
Рая Димитрова 9б



Бадминтонът е ракетен спорт, игран или от двама
противникови играча или от две противникови двойки, които 
заемат противоположни половини на правоъгълно игрище, 

разделено от мрежа.

Играчите отбелязват точка, като удрят перце с ракетите си, 
така че да премине над мрежата и да падне в противниковата
част на игрището. Разиграването приключва, когато перцето
падне на земята, а то може да бъде удряно само по веднъж от 

всяка страна преди да премине над мрежата.

Поради зависимостта на полета на перцето от вятър, 
състезателният бадминтон винаги се играе в зала на закрито.



Спортът се играе с помощта на ракета. Мястото, 

където се хваща ракетата се покрива със спциален

гриф или хавлия, за да не се хлъзга ръката.

Кордата на ракетата трябва да е здраво опъната, за 

да може да се контролират ударите и да имат 

достатъчна сила.

Между ръкохватката и главата на 

ракетата е ейното стълбо.

Хилка/ракета



Перото за игра трябва да е направено от естествени
или синтетични материали.

Състои се от 16 пера закрепени в базата. Те трябва да 
имат еднаква дължина: между 62mm  и 70mm, 
мерено от края на перото до върха на базата. 

Краищата на перата трябва да лежат на окръжност с 
диаметър от 58mm до 68mm.

Базата трябва да е с диаметър между 25mm и 28mm 
и заоблена в долната си част.

Теглото на перото за игра

трябва да е между 4.74g до 5.5g.

Перо



В началото на разиграването сервиращият и 
посрещащият застават в диагонално-

противоположни полета за сервис. Сервиращият
удря перцето, така, че то да достигне полето на 

посрещащия. При четни числа, сервисът се бие от 
дясно, а при нечетни – от ляво. Сервисът трябва да 

бъде изпълнен, така, че ракетата и перото на 
сервиращия да бъдат под кръста. Има грешка, ако

той се изпълни над кръста или при сервис се отлепи 
от земята противоположния крак на ръката, с която 

играчът играе. 



В индивидуалната игра сервиращият застава в 

дясното си поле за сервиране, когато точките му са 

четни, и в лявото, когато точките му са нечетни.



Кортът трябва да е правоъгълник, маркиран с линии 

дебели 40mm.Маркиращите линии на корта трябва 

да бъдат лесно различими и при възможност 

оцветени в бяло или жълто.Всички маркиращи

линии трябва да са част от площта, която определят.



Стълбовете за мрежата трябва да бъдат на височина

1.55m от площта на корта и да остават вертикални,   

когато мрежата   се   опъне върху  тях. Стълбовете

и техните подпори не трябва да са в очертанията на 

корта.

Стълбовете за мрежата трябва да са поставени от 

двете страни на корта, 

както е показано на, независимо

от типа на мача.

Мрежа


