док на свој непаран број поена
сервис изводи из свог левог сервисног поља.

Конкуренције у такмичењима
 Индивидуалне конкуренције су:
 Мушкарци појединачно (Men's Singles - MS)
 Жене појединачно (Women's Singles - WS)
 Мушки парови (Men's Doubles - MD)
 Женски парови (Mixed Doubles - XD)
 Мешовити парови (Mixed Doubles - XD)
 Екипне конкуренције су:
 Мушки тимови (Men's Team)
 Женски тимови (Women's Team)
 Мешовити тимови (Mixed Team)
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