
REGULAMENTO DE BÁDMINTON PARA DOBRES OU MIXTOS

• CANCHA DE BÁDMINTON PARA DOBRES E MIXTOS:

• REDE: Está colocada no medio da cancha a unha altura aproximada de 1´55 cms. e pola 
parte de arriba ten unha banda branca de entre 3 e 6 cms. de ancho.

• XOGADORES/AS: Chámase parella servidora á que saca e parella restadora á que 
recibe. Dentro da parella servidora hai xogadora PAR e xogadora IMPAR, e sucede o 
mesmo na parella restadora.

• SAQUE OU SERVICIO: 

1. Ao principio dun partido decídese por sorteo que parella empeza sacando. O árbitro 
coloca o volante apoiando as plumas enriba da banda branca da rede e déixao caer. Cara 
onde apunte a cabeza do volante, a parella pode decidir entre sacar ou lado do campo. A 
outra parella quédase coa opción que non elexíu a primeira. 

2. A parella que comeza sacando nun xogo só ten a posibilidade dun saque. Cando esa 
parella perde o saque, no que quede de xogo sempre terán dous saques cada parella.

3. Ao comezo dun xogo, con puntuación 0-0, a/o xogador/a que comeza sacando e 
recibindo no lado dereito son PARES e os/as que se sitúan no lado esquerdo son 
IMPARES.

4. Cando unha parella ten puntuación 0 ou par, saca ou recibe o/a xogador PAR da parella.

5. Cando unha parella ten puntuación impar, saca ou recibe o/a xogador IMPAR da parella.
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6. SEMPRE que unha parella recupera o saque, saca desde o lado dereito. Saca PAR se a 
súa puntuación é par ou IMPAR se a puntuación da parella é impar. 

Recibe no lado dereito PAR se a puntuación da parella que recibe é par. Recibe IMPAR 
se a puntuación é impar. 

* Cada parella fíxase na súa puntuación para saber quen ten que sacar e recibir cando se 
cambia de saque.

7. Mentres unha xogadora da parella gañe punto co seu saque, segue sacando e vai 
alternando as áreas de saque. No momento en que esa xogadora perde co seu saque, se 
hai unha segunda opción de saque ten que sacar o seu compañeiro desde o outro lado, e 
ten que recibir quen non recibiu no saque anterior.

* Non pode recibir dúas veces seguidas a mesma xogadora dunha parella.

8. O saque, polo tanto, faise en diagonal e o volante ten que entrar na área de saque 
contraria. Se non chega pero a restadora devólveo, continúa o xogo. 

* So pode restar a xogadora da parella que lle corresponda. Se resta a outra, é punto para 
a parella que sacou.

9. A servidora non poder sacar se a restadora non está preparada para recibir o saque. 

10. As xogadoras servidora e restadora teñen que estar dentro das áreas de saque que 
corresponda, cos dous pés apoiados no chan e sen moverse. A súas parellas poden estan 
onde queiran, sen molestar o saque.

11. O saque correcto faise dentro da área de saque correspondente, cos dous pés apoiados no 
chan, collendo o volante polas plumas e deixándoo caer; hai que golpealo coa raqueta 
por debaixo da cintura antes de que o volante caia ao chan. O volante ten que chegar a 
área de recepción que corresponda.

12. O volante pode dar na banda branca da rede e será válido se chega a área de recepción 
que corresponda correctamente.

13. Ao rematar cada xogo, comeza sacando no seguinte xogo a parella que gañou o xogo 
anterior.

• VOLANTE QUE CAE NA LIÑA: Considérase dentro da cancha.

• SISTEMA DE PUNTUACIÓN:

1. NÚMERO DE XOGOS: Xógase o partido ao mellor de 3 xogos.

2. PUNTOS NUN XOGO: Normalmente xóganse 15 puntos en cada xogo, coa seguinte 
excepción:

Se hai empate 14-14: pódese seguir ata 15 puntos ou xogar 3 puntos máis, ata 17 puntos. 
Decide a parella que antes chegou aos 14 puntos.

3. COMO FACER PUNTO: só pode anotar punto a parella que está en posesión do saque e 
gaña. Mentres siga gañando, sigue en posesión do saque.

