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“Aquest Reglament serà d’aplicació en totes les activitats organitzades pel CONSELL DE 
L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, i, per tant, hi queden subjectes totes les persones 

i entitats que participin en l’ esmentada organització.” 
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BÀDMINTON 

El bàdminton és un esport de gran exigència energètica, resistència i 
entrenament, que s’adapta fàcilment a l’espai disponible, com pot ser 
exterior, interior, en el camp, a la platja, etc. 

És un esport de raqueta i s’enfronten dos jugadors, o dues parelles de 
jugadors. Es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment 
per una xarxa. El joc consisteix en colpejar un volant amb una raqueta per 
fer-lo passar per damunt de la xarxa de manera que l'adversari no el pugui 
tornar.  

A continuació, es concreten una sèrie de regles perquè aquest esport, 

resulti formatiu i també divertit. Alhora concretem mapes en funció de 

la categoria del participant. L'objectiu és permetre que els i les participants 

gaudeixin de l’esport a la vegada que progressen físicament i tècnicament.   

   

 

PRINCIPIS ESPORTIUS DEL CEEB 

Aquests principis acordats des de fa temps al CEEB es concreten, a mode 

d’exemples sintètics, en tres frases que resumeixen la nostra filosofia: La 

primera parla d’objectius educatius, la segona del nostre compromís esportiu  

i la tercera dels valors del CEEB. Són aquests: 

 

“és més important la progressió que el resultat” 
“vetllar pel Joc net, els comportaments esportius i el 

respecte als contraris i als seus acompanyants” 
“el treball de valors complementa el treball esportiu” 
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1. LES REGLES I L’ESPORTIVITAT (UCEC) 
 
Tots els esports necessiten unes regles que els regeixin i permetin la seva pràctica.  
Cal un esforç per part de tots els agents implicats, esportistes, personal tècnic, jutges, pares i 
mares, etc. en la comprensió i aplicació d’aquestes regles.  
Les regles són les mateixes per a tots i totes: cal respectar-les i fer que la resta de participants 
les respectin. D’aquesta manera es garanteix que tothom participi en igualtat de condicions.  
 
Per damunt de qualsevol regla està l’esportivitat, és a dir, el conjunt de principis ètics exigibles 
en la pràctica d'un esport que fan referència al reconeixement i el respecte a les regles del joc, 
la correcció envers els adversaris, el manteniment de la igualtat d'oportunitats, el refús a una 
victòria obtinguda a qualsevol preu, i el manteniment d'una actitud digna en la victòria i en la 
derrota. 
L’activitat física i l’esport són un medi idoni per a la transmissió de valors individuals i de grup, 
valors que tracten la concepció d’un mateix, la salut i d’altres relacionats amb les relacions 
interpersonals. 

Totes les entitats i personal tècnic ha de conèixer aquesta reglamentació i 
exposar-la de manera entenedora als participants donat que accepten el reglament de 

Bàdminton i participen, exclusivament, sota la seva responsabilitat. 
 

2. REGLAMENT DE COMPETICIÓ 

2.1. Modalitats 

 Individual (Circuit Escolar i Torneig de Nadal Escolar i Sènior) 
 Dobles (Bàdminton platja -Torneig d’Estiu Bàdminton Sènior i Escolar)  

 
Els jugadors/es del Circuit Escolar competiran dintre de la seva categoria i sexe, sempre i quan, 
el nombre de participants inscrits ho permeti. L’Organització es reserva el dret d’ajuntar 
jugadors/es de diferents categories i gèneres si no s’arriba al mínim de participants permès.  
 
Els jugadors Sèniors, es dividiran per gènere sempre i quan arribin a un mínim de participants. 
Sinó, la competició serà mixta.  
 
La modalitat de Dobles es jugarà durant el Torneig d’Estiu i els jugadors/es s’hauran d’inscriure 
per parelles. En cas que un jugador/a no tingui parella, podrà inscriure’s i estar a l’espera de 
que l’Organització li trobi company/a, en cas de no trobar ningú es comunicarà 2 dies abans de 
l’encontre.  

 

 
 

  

Índex 
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2.2. El camp de joc 
 

 
 
Els jugadors canviaran de camp al finalitzar cada joc. En cas de jugar-se el 3r joc, durant 
aquest, si el partit és disputat a 21 punts quan un dels jugadors arribi a 11 punts també 
efectuaran el canvi de camp. Si pel contrari, el partit és disputat a 11 punts quan un dels 
jugadors arribi a 6 punts també efectuaran el canvi de camp. 
 
*La puntuació del set/joc, la decidirà l’Organització i dependrà del nombre de 
participants inscrits. 
 
