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Atualmente é um esporte Olímpico e 
amplamente praticado em países 
orientais, tendo grandes jogadores 
em na China, Singapura, Malásia e 
Indonésia. 
Outros pólos bem desenvolvidos 
estão na Grã-Bretanha e Dinamarca.
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De acordo com a CBBd (2011), o Badminton 
consiste em um jogo praticado com raquetes e 
peteca, em uma quadra de 13,40m por 6,10m, 
dividida por uma rede fixada paralelamente às 
linhas de fundo e exatamente na metade do 
comprimento, dividindo a quadra igualmente A 
partida tem duração de três sets, sendo vencedor 
aquele que vencer primeiro dois sets. 
As formas de disputa são em Simples (masculina e 
feminina) ou em Dupla (masculina, feminina e 
mista). 
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Objetivo
O principal objetivo é fazer com 
que a peteca toque a quadra do 
adversário. Quando isso ocorre é 
considerado “ponto”. Os saques, 
no Badminton, sempre são 
realizados na diagonal, assim 
como no tênis de campo.
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O jogo
 O jogador que chegar primeiro aos 21 
pontos, vence o set. Caso o set empate 
em 20 a 20 joga-se até que um dos 
jogadores alcance dois pontos de 
diferença para o outro jogador ou 30 
pontos, mesmo sem essa diferença.
A partida tem duração de três sets, sendo 
vencedor aquele que vencer primeiro 
dois sets. As formas de disputa são em 
Simples (masculina e feminina) ou em 
Dupla (masculina, feminina e mista). 
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  Quadra de Badminton
A quadra de badminton varia em 
dimensões consoante o número de 
jogadores (individual ou pares), medindo 
13,4 metros em comprimento e 5,18 
metros em largura se for singulares, e 6,10 
metros se for em duplas.
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Equipamentos
Pena/Volante/Peteca de 

Badminton 

Esta deve ser feita de penas de 
ganso, 16 delas (se não for oficial 
ou em escalões mais novos pode 
encontrar também em plástico, 
que duram muito mais), pesando 
entre 4,7 a 5,5 gramas.
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Raquete de Badminton
A raquete de badminton normalmente 

é feita de materiais resistentes mas leves 
como fibra de carbono ou titânio, 
pensando cerca de 100 gramas. A sua 
medida máxima é de 68 centímetros de 
comprimento e é constituída por cordas 
entrelaçadas na vertical e na horizontal. 
Estas raquetes de badminton podem 
suportar desde 7 a 11 quilos de força.
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