
BÀDMINTON: ESPORT OLÍMPIC 
 

PRESENTACIÓ 

El 1981 començà la pràctica d’un nou esport a Catalunya: EL 

BÀDMINTON. 

Un reduït grup d’esportistes iniciaren, a Barcelona i a la Seu d’Urgell, 

el coneixement del nou esport amb entrenaments i preparació precaris. 

Les competicions, la creació de Clubs, l’ambient Badmintista, anaren creixent fins que 

el 1987 fou creada la definitiva Federació Catalana de Bàdminton. 

Havien passat sis anys de gestió, promoció i divulgació, amb un evident resultat 

positiu: Catalunya ha acollit el nou esport del Bàdminton amb entusiasme i interès. 

Les característiques del Bàdminton permeten que sigui un esport de competició o un 

divertiment per mantenir la forma física. Practicar el Bàdminton, per pur esplai, és 

enormement atractiu. No calen grans coneixements tècnics per iniciar-se en el Bàdminton, 

diferentment de com passa amb altres esports. L’aprenentatge és altament fàcil i ràpid. 

El Bàdminton es pot practicar a qualsevol edat. Per això és una activitat idònia per al 

manteniment físic de qualsevol persona, especialment d’aquelles que volen combatre la vida 

sedentària, l’stress, les tensions nervioses, etc. 

Com a esport de competició, és d’una bellesa plàstica increïble i proporciona a 

l’espectador un noble espectacle. Els esportistes d’alta competició són persones molt 

qualificades que requereixen un gran esforç, en llurs entrenaments i preparació física. 

Per a tots aquells catalans que vulguin iniciar-se en el Bàdminton, presentem aquest 

fulletó amb la intenció que, molt aviat, puguem assolir el nivell de practicants i de jugadors 

d’élite, a la qual Catalunya està acostumada en tots els esports olímpics. 

Federació Catalana de Bàdminton 

 

SÍNTESI HISTÒRICA 

Tot i que per a Catalunya resulta un esport nou, quant a la seva faceta de competició, 

quasi tothom ha practicat alguna cosa semblant al Bàdminton (especialment a les platges) i 

que a començament de segle era anomenat, aquí, el “passavolant”. Però el Bàdminton com a 

esport té la seva pròpia història al marge de l’anècdota del “passavolant”. 

Sobre els antecedents del Bàdminton hi ha molta cosa escrita i hi ha qui el situa en un 

joc semblant practicat a la Xina fa més de dos mil anys. Altres l’atribueixen a un exercici 

semiesportiu practicat pels inques, que era conegut amb el nom d’”Indiaca”. 

 Al segle XVII, ja amb 

documentació fiable, existia a 

Europa un joc similar. 

Tanmateix, cal situar els 

orígens de l’esport del 

Bàdminton en un joc 

practicat a l’Índia, anomenat 

“poona”, que uns militars 

anglesos importaren a 

Anglaterra el 1873. 

Un dia plujós d’aquell any i davant la impossibilitat de realitzar una altra activitat a 

l’aire lliure, oficials de l’exèrcit anglès, que coneixien bé el “poona”, decidiren “jugar”, per 

distreure’s, a alguna cosa semblant al “poona”. 

El volant fou improvisat amb un tap d’ampolla de xampany i plomes d’au. Això 

passava a Badminton House, domini del comtat de Gloucestershire, pertanyent al ducat de 

Beaufort. El resultat d’aquella diversió fou el naixement d’un esport incipient que prengué el 

nom de BÀDMINTON. 



Les primeres regles del joc foren publicades el 1877, i la primera Associació creada a 

l’efecte, la Badminton Association of England, data del 1893. La International Badminton 

Federation (IBF) fou creada el 1934 i agrupa actualment aproximadament un centenar de 

països, repartits pels cinc continents. La primera competició internacional, la Thomas Cup, en 

honor del President-fundador de la IBF, fou disputada el 1949. Aquesta competició és 

comparable a la Copa Davis en Tennis i està reservada als homes; el 1957 s’inicià l’Uber Cup, 

expressament per a dones. 