En cas que el canvi de camp no es realitzi, en el moment que l’error sigui detectat i sempre i 
quan el volant no estigui en joc, es farà el canvi de camp, mantenint la puntuació que tenien 
abans de fer el canvi. 
 

2.3. La raqueta 

Els jugadors/es podran portar la seva raqueta, o bé, utilitzar les raquetes que facilitarà  
l’Organització. No es podrà jugar amb cap raqueta que no sigui de Bàdminton i 
estigui homologada.  Índex 
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2.4. El volant 

Les Competicions es jugaran amb volants de Nylon i seran facilitats per l’Organització. 

 
2.5. El servei 

 
 El servidor/a no podrà efectuar el seu servei si el receptor/a no està preparat. 

Així i tot, si el receptor/a intenta tornar el volant, es considerarà que estava preparat. 

 

 Tant el servidor com el receptor hauran d'estar situats a les zones de servei 

diagonalment oposades, sense poder trepitjar les línies que les delimiten.  

 

 Després de colpejar el volant, aquest ha de sobrepassar la xarxa i anar cap a la zona de 

servei de l’adversari (dins o pot tocar les línies de la zona de servei).  

 

 El servei que toqui la xarxa i passi a camp contrari serà vàlid sempre i quan caigui a dins 

de l’àrea que correspon a la recepció.  

 

 Si el servidor guanya l’intercanvi de cops, suma un punt i serveix de nou des de l’altra 

àrea de servei.  

 

 Si el receptor guanya l’intercanvi de cops, suma un punt i serà el nou servidor. 

 

 Durant un partit, si la puntuació del jugador que serveix resulta parella, haurà de servir 

des de la part dreta de la seva pista, si pel contrari, resulta un numero imparell, el 

servidor haurà d’efectuar el seu servei des de la part esquerra de la seva pista.  

 

 Es considerarà falta de servei quan:  

 un jugador/a serveixi i el volant li quedi atrapat a la xarxa o es mantingui suspès 

a la vora superior.  

 un jugador/a serveixi per sobre de la cintura. 

 un jugador/a trepitgi qualsevol línia de la seva pista. 

 un jugador/a colpegi el volant, i el cap de la seva raqueta no estigui mirant cap a 

baix (com a màxim hauria d’estar en un pla recte de 180º). 

 un jugador/a serveixi i el volant toqui la xarxa i no passi, o caigui fora de l’àrea de 

recepció. 

 

  

Índex 
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2.6. El punt  
 

 Es considerarà punt per l’adversari quan el servidor realitzi una Falta de servei.  

*Consultar apartat 2.5 

 

 Es considerarà punt, si durant el joc:  
 

 el volant cau fóra dels límits de l’àrea de joc. No es considerarà fóra si cau a les 
línies.  

 el volant passa a través de la xarxa o per sota d’ella. 
 el volant un cop colpejat pel receptor, cau a la seva pista.  
 el volant toca el sostre o parets del cantó.  
 el volant toca qualsevol part del cos o la roba d'un jugador.  
 el volant toca qualsevol objecte o persona fóra de la pista. 
 el volant queda atrapat o recolzat damunt la raqueta i després és colpejat.  
 si un jugador/a colpeja dues vegades seguides el volant amb diferents gestos. 
 un jugador/a toca (amb la raqueta o el cos) la xarxa o els pals d'aquesta, quan el 

volant encara està en joc.  
 

 Guanyarà un joc el jugador/a o parella que aconsegueixi arribar primer a 21 punts o a 
11 punts (l’Organització ho comunicarà a l’inici de la Competició). 
 

 Si durant un joc, els dos jugadors arriben a 10 punts iguals, guanyarà el joc el 
primer que faci dos punts consecutius. A excepció, si els jugadors arriben a 14 
iguals, que guanyarà el joc el primer que aconsegueixi 15 punts.  

 Si durant un joc, els dos jugadors arriben a 20 punts iguals, guanyarà el joc el 
primer que faci dos punts consecutius. A excepció, si els jugadors arriben a 29 
iguals, que guanyarà el joc el primer que aconsegueixi 30 punts.  
 

2.7. El partit 

Sempre i quan l’Organització no indiqui el contrari, un partit es disputarà al millor de tres jocs.  
Abans de començar el partit, l’àrbitre o un membre de l’Organització realitzarà un sorteig. El 
guanyador/a d’aquest, podrà decidir entre el servei, la recepció o el camp. Al finalitzar un partit, 
tots els jugadors/es hauran de donar-se la mà en senyal de respecte. 
 

