V meste

V prírode

Na piesku

Pravidlá pre
AirBadminton je vonkajšia verzia bedmintonu, pre ľudí všetkých vekových
skupín. Bedminton je populárny, zábavný a inkluzívny šport s viac ako 300
miliónmi aktívnych hráčov na celom svete. Je športom pre život a podporuje
zdravý životný štýl. AirBadminton bol navrhnutý na hranie s existujúcimi
raketami, čo ďalej podporuje prístupnosť tejto hry. Novinkou je ale špeciálny
košík, s ktorým je možné hrať vo vonkajšom prostredí.

ZÁKLADY
AirBadminton má podobné pravidlá ako bedminton. Hlavný rozdiel je
v rozmeroch kurtu s dvojmetrovou mŕtvou zónou v prednej časti ihriska.
Ak košík dopadne do tejto oblasti, považuje sa to za chybu.

AKO HRAŤ HRU?
Môžete hrať v troch formátoch:
Dvojhra - 1 vs. 1
Štvorhra - 2 vs. 2
Triple - 3 vs. 3
Rozmery kurtu sú 16 x 5 – dvojhra, 16 x 6 – štvorhra a triple. Podáva sa
odkiaľkoľvek, ale minimálne 5 m od siete.
Košík musí byť zasiahnutý smerom nahor s oboma nohami pevne na
zemi. Podanie môže smerovať kdekoľvek na hraciu plochu protihráča, za
hranicu 2 m od siete.
Dvojhry a štvorhry sa hrajú rovnakým štýlom ako v bedmintone.
V triple platia rovnaké pravidlá, ale žiadny hráč nemôže košík odohrať
dvakrát za sebou.

POVRCHY
AirBedminton sa hrá na rovnom a bezpečnom ihrisku, na tvrdých povrchoch,
na tráve a v piesku. Vzhľadom na aerodynamiku košíka, by sa podľa
možnosti mali boky kurtu nastaviť priečne podľa prevládajúceho smeru
vetra, aby sa umožnilo najlepšie prúdenie vzduchu. Na piesku je výška siete
od povrchu ihriska 1,45 m v strede a 1,5 m nad bočnými čiarami. Pre
štvorhru a triple je to 1,5 m v strede a 1,55 m nad bočnými čiarami.

Bodovací systém
Bodovací systém odporúčaný BWF je na 3 víťazné sety do deviatich
bodov. Môže sa však použiť aj iné počítanie, tak aby vyhovovalo
požiadavkám hráčov.
Ak je skóre 8:8, strana, ktorá získa dvojbodový náskok ako prvá, vyhrá
set.
Ak skóre dosiahne 11 bodov, vyhrá strana, ktorá prvá dosiahne 12. bod.
Víťazná strana ma výhodu podania v nasledujúcom sete.
Hráči musia zmeniť strany v rozhodujúcom piatom sete vtedy, keď
niektorá strana získa päť bodov.