Tot i que els primers Campionats Oficials del Món, celebrats a Malmöe (Suècia), 

tingueren lloc el 1977, aquests campionats s’han anat realitzant oficiosament des del 1899, a 

través del torneig de més prestigi, anomenat All England Championsships, i que pot ser 

comparat en importància al Torneig de Wimbledon en Tennis. A Europa, les competicions 

més importants són: els Campionats d’Europa, la Copa Helvètica, la Ploma d’Or, els Jocs 

Nòrdics i els Campionats Open de Dinamarca, Suècia i Holanda. 

A Espanya el Bàdminton s’inicià a Galícia, introduït pels portuguesos, a final dels anys 

setanta. Aviat prengué força d’esport qualificat i començà l’expansió per tot l’estat espanyol. 

El Comitè Espanyol de Bàdminton, depenent – sorprenentment - de la Federació Espanyola de 

Pilota, comença a funcionar com a coordinador del Bàdminton a Espanya. 

El 1980, l’Associació Gallega, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Professors 

d’Educació Física, organitzà el primer curs d’entrenadors, celebrat a Madrid. Com a 

conseqüència d’aquell important primer pas, foren creats els primers Comitès Provincials de 

Bàdminton. De les nou províncies que respongueren immediatament, hi ha Barcelona i Lleida. 

El desembre de 1983, el CSD aprovà la creació de la Federació Espanyola de 

Bàdminton, i la primavera de 1984 se celebraren les primeres eleccions a President i junta 

Directiva. Com a conseqüència d’això, els Comitès Provincials passaren a anomenar-se i 

obrar amb capacitat de Federacions Provincials. Amb la creació de les Federacions 

Territorials, segons que estableix la Llei d’Educació Física i Esports, i arran del 

reconeixement de la Federació Catalana de Bàdminton per la Direcció General de l’Esport de 

la Generalitat de Catalunya, les Federacions Provincials es potenciaren sota el nom oficial de 

Delegacions Provincials de la Federació Catalana. 

La consagració final donada al Bàdminton a Espanya s’efectua quan és declarat 

ESPORT OLÍMPIC, amb competicions oficials a partir del 1992, en els JJ.OO. de 

Barcelona. 

 

ON PRACTICAR EL BÀDMINTON 

Sempre que sigui possible, és preferible practicar el Bàdminton en un Polisportiu, 

Gimnàs o sala coberta que permeti les dimensions de la pista més, almenys, un metre entre la 

línia exterior del terreny de joc i la paret o un altre obstacle. L’altura mínima d’un local tancat 

convé que tingui set metres. 

El Bàdminton de competició es juga en sales cobertes, però si es practica per esplai o 

com a exercici físic de manteniment, es pot jugar a l’aire lliure, sempre que disposem d’un 

petit espai sense obstacles, per posar-hi la xarxa. 

En ser lleuger, el material es pot portar perfectament al cotxe (xarxa i pals) i el 

muntatge en el camp o a la platja és fàcil i ràpid. Fins i tot en el cas de no disposar de la xarxa 

i els pals, es poden improvisar sense perdre gaire temps, utilitzant una corda com a xarxa i dos 

pals fixats al terra verticalment, emprant quatre cordes com a vents i pedres per tensar-les i 

deixar els pals en posició correcta. També hi podem jugar aprofitant patis interiors o zones 

enjardinades. 

La pràctica del Bàdminton a l’aire lliure ofereix, de vegades, dificultats, motivades per 

l’extrema sensibilitat i el poc pes del volant, que fa que els corrents d’aire afectin la seva 

trajectòria. Malgrat aquest inconvenient, els avantatges i les possibilitats que permeten de 

jugar-hi són molts, tant en terrenys durs com tous, i no suposa molèsties a la resta de persones 

que puguin estar prop del lloc de joc, atès que rarament el volant surt dels límits del terreny de 

joc. 



