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BADMINTON
As Regras Oficiais da Special Olympics devem governar todas as competições de Badminton da
Special Olympics. Como um programa de esportes internacional, o Special Olympics criou estas
regras com base nas regras de badminton da Federação Internacional de Badminton (IBF International Badminton Federation). As regras da IBF devem ser usadas exceto quando entrarem
em conflito com as Regras Esportivas Special Olympics. Nestes casos, devem aplicar-se as
Regras Esportivas Oficiais.
SEÇÃO A – EVENTOS OFICIAIS
1 Individuais
2. Duplas
3. Duplas Esportivas Unificadas
4. Duplas Mistas
5. Duplas Esportivas Unificadas Mistas
6. Competição de Habilidades Individuais
Os eventos a seguir fornecem uma competição significativa para atletas com níveis reduzidos de
habilidades.
7. Serviço com Alvo
8. Voleio de Retorno
9. Retorno de Serviço
SEÇÃO B – REGRAS DA COMPETIÇÃO
1. Modificações
a. Os atletas da Special Olympics em cadeiras de rodas terão a opção de executar o serviço a
partir da área esquerda ou direita de serviço.
b. A área de serviço é diminuída para metade da distância para atletas Special Olympics em
cadeiras de rodas.
2. Duplas Esportivas Unificadas
a. Cada equipe de Dupla Esportiva Unificada deve consistir em um Atleta e um Parceiro.
b. Cada equipe deve determinar sua ordem de serviço e seleção de quadras (adicionar ou
deuce).
3. Competição de Habilidades Individuais
a. Alimentação Manual
1) O alimentador (normalmente o treinador) segura algumas petecas em seu braço e joga as
petecas como dardos.
2) O atleta tentará atingir as petecas com a raquete e receberá um ponto para cada vez que
uma peteca for atingida.
b. Alimentação com Raquete (para golpes acima da cabeça)
1) O alimentador (treinador) segura quatro ou cinco petecas de uma vez e atinge cada peteca
com um movimento de baixo para cima, enviando a peteca alta para o atleta.
2) O atleta ganha um ponto cada vez que atingir uma peteca.
3) Se o atleta errar ou atingir a peteca, outra é jogada imediatamente e a contagem continua.
c. A Competição de “Golpes”
1) A peteca é atingida repetidamente no ar pelo atleta.
2) Um ponto é ganho para cada golpe no intervalo de 30 segundos.
3) Se a peteca cair no chão, outra peteca é fornecida e a contagem continua.
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d. Golpe com Forehand
1) O atleta fica a dois pés da rede com o alimentador (treinador) posicionado no lado oposto
da rede.
2) O alimentador, usando um serviço de baixo para cima (underhand), golpeia a peteca para
o lado do forehand do atleta.
3) O atleta tem cinco tentativas e recebe um ponto para cada golpe de forehand correto.
e. Golpe com Backhand
1) Servido é pontuado da mesma forma do golpe com forehand, exceto pelo fato de que o
alimentador (treinador) golpeia a peteca para o lado do backhand do atleta.
f. Serviço
1) O atleta tem cinco tentativas de cada lado da quadra de serviço.
2) Se ele não conseguir fazer o serviço underhand, o serviço de cima para baixo (overhand)
pode ser usado.
3) 10 pontos são recebidos a cada serviço que cair na caixa de serviço correta.
4) Nenhum ponto é dado para serviços que ficarem fora da caixa de serviço.
g. Serviço Final
1) A pontuação final é determinada pela adição de todas as pontuações de cada uma das
seis Competições de Habilidades Individuais.
Os eventos a seguir fornecem uma competição significativa para atletas com níveis reduzidos de
habilidades.
4. Serviço com Alvo
a. O atleta tem 10 tentativas de serviço da peteca em qualquer lugar dentro dos limites da
quadra individual do oponente. O atleta fará o serviço de trás da linha de serviço.
b. Será concedido um ponto para cada serviço correto.
5. Voleio de Retorno
a. O atleta terá 10 oportunidades de retornar a peteca. Do meio da quadra do oponente, um
alimentador golpeará a peteca para a quadra do atleta. O atleta tentará enviar a peteca de
volta para a quadra individual do oponente.
b. Será concedido um ponto para cada golpe correto na quadra individual do oponente.
6. Retorno de Serviço
a. O atleta terá 10 oportunidades de retornar uma peteca servida. Da área de serviço do
opornete, um alimentador façá o serviço da peteca para a quadra do atleta 5 vezes de cada
lado da quadra. O atleta tentará retornar o serviço.
b. Será concedido um ponto para cada serviço retornado corretamente.
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