قوانين بدمينتون
به روزرساني :تير١٤٠٠

تعاريف:
بازيكن

به هر شخصي كه بدمينتون بازي ميكند گفته ميشود.

مسابقه

رقابت اصلي در بدمينتون است كه در بين طرفين مقابل كه شامل يك يا دو بازيكن است ،انجام

ميشود.
يكنفره

مسابقهاي است كه در هر طرف زمين يك بازيكن قرار دارد.

دونفره

مسابقهاي است كه در هر طرف زمين دو بازيكن قرار دارد.

زننده سرويس

طرفي است كه حق زدن سرويس را دارد.

گيرنده سرويس طرفي است كه مقابل زننده سرويس قرار دارد.
رالي )رفت و برگشت( توالي يك يا چند ضربه كه با سرويس زدن آغاز شده و تا زمان توقف توپ در بازي،ادامه دارد.
ضربه

به حركت راكت بازيكن كه به قصد برخورد با توپ است ،گفته ميشود.

 -جمﻼتي كه بصورت ايتاليك نوشته شده است ،فقط براي پارابدمينتون به كار برده ميشود.

 .١زمين بازي و تجهيزات آن:
 .١.١زمين بايد به شكل مستطيل و با خطوطي به پهناي ٤٠ميليمتر كشيده شود .مطابق شكل )الف(

 .١.١.١زمين بازي براي بدمينتون با ويلچر بايد به ترتيب مطابق شكلهاي )د( و )ه( باشد.
 .١.١.2زمين بازي در كﻼسهاي بدمينتون ايستاده كه بازيهاي يكنفره در نصف زمين انجام ميشود ،بايد مطابق
شكل )و( باشد.
 .١.2خطوطي كه محدوده زمين بازي را مشخص ميكنند ،بايد به راحتي قابل تشخيص بوده و ترجيحاً به رنگ
سفيد يا زرد باشد.
 .١.3تمامي خطوط بايد بخشي از ناحيهاي كه براي زمين تعريف شده است باشند.
 .١.٤ارتفاع پايه ها بايد  ١/٥٥متر از سطح زمين بازي باشد و بايد به صورت عمودي زمانيكه تور طبق قانون ١,١٠
نصب ميشود باقي بماند.
 .١.٥پايه ها ،بايد بدون در نظر گرفتن اينكه بازي يك نفره يا دونفره است ،روي خطوط كناري زمين دونفره قرار
گيرند .مطابق شكل )الف( .پايه ها يا نگهدارندهي آنها ،نبايد از خطوط كناري عبور كرده و داخل زمين شوند.
 .١.6تور بايد از نخ نازك با رنگ تيره و ضخامت يكنواخت تهيه شود و شبكه هاي آن نبايد كمتر از  ١٥و بيشتر از
 2٠ميلي متر باشد.
١
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 .١.7پهناي تور بايد  76٠ميلي متر و طول آن حداقل  6/١متر باشد.
 .١.8باﻻي تور ،بايد با نوار سفيد رنگي به اندازهي  7٥ميلي متر به صورت دوﻻ مشخص گردد ،به گونه اي كه نخ يا
طناب از داخل آن عبور كند .اين نوار بايد روي نخ يا طناب قرار گيرد.
 .١.9نخ يا طناب بايد محكم و هم سطح با باﻻي پايه ها كشيده شود.
 .١.١٠ارتفاع تور از سطح زمين بايد  ١/٥2٤متر در مركز زمين و  ١/٥٥متر در خطوط كناري زمين دونفره باشد.
 .١.١١بين انتهاي تور و پايه ها نبايد هيچ فاصله اي باشد و در صورت نياز ،كل پهناي تور در انتها بايد به پايه ها
بسته شود.

