Bijlage 7
(vanaf 11 augustus 2006)

MINIBAD, BADMINTON VOOR U9
1. SPEELVELD EN MATERIAAL
1.1

1.4
1.10

Het speelveld moet een rechthoek zijn en uitgezet worden met 40 mm brede lijnen zoals in figuur A uit de
spelregels van badminton. Het onderstaande speelveld voor enkelspel zoals in figuur J moet gebruikt
worden voor Minibad.
De palen moeten gemeten vanaf de vloer 1,40 meter hoog zijn en zij moeten recht blijven staan wanneer
het net opgespannen is zoals aangegeven in spelregel 1.10.
De bovenkant van het net moet respectievelijk in het midden en boven de zijlijn voor dubbelspel 1,372
meter en 1,40 meter boven de grond hangen.

Opmerking: Voor onderstaande figuur

= speelveld

Voorste serveerlijn

4.
4.1

7.

= serveerzone

Achterste serveerlijn

RACKET
Het racket zal een frame zijn niet langer dan 600 mm en niet breder dan 230 mm dat bestaat uit de
belangrijkste delen zoals beschreven in spelregels 4.1.1 tot 4.1.5 en geïllustreerd in figuur C uit de
spelregels van badminton.
4.1.5 Het verbindingsstuk (indien aanwezig) verbindt de steel met het blad.

TELLING

7.2 De partij die het eerst 15 punten scoort, wint de game.
7.3 De partij die een rally wint, scoort een punt. Een partij wint een rally wanneer de tegenstander een fout maakt
of wanneer de shuttle niet langer in het spel is omdat deze de vloer raakt binnen de speelhelft van de
tegenstander.
Spelregels 7.4 en 7.5 zijn niet van toepassing.

8.
8.1

9.

WISSELEN VAN SPEELHELFT
Spelers moeten van speelhelft wisselen :
8.1.3 in de derde game zodra één der partijen 8 punten heeft gescoord.

SERVICE

Spelregels 9.1.2 en 9.5 zijn niet van toepassing.

10. ENKELSPEL
10.1

10.3

Serveervakken
10.1.1 De spelers moeten de service slaan vanuit, en ontvangen in hun respectievelijke serveervakken
10.1.2 Niet van toepassing
Scoren en serveren
10.3.1 Als de serveerder een rally wint (regel 7.3), scoort de serveerder een punt. De serveerder moet dan
opnieuw serveren vanuit zijn serveervak.

11. DUBBELSPEL
Dubbelspel wordt niet gespeeld in MiniBad

12. OPSTELLINGSVERGISSINGEN
Spelregel 12.1.2 is niet van toepassing.

13. FOUTEN
Spelregel 13.2.3 en 13.3.9 zijn niet van toepassing.

16. ONONDERBROKEN SPEL, WANGEDRAG, STRAFFEN
Spelregel 16.2.1 is niet van toepassing

