FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON

Reglament de joc simplificat
1. La pista
Està limitat per línies de quatre centímetres d'ample. Excepte per la línia
mitjana que delimita la zona de servei del costat dret amb la zona de servei del
costat esquerre, cada línia forma part de la superfície delimitada i està traçada
al seu interior. Es traça la línia mitjana repartint la seva amplada entre les
dues zones de servei. Sempre formarà part de cada zona de servei.
Per al joc d'individuals, el terreny està delimitat per les línies laterals interiors i
la línia de fons exterior. Per al joc de dobles, el terreny està limitat per les
línies exteriors.
2. La xarxa i els pals
La xarxa ha de ser de malla de corda fina o fibra artificial, necessàriament de
color fosc. La malla deu tenir el fil de gruix uniforme. Els quadres que
conformen la malla de la xarxa han de tenir entre un mínim de 15mm. i un
màxim de 20mm. La vora superior de la malla portarà una cinta blanca
doblada, de 7'5 cm.
Per l'interior de la cinta passa un cordó o cable per a tensar la part superior de
la xarxa i haurà de quedar al mateix nivell de la vora superior dels pals. Els
laterals de la xarxa també hauran d'anar protegits per la mateixa cinta blanca,
disposant d'uns forats pels quals passarà una corda que, lligada al pal de dalt a
baix, tensa la part inferior de la xarxa.
La xarxa reglamentària mesura 76 cm. d'ample i 6'20 m. de llarg. Es colloca
verticalment sobre la línia central del terreny de joc, per a dividir-ho en dues
meitats iguals. L'altura de la xarxa és d'1'524 metres al centre del terreny de
joc, mesurat des del sòl a la vora superior de la cinta blanca de la xarxa. En la
posició de la xarxa sobre els pals, ha de mesurar des del sòl 1'55 metres.
Els pals hauran de ser, preferiblement, metàllics i tindran una altura d'1'55
metres. Han de ser ferms i forts, per mantenir la xarxa estesa i tensa. Es
collocaran en els dos extrems de la línia central del terreny de joc.
Per més comoditat, els pals poden portar incorporat el contrapès necessari i
dues rodes per a transportar-los fàcilment.

3. La raqueta
Constitueix l'instrument més important de tot l'equip. Per escollir la raqueta cal
tenir en compte el seu pes, el material del qual es componen el marc i la
canya, l'equilibri del pes i l'ample de l'empunyadura.
Actualment, gairebé totes les raquetes són metàlliques i porten components
de diferent tipus: grafit, carboni, bor, etc.
Hi ha diverses marques de raquetes al mercat. El preu varia segons la qualitat.
El seu pes màxim aconsellat és de 120 gr., amb el cordam inclòs. Hi ha
raquetes per a l'alta competició, de gran flexibilitat i qualitat, amb un pes
d'entre 75 i 80 gr.
El cordam és especial per al Bàdminton, el més fi dels esports de raqueta, i cal
tensar-lo entre 5 i 9 kg. Alguns jugadors d'elit poden arribar a utilitzar tensions
superiors. El cordam pot ser reparat manualment, sense que calgui canviar tot
el cordam de a raqueta.
4. El volant
El volant pesa de 4'74 a 5'5 gr. Té 16 plomes fixades sobre una base de suro
de 2'54 a 2'86 cm. de diàmetre. La longitud de les plomes és de 6'4 a 7 cm. Hi
ha dos tipus de volant: el de plomes i el de niló o plàstic. Per la seva durada i
la seva resistència més elevada, recomanem, per jugar a nivell d'iniciació, el
de niló. El volant de plomes s'utilitza generalment a les competicions d'alt
nivell.
5. El partit: Sistema de puntuació
- Un partit consisteix en el millor a 3 jocs.
- El jugador que primer arribi a 21 punts serà el guanyador.
- El jugador que guanyi l'intercanvi de cops ("rally"), afegeix 1 punt a la seva
puntuació.
- Si la puntuació arriba a 20-20, el jugador que primer aconsegueix una
diferència de 2 punts al seu favor, guanya el joc.
- Si la puntuació arriba a 29-29, el jugador que assoleix el punt 30, guanya el
joc.
- El jugador que guanya un joc serà qui primer servirà en el següent.
6. El partit d'individuals
- Al principi del partit i quan la puntuació és parella, el servidor serveix des de
l'àrea de servei dreta. Quan és senar, serveix des de l'àrea esquerra.
- Si el servidor guanya l'intercanvi de cops, marcarà un punt i serveix de nou
des de l'altra àrea de servei.

- Si el receptor guanya l'intercanvi de punts, llavors serà ell qui marcarà un
punt i esdevindrà el nou servidor.
7. El partit de dobles
- Un sol servei. El servei va passant consecutivament de jugadors.
- Al principi del partit i quan la puntuació és parella, el servidor servirà des de
l'àrea de servei dreta. Quan és senar, ho farà des de l'àrea de servei esquerra.
- Si la parella servidora guanya l'intercanvi de cops, marcarà un punt i el
mateix servidor tornarà a servir des de l'àrea de servei alternativa.
- Si la parella receptora guanya l'intercanvi de cops, marcarà un punt i
esdevindrà la nova parella servidora.
- El jugador de la parella receptora que va servir el darrer, romandrà a la
mateixa àrea de servei des d'on va servir la darrera vegada. L'esquema de
collocació és invers per al seu company.
- Els jugadors no canvien la seva respectiva àrea de servei fins que guanyen el
punt sent els servidors.
- Si els jugadors fan falta respecte a l'àrea de servei, l'errada es corregirà tan
mateix és descoberta.
- El costat des del qual es serveix dependrà de si la puntuació és parell o
senar, com a l'individual.
- El costat des del qual es serveix es canvia, solament, si es fa un punt. En
qualsevol altre cas, els jugadors continuen en els seus respectius costats
respecte a on es trobaven en el punt anterior. Això garantirà l'alternança de
servidors.

8. Descansos i canvi de camp
- Quan un jugador arriba a 11 punts, tots dos jugadors disposaran d'un
descans de 60 segons.
- Hi ha un descans de 2 minuts entre el primer i el segon jocs, i uns altres 2
minuts de descans entre el segon i el tercer jocs.
- Al tercer joc, els jugadors canvien de costat a la pista quan la puntuació més
alta arriba a 11.
9. El servei
S'ha de fer de manera que el cap de la raqueta estigui, en el moment del cop,
més baixa que la mà del servidor. En el moment del cop, a més, la raqueta no
ha de sobrepassar la cintura del jugador que serveix.

10. Les faltes
1. Servir per damunt de la cintura o si el cap de la raqueta, al colpejar, està
per damunt de la mà del servidor.
2. Si al servir, el volant cau fora de l'àrea de servei corresponent.
3. Si en el moment del servei, el servidor o el receptor estan fora de l'àrea que
els correspon.
4. Si durant el joc el volant cau fora del camp.
5. Si es colpeja el volant en camp contrari.
6. Si durant el joc, un jugador toca la xarxa o els pals.
7. Si el volant o la raqueta d'un jugador queden atrapats a la xarxa, o si es
colpeja dues vegades consecutives en el mateix camp.
8. Si un jugador fa obstrucció.