 .١قطر زمين كامل  ١٤/723متر است.
 .2زمين همانطور كه در شكل باﻻ نشان داده شده است ،براي بازيهاي يكنفره و دونفره استفاده ميشود.
 .3عﻼمتهاي اختياري آزمايش توپ در شكل )ب( نشان داده شده است.
شكل الف
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 .2توپ:
 .2.١توپ بايد از مواد طبيعي يا مصنوعي ساخته شود .جنس توپ از هر ماده اي كه ساخته شده است بايد از نظر
پرواز ،مانند توپي باشد كه از پر طبيعي با كلهي چوب پنبه كه با ﻻيهي نازكي از چرم پوشيده شده است ،باشد.
 .2.2توپ هاي پري:
 .2.2.١توپ بايد داراي  ١6پرك باشد كه به كلهي توپ ثابت شده اند.
 .2.2.2پرك هاي توپ بايد داراي طول يكسان بين  62تا  7٠ميليمتر از نوك پرك تا باﻻي كله توپ )جايي كه
پرك ها به كله وصل مي شوند( باشند.
 .2.2.3باﻻي پركها بايد به شكل دايرهاي با قطر  ٥8تا  68ميليمتر باشند.
 .2.2.٤پرك ها بايد با نخ يا هر وسيلة مناسب ديگري محكم بسته شوند.
 .2.2.٥قطر كله توپ بايد بين  2٥تا  28ميلي متر بوده و انتهاي آن گرد باشد.
 .2.2.6وزن توپ بايد بين  ٤/7٤تا  ٥/٥٠گرم باشد.
 .2.3توپ هاي غير پري:
 .2.3.١بدنه توپ يا پرهاي شبيهسازي شده با مواد مصنوعي ،بايد جايگزين پرك هاي طبيعي شوند.
 .2.3.2كله توپ بايد مطابق با توضيحات قانون  2,2,٥باشد.
 .2.3.3اندازه ها و وزن توپ ،بايد مطابق با مشخصات ذكر شده در قوانين  2,2,2و  2,2,3و  2,2,6باشد .به هر
حال ،به دليل تفاوت نيروي جاذبه زمين و ويژگي هاي ديگرِ مواد مصنوعي در مقايسه با پرك هاي طبيعي،
اختﻼف تا  ١٠درصد قابل قبول ميباشد.
 .2.٤در مكان هايي كه شرايط جوي به علت ارتفاع از سطح دريا يا وضعيت آب و هوا براي توپ استاندارد مناسب
نباشد ،با تائيد فدراسيون مربوطه مي توان در مشخصات ذكر شده ي باﻻ ،اصﻼحاتي انجام داد ،به شرط آن كه
تغييري در طرح كلي ،سرعت و پرواز توپ ايجاد نشود.
 .3آزمايش سرعت توپ:
 .3.١براي آزمايش سرعت توپ ،بازيكن بايد از ضربه آندرهند كامل استفاده نمايد كه از روي خط انتهاي زمين به
توپ زده ميشود) .محل برخورد توپ و راكت روي خط انتهايي زمين باشد (.ضربه بايد به گونه اي زده شود كه
حركت توپ رو به باﻻ و موازي با خطوط كناري زمين باشد.
 .3.2توپي كه داراي سرعت مناسب است نبايد در فاصله كمتر از  ٥3٠ميلي متر و بيشتر از  99٠ميلي متر از خط
انتهايي زمين مقابل فرود آيد .مطابق شكل )ب(
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محوطه سرويس
سمت راست

شكل ب

 .٤راكت:
 .٤.١طول كلي راكت نبايد بيشتر از  68٠ميليمتر و عرض كلي آن نبايد بيشتر از  23٠ميليمتر باشد كه شامل
بخشهاي اصلي ميباشد كه در قوانين  ٤,١,١تا  ٤,١,٥مطابق شكل )ج( توضيح داده شده است.
 .٤.١.١دسته بخشي از راكت است كه بازيكن قصد گرفتن آن را دارد.
 .٤.١.2قسمت زه كشي شده بخشي از راكت است كه بازيكن با آن قصد زدن ضربه به توپ را دارد.
 .٤.١.3سر راكت محدوده قسمت زهكشي شده است.
 .٤.١.٤ميله راكت ،دسته را به سر راكت وصل ميكند) .به قانون  ٤,١,٥مراجعه شود(
 .٤.١.٥گلوگاه )در صورت وجود( ميله را به سر راكت وصل ميكند.

شكل ج

٤
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 .٤.2قسمت زهكشي شده:
 .٤.2.١زهكشي ،بايد مسطح و از زه هاي بافته شده بصورت يك در ميان تشكيل شده باشد .و يا در محل تﻼقي
به هم وصل شوند.
 .٤.2.2طول كلي آن نبايد بيشتر از  28٠ميلي متر و پهناي كلي آن نبايد بيشتر از  22٠ميلي متر باشد .هرچند
ممكن است زهكشي تا قسمتي كه گلوگاه راكت است ادامه پيدا كند ،كه در اين صورت :
.٤.2.2.١
.٤.2.2.2

پهناي قسمت زهكشي امتداد يافته نبايد بيشتر از  3٥ميلي متر باشد.
طول كلي قسمت زه كشي شده نبايد بيشتر از  33٠ميلي متر شود.

