
 

 

INTRODUCCIÓ 

Tots els cops tenen la mateixa 

preparació (menys les deixades, els tensos i 

lobs): 

En el cas de ser dretà (si és esquerrà s'ha 

de fer tot el procediment però amb la 

cama i braç contrari), posar la cama dreta a 

darrere de forma que fa una "L" amb el 

peu de davant 

El tronc quedarà 90º girat cap a la dreta. EL 

cap mirarà cap al volant i amb la mà esquerra s'ha d'aixecar de manera que sembli que 

assenyalem el volant. EL colze dret ha de quedar a l'alçada de l'espatlla però desplaçat 

cap endarrere i ha de tenir un angle de 90º. La raqueta ha de quedar mirant cap al 

contrari, formant una línia paral·lela invisible a l'espatlla. Després de tota la 

preparació, depèn del cop que es vulgui redactar s'haurà de posar la raqueta amb una 

inclinació o una altra, però tots els cops es fan per sobre el cap i amb el braç 

completament estirat i passant la cama dreta al davant per tal de crear impuls.  

 

1.-TÈCNICA 

1.1.-Agafar i utilitzar la raqueta 

Cal agafar-la amb fermesa, amb la mínima tensió, fins una mica abans de rebre 

el volant, momenten el qual agafarem la raqueta molt fort i, després de l’impacte, ens 

tornarem a relaxar.Trobem distintes formes d’agafar la raqueta, malgrat que per a la 

iniciació ens interessa la presauniversal, que 

permet executar tots els cops principals. 

Per a realitzar-la correctament col·locarem la 

raqueta de manera queel cordatge es trobi 

perpendicular al terra. Els dits polze i índex 

hande formar una “V” sobre la part superior 

de l’empunyadura o mànec, ila resta de dits 

tancar-se sobre aquesta. 

 

 

1.2.-La posició de joc 

El bàdminton és un joc molt ràpid, per això és imprescindible tenir els peus a la 

mateixa altura, elpes repartit en les dues cames, lleugerament flexionades, el tronc 

inclinat cap endavant, laraqueta a l’altura de les espatlles, i ocupar el mig del camp per 

poder desplaçar-nos-hi amb elsmínims passos possibles i arribar a tots els cops. 

Afavorirà sempre els desplaçaments i gestos ràpids. Distingirem entre la posició bàsica 

i lesposicions de recepció i defensiva. 



 

 

1.3.-La posició bàsica.  

És aquella en que el jugador espera el retorn del volant perpart de l’adversari. 

Habitualment s’executa al centre del propi camp.El jugador ha de col·locar-se orientat 

cap a la xarxa, amb les cames semiflexionades. La dreta, si és destre, lleugerament 

avançada. El tronc esmanté lleugerament inclinat cap endavant per a portar el pes del 

cos a lespuntes dels peus. El braç executor (el que porta la raqueta) porta el 

colzelleugerament cap endavant, flexionat uns 90 graus, de forma que la mà resta 

al’altura de la cintura, orientant la raqueta cap endavant. 

 

 La posició de recepció del servei. Habitualment, el jugador es col·loca al centre 

de la zona deservei, lleugerament a l’esquerra (si és destre) per a disminuir la 

necessitat de colpejar de revés.La cama esquerra s’avança, el pes del cos es 

porta lleugerament cap aquesta cama i la raquetas’eleva, quedant a mitja 

altura per davant del cos. En la modalitat de dobles el jugador es col·locamés 

avançat i amb la raqueta més alta. 

 La posició defensiva. S’adopta quan l’oponent ha realitzat un cop d’atac. El 

jugador es desplaçacap al fons de la pista i modifica la posició de base separant 

i flexionant més les cames. Tambéinclina més el tronc cap endavant i baixa la 

posició del braç executor. 

 

1.4.-Colpejant el volant 

Per a fer el cop amb precisió i efectivitat des de qualsevol costat del cos, s’han de tenir 

en compte2 regles generals: 

 Colpejar el volant el més aviat possible es pugui. D’aquesta manera es 

redueix el temps de recuperació per a la resposta del contrari. 

 Colpejar el volant el més alt possible. Mai hem de permetre que caigui 

si ha pogut ser agafat a major alçada. Tot llançament perdamunt del 

nivell de la xarxa és, potencialment, un tir ofensiu; el tirs per sota del 

nivell de laxarxa són, per contra, bàsicament tirs defensius 

 

L’impuls per colpejar s’ha de fer amb un moviment de rotació de l’avantbraç, donant al 

volant lavelocitat i la direcció final amb el joc del canell.  