 

EL TERRENY DE JOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Està limitat per línies de quatre centímetres d’ample. Excepte per a la línia mitjana que 

delimita la zona de la sacada de la banda dreta amb la zona de sacada de la banda esquerra, 

cada línia forma part de la superfície delimitada i està traçada en el seu interior. Hom traça la 

línia mitjana repartint la seva amplada entre les dues zones de sacada. Sempre formarà part de 

cada zona de sacada. 

Per a individuals, el terreny està delimitat per les línies laterals interiors i la línia de 

fons exterior. Per a dobles, el terreny està limitat per les línies exteriors. 
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LA XARXA I ELS PALS 

La xarxa ha de ser de malla de corda fina o fibra artificial, necessàriament de color 

fosc. La malla ha de tenir el fil d’un gruix uniforme. Els quadres que conformen la malla de la 

xarxa, han de tenir entre un mínim de 15 mm i un màxim de 20 mm. La vora superior de la 

malla portarà una cinta blanca doblegada, de 7,5 cm. 

Per l’interior de la cinta passa un cordill o cable per tensar la part superior de la xarxa, 

i haurà de quedar al mateix nivell de la vora superior dels pals. Els laterals de la xarxa, també 

hauran d’estar protegits per la mateixa cinta blanca, disposant d’uns forats o ullets pels quals 

passarà una corda la qual, lligada al pal de dalt cap avall, tensi la part inferior de la xarxa. 

La xarxa reglamentària mesura 76 cm. d’ample i 6,20 m. de llarg. Es col·loca 

verticalment sobre la línia central del terreny de joc, per dividir-lo en dues meitats iguals. 

L’altura de la xarxa és d’1,524 metres en el centre del terreny de joc, mesurat des del sòl a la 

vora de la cinta blanca superior de la xarxa. En la posició de la xarxa sobre els pals, ha de 

mesurar des del sòl 1,55 metres. 

Els pals hauran de ser preferiblement metàl·lics i tindran una altura d’1,55 metres. Han 

de ser ferms i forts per mantenir la xarxa estesa i tensa. Es col·locaran en els dos extrems de la 

línia central del terreny de joc. 

Per més comoditat, els pals poden portar incorporats el contrapès necessari i dues 

rodes per transportar-los fàcilment. 

 

LA RAQUETA 

Constitueix l’instrument més important 

de tot l’equip. Per escollir la raqueta cal tenir en 

compte el pes, el material del qual estan 

compostos el marc i la canya, l’equilibri del pes 

i el gruix de l’empunyadura. 

Actualment quasi totes les raquetes són metàl·liques (la fusta pràcticament no s’usa) i 

porten components de diferent mena: grafit, carboni, bor, etc. 

Hi ha diverses marques de raquetes en el mercat, amb preus que varien segons la 

qualitat. El pes màxim aconsellat és de 120 gr., amb el cordatge inclòs. Hi ha raquetes per a 

alta competició, de gran flexibilitat i qualitat, amb un pes entre 75 y 80 gr. 

El cordatge és especial per a Bàdminton, el més prim dels esports de raqueta i cal 

tensar-lo entre els 4, 5 kg. i els 10 kg. El cordatge pot ser reparat sense necessitat d’encordar 

tot el marc. 

 

EL VOLANT 

El volant pesa de 4,74 a 5,5 gr. Té 16 plomes fixades sobre una base de suro-cap de 

2,54 a 2,86 cm. de diàmetre. La longitud de les plomes és de 6,4 a 7 cm. Hi ha dos tipus de 

volants: el de plomes i el de niló o de plàstic. Per la seva durada i la seva resistència més 

elevada recomanem, per jugar, a nivell d’iniciació el de niló. El volant de plomes s’utilitza 

generalment en les competicions d’alt nivell Per saber si la velocitat del volant és correcta, 

hem de fer la prova següent: 

 Ens col·loquem en un dels extrems del camp, amb el peu oposat a la mà que sosté la 

raqueta trepitjant la línia de fons. 