 .٤.3راكت:
 .٤.3.١بايد عاري از هر گونه شي اضافي و برجستگي باشد ،جز در مواردي كه صرفاً جهت جلوگيري از سُر خوردن
و پارگي يا لرزش يا ايجاد تعادل در وزن راكت استفاده ميشود؛ يا اينكه دسته راكت با طناب به دست
بازيكن براي ثبات بيشتر بسته شود .تمامي اين موارد بايد از نظر اندازه و محل بكارگيري آنها ،قابل قبول
و منطقي باشند.
 .٤.3.2بايد عاري از هر گونه وسيله اي باشد كه به بازيكن ،امكان تغيير شكل را مي دهد.
 .5تأييديه تجهيزات:
 .٥.١تأييديه:
فدراسيون جهاني بدمينتون) ،(BWFمرجع تصميم گيرنده در مورد تائيد ويژگي هاي در نظر گرفته شده براي
تجهيزات بازي بدمينتون؛ مانند راكت ،توپ ،وسايل بازي و غيره ...است .چنين قوانيني ممكن است از سوي خود
) (BWFيا به در خواست افراد ذينفع ،شامل بازيكنان ،كادر فني ،توليدكنندههاي وسايل بدمينتون و يا
فدراسيون هاي عضو فدراسيون جهاني صورت گيرد.

 .٥.2تجهيزات اضافه براي پارا بدمينتون:
در پارا بدمينتون ممكن است از ويلچر و عصاي زير بغل استفاده شود.
 .٥.2.١بدن بازيكن ممكن است توسط يك كمربند ارتجاعي به ويلچر محكم شود.
 .٥.2.2ويلچر ممكن است به چرخهاي كمكي مجهز شود به گونهاي كه اين چرخها جلوتر از چرخهاي اصلي
باشند.
 .٥.2.3پاي بازيكن بايد در محل جاپايي ويلچر ثابت باشد.

٥
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 .6قرعه كشي:
 .6.١قبل از آغاز بازي ،قرعه كشي بايد انجام شود و طرف برنده قرعه كشي ،حق انتخاب را طبق قانون  6,١,١يا
 6,١,2خواهد داشت:
 .6.١.١ابتدا سرويس را بزند يا دريافت كند؛
 .6.١.2براي شروع بازي يك سمت را انتخاب كند.
 .6.2طرف بازنده ي قرعه كشي بايد گزينههاي باقيمانده را انتخاب كند.
 .7سيستم امتيازدهي:
 .7.١يك مسابقه شامل سه گيم ميباشد )برنده طرفي است كه دو گيم از سه گيم را برنده باشد( مگر آن كه
تصميم ديگري گرفته شده باشد ] .اساسنامه فدراسيون جهاني بدمينتون -بخش  ٤,١,3و [٤,١,٤
 .7.2برندهي گيم طرفي است كه ابتدا امتياز  2١را كسب نمايد ،به جز مواردي كه در قانون  7,٤و  7,٥گفته شده
است.
 .7.3طرفي كه برنده رالي است بايد يك امتياز به امتيازاتش اضافه شود .طرفي برنده رالي خواهد بود اگر طرف
مقابل مرتكب خطا شود ،يا اينكه توپ به دليل برخورد در زمين حريف در جريان بازي متوقف شود.
 .7.٤اگر امتيازات برابر 2٠شود ،طرفي كه ابتدا دو امتياز متوالي كسب كند ،برنده گيم خواهد بود.
 .7.٥اگر امتيازات برابر  29شود ،طرفي كه امتياز  3٠را كسب كند ،برنده گيم خواهد بود.
 .7.6طرفي كه برنده گيم باشد بايد در گيم بعد ،اولين سرويس را بزند.
 .8تعويض زمين ها:
 .8.١بازيكنان بايد زمين ها را عوض نمايند:
 .8.١.١در پايان گيم اول،
 .8.١.2در پايان گيم دوم اگر گيم سوم وجود داشته باشد .و
 .8.١.3در گيم سوم زمانيكه يك طرف ابتدا امتياز  ١١را كسب نمايد ،به جز مسابقات معلولين ] اساسنامه
فدراسيون جهاني بدمينتون -بخش [ ٤,١,3
 .8.2اگر زمين ها طبق قانون  8,١تعويض نشده باشند ،به محض اينكه اشتباه مشخص شد و زمانيكه توپ در
جريان بازي نباشد بايستي زمين ها عوض شوند؛ امتيازات كسب شده به همان صورت باقي خواهد ماند.
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 .9سرويس
 .9.١در يك سرويس صحيح؛ پرواز توپ پس از برخورد با راكت زننده سرويس بايد به طرف باﻻ باشد و از روي تور
عبوركند؛ بطوري كه اگر متوقف نشود ،در محوطه زمين گيرنده سرويس فرود آيد) .يعني داخل يا روي خطوط
مرزي محوطه گيرنده سرويس(؛ و
 .9.١.١زمانيكه زننده و گيرنده سرويس آماده براي سرويس هستند ،هيچ يك از طرفين نبايد موجب تأخير عمدي
در اجراي سرويس شوند.
 .9.١.2در پايان حركت رو به عقب سَرِ راكت زننده سرويس ،هرگونه تأخير در شروع سرويس )قانون  (9,2بايد به
عنوان تأخير عمدي در نظر گرفته شود.
 .9.١.3زننده و گيرنده سرويس بايد به صورت مورب در محوطه سرويس مقابل هم بايستند )شكل )الف(( بدون
آنكه تماسي با خطوط محوطه سرويس داشته باشند.

