PREFAȚĂ
Lucrarea de fa ă se adresează tuturor absolven ilor Universită ii Na ionale
de Educa ie Fizică i Sport, facultă ilor de Educa ie Fizică i Sport, colilor de
antrenori cât i studen ilor i jucătorilor care activează în zona badmintonului de
performan ă i agrement.
Având o experien ă de peste 26 de ani în badmintonul de performan ă, unde
am avut rezultate notabile cu elevii Palatului Na ional al Copiilor pe plan intern
i interna ional, am participat la 7 instruiri interna ionale „summer school”
pentru perfec ionarea în jocul de badminton. De-a lungul timpului, am efectut
lucrări de cercetare pentru ob inerea gradului I didactic, categoria I de antrenor
i masterat în „badmintonul de înaltă performan ă”. Aceste motive m-au
determinat să realizez un curs general al jocului de badminton.
Men ionez că la efectuarea lucrării m-am bazat i pe colaborarea unui grup
de speciali ti care au răspuns prompt de câte ori i-am solicitat. În primul rând,
doresc să-i mul umesc Pre edintelui Federa iei Române de Badminton, doamna
Animona Hu u, care m-a solicitat i a avut încredere că pot participa la
organizarea cursului de badminton i la efectuarea lucrării. În acela i timp,
mul umesc domnului tefan Nyari, Vicepre edintele F.R.Badminton, antrenor
emerit, care la solicitarea mea m-a monitorizat i coordonat pe tot parcursul
cursului. Îmi exprim recuno tin a fa ă de Corina Dan, antrenor, Director de
Comunicare Badminton Europe (2008-2014), trainer BWF „Shuttle Time” i a
domnului Mircea Agapi, profesor, antrenor emerit, care prin activitatea lor i a
lucrărilor date la F.R.Badminton, au fost reale surse în rezolvarea unor probleme
de con inut ale cursului. Consider că de-a lungul timpului sportivii de excep ie
antrena i de ei i studiile lor de specialitate sunt un patrimoniu pentru
badmintonul din România.
Mul umesc conducerii UNEFS, care mi-a dat tot sprijinul pentru
organizarea lec iilor practice i a stagiului cu absolven ii în cadrul cursului
pentru antrenori, cea de-a doua specializare, domnului Conf.univ. dr. Rare
Stănescu de la Catedra de Tenis, care m-a îndrumat i a participat efectiv la
predarea cursului i redactarea lucrării, dezvoltând unele capitole.
Apreciez sprijinul celor men iona i i a celorlal i
pasiona i ai
badmintonului, spa iul nepermi ând să-i nominalizăm, însă sper că acest curs va
fi de un real folos celor care vor să se ini ieze i să se perfec ionaze în jocul de
badminton.
Prof. Piţu Niculae
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BADMINTON
DISCIPLINĂ SPORTIVĂ COMPLETĂ

„Din rachetă în rachetă
Mingea face o navetă,
Prinsă ca-ntre două bice,
Jocul este să nu pice.”
Tudor Arghezi (Sporturile copiilor” 1942 – 1943).

