
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدمینتون فضای باز
 فدراسیون بدمینتون ج.ا.اریان



 بدمینتون فضای باز
 

لیون بازیکن فعال در سطح جهان می 033بدمینتون، ورزش رایج، سرگرم کننده و هیجان انگیزی با بیش از       

 باشد.می

ورزشکاران  قدرت و چابکی را در ت،ش بدمینتون می تواند پارامترهای قدرت بدنی از قبیل سرعت، استقامزور

 رس و اضطراب در آنها جلوگیری کند.افزایش داده و از است

ار شرفع مشکالت سالمتی نظیر ف تواند احتمال خطر نزدیک بینی چشم را در کودکان کاهش داده و بهن ورزش میای

رگساالن کمک کند. طبق آخرین تحقیقات انجام گرفته فقط یک ساعت بازی خون باال، دیابت و چاقی در بز

 کالری شود. 053بدمینتون می تواند موجب سوزاندن بیش از 

مکان های مختلف  با توجه به موارد ذکر شده برای توسعه رشته بدمینتون و امکان حداکثری بازی این رشته در

 طراحی شده است. از توسط فدراسیون جهانی این رشتهاخیراً، بدمینتون فضای ب

 توپ بدمینتون فضای باز

مهمترین چالش در طراحی بدمینتون در فضای باز، طراحی توپ جدید با پایداری باال در برابر وزش باد بود که       

 ر هر مکان و شرایطی بتوانند از بازی کردن این رشته لذت ببرند.این امکان را به بازیکنان این رشته بدهد که د

( در دانشگاه نانیانگ ISRفدراسیون جهانی بدمینتون با مشارکت مؤسسه تحقیقات ورزش) 4300بنابراین از سال 

مهمترین  ای را برای تحقیق در معیارها و پارامترهای مؤثر در ساخت توپ فضای باز آغاز نمود.ساله 5سنگاپور پروژه 

نکته در ساخت این توپ این بود که با راکت های عادی بدمینتون بتوان با آن بازی کرد همچنین پرواز خوب، چرخش 

 مناسب و دوام باال از دیگر مالحظات در طراحی این توپ بود.

 معیارهای اصلی در طراحی این توپ ها عبارتند از :

 سنتی فضای بستهحرکت، صدا و احساس بازی مشابه با توپ های  -

 خصوصیات پرواز مشابه با تأثیر کم تغییرات رطوبت -

 کمترین تأثیر از جهت وزش باد -

 کیلومتر بر ساعت وزش باد 04قابل بازی بودن تا سرعت  -

 دوام باال و اقتصادی بودن -



 بدمینتون فضای باز
 

 ایزمین ماسه سطح

یکنت و نمونۀ مختلف، نمونه حال حاضر در دو تحقیق مجزا در دانشگاه ال 03در نهایت بعد از آزمایش بر روی 

دانشگاه ماالیا توسط بازیکنان در سطوح مختلف از مبتدی تا قهرمان المپیک مورد تست قرار گرفت و پس از أخذ 

 وارد بازار جهانی شد. 4343تأییدیه های الزم،بالخره این توپ در ماه مارس 

 

 

 

 

 سطح زمین

های بازی و زمین .هاها، خیابانبوستانسفت، چمن و ماسه در پارکها،  ؛بر روی سه سطح بدمینتون فضای باز     

ح زمین صاف و همتراز بوده و هیچ گونه سنگ، حفره و یا هرچیز نکته مهم این است که سط سواحل قابل انجام است.

یا بتن  آسفالتح مصنوعی می تواند جایگزین سطوح سطو که برای بازیکنان خطرناک باشد را نداشته باشد. دیگری

 شوند.
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 سطح زمین چمن

 سطح زمین سفت
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 ابعاد زمین 

متر می باشد.) زمین استاندارد  01×1متر و برای مسابقات دونفره و سه نفره  01×5ابعاد زمین برای مسابقات یکنفره  

 متر می باشد.( 00.0×1.0بدمینتون در فضای بسته 

مرده محسوب می گردد و اگر توپ در آن منطقه فرود آید، اوت محسوب دو متر جلوی تور در هر طرف زمین، منطقۀ  

 می گردد.

 بازیکنان برای زدن ضربه نباید وارد منطقۀ مرده شوند ولی پس از زدن ضربه می توانند وارد این منطقه شوند. 

رد بازیکن می تواند واپای بازیکن هنگام ضربه زدن نباید وارد منطقۀ مرده شود ولی پس از آنکه ضربه زده شد پای  

 این منطقه شود.
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 میله و تور

ر از هر خط کناری مت 0این میله ها نباید بیشتر از فاصله میله های تور باید بیرون خطوط کناری زمین قرار گیرد،  

 د.باش

 سطح زمین باشد.متر از  55/0زمانیکه بازی روی سطح های سفت و چمن برگزار می گردد، ارتفاع میله ها باید  

کز متر از سطح زمین و ارتفاع تور در مر 5/0زمانیکه بازی روی سطح  ماسه برگزار می گردد، ارتفاع میله ها باید  

 ن باشد.از سطح زمی 05/0زمین باید 

 سانتی متر باشد. 4تا  5/0تور باید از نخ ضخیم با رنگ تیره و شبکه های بین  

 متر باشد. 0/1متر و طول آن حداقل  سانتی 033تا  03عرض تور باید بین  

سانتی متر به صورت دوال دوخته شود به گونه  5پیشنهاد می گردد که باال و پایین تور با نوار سفید رنگی به اندازۀ  

 ای که نخ یا طناب از داخل آن نوارها عبور کرده است.