 

2.- ELS COPS BÀSICS 

Els cops bàsics; en funció de l’altura i laprofunditat de la trajectòria del volant, 

són els següents (es poden executar de dreta o de revés): 

 

2.1.-Clear: 

 Aquest cop pot ser ofensiu o defensiu. Tracta de colpejar el volant per sobre el 

nostre cap amb el braç totalment estirat i ha d'anar de línia de fons a línia de fons. Si 

volem fer un clear defensiu em d'intentar fer el cop de manera que el volant faci un 



 

 

recorregut en forma de globus. Si volem fer un clear ofensiu, em de colpejar el volant 

de manera que vagi a la línia de fons però d'una manera que el recorregut sigui més 

recte.  

 

 

 

 

 

2.2.-Drop:  

  Aquest cop és defensiu. És fa igual que el clear però posant el cap de la raqueta 

una mica inclinat en direcció cap a baix. Tracta de d'enviar el volant des de la línia de 

fons de nostre camp a la zona de deixades del camp contrari. És un cop sec, fluix i molt 

precís. s'ha d'intentar ajustar al màxim per tal que l'adversari no pugui tornar el volant. 

2.3.-Esmaixada o remat (mate): 

Aquest és el cop més ràpid i requereix 

força. El seu objectiu és finalitzar el punt. Té la 

preparació bàsica però la raqueta s'ha d'inclinar 

bastant per tal que el volant baixi molt. Al 

principi és molt fàcil que no passin i que xoquin 

contra la xarxa. Aquest cop només és pot fer si 

reps un volant molt alt i al mig del camp perquè 

el volant fa un recorregut molt directe cap a 

baix o sinó s'ha de saltar (aquest recurs s'utilitza bastant) 

2.4.-Deixada: 

 Aquest cop té moltes variants. Tracta de fer un cop fluix, sec i 

precís des de la zona de deixada fins a la zona de deixada del camp 

contrari. Aquest cop no es fa com els altres, té una posició que recorda a 

la d'esgrima: la cama dreta queda endavant lleugerament doblegada i 

l'esquerra queda estirada i endarrere. El braç dret queda endavant a 

l'alçada de la xarxa i l'esquerre endarrere de manera de fer contrapès. Hi 

han molt tipus de deixades però s'ha de tenir una mica d'experiència per 

poder fer-los correctament.  

2.5.-Lob: 

 Aquest és un cop defensiu. És l'únic cop que es fa per sota la cintura (excepte el 

servei). Tracta de donar al volant demanera que vagi cap amunt i molt al fons de la 



 

 

pista contraria formant un globus. Sol ser un cop que és fa per relaxar una mica el joc i 

en defensa d'un smash, d'un drop o d'un tenso molt baix. 

 

2.6.-Tensos: 

 Aquest cop és molt 

ràpid, el volant va recte i molt a 

prop de la xarxa. Aquest cop es 

fa de mig cap a mig camp 

aproximadament. Per poder-lo 

realitzar s’ha d'estar en posició 

defensiva: peus separats a uns 

30cm de distància entre ells, 

genolls flexionats, braç 

esquerra amb la mà a l'alçada de l'espatlla mirant cap al contrari i braç dret com el 

esquerre amb la raqueta (el cap a l'alçada de la cara) mirant cap al contrari. Aquest cop 

és molt ràpid i sempre s'ha de tenir la raqueta alçada, mai s'ha de baixar. Aquest cop 

tracta de finalitzar el punt i l'objectiu és enviar el volant a la cara de l'altre. En aquest 

cop es té tendència a tirar cap enrere si l'estàs defensant, però no s’ha de fer, s'han de 

flexionar més els genolls i no tirar enrere. Si estàs atacant tu, has d'intentar anar 

endavant. 

2.7.- Servei: 

El servei ha de passar de la línia 

de servei i es realitza per sota la 

cintura (sinó és falta): 

 El servei d'individual és un 

servei que és molt alt i que 

arriba a la línia de fons. La 



 

 

posició correcta és: cama dreta endarrere amb el taló aixecat i el braç dret 

estès cap enrere, amb el braç esquerre es llença lleugerament el volant de 

manera que caigui just quan estenem el braç per colpejar-lo. 

 El servei de dobles és un servei curt i que intenta que passi molt poc la línia de 

servei contraria. La posició per poder-lo realitzar és: cama dreta endavant i la 

cama esquerra endarrere amb el taló aixecat, la raqueta en posició de revés i es 

deixa caure el volant i es fa un cop molt suau. 

Tots els cops és poden realitzar de moltes maneres diferents: de drive o de revés, en 

paral·lel o creuat, etc... Però aquestes són unes explicacions bàsiques per a un nivell 

iniciant. 

 

En ambdós serveis el moviment consta de tres fases: la preparació, l’execució i la 

recuperació. 