CAPITOLUL 1
SCURT ISTORIC
Adevăratul strămo al jocului cu mingea din pene a apărut în Europa, în
secolul XVII, purtând denumirea de ”jeu volant”, adică ”jocul zburător”. La
început, a fost practicat într-un cadru restrâns, la cur ile regale i domne ti, de i
îmbrăcămintea în stil rococo influen a negativ dinamismul i amplitudinea
mi cărilor. Se spune că regina Suediei, Cristina (1626 – 1689), era o foarte bună
jucătoare de badminton. Se antrena zilnic, ca i sportivii de azi, pentru a practica
un joc cu lovituri precise i puternice, cu ajutorul cărora putea învinge i
adversari de sex opus.
Regulamentul jocului (valabil i în prezent, cu mici modificări) a fost adus
în Europa de ofi erii britanici care lucraseră în India, în jurul anului 1860. Acolo
se practica un joc foarte asemănător cu cel de astăzi numit “Poona”. S-a
constatat că acesta este de fapt jocul “Oibane“ practicat cu câteva sute de ani
mai devreme în Japonia.
Denumirea jocului Badminton provine de la prima întrecere oficială, care
a avut loc în anul 1872 în Anglia, organizată de prin ul Beaufort pe domeniul
său din Badminton House. De aici a primit denumirea sub care s-a făcut
cunoscut i îndrăgit în întreaga lume.
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În octombrie 1974, un grup de salaria i de la Institutul de Proiectări
ICPMRTU din Timi oara au cerut sprijin redac iei ziarului Sportul popular
pentru înfiin area unei federa ii de badminton i punerea ei în legătură cu alte
grupări precizând că în ora ul lor se practica badmintonul în mod organizat
începând cu anul 1970. La Timi oara exista încă din anii `63 – `64 un nucleu de
jucători de badminton.
Primele încercări de a organiza regulamentar competi ii de badminton au
fost făcute de casa copiilor din Târgu Mure , în decembrie 1975. La concursul
dotat cu Cupa 30 Decembrie, au participat elevi din 16 coli ale municipiului
Târgu Mure .
În 1976 Comitetul Jude ean UTC Mure organizează primul concurs
interjude ean de badminton dotat cu Cupa Mure ul la care au participat peste
100 de jucători i jucătoare din 12 jude e. În ianuarie 1977, are loc prima
competi ie bilaterală Timi oara – Târgu Mure câ tigată cu 7 – 2 de timi oreni.
Cu această ocazie se hotăre te popularizarea badmintonului pe plan local, cât i
în restul ării.
Răspândirea jocului s-a produs ca urmare a înfiin ării unor sec ii de
badminton, pe lângă asocia iile i cluburile sportive din Re i a, Cluj, Bucure ti,
Bra ov, Timi oara, Târgu Mure i Baia Mare.
Primele întâlniri interna ionale s-au derulat la Târgu Mure în decembrie
1979, între echipele de copii i juniori ale Casei copiilor (clubri ale copiilor) din
acest ora i forma ii similare din ora ul Zsombo a cărei reprezentativă era
campioana Ungariei, la copii. Din 1983, la Bucure ti, cu ocazia finalelor
campionatelor universitare, se înfiin ează Comisia Na ională de Badminton, în
cadrul Federa iei Române de Tenis.
Federa ia Română de Badminton a fost fondată pe 29 ianuarie 1990, apoi
s-a reorganizat în conformitate cu prevederile Legii Educa iei Fizice i Sportului
(Legii nr.69/2000). Pe plan interna ional, sportivii români au participat la
campionatele balcanice, europene i mondiale de seniori, iar la numai 2 ani de la
înfiin area federa iei, România a fost prezentă la Jocurile Olimpice de la
Barcelona, prin sportivul Florin Balaban.
Badmintonul din ara noastră a fost prezent la numai 10 ani de la înfiintare
i la campionatele europene i mondiale de juniori. Cele mai bune rezultate au
fost ob inute la Campionatul Mondial de Juniori din China (2000), locul 19,
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Campionatul European de Juniori din Polonia (2001), locul 11 i Campionatul
European de Juniori U 15 ani (2016), locul 5-8 la dublu fete, Kazan, Rusia.
La ora actuală badmintonul româneasc este în real progres, peste 500 de
jucători fiind legitima i la cluburile afiliate la Federa ia Română de Badminton,
estimându-se o dublare a numărului de jucători în următorii 2 ani.
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CAPITOLUL 2
ELEMENTE DE CONȚINUT
ALE BADMINTONULUI, CA JOC COMPLET