 .9.١.3.١در پارا بدمينتون ،در كﻼسهاي ويلچر و ايستاده كه بازي در نصف زمين انجام ميشود،
زمين بازي به ترتيب مطابق شكلهاي )د( و )و( خواهد بود.
 .9.١.٤از زمان شروع سرويس )قانون  (9,2تا زمانيكه سرويس اجرا ميگردد )قانون  ،(9,3قسمتي از هر دو پاي
زننده و گيرندهي سرويس ،بايد روي سطح زمين ثابت )غير متحرك( باشد.

 .9.١.٤.١در بدمينتون با ويلچر :از شروع سرويس تا زمانيكه سرويس اجرا ميگردد ،چرخ هاي ويلچرِ
زننده و گيرنده سرويس بايد ثابت باشند ،بجز حركات طبيعي ويلچرِ زننده سرويس.
 .9.١.٥راكت زننده سرويس در ابتدا بايد به كله توپ ضربه بزند.
١
 .9.١.6كل توپ در لحظه برخورد با راكت زننده سرويس ،بايد پايينتر ١/١٥متر از سطح زمين باشد.

 .9.١.6.١در بدمينتون با ويلچر ،در هنگام سرويس ،كل توپ در لحظه برخورد راكت با راكت زننده
سرويس ،بايد پايينتر از زير بغل زننده سرويس باشد.
 .9.١.7حركت راكت زننده سرويس  ،از زمان شروع سرويس )قانون (9,2تا زمانيكه سرويس اجرا ميگردد
)قانون ،(9,3بايد به سمت جلو ادامه داشته باشد.
 .9.١.8از زمان شروع سرويس ،زننده سرويس نبايد توپ را از دست دهد.
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١ ١در مكانهايي كه از دستگاه اندازهگيري سرويس استفاده نمي شود ،بايد از دو قانون جايگزين زير استفاده گردد:
 كل توپ در لحظه برخورد با راكت زننده سرويس ،بايد از كمر زننده سرويس پايينتر باشد .كمر بازيكن بايد يك خط فرضي دور بدن او در نظر گرفته شود كه همسطح با قسمت زيرين )تحتاني( پايين ترين دنده قفسه سينه زننده سرويس است.
 -ميله و سر راكت زننده سرويس هنگام برخورد با توپ بايد رو به پايين امتداد داشته باشد.
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 .9.2هنگامي كه بازيكنان براي زدن سرويس آماده هستند ،اولين حركتِ رو به جلوي سرِ راكت زننده سرويس،
شروع سرويس خواهد بود.
 .9.3زمانيكه سرويس شروع شد) ،قانون (.9,2سرويس اجرا ميگردد ،زمانيكه توپ با راكت زننده سرويس برخورد
كند يا اينكه از زمان شروع سرويس ،زننده سرويس توپ را از دست بدهد.
 .9.٤زننده سرويس نبايد قبل از اينكه گيرنده سرويس آماده باشد ،سرويس بزند؛ اما چنانچه گيرنده سرويس هر
نوع تﻼشي براي بازگزداندن سرويس انجام دهد به منزله آماده بودن او محسوب ميشود.
 .9.٥در بازي هاي دو نفره ،در هنگام اجراي سرويس )قانون  9.2و  (9,3يار زننده و يار گيرنده سرويس ممكن است
هرجايي از زمين قرار بگيرد؛ بطوريكه مانع ديد زننده يا گيرنده سرويس نشوند.
 .١٠بازيهاي يكنفره:
 .١٠.١محوطه زننده و گيرنده سرويس
 .١٠.١.١بازيكنان بايد از محوطه سرويس سمت راست ،سرويس بزنند يا دريافت كنند ،زمانيكه زننده سرويس
امتيازي كسب نكرده باشد و يا اينكه امتياز او در آن گيم زوج باشد.
 .١٠.١.2بازيكنان بايد از محطه سرويس سمت چپ ،سرويس بزنند يا دريافت كنند ،زمانيكه امتياز زننده
سرويس آن گيم فرد باشد.
 .١٠.١.3در كﻼسهاي پارا بدمينتون كه بازي در نصف زمين انجام ميشود ،زننده و گيرنده سرويس بايد در

محوطه سرويس مربوط به خود قرار بگيرند.