1. La preparació. Els peus es troben separats a l’amplària dels muscles, amb 

l’esquerreavançat si s’és destre. El pes del cos es troba sobre la cama endarrerida. El 

braç executor es troba semiflexionat darrere i l’altre braç estirat i avançat subjecta el 

volantamb el dit polze i índex. 

2. L’execució. El braç executor realitza un moviment cap avall i endavant. El pes 

del coses trasllada de darrere cap endavant, al mateix temps que hi ha una rotació del 

cos capa l’esquerra. El volant se solta per a permetre el cap per davant del jugador i 

per sota la cintura. 

3. La recuperació. Es finalitza la rotació del cos a l’esquerra. La raqueta segueix 

elmoviment fins restar elevada i en la part esquerra del cos. 

 

 



 

 

3.-REGLES BÀSIQUES  

 Objectiu. Fer que el volant toqui el terra de la zona de joc contraria o que l’altre 

jugador o jugadors no el pugui tornar.  

 Modalitats. El partit pot ser d’individuals -masculí o femení-, dobles -masculins 

o femenins- o dobles mixtos.  

 El terreny de joc. La pista fa 13,40 m. de llarg per 6,10 m. d’ample. Esta dividida 

en dues meitats iguals per la línia mitjana, sobre la qual es troba la xarxa. En 

funció de si el partit és individual o de dobles, s’utilitzen diferents zones, les 

quals inclouen les línies que les delimiten. Per al joc individual es tracen dues 

línies laterals, 42 cm. per dins de les línies de banda, que determinen la 

superfície de joc. Per al joc de dobles s’utilitza tota la pista. En cada meitat es 

dibuixen una línia curta de servei, una línia llarga de servei per a dobles i una 

línia de fons (o línia llarga de servei per a individuals). Una línia central, que va 

des de la línia curta de servei fins a les línies llargues de servei, determina dos 

quadres de servei, el dret i l’esquerre. Per a aclarir-nos observem la 

representació del camp. 

 
 Xarxa i pals. La xarxa es troba a una altura d’1,55 m. i fa 0,76 m. d’amplària. Els 

pals requereixen un contrapès per a permetre que la xarxa es trobi tesada.  

 El volant. Pot ser de dos tipus, natural (de ploma) o sintètic (de plàstic i niló). El 

volant de ploma natural és per a competicions, costa més i dura menys. El 

volant de niló dura més i és més econòmic. Està format per:  

o El suro: és semiesfèric i forma el cap del volant. Pot estar recobert per 

cuir per a evitar que es trenqui. En la seva vora plana es col·loca una 

cinta de color que té una doble funció, subjectar el cuir i facilitar la visió 

del volant.  



 

 

o Plomes o estructura de niló: formen un cilindre de menor a major 

diàmetre començant per la part inserida dins el suro.  

 La raqueta. Sol ser metàl·lica o de fibra de carboni. Posseeix tres parts: 

l’empunyadura o mànec, tija i marc. Fa entre 68 cm. de llarg màxim i 23 cm. 

d’ample màxim. Al marc es troba el cordatge, que pot tenir distint grossor i 

tensió. L’empunyadura està recoberta pel grip, una cinta que evita que rellisqui. 

 El servei. Els partits s’inicien amb un 

servei des de l’àrea de servei dreta fins a 

l’àrea diagonalment oposada. Cada 

jugador o jugadora només disposa d’un 

servei per jugada i, si el guanya, 

continuarà amb el servei, que farà 

canviant de zona. Quan la puntuació és 

parella, se serveix de la banda dreta i, 

quan és imparella, de la banda esquerra.  

 Durada. Els partits de bàdminton no tenen un temps determinat, guanya el 

jugador o els jugadors que demostren ser els millors en tres jocs. També es pot 

canviar el sistema de puntuació segons el torneig i el nombre de participants. 

Puntuació.  

 El 6 de maig de 2006 la Federació Internacional de Bàdminton va aprovar 

l’actual sistema de puntuació, nomenat "3 x 21 rallypointscoringsystem". El 

jugador que guanya l’intercanvi de cops (rally) sumarà un punt (i el dret a fer el 

servei). S’ aconsegueix punt si s’envia el volant al terra contrari i si aquell falla el 

servei o llança el volant a la xarxa o fora del camp. El primer que arribi a vint-i-

un punts guanyarà un joc o set. En el cas d’empatar a vint, guanyarà qui tingui 

dos punts de diferència. Però si s’arriba a empat a vint-i-nou, guanyarà qui sumi 

el punt número trenta. El jugador que guanya un joc serà qui primer servirà en 

el següent.  

També serà punt quan el volant resti enganxat a la raqueta del jugador 

adversari o quan aquest comet alguna de les següents faltes. 