Având o vechime de peste 2000 de ani, sport olimpic, începând cu
Jocurile de vară de la Barcelona (1992), jocul de badminton este practicat pe
toate continentele globului, cu competi ii de anvergură, solicitând calită ile
motrice, agerimea reflexele i gândirea a nenumăra i practican i.
Prin caracteristicile sale tehnico-tactice i de regulament, precum i prin
deplasarea rapidă în teren care determină dinamica efortului specific, jocul de
badminton contribuie eficent la realizarea obiectivelor educa iei, a dezvoltării
fizice armonioase i a men inerii sănătă ii. Badmintonul, considerat un joc
complet, foarte rapid, mai ales prin viteza de zbor a mingii de pene care după
impactul cu racheta la o lovitura smash poate depă i 400 Km la oră, (recorduri
ob inute în competi ii oficiale de seniori), reprezintă cea mai rapidă viteză de
zbor a unei mingii într-un joc sportiv. Acestea determină o influen ă favorabilă a
jocului asupra sistemului nervos al practican ilor, explicată prin caracterul trofic
al frecven ei mari a impulsurilor senzitive care pornesc spre scoar a cerebrală de
la numeroasele lovituri asupra mingii cu racheta i a deplasării rapide în teren,
asigurând o excitabilitate optimă în zonele implicate în dirijarea i controlul
mi cărilor cu rol stimulator asupra proceselor psihice. În consecin ă în procesul
de pregătire i joc, va rezulta o plasticitate nervoasă optimă i se vor educa i
dezvolta calită ile psihice i de voin ă: capacitatea de concentrare i men inerea
aten iei, capacitatea de analiză i decizie rapidă, gândirea opera ională,
stăpânirea de sine i încrederea, voin a de a învinge etc. Nu întamplător marele
antrenor corean Lee Jae Bok men ionează că „elementul de baza în jocul de
Badminton este psihicul”. (Nyari tefan – Lucrare, Federa ia Română de
Badminton).
În esen ă ordinea calită ilor prioritare sunt: psihicul, îndemânarea, viteza,
for a, rezisten a. Luând în calcul numai latura psihică, aceasta fiind de fapt o
componentă de bază a educa iei, putem men iona câteva aspecte: hiba tuturor
copiilor, chiar i a unor tineri, este puterea de concentrare i în special
men inerea aten iei (învă ătorii cunosc foarte bine acest lucru). În jocul de
badminton atât timp cât mingea este în joc, aten ia tânărului este maximă atât
timp cât durează ac iunea de joc, apoi odată cu repunerea mingii în joc, tânarul
elev iar trebuie să fie cu „aten ia maximă” pentru urmărirea mingii, deci –
menținerea atenției. Pentru că nu are unde pasa, trebuie să trimită mingea repede
peste plasă, dar unde să trimită mingea? În spa iile libere din terenul advers.
Deci vom dezvolta capacitatea de analiză și decizie rapidă. În scurt timp, înva ă
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lovituri noi, apoi consolidându- i tehnica apar elemente de tactică - tânărul elev
gânde te anticipativ i repede - gâ ndirea operațională. Dacă gre e te o lovitură,
ori câ tigă un punct, trebuie să se stăpânească, să rămână calm – se dezvoltă,
stăpânirea de sine, autocontrolul.
Badmintonul, una dintea cele mai populare dicipline sportive din lume,
practicat de peste 250 de milioane de oameni la toate nivelurile de vârstă de la
amatori la înalta performan ă, pe un teren de aproximativ de 4 ori mai mic
comparativ cu terenul de tenis de câmp, este un sport complet, dezvoltând
calită i complexe, deosebit de solicitante pentru performan ă (Fig. 1).






Fig. 1. Teren de joc cu dimensiuni.