 .١٠.2ترتيب بازي و موقعيت در زمين:
 .١٠.2.١در يك رالي ،ممكن است توپ توسط زننده و گيرنده سرويس به طور متناوب از هر مكاني از زمين
خود ضربه زده شود تا اينكه توپ در جريان بازي متوقف شود) .قانون (١٥
 .١٠.3امتيازدهي و سرويس زدن:
 .١٠.3.١اگر زننده سرويس برنده رالي باشد )قانون  ،(7,3زننده سرويس بايستي يك امتياز كسب كند .سپس
زننده سرويس بايد از محوطه سرويس ديگر دوباره سرويس بزند.
 .١٠.3.2اگر گيرنده سرويس ،برنده رالي باشد )قانون  ،(7,3گيرنده سرويس بايستي يك امتياز كسب كند.
سپس گيرنده سرويس زننده سرويس جديد خواهد شد.
 .١١بازي هاي دونفره:
 .١١.١محوطه زننده و گيرنده سرويس:
 .١١.١.١بازيكنان بايد از محوطه سرويس سمت راست ،سرويس بزنند يا دريافت كنند ،زمانيكه زننده سرويس
امتيازي كسب نكرده باشد و يا اينكه امتياز او در آن گيم زوج باشد.
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 .١١.١.2بازيكنان بايد از محوطه سرويس سمت چپ ،سرويس بزنند يا دريافت كنند ،زمانيكه امتياز زننده
سرويس آن گيم فرد باشد.
 .١١.١.3بازيكن طرف گيرنده سرويس ،كسي كه آخرين سرويس را زده است ،بايد در همان سمت زميني كه
آخرين سرويس را زده است ،بماند؛ عكس همين حالت براي يار گيرنده اعمال مي شود.
 .١١.١.٤بازيكن طرف گيرندهاي كه به صورت مورب در محطه سرويس مقابل زننده سرويس قرار گرفته است
گيرنده سرويس خواهد بود.
 .١١.١.٥بازيكنان نبايد محوطه سرويس مربوطه را تغيير دهند ،مگر اينكه زننده سرويس بوده و امتياز كسب
كنند.
 .١١.١.6سرويس ،در هر نوبت سرويس زدن ،بايد طبق امتيازات زننده سرويس از سمت صحيح زده شود بجز
موارد پيش بيني شده در قانون .١2
 .١١.2ترتيب بازي و موقعيت در زمين:
 .١١.١.7بعد از اينكه سرويس برگشت داده شد ،ممكن است توپ توسط هر كدام از بازيكنان طرف زننده يا هر
كدام از بازيكنان طرف گيرنده سرويس به طور متناوب از هر مكاني از زمين خود ضربه زده شود تا اينكه
توپ در جريان بازي متوقف شود) .قانون (١٥
 .١١.3امتيازدهي و سرويس زدن
 .١١.3.١اگر طرف زننده سرويس برنده رالي باشد )قانون  ،(7,3طرف زننده سرويس بايستي يك امتياز كسب
كند .سپس زننده سرويس بايد از محوطه سرويس ديگر دوباره سرويس بزند.
 .١١.3.2اگر طرف گيرنده سرويس ،برنده رالي باشد )قانون  (7,3يك امتياز كسب مي كند و سپس طرف گيرنده
سرويس ،سرويس زنندهي جديد خواهد بود.
 .١١.٤توالي سرويس زدن:
در هر گيم ،حق سرويس زدن بطور متناوب:
.١١.٤.١
.١١.٤.2
.١١.٤.3
.١١.٤.٤
.١١.٤.٥

از اولين زننده سرويس كه گيم را از محوطه سرويس سمت راست شروع كرده است،
به يار اولين گيرنده سرويس،
به يار اولين زننده سرويس،
به اولين گيرنده سرويس،
به اولين زننده سرويس و اين روند تا آخر ادامه مييابد.

 .١١.٥هيچ بازيكني در يك گيم نبايد خارج از نوبت سرويس را بزند يا دريافت كند ،يا در همان گيم در دو نوبت
متوالي سرويس را دريافت نمايد ،مگر در موارد پيش بيني شده در قانون ١2يا زمانيكه خطا براي رفتار
ناشايست اعﻼم شده است.
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 .١١.6هر يك از بازيكنان طرف برنده گيم ،مي توانند اولين زننده سرويس در گيم بعد باشند ،و هر كدام از
بازيكنان طرف بازنده گيم هم مي توانند اولين گيرنده سرويس در گيم بعد باشند.
 .١2اشتباهات محوطه سرويس:
 .١2.١اشتباه محوطه سرويس هنگامي رخ مي دهد كه يك بازيكن:
 .١2.١.١سرويس را خارج از نوبت بزند يا دريافت كند؛
 .١2.١.2سرويس را از محوطه سرويس اشتباه بزند يا دريافت كند؛
 .١2.2در صورتيكه ،اشتباه محوطه سرويس مشخص شد ،زمانيكه توپ در جريان بازي نباشد اشتباه بايد اصﻼح
شود ولي امتيازات كسب شده به همان صورت باقي خواهد ماند.
 .١3خطاها:

