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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

BBaaddmmiinnttoonn  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 55 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb- Jiří- Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: sport, dvouhra, čtyřhra 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:1 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: hřiště, louka tělocvična 

   6.  Věk účastníků:VS, S, R , OSJ, OSS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: 2 – 4 rakety, opeřené míčky, síť  

   8.  Potřebný čas: 1 – 2 hod 

   9.  Počet účastníků: 2  nebo 4 

 10.  Datum vzniku: 23.4. 2005 

 11.  Pramen inspirace: I.Slatkovský: Netradiční kolektivní sporty, OBR+ R speciál 
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Badminton lze zařadit mezi netradiční sporty,které ve své rekreační podobě  nejsou náročné na 
vybavení nebo hřiště.. Při tom jde o sport olympijský, který ve  svém závodním provedení je 
sportovně velice náročný. Má všechny předpoklady pro to, aby ho skauti přijali do svého 
repertoáru na táborech, v okolí klubovny, nebo na víkendovkách  
 

1) Prostuduj pravidla na 3.straně 

2) Opatři 2 – 4 rakety , sadu opeřených míčků a badmintonovou síť, 
vhodné místo se stojany na síť (hříště, louka, tělocvična) 

3) Získej, přesvěč pro provedení turnaje nebo zápasu spoluhráče¨ 

4) Zorganizuj hru , řiď její průběh, sám se zúčastni 

 15.  Hodnocení úkolu 

1. studium pravidel – znalost nazpaměť ( 10 b) 

2. zajištění veškerých potřeb pro provozování hry  (10 b) 

3. zajištění hráčů pro zápas nebo turnaj ( za každého 1 b,  

      max. 30 b) 

4. za každý sehraný zápas máš 1 b, za tebou vyhraný : 5 b 
(maximálně 50 S) 

 

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                                  DOSAŽENÉ BODY 
                               %Ú =  ---------------------------------------. 100                                                           
                                                            100       

 
 
PRAVIDLA BADMINTONU: 
1. Hra je určena  pro dvojice či čtveřice  a jejím účelem je zabránit soupeři odehrát  opeřený míček  
    podle pravidel. 
2. míček sše odpaluje raketou , která je menším a lehčí než tenisová 
3. Hřiště pro dvouhru je obdélník  asi 13 x 5  m , rozdělený na dvě poloviny  sítí vysokou 150  
    cm,Pro čtyřhru se šířka hřiště rozšiřuje o 1 m.  
4.V zadní části pole  je vyznačeno levé a pravé podací pole.Zadní 2/3 pole  jsou rozděleny na  
   poloviny  
5.Hra se zahajuje podáním – úderem nejdříve zb pravé části zadní čáry úhlopříčně přes síť do  
   pravého soupeřova podacího pole 
6.Podává-li jeden hráč vícekrát za sebou , střídá podání z levém a pravé strany. 
7. Podání musí být provedeno  spodním úderem ( pod úrovní pasu) 
8. Podává vždy hráč, který  v předchozí výměně neudělal chybu. 
9. Bod může získat pouze hráč, který  podával (hraje se se ztrátami) 
10.Tečuje-li při podání míček síť, podání se opakuje, dvojchyba znamená ztrátu podání. 
11.Během hry může míček tečovat síť,ale nesmí se dotknout země. . 
12.Odpal nesmí být proveden rámem rakety. 
13.Raketa nesmí přesáhnout nad pole soupeře. 
14.Utkání se hraje na dva vítězné sety , set se hraje do 15 bodů, k vítězství stačí rozdíl jediného  
     bodu 
 
  

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


