ПРАВИЛА ЗА СПОРТ:
БАДМИНТОН

1. Административна правила
Званична правила Специјалне Олимпијаде за спорт Бадминтон примењиваће се на
свим такмичењима Специјалне Олимпијаде. Као међународни спортски програм,
Специјална Олимпијада саставила је ова правила на основу правила Светске
Бадминтон
федерације
за
бадминтон
која
се
могу
пронаћи
на:
http://www.internationalbadminton.org/. Правила СБФ или НАТ (Национално
админстративно тело) биће примењена осим када су у конфликту са званичним
правилима Специјалне Олимпијаде за бадминтон или са Чланом 1. У таквим
случајевима, правила Специјалне Олимпијаде за бадминтон ће се примењивати.
Односити
се
на
Члан
1,
http://media.specialolympics.org/resources/sportsessentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf, за више информација о коду понашања,
тренигн стандардима, медисинским и безбедносним стандардима, дивизионирању,
наградама, критеријумима за напредовање у виши ниво такмичења и Јунифајд
спортовима.
2. Званични догађаји
Распон догађаја, укључујући основне, индивидуалне и штафетне догађаје је намењен
давању такмичарских прилика спортистима свих нивоа способности. Програми могу
одредити које догађаје нуде и уколико је потребно, водиче за вођење тих догађаја.
Тренери су одговорни за пружање тренинга и одабира догађаја прикладним нивоу
способности спортисте као и његовом заинтересовању.
Следећи званични догађаји су доступни у Специјалној Олимпијади:
Индивидуална такмичења вештина
Индивидуална такмичења
Дубл такмичења
Јунифајд спорт дубл такмичења
Мешани дубл
Унифиед спорт мешани дубл
3. Правила такмичења
3.1 Измене
3.1.1 Спортисти Специјалне Олимпијаде који су корисници колица могу
сервирати изнад главе са леве или десне стране сервис зоне.
3.1.2 Сервис зона је скраћена на половину дистанце за спортисте
Специјалне Олимпијаде у колицима.
3.2 Јунифајд спорт дубл
3.2.1 Сваки Јунифајд спорт дубл се састоји од једног спортисте и једног
партнера.
3.2.2. Сваки тим ће одређивати свој ред сервиса и дела терена (предност
или изједначење).
3.3 Такмичење у индивидуалним вештинама
3.3.1. Додавање лоптице руком
3.3.1.1. Додавач лопте руком (обично тренер) држи пет лоптица од
једном у руци и баца их, једну по једну, спортисти на начин како
би стрелица била бачена.
3.3.1.2. Спортиста покушава да пребаци лоптицу са својим
рекетом и награђен је једним поеном при сваком ударцу лоптице.

Додавање лоптице рекетом (за ударце преко главе)
3.3.1.3. Додавач лоптице држи пет лоптица у исто време и једну по
једну удара високо спортисти путем ударца испод руке.
3.3.1.4. Спортиста добија један поен при сваком ударцу лоптице.
3.3.1.5. Независно од тога да ли је спортиста ударио лоптицу или
не, следећа се већ удара и бројање се наставља.
3.3.2 Континуирано удање лоптице
3.3.2.1 Лоптица се удара непрекидно у ваздух.
3.3.2.2. Један поен се додељује за сваки ударац унутар 30 секунди.
3.3.2.3. Уколико лоптица падне на под, следећа се додаје и бројање се
наставља.
3.3.3. Форхенд ударац
3.3.3.1. Спортиста стоји 60цм од мреже са додавачем лопте
позиционираним са супротне стране мреже.
3.3.3.2. Додавач лопте, коришћењем сервиса испод руке, удара лоптицу
на форхенд страну спортисте.
3.3.3.3. Спортиста има пет покушаја и добија јеадн поен за сваки успешно
изведен форхенд ударац који заврши преко мреже и у терен.
3.3.4. Бекхенд ударац
3.3.4.1. Сервиран и бодован исто као и форхенд удацар, са разликом што
тренер/додавач лоптице баца лоптицу на бекхенд страну спортисте.
3.3.5. Сервис
3.3.5.1. Спортиста има пет покушаја да сервира са било које стране
сервис зоне.
3.3.5.2. Уколико не може да изврши сервис испод руке, може извршити
сервис преко руке.
3.3.5.3. Десет поена се додељује за сваки сервис који је завршио у
исправну сервис зону.
3.3.5.4. Нула поена се додељују за сваки сервис ван сервисне зоне.
3.3.6. Коначан резултат
3.3.6.1. Коначни резултат се одређује додавањем свих резултата из сваке
од шест дисциплина индивидуалног такмчења.