 Colpegem el volant amb força per sota de la cintura, fins l’altre extrem del camp, 

intentant que el volant passi aproximadament a un metre per damunt de la part 

superior de la xarxa i seguint una trajectòria paral·lela a les línies laterals del camp. 

 Si el volant cau a una distància entre 53 i 90 cm. de la línia de fons, la seva velocitat és 

correcta. 

 

 

 



REGLAMENT DE JOC 

 

L’encontre 

Els encontres poden ser individuals, dobles o mixts. Es disputen a dos sets guanyats. 

En cas d’empat a 1-1, es disputa un tercer set. 

En homes, en el set de desempat es canvia de camp al punt vuit i en dones al punt sis. 

El set d’homes és a 15 punts. Si s’arriba a un 13-13, el jugador que hi ha arribat primer 

pot optar, si vol, a un desempat a cinc punts; si arriben a 14-14 l’opció serà de tres punts. 

 El set de dones és a 11 punts. En cas d’empat a 9-9, la jugadora que hi arriba abans té 

opció a desempatar a tres punts. Si arriben a l’empat a 10-10, l’opció serà de dos punts. 

En els dos casos, si s’opta pel desempat assenyalat, el set d’homes acabarà als 18 i 17 

punts respectivament, i el de dones a 12 punts. 

Només anota punt el jugador que té en el seu poder la sacada. En el cas contrari, 

solament es produeix un canvi de sacada. 

 

L’encontre d’individuals 

S’inicia amb la sacada, que es fa des de l’àrea de servei de la banda dreta a l’àrea de 

servei diagonalment oposada. 

Si comet falta el qui rep, continuarà sacant el mateix, però ara des de l’àrea de servei 

de l’esquerra. 

Si comet falta el qui serveix, perdrà la sacada, la qual passarà a l’adversari. Les 

sacades sempre es fan tenint en compte la puntuació pròpia. Amb puntuació parella, els 

jugadors serveixen de la banda dreta; amb puntuació imparella, de la banda esquerra. 

 

L’encontre de dobles 

Les sacades es fan en diagonal començant per l’àrea de servei dret. En l’encontre de 

dobles cada equip té dret a dues sacades (una per cada jugador), excepte a l’inici del joc. 

Així, si el jugador servidor comet falta, el seu company haurà de servir; si novament 

comet falta, la sacada passa a l’equip contrari. Si en servir aquests la banda rebedora comet 

falta, marquen un punt i aleshores els qui serveixen canvien entre ells d’àrea de sacada i 

aquesta es farà des de l’altra banda pel mateix jugador que ho havia fet abans. En recuperar la 

sacada, aquesta és realitzada sempre 

per la banda dreta. Cap jugador no 

pot rebre dues sacades consecutives 

en el mateix joc. 

 

La sacada 

S’ha de fer de manera que el 

cap de la raqueta estigui, en el 

moment del cop, més baixa que la 

mà del servidor que agafa la raqueta. 

En el moment del cop, la raqueta no 

ha de sobrepassar la cintura. 

 

Les faltes 

1. Servir per damunt de la cintura o si el cap de la raqueta, en colpejar, està per sobre de la 

mà que la sosté. 

2. Si en servir, el volant cau fora de l’àrea de sacada corresponent. 

3. Si en el moment de la sacada el servidor, o el que rep, estan fora de l’àrea que els 

correspon. 

4. Si durant el joc el volant cau fora del camp. 

5. Si es colpeja el volant en camp contrari. 

6. Si durant el joc, un jugador toca la xarxa o els pals. 



7. Si el volant o a la raqueta d’un jugador queda atrapat a la xarxa, o bé si es colpeja dues 

vegades consecutives en el mateix camp. 

8. Si un jugador fa obstrucció. 

 

 

LA TÈCNICA BÀSICA 

 

La presa de raqueta 

Per agafar bé la raqueta hem de 

realitzar, sobretot al principi, una operació molt 

senzilla. Col·locar l’empunyadura amb el marc 

perpendicular al sòl. En aquesta posició, es 

prem la raqueta tancant els dits i col·locant el 

polze en posició entre l’índex i els altres dits. 