4. CAMBIO DE SAQUE: Cando a parella agota as súas opcións de saque e perde, NON HAI 
PUNTO para ningunha parella, hai cambio de saque.

• CAMBIO DE LADO NA CANCHA: As parellas cambiarán de lado na cancha

1. Ao remate de cada xogo.

2. Se hai que xogar o 3º xogo definitivo, cando unha das parellas chegue a 8 puntos.
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• EXEMPLOS DE ORDE NO SAQUE:

COMEZA O PRIMEIRO XOGO:

No sorteo de comezo do partido, gaña a parella AB e elixen saque. A xogadora A é par e a 
xogadora B é impar.

A parella XY elixe lado do campo e deciden que X sexa par e Y impar.

O tanteo é 0-0, polo tanto saca A desde o lado dereito e recibe X no lado dereito.

Unha vez realizado o saque, non hai ninguna orde establecida. A única norma é que só pode 
darse un golpe en cada lado da pista.

Posibilidade A: gaña o punto a parella AB. Marcador: 1-0.

Segue sacando a xogadora A, desde a área de saque esquerda e agora recibe na súa área  
esquerda a xogadora Y, porque antes recibiu X e non pode recibir dúas veces seguidas  
mesma xogadora.

Mentres siga gañando a xogadora A co seu saque, sigue sacando cambiándose de lado en 
cada punto.

Posibilidade B: perde a parella AB. Marcador 0-0.

Como é a primeira parella que saca neste xogo, só teñen unha opción de saque, polo tanto 
non hai punto para ningunha parella e recupera o saque a parella XY. Cando se recupera o 
saque sempre se saca desde o lado dereito e saca X porque é par e a puntuación da parella 
XY é cero. Recibe A porque é par e a puntuación da parella AB é cero. Polo tanto X executa 
a primeira opción de saque da parella XY
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Mentres X gañe co seu saque, segue sacando e anotando puntos a parella XY. Fagamos os 
seguintes supostos para o marcador:

1-0 para a parella XY: saca X desde o lado esquerdo e recibe B.

2-0 para a parella XY: saca X desde o lado dereito e recibe A.

3-0 para a parella XY: saca X desde o lado esquerdo e recibe B. Perde esta xogada XY. Hai 
que pasa á segunda opción de saque, que lle corresponde a Y.

O marcador segue 3-0 para XY, pero agora saca Y desde lado dereito(antes sacouse desde o 
lado esquerdo) e recibirá A (porque antes recibiu B). Perde a  parella XY. Como xa efectuou 
as dúas opcións de saque, non hai punto para ningunha parella e recupera o saque AB.  

Continuación do xogo coa recuperación do saque por parte de AB e marcador 0-3:

Saca X a súa primeira opción de saque (XY ten 0 puntos e X é par) desde o lado dereito e 
recibe B (AB ten 3 puntos e B é impar) no seu lado dereito.

Gaña a parella XY.

1-3 no marcador. Segue sacando X desde o lado esquerdo e recibe A no lado esquerdo.

Perde a parella XY.

Segunda opción de saque por parte de Y: saca Y desde o lado dereito(antes sacou X desde o 
esquerdo) e recibe B (antes recibiu A).
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CONCLUSIÓN: Polo tanto a NORMA é que, cando unha parella recupera un saque, SEMPRE 
saca desde o lado dereito a xogadora par se a puntuación da parella é 0 ou par, ou ben a xogadora 
impar se a puntuación da parella é impar; restará no seu lado dereito a xogadora par se a súa 
puntuación é par ou ben a xogadora impar se a puntuación é impar.

Mentres unha xogadora da parella gañe co seu saque, segue sacando cambiándose de lado e 
restando a xogadora que non restou anteriormente. AS NORMAS son:

1. non se pode sacar dúas veces seguidas desde o mesmo lado e,

2. non pode recibir dúas veces seguidas a mesma xogadora da parella.

A primeira parella que saca nun xogo só ten unha opción de saque, a partir de aí teñen as dúas 
parellas dúas opcións de saque. Se Y tiña a primeira opción de saque e perde, a segunda opción de 
saque execútaa X e ten que sacar desde o lado no que non sacou Y. Ten que recibir a persoa da 
parella que non recibira no saque anterior.
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