
TROBADA DE BÀDMINTON 
DISSABTE DIA 10 DE MARÇ

HORARI: De 10:00 a 13:00 hores.

PARTICIPANTS: Alumnes de cicle superior.

LLOC: Pavelló escola Àngel Guimerà.

MATERIAL: Els participants no hauran de portar material específic, 

no obstant, si en tenen i el volen portar, poden fer-ho.

INDUMENTARIA: IMPRESCINDIBLE portar roba i calçat esportiu.

INSCRIPCIÓ: - Fins una setmana abans de cada Trobada al Consell 

Esportiu. 

 - No es podrà inscriure ningú el mateix dia.

- La inscripció anirà amb el nom de l'escola i un número.

- Amb el número es determinarà el nivell de la parella.

- Les parelles que dominin més la tècnica han de portar 

   números parells, i les parelles amb menor domini 

   tècnic han de portar números imparells.

PREU: 2'5€ per participant.

ACTIVITAT: Mini partits 2x2 a 15 punts.



NORMATIVA:

-  No hi ha diferència de sexe (podran ser parelles mixtes, nen-nen o 

nena-nena).

- Qui treu? Es jugarà un primer punt, qui guanyi servirà al primer punt 

de joc.

- Es treu des del punt marcat (al mig del camp propi).

- Mini-partits a 15 punts 2x2. S’ha de guanyar amb una diferència de 

dos punts.

- Qui guanya el punt, treu.

- Només es disposa d'un servei. Si es falla, punt per l'altre equip.

- Tothom jugarà el mateix nombre de partits.

- No hi haurà àrbitres, els mestres controlaran el desenvolupament 

dels partits.

- En cas de jugades dubtoses o conflictives es repetirà el punt.

- No hi haurà classificació oficial, però es comptabilitzaran els resultats.

- Dimensions del camp i xarxa: 5 m d'amplada, 10 m d'allargada i 

xarxa a 1,70 m d'alçada.

TASQUES DE MESTRES I CONSELL ESPORTIU:

- Concentració a les 8:00 hores.

- Marcar i distribuir els camps.

- Control del correcte desenvolupament dels partits.

- Anotació dels resultat en una pissarra.

- El material l'aportarà el Consell, en cas que per un correcte 

funcionament de l'activitat fos necessari més material s'aportaria el 

material per part de les escoles que hi puguin col·laborar. 

- El Consell aportarà avituallament pels participants.