 

 Faltes. A continuació enumerem algunes de les accions que són considerades 

com a faltes en el joc del bàdminton:  

o Servir per damunt de la cintura o si el cap de la raqueta, en colpejar, és 

per sobre de la mà que la sosté.  

o Si en servir, el volant cau fora de l’àrea de servei corresponent.  

o Si en el moment del servei el servidor o el que resta són fora de l’àrea 

que els correspon.  

o Si durant el joc el volant cau fora del camp.  

o Si es colpeja el volant en camp contrari.  



 

 

o Si durant el joc un jugador o jugadora toca la xarxa o els pals que 

l’aguanten.  

o Si el volant queda atrapat a la xarxa o a la raqueta d’un dels 

contrincants.  

o Si es colpeja el volant dues vegades consecutives en el mateix camp.  

o Si un jugador incorre en obstrucció 

4.-TÀCTICA 

El bàdminton, com a esport d’oposició amb tres modalitats, gaudeix d’un gran 

nombre desituacions tàctiques. La força, la resistència, el coratge, la voluntat de no 

donar mai un punt perperdut -en el joc d’individuals- i els sistemes de joc -en el de 

dobles- són les principals característiques que en cal destacar. 

 

4.1.- TÀCTICA EN ELS PARTITS INDIVIDUALS 

Alguns dels principis tàctics fonamentals d’aquest esport són: 

 Ataca el revés. Busca el revés de l’adversari ja que normalment aquest és de 

menor eficàcia. 

 Desplaça l’adversari. Busca desplaçaments de l’adversari, tant endavant com 

cap enrere, com lateralment. 

 Evita la precipitació. Espera el moment més oportú per a iniciar un atac 

definitiu. 

 Juga en paral·lel. Els cops amb trajectòries paral·leles tenen menor dificultat 

que els encreuats i suposen menor temps de vol del volant. 

 Cobreix la zona més dèbil. Aquesta zona és més vulnerable perquè som menys 

hàbils. 

 

Els sistemes de joc pròpiament dits no existeixen perquè són individuals, malgrat 

que sí trobem algunes estratègies que l’esportista utilitza per a vèncer el contrari. 

Alguns d’ ells són: 

 Quatre cantons. Desplaçar l’adversari pels quatre cantons del camp, de 

vegades amb un ordre determinat. Busca produir un esgotament físic 

 Repeticions. Jugar diverses vegades consecutives a la mateixa zona per a 

canviar bruscament a una altra zona del camp, normalment a la contraria. 

Busca evitar que l’oponent torni al centre després de cada cop. 

 Joc en paral·lel. Utilitzar fonamentalment trajectòries paral·leles. Buscar donar 

poc detemps a l’adversari i assegurar el copo 

 Joc encreuat. Utilitzar fonamentalment trajectòries encreuades. Pot tenir un 

efecte sorpresa. 

 Distància més llarga. Buscar en cada cop el major desplaçament possible de l’ 

adversari,en funció de la seva situació dins el terreny de joc 

 Punt dèbil. Aprofitar al màxim un punt dèbil de l’adversari conegut prèviament 



 

 

 

4.2.- TÀCTICA EN ELS PARTITS DE DOBLES 

Els principis tàctics fonamentals són: 

 Ataca portant la iniciativa. De forma compensada i evitant la precipitació. 

 Guanya la xarxa. Ja que molts punts acaben en cops des d’aquesta. 

 Juga amb precisió i rapidesa. Té una major importància que en la modalitat 

individual jaque el mateix terreny es troba ocupat per dues persones. 

 Canvia el joc amb l’objectiu de provocar incertesa. 

 Juga cap a les zones vulnerables. Aquelles de responsabilitat comuna. 

 Realitza un servei eficaç. És fonamental ja que determina l’avantatge o 

desavantatge inicial. 

En el joc de dobles s’ha de conèixer la parella a fons i repartir-s’hi les responsabilitats. 

Podemparlar també de sistemes de jocs bàsics ja que es tracta d’un petit equip. 

Existeixen tres sistemesbàsics de joc: 

 Costat-costat o en paral·lel. Cadascú dels membres de la parella se situa en 

una meitatde camp, dreta i esquerra, ocupant-se d’aquesta. Els dos jugadors se 

situen al mateixnivell, i cadascun cobreix una meitat del camp. És un sistema 

defensiu. 

 Davant-darrere. Semblant a l’ anterior, un jugador se situa a prop de la xarxa, i 

l’altre,enrere. El que està més avançat ha de ser molt tècnic i un bon defensor, i 

el que hi ha més enrere ha de ser potent i un bon atacant. 

 Mixte en rotació. Es tracta d’una combinació dels dos sistemes anteriors, 

disposant-se costat-costat en defensa i davant-darrere en atac. 