Aquesta presa és la fonamental i amb ella es 

poden realitzar cops d’amunt (llargs i alts al 

fons, deixades i rematades), cops d’avall 

(sacada, llargs i alts al fons, deixades i 

devolució de rematades) i cops amb la posició 

de la mà horitzontal (cops llargs i estirats). 

La presa fonamental té una variant quan 

es colpeja d’amunt, per sobre del cap, amb la 

raqueta horitzontal al sòl. S’utilitza quan es rep 

el volant per la banda esquerra i no volem 

emprar el cop de revés. Per al cop de revés 

creuem el braç; per davant de la cara, de manera que en el moment de l’impacte el dors de la 

mà es dirigeixi cap endavant. 

La raqueta cal agafar-la amb fermesa, amb la mínima tensió, fins una mica abans de 

rebre el volant, moment en el qual l’agafarem molt fort per, immediatament després de 

l’impacte, tornar a relaxar la tensió 

de la premuda. 

 

L’execució del cop 

En Bàdminton, l’impuls per 

colpejar el volant s’ha de fer amb un 

moviment de rotació de l’avantbraç. 

El joc de canell té una gran 

importància per a poder modificar la 

velocitat i la direcció del volant en el 

darrer moment. 

 

Posició base de joc 

Com que el Bàdminton és un joc 

molt ràpid, és importantíssim adoptar 

una posició preparatòria per entrar com 

més aviat millor en acció, en qualsevol 

sentit. D’acord amb això, el jugador 

haurà de tenir els peus preparats i a la 

mateixa altura; el pes del cos repartit 

sobre els peus. El jugador es mantindrà 

sobre les puntes amb les cames lleugera-

ment flexionades i el tronc inclinat cap 

Pressa de dreta 

Pressa de revés 



endavant; la raqueta es mantindrà l’altura de les espatlles. 

 

Col·locació en el camp 

En el transcurs del joc, el jugador ha de procurar, sempre i després de cada acció, 

ocupar el centre del terreny. El lloc serà sobre la línia central, aproximadament a 1,5 m. 

darrera la línia de servei. 

 

Posició enfront la recepció de la sacada 

Com que en aquest cas el desplaçament acostuma a ser cap endavant o cap enrera, la 

posició del jugador serà, avançant la cama contrària al braç que manté la raqueta, carregant 

fonamentalment el pes del cos sobre aquesta cama. El jugador se situa en aquesta posició a la 

zona de servei, a dos metres aproximadament de la línia de servei. 

En el cas de servei de dobles, el jugador s’haurà de col·locar a uns 50 cm. de la línia de 

servei i amb la raqueta per damunt del cap. 

 

Posició del jugador enfront la rematada 

El jugador es col·locarà a la meitat del terreny, adoptant la posició base de joc amb les 

cames una mica més separades i la raqueta situada davant del cos i per sota de la cintura. 

 

Els desplaçaments 

Per estar situat correctament en el camp, cal que 

després de cada cop el jugador torni a la posició central de 

base i adopti la postura d’espera per entrar novament en 

acció. Normalment, realitzant un sol pas bé cap endavant, 

enrera o lateralment un jugador cobreix part de la superfície 

del camp. A aquesta zona del camp que es cobreix sense 

haver de desplaçar els dos peus, l’anomenem el cercle 

cobert. 

 Quan el volant surt de l’àrea d’aquest cercle, és 

obligat fer més d’un pas, i aquests han de ser molt ràpids per 

poder arribar a temps d’executar el cop correctament. 

Normalment, en el cas de diversos passos, els primers seran curts i el darrer més llarg, i ens 

situarà en el lloc adequat per rebre el volant. En el cas d’un desplaçament que obligui a 

colpejar de revés, el darrer pas es farà amb el peu corresponent al braç que colpeja, creuant-lo 

per davant. 