موارد زير خطا محسوب ميگردد:
 .١3.١اگر سرويس بطور صحيح زده نشود )قانون (9,١؛
 .١3.2اگر در حين سرويس ،توپ:
 .١3.2.١در روي تور گير كند و روي قسمت باﻻيي آن معلق بماند؛
 .١3.2.2پس از عبور از روي تور ،در تور گير كند؛ يا
 .١3.2.3توسط يار گيرنده سرويس ،ضربه زده شود.
 .١3.3اگر در جريان بازي ،توپ:
.١3.3.١
.١3.3.2
.١3.3.3
.١3.3.٤

خارج از خطوط محدوده زمين فرود آيد )يعني داخل يا روي خطوط مرزي نباشد(؛
از روي تور عبور نكند؛
به سقف يا ديوارهاي اطراف برخورد كند؛
به بدن يا لباس بازيكن برخورد كند؛

 .١3.3.٤.١در پارابدمينتون ،ويلچر يا عصاي زيربغل بعنوان قسمتي از بدن بازيكن در نظر گرفته مي
شود.
 .١3.3.٥به هر شيء يا شخص ديگري خارج از زمين برخورد كند؛
)در جاهايي كه ﻻزم باشد بدليل ساختار سالن مسابقه ،مرجع تصميم گيرندهي محلي با گرفتن حق
تغييرات از فدراسيون بدمينتون همان كشور ،ميتواند قوانيني در مورد برخورد توپ با موانع وضع كند(
 .١3.3.6در راكت بازيكن گير كند و روي آن بماند و سپس در هنگام اجراي ضربه حمل شود؛
 .١3.3.7دو بار متوالي ،يك بازيكن به توپ ضربه بزند .اگر در يك ضربه توپ به سرِ راكت و سپس قسمت
زهكشي شده برخورد كند ،خطا نيست؛
١١

قوانين بدمينتون
 .١3.3.8توسط بازيكن و يار او ،پشت سرهم به توپ ضربه زده شود؛
 .١3.3.9به راكت بازيكن برخورد كند ،ولي به سمتِ زمين حريف نرود.
 .١3.3.١٠در بدمينتون با ويلچر اگر توپ

 .١3.3.١٠.١در روي تور گير كند و روي قسمت باﻻيي آن معلق بماند؛ يا
 .١3.3.١٠.2پس از عبور از روي تور ،در تور گير كند.
 .١3.٤اگر در جريان بازي ،يك بازيكن:
 .١3.٤.١راكت ،بدن يا لباسش ،به تور يا نگهدارندههاي آن برخورد كند.
 .١3.٤.2از روي تور با راكت يا بدن به زمين حريف تجاوز كند ،مگر در مواردي كه محل اولين برخورد توپ با
راكت بازيكن در زمين زننده ضربه باشد و ادامه حركت آن وارد زمين حريف شود.
 .١3.٤.3از زير تور با راكت يا بدن به زمين حريف تجاوز كند ،بصورتيكه مانع ضربه زدن يا بر هم زدن تمركز
حريف شود؛ يا
 .١3.٤.٤مانع ضربه زدن حريف شود ،يعني از زدن ضربه قانوني حريف زمانيكه توپ روي تور در جريان است،
جلوگيري كند.
 .١3.٤.٥عمداً تمركز حريف را با حركاتي مثل فرياد كشيدن يا حركات فيزيكي نامناسب برهم بزند.
 .١3.٤.6در بدمينتون با ويلچر
.١3.٤.6.١
.١3.٤.6.2
.١3.٤.6.3

هنگام زدن ضربه به توپ ،هيچ قسمتي از بدن بازيكن با صندلي در تماس نباشد.
اگر پاها توسط ثابت كنندهها در محل جاپايي ثابت شده باشند.
در هنگام بازي ،بازيكن با هر قسمتي از پاهايش زمين بازي را لمس كند.

