Snabbguide badmintonregler
När en match ska börja hälsar man på sin motståndare och sedan lottar man om vem som
ska få börja serva, detta sker genom att slå upp en boll i luften och låta den landa, den som
bollen pekar på väljer vem som ska börja serva. Vid nya set servar den som vunnit tidigare
set. Den som inte får välja serve får välja vilken planhalva den börjar på. Serven måste alltid
servas underifrån, antingen forehand eller backhand.
En badmintonmatch spelas i bäst av 3 set. Varje set är först till 21 p. Vid 20-20 situation
gäller det att vinna med 2 p, max upp till 30 p (30-29). Man får poäng på varje vunnen boll.
När den förste spelaren i ett set når 11 p är det en kort vattenpaus innan man fortsätter.
Vid nytt set byter man sida, alltså skiftar planhalva. När förste spelare får 11 poäng i tredje
set byter man sida en sista gång.
I singel är banans utseende de inre linjerna på långsidorna och den bakre linjen ”baslinjen på
kortsidan (se bilden för singel nedan). Vid serve måste bollen gå förbi den främre
”servelinjen” i framplan annars är den ute. Servarna går alltid diagonalt. Vid jämn poängsiffra
på servaren servas bollen från högra rutan till motsatta sidans högra ruta, och vid udda
poängsiffra från den vänstra rutan till motsatta sidans vänstra ruta. Man har ett serveförsök.
Så länge en spelare vinner poäng så fortsätter den att serva. (I dubbel & mixed gäller lika
men att banan blir större, se den nedersta bilden på nästa sidan).
Siffervändare vänder enbart siffror och lägger sig inte i hur spelarna dömer bollar (vid
nybörjartävlingar likt Örebro Junior Tour, kan siffervändaren dock hjälpa till vid oklarheter).
Men helst dömer spelarna själva likt på vanliga regionstävlingar. Spelarna dömer sin egen
planhalva. Är man alldeles för osäker – spela om bollen.
När matchen är slut tackar man motståndare och siffervändare och lämnar in
matchprotokollet i sekretariatet.
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