Terenul de simplu are 13,40 m lungime şi 5, 18 m lăţime
Terenul de dublu are 13, 40 m şi 6, 10 m lăţime
Înălţimea fileului la nivelul stâlpilor de susţiner este de 1,55 m.
Înălţimea fileului la mijlocul lungimii fileului este de 1, 524 m
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CAPITOLUL 3
TEHNICA JOCULUI DE BADMINTON
Considerăm că tehnica este o componentă de bază a jocului de Badminton
care cuprinde ansamblul ac iunilor motrice folosite pentru a efectua diferite
mi cări, specifice jocului, efectuate economic în vederea ob inerii unei eficien e
maxime.
Tehnica jocului fiind relativ accesibilă, face ca eficacitatea acesteia să
depindă în mare măsura de labilitatea proceselor nervoase excita ia i inhibi ia
precum i de dezvoltarea calită ilor motrice prioritare, acestea fiind îndemânarea
i coordonarea, viteza, for a i rezisten a. Pregătirea tehnică în lec ia de
antrenament reprezintă elementul de bază al jocului deoarece perfec ionarea
tuturor elementelor i procedeelor tehnice, automatizarea acestora, asigură
jucătorului un nivel ridicat al pregătirii tactice al unei gândiri creative adaptată
unui joc complex. De aceea în ini ierea elevilor în jocul de badminton se ine
cont de învă area, consolidarea, perfec ionarea i automatizarea elementelor i
procedeelor tehnico-tactice.
3.1. Pozi ia de bază (de a teptare)
Pozi ia de bază, de a teptare, fig.2, reprezintă atitudinea corectă a
corpului jucătorului aflat la primirea serviciului sau în timpul jocului când
a teaptă mingea de la adversar. Această „pozi ie de a teptare” permite
jucătorului să se deplaseze rapid în teren pentru a ajunge din timp la mingiile
trimise de adversar, prin efectuarea unui retur eficient în terenul jucătorului
advers. Jucătorul care prime te serviciul, (pentru dreptaci în jocul de simplu) se
va situa ceva mai aproape de linia mediană a careului de primire i la
aproximativ 2 m de linia de serviciu din fa ă, iar la primirea serviciului în careul
din stânga, jucătorul se va situa la aproximativ 1,5m distan ă, fa ă de linia
mediană a terenului, însă în a a fel încât să poată returna orice minge servită
scurt în apropierea liniei de serviciu de lâmgă fileu. Piciorul stâng va fi situat în
fa a piciorului drept (1/2 talpă), picioarele u or depărtate (la lă imea umerilor),
trunchiul pu in aplecat înainte, lobul rachetei fiind la nivelul pieptului în fa ă, cu
bra ul flexat din cot i u or depărtat de corp, spre înainte. La primirea serviciului
în careul din partea dreaptă a terenului, lobul rachetei este mai ridicat pentru
anihilarea eventualelor servicii razante primite între linia de mijloc a terenului i
partea stângă a corpului.(Aceasta mai ales la primirea serviciului în jocul de
dublu). Centrul de greutate al corpului este u or coborât, fiind distribuit – în
general – în mod egal pe ambele picioare prin flexia genunchilor.
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În timpul jocului, la primirea diferitelor lovituri, în func ie de ac iunea de
joc, jucătorul poate opta pentru o pozi ie înaltă, medie sau joasă ob inută prin
gradul de flexie al membrelor inferioare. De asemenea a teptarea mingei de la
adversar i pregătirea pentru lovitură poate