 .١3.٥اگر بازيكن طبق قانون ١6به دليل رفتار زشت ،تكرار يا پافشاري در انجام آن مقصر باشد.
 .١٤بجاها:
" .١٤.١بجا" بايد توسط داور يا بازيكن )در صورت نبودن داور( براي توقف بازي اعﻼم شود.
 .١٤.2موارد زير بجا محسوب ميگردد ،اگر:
 .١٤.2.١زننده ي سرويس ،قبل از اينكه گيرنده ي سرويس آماده باشد ،سرويس بزند) .قانون (9,٤
 .١٤.2.2هنگام اجراي سرويس ،گيرنده سرويس و زننده سرويس هر دو مرتكب خطا شوند.
 .١٤.2.3بعد از اينكه سرويس برگشت داده شد ،توپ:
.١٤.2.3.١

در روي تور گير كند و روي قسمت باﻻيي آن معلق بماند؛

.١٤.2.3.2

پس از عبور از روي تور ،در تور گير كند

 ١٤.2.3.١.١بجز در بدمينتون با ويلچر ،كه اين حالت خطا ميباشد.
 ١٤.2.3.2.١بجز در بدمينتون با ويلچر ،كه اين حالت خطا ميباشد.
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.١٤.2.٤
.١٤.2.٥
.١٤.2.6
.١٤.2.7

در جريان بازي ،توپ به گونه اي متﻼشي گردد كه كله توپ كامﻼ از پركها جدا شود.
از نظر داور ،مربي روند بازي را مختل كند يا تمركز بازيكن مقابل را بر هم بزند.
داور خط محل فرود توپ را نديده باشد و داور باﻻ يا سيستم بازبيني هم قادر به تصميم گيري نباشد.
در صورت بروز هرگونه اتفاق ناگهاني و پيش بيني نشده.

 .١٤.3وقتي "بجا" اعﻼم مي شود ،رالي در آخرين سرويس زده شده به حساب نمي آيد و بازيكني كه آخرين
سرويس را زده دوباره بايد سرويس بزند.
 .١5توپ در جريان بازي نيست ) توپ مرده(
توپ در جريان بازي نمي باشد زمانيكه:
 .١٥.١به تور يا پايه ها برخورد و شروع به افتادن در سمت زمين ضربه زننده كند.
 .١٥.2به سطح زمين برخورد كند؛ يا
 .١٥.3موارد "خطا" يا "بجا" رخ دهد.
 .١6تداوم بازي – رفتار نا شايست – جريمه ها
 .١6.١بازي بايد از زدن اولين سرويس تا پايان پيوسته ادامه داشته باشد ،به جز موارد مجازي كه در قوانين ، ١6,2
 ١6,3و همچنين قانون  ١6,٥,3در بخش بدمينتون با ويلچر ذكر شده است.
 .١6.2استراحت ها:
 .١6.2.١حداكثر  6٠ثانيه در هر گيم ،زمانيكه يك طرف ابتدا امتياز  ١١را كسب كند ،به جز مسابقات معلولين
] اساسنامه فدراسيون جهاني بدمينتون -بخش  [ ٤,١,3و
 .١6.2.2حداكثر  ١2٠ثانيه در بين گيم هاي اول و دوم و بين گيم دوم و سوم؛ كه در تمام مسابقات مجاز مي
باشد.
)براي مسابقاتي كه پخش تلويزيوني دارند ،سرداور ممكن است قبل از شروع بازي تصميم بگيرد كه
استراحت ها طبق قانون  ١6,2اجباري و مدت زمان آن ثابت باشد(..
 .١6.3تعويق در بازي:
 .١6.3.١در هنگام ضرورت بر حسب شرايطي كه تحت تاثير بازيكنان نباشد ،داور ميتواند براي مدت زماني كه
نياز باشد بازي را به تعويق در آورد.
 .١6.3.2تحت شرايط خاص ،سرداور ممكن است به داور دستور تعويق بازي را بدهد .در پارابدمينتون ،تعمير
تجهيزات اضافي )قانون  (٥,2ممكن است بعنوان شرايط خاص در نظر گرفته شود.
 .١6.3.3اگر بازي به تعويق درآمد ،امتياز كسب شده باقي خواهد ماند و بازي از همان امتياز ادامه مي يابد.
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 .١6.٤تأخير در بازي:
 .١6.٤.١تحت هيچ شرايطي بازي نبايد به خاطر تجديد قوا ،نفس گيري يا دريافت راهنمايي به تأخير بيافتد.
 .١6.٤.2داور بايد تنها مرجع تصميم گيري براي هر تأخيري در بازي باشد.
 .١6.٥راهنمايي و تَرك زمين :
 .١6.٥.١در طول يك مسابقه ،تنها زماني كه توپ در جريان بازي نيست )قانون  (١٥و تا زمانيكه بازيكنان آماده
زدن و دريافت سرويس ميشوند ،بازيكن مجاز به دريافت راهنمايي مي باشد.
 .١6.٥.2هيچ بازيكني نبايد بدون اجازه داور به منظور تاخير در بازي زمين را ترك كند به جز در زمان استراحت
كه در قانون ) (١6,2آمده است.
 .١6.٥.3در بدمينتون با ويلچر ،در طول بازي ممكن است به بازيكن اجازه داده شود براي موارد مربوط به سوند
زمين را براي يك استراحت اضافي ترك كند .بازيكن بايستي توسط يكنفر از كادر فني كه توسط BWF

تعيين شده است ،همراهي شود.