 د و در باال و پایین محکم کشیده شوند.در انتهای تور، کابل های باال و پایین تور باید به پایه ها بسته شون 

 ور قابل حمل که در دنیا بسیار رایج است نیز می توان استفاده نمود.سیستم تاز  

 

 

 



 بدمینتون فضای باز
 

 خطوط زمین

متر و دوخط ناحیۀ مرده به  1متر، دو خط انتهایی به طول  01خط کناری به طول  4در زمین بدمینتون فضای باز،  

 مین وجود ندارد(.متر وجود دارد) خط مرکز ز 1طول 

ای ترجیحاً آبی یا سانتی متر و با رنگ کامالً متمایز با رنگ سطح زمین باشد )در زمین ماسه 5عرض خطوط باید  

 سفید باشد(.

 ( با جنس مقاوم باشد.Ribbonsبرای زمین های با سطح ماسه و چمن، خطوط زمین باید از تسمه یا نوار ) 

 پذیر با مهرهایی که در زمین دفن می گردد چسبیده شود.در هر گوشه باید نوارهای انعطاف  -

این نوارهای انعطاف پذیر باید کشش الزم برای حفظ خطوط در مکان خود را فراهم نمایند، در حالیکه باید انعطاف پذیری الزم  -

 جهت کاهش امکان مصدومیت بازیکنان در صورت گیر کردن پای آن ها زیر خطوط را داشته باشد.

آسفالت و بتن( خطوط زمین باید از مواد با مقاومت باال که به صورت مستقیم به ) ن هایی با سطح سفتبرای زمی 

 سطح زمین میچسبند باشد.

 نحوه بازی 

بدمینتون فضای باز در قسمت های یکنفره) یک بازیکن در هر سمت زمین( دونفره ) دونفر در هر سمت زمین(       

 زمین( انجام می گیرد.و سه نفره ) سه نفر در هر سمت 

در قسمت سه نفره بازیکنان نمی توانند دو ضربه پشت سر هم بزنند و باید اجازه دهند که رالی بعدی را یکی نکته : 

 از هم تیمی هایشان جواب بدهد.

 سرویس زدن 

 متری از خط منطقه مرده زده شود. 0سرویس باید از پشت نشانه  

 سطح زمین باشد. پاهای زننده سرویس باید در تماس با 

زنندۀ سرویس می تواند سرویس را در هر جای زمین حریف پشت خط منطقۀ مرده بزند.) در بدمینتون فضای باز،  

 خط وسط زمین وجود ندارد.(



 بدمینتون فضای باز
 

در زمان برخورد توپ به راکت زنندۀ سرویس باید کل توپ پایین تر از ارتفاع تور بوده و پرواز توپ از راکت زننده  

 باال باشد.سرویس به سمت 
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 سیستم امتیازدهی

گیم را  5گیم از  0امتیازی می باشد.) برنده باید  00گیم  5سیستم امتیازدهی در بدمینتون فضای باز به صورت  

 از سیستم های امتیازدهی جایگزین نیز می توان استفاده نمود. ،ببرد(. با توجه به شرایط

 زودتر دو امتیاز پشت سرهم کسب کند برنده گیم است. شود طرفی که 03اگر امتیازها برابر  

 را کسب کند برنده گیم است. 00شود، طرفی که زودتر امتیاز  04اگر امتیازها برابر  

 برنده هر گیم زنندۀ سرویس در شروع گیم بعدی خواهد بود. 

 تعویض کنند.و همچنین در انتهای هر گیم زمین ها را  1بازیکنان باید در طول هر گیم در امتیاز  

 ثانیه می باشد. 043ثانیه و بین گیم ها حداکثر  13زمان استراحت در طول یک گیم حداکثر  

 

 تبدیل زمین بدمینتون استاندارد به زمین بدمینتون فضای باز

بدمینتون فضای باز را می توان در زمین های خارج از سالن که با ادامه دادن خطوط زمین های قدیمی در دو انتها 

 صل شده است بازی نمود.) مانند شکل زیر(حا

 این روش کمترین عملیات اجرایی برای استفاده از دو نوع زمین بازی را دارد.
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 والیبال ساحلی به زمین بدمینتون فضای باز تبدیل زمین

زمین از هر متر از عرض  0متر می باشد، بنابراین به راحتی و با کم کردن  01×0اندازۀ زمین های والیبال ساحلی 

طرف و کشیدن د. خط در جلوی زمین برای محدوده دومتری منطقۀ مرده، می توان زمین بدمینتون فضای باز را 

 کشید.

 