Fig. 2.Pozi ia de bază, de a teptare.
avea pozi ii diferite: piciorul drept (pentru dreptaci) poate fi înaintea piciorului
stâng (pozi ie pentru jocul de atac), sau picioarele pot fi pozi ionate paralel cu
fileul, mai depărtate decât lă imea umerilor, în pozi ie joasă la primirea unui
smash etc.
3.2. Priza rachetei
O priză corectă reprezintă modalitatea de a ine racheta în mână asigurând
jucătorului executarea loviturilor cu un randament maxim.
În jocul de badminton priza rachetei joacă un rol esen ial. O priză
incorectă nu permite învă area corectă a lovirii mingii, iar eliminarea unei
deprinderi gre ite devine mai târziu deosebit de dificilă i determină pierdere de
timp.
Racheta, când este inută corect, reprezintă de fapt „prelungire” naturală
a antebra ului. Jucătorul efectuează cu mâna i racheta o serie de elemente
deosebit de complexe. Priza rachetei trebuie să fie destul de comodă, în a a fel
încât să permită o gamă largă de mi cări în articula ia palmei. Pentru diferite
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tipuri de lovituri vom avea prize diferite fapt ce duce la o precizie mare a
loviturii sau la o execu ie puternică. În acest sens contribu ia antebra ului cu
bra ul prin mi cările de flexie-extensie i supina ie-prona ie amplifică executarea
corectă a procedeelor tehnice de lovire a mingii cu racheta. De cele mai multe
ori loviturile imprecise, gre elile apărute în joc sunt rezultatele unei prize
incorecte. De aceea, însu irea corectă a prizelor, exersarea permanentă a
schimbării rapide a prizei în func ie de loviturile care se impun sunt obligatorii
pentru însu irea unei tehnici corespunzătoare.
Degetele mâinii au un rol important în schimbarea unei prize pentru
ob inerea loviturii optime în func ie de ac iunea de joc. O priză poate fi lungă
când mânerul rachetei este apucat la baza acestuia, dând posibilitatea unei
execu ii puternice. O altă priză, scurtă, când mânerul este apucat în partea
superioară, asigurând un control bun asupra mingei, în principal la jocul din
apropierea fileului. Practic avem 3 pozi ii (prize) de prindere (de apucare) de-a
lungul mânerului rachetei: priza normală („priza în V”), situată în zona de
mijloc a mânerului rachetei, priza lungă pe backhand sau forehand, i priza
scurtă pe backhand sau forehand, în func ie de zona jucătorului situat în teren,
avansată sau retrasă fa ă de fileu. Degetul mic, inelar i mijlociu sus in în
principal mânerul rachetei, iar cu degetele arătător i cel mare, ajutate de
celelalte degete (mic, inelar i mijlociu), jucătorul poate ob ine o priză optimă în
func ie de lovitura necesară.
3.2.1. Priza în V (pentru forehand). Priza de bază în jocul de
badminton este „priza în V” recomandată la începători, astfel: se ine tija
rachetei cu mâna stângă (pentru jucătorii dreptaci), a ezând-o astfel încât axa
longitudinală a rachetei să fie aproape orizontală, având rama lobului rachetei
perpendiculară fa ă de podea cu mânerul orientat spre trunchiul jucătorului.
Palma dreaptă cu degetul mare depărtat, orientat în sus, se pune pe cordajul
rachetei, apoi se deplasează mâna dreaptă în lungul tijei în direc ia mânerului,
acesta fiind acoperit u or cu palma. Degetul mare va fi apropiat de degetul
mijlociu, iar degetul arătător depărtat la o distan ă de aproximativ un deget
grosime fa ă de degetul mijlociu, este a ezat pe mânerul rachetei. Degetul
arătător cu degetul mare va forma litera V pe partea îngustă a mânerului
rachetei, având vârful V-ului orientat u or spre dreapta muchiei înguste a
mânerului. Dacă bra ul va fi întins, marginea de sus a ramei lobului rachetei va
fi a ezată în prelungirea osului radial al antebra ului. Practic, mâna dreaptă a
jucătorului efectuează o „strângere de mână” cu mânerul rachetei, a ezând pe
acesta lejer toate degetele. Această priză este folosită la loviturile „de dreapta”
(forehand), vezi fig. 3.
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Fig. 3. Ora 4.55. Priza în V (forehand).
În perioada de ini iere observăm că mul i jucători consideră dificilă priza în
V, astfel priza va fi înso ită de simularea loviturii prin întoarcerea corpului spre
dreapta i a piciorului drept înapoi, iar partea stângă a corpului va fi orientată
spre fileu în vederea executării loviturii de deasupra capului. Pot fi executate i
lovituri cu aruncări u oare ale mingii, fiind precizată direc ia de lovire. Încă de
la început se men ionează că impactul rachetei cu mingea să fie efectuat în
punctul cel mai înalt posibil.
For a cu care jucătorul ine racheta depinde de elementul tehnic executat;
în principiu racheta trebuie inută lejer. Degetul mic i inelar in racheta mai
strâns. O priză puternică a mânerului rachetei se produce la efectuarea lovirii
mingii cu putere: smash, serviciul lung etc. La începători tendin a de a ine
mânerul rachetei strâns, priză crispată, duce la oboseală rapidă a mu chilor
palmei, antebra ului, încheietura mâinii devenind rigidă, consecin a fiind
scăderea eficien ei execu iilor tehnice.
3.2.2.Priza de stânga (priza backhand)
Din priza de bază în V se va efectua o întoarcere u oară a mâinii cu
antebra ul spre interior, concomitent cu apropierea degetului arătător de cel
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mijlociu i răsucirea pu in a rachetei spre exterior cu ajutorul degetului mare,
care se a ează pe muchea lată a mânerului. Această modificare a prizei permite o
utilizare mai bună a for ei articula iei mâinii i o mai mare precizie a loviturii.
Degetul mare are rolul unei pârghii, care în faza ini ială a loviturii de backhand
are greutatea rachetei pe el i pe degetul arătător, prin ac iunea acestora sporind
for a impactului cordajului rachetei cu mingea. (Fig. 4).