 

 

Les sacades 

En el 

Bàdminton, 

la sacada és 

una acció 

defensiva, 

però té una 

importància 

fonamental, 

ja que per 

marcar punts 

cal estar-hi en 

possessió. 

A 

causa de les 

limitacions 



que imposa el reglament, sobretot a l’àrea de servei, en el joc d’individuals o de dobles la 

sacada serà diferent. Així, per a encontres d’individuals és preferible efectuar sacades llargues 

i, en canvi, en dobles predominaran les sacades curtes i arran de la xarxa. 

 

El jugador que serveix, es col·locarà dins la seva àrea de servei, més o menys a 1,5 

metres de la línia de sacada. El moviment del braç que colpeja és d’enrera cap endavant; 

l’impacte al volant es realitza entre el genoll i el maluc. 

 

Els cops de base 

 Segons la trajectòria que es vulgui al volant, distingirem quatre cops de base: aquests 

són el “clear” o cop de trajectòria alta i al fons del camp; la deixada, la rematada i el drive o 

cop de trajectòria llarga i horitzontal. 

 Tots ells es poden realitzar tant en cops per la banda dreta com de revés. Així mateix, 

la forma d’executar el cop del “clear” deixada o rematada és idèntica: és al final del moviment 

amb l’acció del canell i l’inclinació del cap de la raqueta que es decidirà el tipus de cop que es 

vulgui fer. 

És fonamental aprendre-ho bé, ja 

que així el contrari no sabrà fins el 

darrer instant què és el que es farà. El 

lob i la deixada es poden fer tant amb 

cop damunt com davall; el drive es 

colpeja a l’altura del maluc i la rematada 

solament damunt. 

Per a l’execució del “clear”, la 

rematada i la deixada damunt, s’utilitza 

el mateix moviment; solament es 

diferencien en l’acció final del canell. El 

jugador s’ha de situar de manera que el volant es trobi lleugerament endavant i per damunt de 

l’eix vertical del cos; el braç, que sosté la raqueta és portat cap enrera, flexionat, amb el colze 

a l’altura de l’espatlla; en aquesta posició, la raqueta es troba situada darrera l’espatlla. Per 

colpejar el volant, llançarem el braç cap endavant. En el moment de l’impacte, el braç estarà 

estès per damunt i per davant del cap. 

Sempre cal 

buscar que el cop 

sigui efectuat a la 

màxima altura i 

que tot el cos 

participi de l’acció 

carregant el seu 

pes cap al peu 

avançat. 

Si el volant 

obliga a donar de 

revés podem, així 

mateix, tot i que 

amb més dificultat, 

portar a terme el “clear”, la rematada o la deixada per amunt. En aquest cas la cama avançada 

és la que correspon al braç que sosté la raqueta; que es col·locarà creuant per davant del pit, 

amb el colze per damunt de les espatlles. 

Generalment cal procurar, sempre que sigui possible, colpejar el volant el més alt 

possible i per això haurem d’efectuar desplaçaments ràpids i situar el punt del cop en el pla 

vertical del cos i per damunt del cap. 

 

Trajectòria dels cops 

de base 



LA TÀCTICA BÀSICA 

Ateses les característiques del joc, les situacions tàctiques que podem crear són 

infinites. A més, com que hi ha tres modalitats - individual, dobles i mixts - les possibilitats 

tàctiques, en cada una d’elles, són diferents i, per tant, exigiran un aprenentatge per separat. 

En el joc d’individuals hem de destacar com a característiques la força personal, la 

resistència, el coratge i la voluntat de no donar mai un punt per perdut. 

El joc de dobles és, sobretot, un joc d’equip. Compta més el sistema que utilitzem que 

no la iniciativa personal. En dobles mixts, tot i que sembli que la dona té un paper secundari, 

quan la parella està ben compenetrada és la dona la qui aconsegueix més nombre de punts. 

L’home, amb el seu joc d’atac a ultrança, prepara els punts perquè la seva companya remati la 

jugada. Generalment, en el joc de dobles haurem de tenir sempre en compte: la bona entesa 

amb la parella, l’amistat, no discutir mai sobre el terreny de joc, descobrir el punt més feble de 

l’adversari i concentrar el joc sobre ell. 