 .١6.6بازيكن نبايد:
.١6.6.١
.١6.6.2
.١6.6.3
.١6.6.٤

عمداً باعث تأخير يا تعويق در بازي شود.
عمداً نبايد تغييري در شكل توپ به منظور تغيير سرعت يا پرواز آن ايجاد كند.
رفتار اهانت آميز يا نامناسب انجام دهد.
براي رفتار ناشايست كه در قوانين بدمينتون ذكر نشده است ،مقصر شناخته شود.

 .١6.7نحوه برخورد با نقض قوانين :
 .١6.7.١داور بايد با هرگونه نقض قوانين ١6,٥,2 ، ١6,٤,١ ،١6،2و  ١6,6به شرح زير برخورد نمايد:
.١6.7.١.١
.١6.7.١.2
.١6.7.١.3

اخطار دادن به طرف متخلف )كارت زرد( ؛ يا
خطا گرفتن از طرف متخلف )كارت قرمز( اگر قبﻼً به وي اخطار داده است؛ يا
خطا گرفتن از طرف متخلف )كارت قرمز( در مواردي كه تخلف وقيحانه صورت گرفته باشد.

 .١6.7.2زمانيكه يك طرف مرتكب خطا مي شود )قوانين  ١6,7,١,2يا  (١6,7,١,3داور بايد فوراً طرف متخلف
را به سرداور اعﻼم نمايد .سرداور تنها مرحعي است كه قدرت صلب صﻼحيت از طرف متخلف را از مسابقه
را دارد.
 .١7مسئولين و درخواستهاي تجديد نظر:
 .١7.١سرداور ،مسئول كل مسابقات است ،كه يك بازي بخشي از آن مسابقات ميباشد.
 .١7.2داوري كه تعيين مي گردد مسئول بازي ،زمين و محدوده اطراف مي باشد .داور بايد به سرداور گزارش بدهد.
١٤

قوانين بدمينتون
 .١7.3داور سرويس بايد خطاهاي سرويس كه توسط زننده سرويس صورت گرفته را اعﻼم نمايد )قوانين 9,١,2تا
.(9,١,8
 .١7.٤داور خط بايد تعيين كند كه آيا توپ داخل يا خارج از خطوط تعيين شده فرود آمده است.
 .١7.٥تصميم مسئولين در تشخيص همه نكاتي كه مسئول هستند نهايي است مگر آنكه:
 .١7.٥.١به نظر داور ،داور خط بدون شك به طور واضح اشتباه اعﻼم كرده است در اين صورت داور بايد تصميم
داورخط را اصﻼح كند.
 .١7.٥.2در صورت وجود سيستم بازبيني ،تصميمگيري در مورد هر خطي كه درخواست بازبيني ميشود بايد
براساس سيستم بازبيني باشد) .اساسنامه  ،BWFبخش (٤,١,8
 .١7.6يك داور بايد:
 .١7.6.١حامي و مجري قوانين بدمينتون باشد و به خصوص خطا يا بجا را در صورت وقوع اعﻼم نمايد.
 .١7.6.2در مورد هر گونه اعتراض در نكتة بحث برانگيز قبل از آنكه سرويس بعدي زده شود ،تصميم گيري
نمايد.
 .١7.6.3اطمينان حاصل نمايد كه بازيكنان و تماشاگران از روند مسابقه آگاه هستند.
 .١7.6.٤داوران خط يا داور سرويس را با مشورت سرداور تعيين يا جايگزين نمايد.
 .١7.6.٥در جايي كه مسئول فني تعيين نشده باشد بايد وظايف آن مسئول را انجام دهد.
 .١7.6.6در صورتي كه مسئول تعيين شده ،نديده باشد وظيفة آن مسئول را ،انجام دهد يا بجا اعﻼم كند.
 .١7.6.7همة موارد مرتبط با قانون  ١6را ثبت كرده و به سرداور گزارش دهد؛ و
 .١7.6.8همة اعتراضات كه فقط در زمينه سؤاﻻت قانوني است را به سرداور ارجاع دهد ).اين اعتراضات بايد
قبل از اينكه سرويس بعدي زده شود يا اگر در انتهاي مسابقه است ،قبل از اينكه طرف معترض زمين
مسابقه را ترك كرده باشد بررسي گردد(.
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