Fig.4.Ora „7,05”. Priza de stânga (backhand).
3.2.3.Priza pentru atac la fileu (rush pe forehand)
Din priza de bază în V se răsuce te mânerul rachetei cu degetele spre
interior, fiind a ezată în palmă la baza degetelor pe muchea lată, racheta
formând cu antebra ul un unghi de aproape 90 grade. Priza pe mâner este
avansată, apropiată de partea superioară a mânerului. Ac iunea de lovire este
transmisă rachetei prin mi carea rapidă a încheieturii mâinii i antebra ului. Cu
ajutorul acestei prize se efectuează lovituri de dreapta (forehand): atacul la fileu,
lovituri razante, stopuri .a. (Fig. 5).
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Fig.5 Ora „3,50”. Priza de atac la fileu (rush).
3.2.4. Priza pentru jocul la fileu (priza tip „pensetă”)
Priza pentru jocul la fileu, tip „pensetă” se ob ine relativ u or, prin
ac iunea degetelor din pozi ia de bază în V, în spre partea superioară a mânerului
rachetei, care este prins între vârfurile degetelor mare, arătător i mijlociu, iar
degetul mic i inelar sus in mânerul rachetei. Cele trei degete, mare, arătător i
mijlociu sus in partea superioară a mânerului rachetei, astfel, aceasta poate fi
răsucită în diferite pozi ii. Alături de ac iunile de flexie-extensie i răsucire ale
încheieturii mâinii i antebra ului, se ob ine o varietate de lovituri de mare fine e
la fileu (Fig. 6).

Fig. 6. Priza tip „pensetă”.
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3.2.5. Priza pentru atac la fileu (tip „tigaie”,pe backhand)
Priza „tigaie” este avansată pe mânerul rachetei - priză scurtă - i folosită
la lovituri de stânga (backhand) pentru atac la fileu, stop la fileu, retur rapid
biciuit, atacul unui stop la fileu al adversarului etc. Lobul rachetei este paralel cu
fileul, degetul mare fiind a ezat de-a lungul mânerului, pe marginea lată. Prin
deplasarea degetului mare pe mâner pot fi ob inute mai multe variante de
lovituri, diferite mi cări în elătoare (Fig.7).

Fig. 7. Priza tip „tigaie” (backhand)
Toate prizele în badminton folosesc priza degetelor, mi cările din
încheietura mâinii i a antebra ului. Rolul acestor mi cări în efectuarea unor
prize corecte, a unor lovituri eficace ca tărie, precizie, fine e, sau în elătoare sunt
bazate pe flexia i extensia mâinii, precum i pe prona ia i supina ia
antebra ului. De aceea, mai ales la începători trebuie exersată lovitura corectă
fără rachetă, cu rachetă fără minge, cu rachetă i minge cu lovituri în diferite
puncte fixe.
3.3. Loviturile
Loviturile în badminton sunt diferite fa ă de alte discipline sportive prin
faptul că mingea este rigidă, u oară i are acel „co ule ” sau „fustă” care-i
încetine te zborul. Totu i în competi ii, i mai ales în cele de anvergură, ne
uime te viteza de deplasare a mingii i precizia loviturilor. Recordul de viteză al
mingii de badminton la o lovitură smash a fost de 421 km/oră: TAN BOON
HEUNG din Malaezia în anul 2009 la competi ia Jonex Open Japan; practic cea
mai mare viteză a unei mingii în disciplinele sportive! Acela i jucător, relativ de
curând, a înregistrat la testele cu racheta Yonex Nanoray z-speed, un nou record
de viteză al mingii de badminton de 493 km/oră, la o lovitură smash; greutatea
unei mingii de pene este de minimum 4,73 grame.
(https://www.youtube.com/watch?v=YpD2QKpc Jvc, accesat în anul 2016).