2.8. L’arbitratge 

Tots els partits seran arbitrats pels jugadors/es que assigni l’Organització, en cas de que tots els 
participants estiguin jugant els seus partits, els encontres seran arbitrats pels mateixos 
jugadors/es que l’estan disputant. 
 
És responsabilitat dels entrenadors/es ensenyar el reglament i la normativa bàsica als seus 
jugadors/es perquè puguin fer un arbitratge net i correcte. 
 
A les fases finals, l’Organització assignarà els àrbitres. Quan siguin partits a eliminatòria directe, 
el jugador/a perdedor, haurà de quedar-se a la pista a arbitrar el partit següent. 
 
 
 

Índex 
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3. REGLAMENT COMPETICIÓ INDIVIDUAL 

 

3.1. Sistema de competició Circuit Escolar 
 

El sistema de competició del Circuit Escolar serà tipus lliga. Hi haurà 3 fases i una Fase Final. 
La primera fase serà a “random”, per sorteig, i s’elaboraran grups de manera aleatòria. La 
segona fase serà el Torneig de Nadal, que serà puntuable al rànquing. En funció de la posició 
obtinguda, els jugadors/es obtindran una puntuació o una altre. A la tercera fase s’elaboraran 
grups mantenint els caps de sèrie que determina el rànquing del moment. Els millors classificats 
de cada categoria es classificaran pel Quadre de la Fase Final. En funció del nombre de 
participants per categoria, es determinarà l’inici del Quadre Final a Vuitens, Quarts, Semifinals...  
Els participants no classificats jugaran partits amistosos i se’ls requerirà per realitzar els 
arbitratges del Quadre final.  
 
Sempre es procurarà que tots els participants juguin un nombre de partits o confrontacions 
similars.  
 
*L’Organització es reserva el dret d’ajuntar participants masculins i femenins de la mateixa 
categoria si no s’arriba a un nombre mínim d’inscrits. També hi ha la possibilitat de que una 
categoria no tingui prou inscrits i s’hagi d’ajuntar durant les fases amb una altre superior o 
inferior. Així i tot, en el rànquing, cadascú puntuarà sempre dintre la seva categoria per tal de 
poder tenir una final per categoria.  
 

3.1.2.     Puntuació de rànquing 

La puntuació que obtindrà cada jugador/a al finalitzar una de les fases, dependrà de la posició 

obtinguda al seu grup. Es puntuarà de la següent manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cada jugador/a tindrà el seu rànquing individual i sempre puntuarà dintre de la seva categoria. 
Aquesta puntuació s’anirà sumant a mesura que vagin passant les fases.  

 
El Torneig de Nadal és puntuable al rànquing individual del Circuit Escolar. Els jugadors obtindran 
la mateixa puntuació que obtenen a la lliga, en funció de la seva posició final al Torneig. 

 
3.2. Sistema de competició Torneig de Nadal 

 
El format de joc serà “Rei de la pista”. L’objectiu és arribar a la millor posició de la pista en un 
temps determinat per l’Organització. Si guanyes el teu enfrontament puges una pista i, si perds, 
baixes una pista. Al finalitzar el temps determinat dels encontres, es veurà la posició on has 
finalitzat i els participants que es trobin en la millor pista, es classificaran pel quadre final 
eliminatori: semifinals i final.  

  

Classificació de grup 
Posició Puntuació 

1r de grup 40 

2n de grup 38 

3r de grup 36 

4rt de grup 34 

5è de grup 32 

6è de grup 30 

Índex 
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4. SISTEMA COMPETICIÓ DOBLES 
 

4.1. Sistema de competició Torneig Estiu – Bàdminton platja 

Es realitzaran grups per categories en funció del nombre d’inscrits. Es procurarà que tots els 

participants juguin un nombre de partits o confrontacions similars. La classificació final del grup, 

determinarà les Semifinals i la final. 

Quan una categoria disposi de més d’un grup, es classificaran els primers de grup i es realitzarà 

un quadre a eliminatòria directe: Semifinals i final.  

4.2. Normativa de joc de dobles 
 

 El/la jugador/a servidor/a de la parella, servirà des de l'àrea dreta de servei, quan la 
seva puntuació sigui de zero punts o parells. 
 

 El/la jugador/a servidor/a de la parella, servirà des de l'àrea esquerra de servei, quan la 
seva puntuació sigui senar. 

 
 El/la jugador/a receptor/a, ha de romandre a la mateixa àrea de servei des d’on ha 

servit anteriorment.  
 

 El/la receptor/a es situarà a l’àrea de servei diagonalment oposada al servidor/a. 

