
 

 

 

JOCS OLÍMPICS LONDRES 2012. 

El bàdminton és esport olímpic des de Barcelona 1992. 

Aquest any, les Olimpíades es celebren a Londres. La competició de Bàdminton tindrà 

lloc des de dissabte 28 de juliol fins al diumenge 5 d’agost, a l’estadi Wimbley Arena. 

Hi participaran un total de 172 jugadors i jugadores entre les 5 modalitats: 38 a 

l’individual masculí, 38 a l’individual femení, 16 parelles de dobles masculí, 16 parelles 

de dobles femení i 16 parelles de dobles mixtes. 

Dates i dades d’interès: 

• Quadres: es publicaran el 23 de juliol. Per a 

individuals, tindrà un capacitat màxima de 64; per 

als dobles, de 16. 

• Reunió de delegats: 26 de juliol. 

• Jutge àrbitre: Torsten Bert, Dinamarca 

• Personal: 3 auxiliars de Jutge àrbitre, 24 àrbitres, 

80 jutges de línia, 1 coordinador d’àrbitres i 1 

coordinador de jutges de línia. 

Sistema de classificació: 

- Fase 1: va començar el 2 de maig de 2011 i va acabar el 3 de maig de 2012, tenint 

en compte un total de 110 torneigs disputats en un període de 52 setmanes. El 31 

de maig era la data límit de confirmació de jugadors. 

- Fase 2: un cop finalitzada la data límit de confirmació (del 31 de maig), es van 

tornar a publicar els llistats de jugadors i jugadores classificats. La data límit de 

confirmació d’aquesta segona fase va ser el dilluns 11 de juny. 

Un cop es confirmen les places,  no es poden fer canvis ni substitucions de cap tipus. 

El rànquing mundial publicat el 3 de maig de 2012 és el que es va prendre com a 

referència per atorgar les 38 places de cada modalitat d’individuals i les 16 (parelles) 

de dobles. 

- Individuals: si 4 jugadors/es del mateix país es troben entre els 4 primers del 

rànquing mundial, es classifiquen només 3. 



 

 

 

 

- Si més d’un jugador/a d’un mateix país es troba entre els 16 primers, es 

classifiquen 2. 

- Al menys hi ha d’haver un/a representant de cada un dels 5 continents. Si no es 

guanya la plaça per classificació, s’aconseguirà per invitació (el de rànquing més 

alt). 

- El país organitzador té la invitació per a dos jugadors/es. Si, a més, hi ha algun 

jugador/a classificat per mèrits propis, també hi participarà. 

 

- Dobles: Si més d’una parella d’un mateix país es troba entre les 8 primeres del 

rànquing mundial, se’n classifiquen 2. 

 

Competició: 

Es disputarà en dues fases: 

• Fase de grup: 16 grups a individuals, amb un màxim de 4 jugadors/es per grup. Al 

dobles, 4 grups, amb un màxim de 4 parelles per grup. 

• Eliminatòria directa: el guanyador de cada grup a la modalitat d’individuals i els 

dos primers de cada grup a les de dobles, passen al quadre principal, on la 

competició serà de eliminatòria directa. 

 

Es poden consultar els guanyadors  d’anteriors Jocs Olímpics clicant aquí. 

 


