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BADMINTON 
 

Članak 1. 
Natjecanje će se održati u muškoj i ženskoj konkurenciji. 

 
Članak 2. 

Natjecanje će se održati u pojedinačnoj konkurenciji, a ekipni plasman će se odrediti 
prema rezultatima pojedinačnog dijela. 

 

Članak 3. 
Igra se po kup-sustavu. 
U slučaju manjeg broja prijava igra se po skupinama, a završnica po kup-sustavu. 

 
Članak 4. 

Igra se na dva dobivena gema do 21. 
U slučaju velikog broja sudionika prva dva kola u natjecanju će se igrati na jedan gem do 
21. 

 
Članak 5. 

U slučaju da rezultat bude 20:20, igra se na dva razlike i maksimalno do 30. 
 

Članak 6. 
U slučaju da bude 1:1 u setovima, u trećem setu mijenjaju se strane kad jedan od igrača 
osvoji 11 bodova. 

 
Članak 7. 

Najbolja ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji odredit će se temeljem postignutih 
rezultata u pojedinačnom dijelu za dva najbolja natjecatelja vrednovanih sljedećim 
sustavom bodovanja: 

 
1. mjesto        10 bodova 
2. mjesto          8 bodova 
3. mjesto          7 bodova 
4. mjesto          6 bodova 
5. mjesto          5 bodova 
6. mjesto          4 boda 
7. mjesto          3 boda  
8. mjesto          2 boda 
9.-16. mjesto    1 bod. 
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U slučaju istog broja bodova, prednost ostvaruje ekipa koja ima bolje plasiranog 
pojedinca. 
U slučaju identičnih plasmana, prednost ostvaruje ekipa koja ima bolji omjer setova, 
zatim poena, a u slučaju da je sve identično, poredak se odreĎuje ždrijebom. 

 
Članak 8. 

Igra se plastičnim lopticama, osim ako jedan od igrača zatraži igranje pernatim lopticama 
te se u tom slučaju igra pernatim lopticama. 

 
Članak 9. 

Natjecatelji za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za nastup, bit će diskvalificirani. 