 
 Quan la parella que serveix guanya el punt, continua servint el mateix jugador/a però 

des de l’altre àrea de servei.   
 

 El servei sempre es farà des de l’àrea de servei que correspongui a la puntuació de la 
parella que serveix.  

 

5. PERSONAL TÈCNIC I PARTICIPANTS 
 

5.1. Personal Tècnic 
 
Totes les entitats i personal tècnic ha de conèixer aquesta reglamentació i exposar-la de manera 
entenedora als participants donat que accepten el reglament de Bàdminton i participen, 
exclusivament, sota la seva responsabilitat. 
 
Durant un partit, quan un dels dos jugadors arribi a 11 punts (en cas de jugar a 21 punts) o a 6 
punts (en cas de jugar a 11 punts), pot decidir fer una petita parada d’un minut per beure 
aigua. Durant aquest temps, l’entrenador/delegat pot donar instruccions al seu jugador/a si ho 
considera.  
 
Tots els participants i entrenadors s’han de comportar de manera justa i esportiva durant tota la 
competició. 

  

Índex 
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5.2. Participants 
 

Els jugadors/es canviaran de camp a cada joc. En cas que a un partit s'arribi a jugar el joc del 
desempat (el tercer) faran un canvi de camp quan un dels jugadors arribi a 6 punts (en cas de 
jugar a 11 punts) o quan un dels jugadors arribi a 11 punts (en cas de jugar a 21 punts). 
  
Els encontres seran arbitrats pels mateixos jugadors/es, en l’ordre establert a la pròpia Acta, i/o 
per qui designin els responsables de la competició. 
Els participants hauran d’evitar qualsevol comportament indisciplinat i respectar la instal·lació, 
el material i tots els agents implicats de la competició.  
 
Durant un partit, quan un dels dos jugadors arribi a 11 punts (en cas de jugar a 21 punts) o a 6 
punts (en cas de jugar a 11 punts), pot decidir fer una petita parada d’un minut per beure 
aigua. Durant aquest temps, l’entrenador/delegat pot donar instruccions al seu jugador/a si ho 
considera.  

 
5.2.1. Equipació 

 
Tots els participants han de portar vestimenta esportiva, calçat adient (bambes esportives) 
samarreta màniga curta i pantalons curts. A l’hivern podran portar xandall màniga llarga.  
L’Organització facilitarà el material als jugadors/es que no disposin de raquetes. 

 
6. GUARDONS 

 
Cada guardonat/da que pugi a pòdium donarà la mà a la resta de companys guardonats 
en senyal de reconeixement, respecte i valoració. L’Organització, sempre i quan sigui 
possible, entregarà a tots els participants un petit obsequi i un diploma corresponent a la seva 
participació.  
 

 Al Circuit Escolar Individual es donaran guardons als quatre primers classificats de 
cada categoria.  
 

 Al Torneig de Nadal Individual es donaran guardons als quatre primers classificats de 
cada categoria.  

 

 Al Torneig d’Estiu Dobles es donaran guardons a les quatre primeres parelles 
classificades de cada categoria.  

 

7.    FINALS DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA  

A final de curs, la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), organitza les Finals dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya.  
 
Primerament es celebra una fase prèvia a cada comarca anomenada Final Territorial, on 
participen els millors jugadors de cada territori. I els classificats d’aquesta Final Territorial, 
participen a la Final Nacional amb els millors jugadors/es de cada Territori de Catalunya 
(Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l’Ebre). 
 
 
 
 Índex 
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Els jugadors/es classificats/des del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona seran aquells 
jugadors/es que pugin a pòdium (1r, 2n i 3r classificat) a la nostra Final Individual del Circuit 
Escolar (totes les categories, tant masculí com femení). 
 
*En cas de celebrar-se les Finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya en data 
anterior a la nostra Final Individual de Barcelona, els classificats seran aquells 
jugadors/es amb millor rànking del moment. 
 
La normativa de les Finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya es comunicarà quan surti 
publicada a la web de la UCEC, així com la data i horari dels encontres. 
 
*Cal tenir en compte, que existeix la possibilitat de que les Finals dels JEEC no es celebrin cada 
any per un tema pressupostari.  

 
8.    RECLAMACIONS 

 
Els dubtes, qüestions i reclamacions respecte als resultats d’alguna fase, classificació, etc, es 
podran notificar en un termini de 10 dies al següent correu electrònic: enieto@elconsell.cat  
Per debatre i proposar canvis en el sistema de competició, normativa o reglament, es farà de 
manera presencial a la reunió d’entitats i entrenadors de principi o final de curs.  

Índex 
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