13

3.3.1.Principii biomecanice ale loviturilor
Pentru lovirea mingii cu viteză i precizie este necesară o coordonare
perfectă i o combina ie de factori. La bază sunt câteva surse principale de for ă:
transferul greută ii corpului, balansul - arcuirea înapoi (în spate) a bra ului,
„biciuirea” articula iei bra ului, rota ia corpului, coordonarea.
a.Transferul greută ii corpului constă în lucrul corect al picioarelor. Pentru
jucătorii dreptaci greutatea corpului va porni de pe piciorul drept u or flexat i
situat înapoia piciorului stâng, iar în momentul lovirii mingii, greutatea corpului
se transferă pe piciorul stâng ca o „continuare” a mi cării. Astfel se creează o
sursă de for ă care în combina ie cu celelalte surse de for ă imprimă mingii un
impact maxim.
b. Arcuirea înapoi a bra ului are rolul „încărcării” mu chilor mari,
puternici, urmând rapid o „descărcare” în compensa ie cu încărcarea precedentă,
adăugând for ă balansului în fa ă al bra ului. Ac iunea încheieturii mâinii cu o
„biciuire” este importantă, deoarece în afară de ajutorul pe care îl dă în crearea
for ei, contribuie i la ghidarea direc iei loviturii. De asemenea, încheietura
mâinii are un rol important în controlul direc iei i al unghiurilor plasării
loviturii.
c. Rota ia corpului (pivotarea) presupune rotirea integrală a corpului în
conjunc ie cu sursele de for ă enumerate. La rota ia corpului înapoi (încărcarea),
apoi mi carea de rota ie spre înainte, se eliberează o cantitate maximă de for ă,
mai ales când rota ia este înso ită de forfecarea picioarelor sau de săritură.
d. Coordonarea. Aceste surse de for ă trebuie coordonate la momentul
oportun, când racheta love te mingea. For a finală imprimată loviturii este
semnificativ mărită atunci când mi carea a plecat de la mu chii mari (picior,
old, abdomen) i continuă cu mu chii din zona superioară a corpului (umeri),
descărcându-se complet la bra ul care love te. Focalizarea se pune pe principiul
mi cărilor „ în lan ”, inându-se cont de rota ia corpului i coordonare. În plus
toate aceste surse de for ă, când sunt coordonate, vor fi sprijinite de tensiunea
corzilor i flexibilitatea tijei rachetei, care împreună vor servi ca o for ă de lovire
suplimentară pentru efectuarea unei lovituri puternice i precise.
3.3.2. Succesiunea elenentelor
loviturilor

i procedeelor tehnice în efectuarea

Pentru efectuarea oricărei lovituri în jocul de badminton trebuie pus un
accent deosebit – mai ales la începători – pe:
- învă area i consolidarea prizelor;
- pozi ia de bază - de a teptare a mingii;
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- pregătirea loviturilor i lovitura (trebuie să se ajungă în spatele mingii înainte
de lovitură, avînd un sprijin stabil pe sol, fără a pierde din vedere pozi ia
adversarului din teren);
- revenirea după lovitură. După executarea unei lovituri trebuie să se revină
rapid în zona din centrul terenului în pozi ia de a teptare, iar lovitura
adversarului să nu ne găsească în mi care. Pe cât posibil trebuie anticipată
lovitura adversarului.
3.3.3. Aria loviturilor
Delimitând ariile de lovire (fig.8, jucător dreptaci), constatăm că atât
loviturile din zona de pe partea dreaptă (forehand), cât i loviturile de pe partea
stânga (backhand), au tipuri comune de lovituri: înalte, medii i joase.

Fig. 8. Aria loviturilor




Lovituri de sus - înalte
Lovituri medii
Lovituri de jos - joase

Lovituri înalte (de sus), executate de deasupra capului, folosite des în joc,
mai ales cele de pe partea dreaptă de jucătorii dreptaci.

a. Lovitura de dreapta (Clear) este lovitura care se execută cât mai lung în
apropierea liniei din spatele terenului advers. Clearul este de două feluri: clear
de atac i clear de apărare. Clearul de atac este o lovitură puternică „întinsă” în
a a fel încât traiectoria mingiei să treacă practic deasupra adversarului cu racheta
ridicată la maximum deasupra capului. Clearul de apărare este o lovitură
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puternică cu traiectoria mingii înaltă, care permite jucătorului să revină cît mai
repede la mijlocul terenului dintr-o zonă mai îndepărtată.
b. Lovitura scurtă (Drop) este o lovitură înaltă executată cu pondere din
apropierea liniei din spate a terenului propriu în zona din apropierea fileului
terenului advers. Dropul este de două feluri: drop lent, lovitură scurtă, în care
mingea cade în terenul advers între fileu i linia de serviciu i drop rapid,
mingea având viteză mai mare lovită pu in „tăiat”, cade imediat după linia de
serviciu în terenul advers.
c. Lovitura de atac (Smash) este o lovitură de atac, puternică foarte rapidă,
cu o traiectorie a mingii de sus în jos, „îngropată”, în terenul advers. Mingea
este lovită cu partea de mijloc a cordajului rachetei, perpendicular pe traiectoria
sa. i smash-ul este de două feluri: smash-ul propriu-zis care se poate executa
eficient ca i celelalte lovituri cu forfecare sau din săritură i smash-ul „tăiat”,
lobul rachetei fiind pu in răsucit, viteza mingii, chiar dacă este mai redusă, cade
mai repede în terenul advers i are direc ii diferite, nea teptate.
Loviturile medii, sunt lovituri razante, paralele cu solul, lovituri de atac
executate ca i celelalte lovituri, atât pe forehand cât i pe backhand, de la cel
mult înăl imea umărului, trecând rapid i cât mai aproape peste nivelul fileului
în terenul advers.