 

L’atac i la defensa 

Atacar és fer descendir el volant en el camp de l’adversari, de manera que es vegi 

obligat a colpejar-lo per sota de la xarxa. Defensar és quan enviem el volant molt alt i al fons 

del camp contrari. 

Per passar a l’atac, si el volant es troba més alt que la xarxa, farem descendir el volant 

mitjançant una rematada, una deixada o un drive. Si el volant es troba per sota de la xarxa, 

l’enviarem a l’altre camp amb una deixada evitant, sempre que puguem, el lob. 

 

La tàctica del joc en dobles 

Per jugar a Bàdminton en dobles és un requisit bàsic que la parella es conegui a fons i 

es reparteixin les responsabilitats, després d’un profund estudi a través de l’entrenament. 

D’aquesta manera podem arribar a un acord on s’assenyali clarament la funció de 

cadascú, per tal de saber en cada moment en quin lloc han de trobar-se i, en els casos de dubte, 

qui ha d’intervenir. 

 

Sistemes de joc 

1. Endavant-enrera. En 

aquest sistema un jugador 

es troba davant, prop de 

la xarxa, i l’altre se situa 

endarrera; durant el joc, 

el jugador avançat recull 

tots els volants que es 

presenten entre la xarxa i 

la línia de servei curt. La 

resta de volants els recull 

el jugador ressagat. 

Aquest sistema s’utilitza quan hi ha diferència accentuada de forces entre els dos 

jugadors. El jugador ressagat ha de ser potent i bon atacant; el jugador avançat és un bon 

tècnic i un bon defensor. 

El sistema de joc endavant-enrera, per les seves característiques, és la tàctica 

específica del joc de dobles mixts. És un joc ofensiu on el jugador ressagat ataca sempre molt 

fort i l’avançat atura els enviaments febles o pròxims a la xarxa. 

2. En paral·lel. Els dos jugadors se situen a la mateixa altura, cobrint cada un la meitat del 

camp. 

És un sistema defensiu en el qual els jugadors es col·loquen a la meitat del terreny de 

joc, jugant amb la mà baixa i interceptant els volants per damunt de la xarxa. 



3. Mixt. És una combinació dels dos sistemes anteriors. Es realitza jugant el sistema 

enrera-endavant quan s’està atacant, i en paral·lel quan es defensa. En el transcurs del 

joc, els dos jugadors canvien de lloc segons que s’ataqui o es defensi. 

Normalment, és el jugador avançat el qui marca la posició en el camp, i es col·loca 

sempre a la banda més allunyada del volant. El jugador ressagat es col·locarà sempre a l’altra 

banda. 

 

Utilització dels cops en Individuals i en Dobles 

 

Cop Individual Dobles 

Sacada Llarga i alta. 

Variant: sacada curta i eventualment 

sacada en drive per sorprendre. 

Curta i cenyida a la xarxa. 

Variants: drive o sacada alta per 

sorprendre. 

“Clear” Molt utilitzat. S’alternen “clears” 

ofensius i defensius. 

Un “clear” defensiu no s’utilitza mai 

perfecte. 

Deixades S’alternen amb els “clears”. S’utilitzen sovint. Alternar deixades 

curtes i lentes amb deixades de 

rematada. 

Rematada S’utilitza quan el punt és segur. Sempre que sorgeixi l’ocasió. 

Drive Quasi no s’utilitza. És bo per a la 

devolució d’una rematada. 

És el cop més utilitzat. Ha de ser ràpid 

i baix. Evita que el contrari ataqui. 

Joc de xarxa S’utilitza molt. Ens serveix per alentir 

el joc i evitar l’atac. 

S’utilitza sovint. No tant com en 

individuals. 

En general Jugar el volant a l’espera del millor 

moment. 

Saber esperar. 

Atac a ultrança. Colpejar amb una 

preparació mínima. 

Atacar sempre. 

 