a. Lovitura razantă (Drive) este o lovitură rapidă de atac trimisă cât mai
lung spre linia din spatele terenului advers, având o înăl ime joasă aproape de
banda fileului.
b. Lovitura razantă împinsă (Drive push) este o lovitură plasată, împinsă
executată rapid din apropierea fileului. Nu are viteza loviturii drive, însă cade
mai repede în terenul advers.
c. Atacul la fileu. Lovitură de atac, executată rapid i scurt din încheietura
mâinii, a mingiilor din apropierea i deasupra benzii fileului, în terenul advers.
Loviturile joase sunt executate sub nivelul fileului i folosite pentru
efectuarea serviciilor, a loviturilor în apărare trimise de adversar cum ar fi
smash-ul, drop-ul, stop-ul. Practic, sunt mingile care trec în terenul propriu mai
jos de banda fileului. Lovitura va fi înaltă, executată de jos în sus spre linia din
spatele terenului advers, sau în diagonală, scurt, pu in peste fileu.

a. Lobul lovitură de apărare, în care mingile în principal sunt trimise din
orice zonă a terenului propriu, cât mai departe în apropierea liniei din spatele
terenului advers.
- Lobul scurt, lovitură de apărare, mingea fiind trimisă în apropierea fileului în
terenul advers din orice zonă a terenului propriu.
- Lobul de atac, lovitură agresivă, rapidă, executată razant de la nivelului
pieptului, cât mai aproape de banda fileului în zone diferite din terenul advers.
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b. Stopul la fileu. Este o lovitură scurtă la fileu, executată din apropierea
fileului, scurt (stop) sau diagonal în terenul advers cât mai aproape de banda
fileului până la maxim linia de serviciu.
c. Serviciul, lovitură tehnică de bază, executată de jos în sus, reprezintă
punerea mingii în joc, în a a fel încât să nu pună în avantaj adversarul prin
efectuarea unor lovituri de atac, decisive, sau stopuri eficiente la fileu.
Perfec ionarea serviciului conform prevederilor regulamentului de joc poate crea
premize favorabile executantului prin lovituri „sub presiune” la retururile de la
adversar după primirea serviciului. Serviciile sunt de mai multe tipuri în func ie
de scopul urmărit:
- Serviciul scurt, folosit mai ales în probele de dublu (în jocul modern se
folose te mult i în jocul de simplu). Se execută cât mai razant peste fileu,
intindu-se cât mai mult spre linia de mijloc sau spre linia de margine a
terenului, cât mai aproape de linia de serviciu.
-Serviciul înalt, folosit în special în jocul de simplu, dar i în probele de dublu
când apărarea adversarului este avansată. Se inte te spre unghiul format de linia
din spatele terenului i cea de mijloc sau spre unghiul format de linia din spatele
terenului i de linia laterală a terenului.
- Serviciul înalt pentru dublu, inte te linia din spatele terenului pentru serviciu
la dublu, cât mai aproape de linia de mijloc a terenului, sau de linia laterală a
terenului de joc.
-Serviciul razant este folosit în jocul de simplu, dar i în jocul de dublu în
special în zona de backhand a adversarului. Lovitură rapidă, razantă, executată
de servant în principal cu serviciul backhand.
-Serviciul swip, executat rapid, nici înalt, nici scurt, poate fi folosit în
probele de simplu i de dublu, mai ales în cazul unor adversari care a teaptă
serviciul într-o pozi ie agresivă.
Ponderea principalelor lovituri în decursul unui meci este dominată de
clear-uri (aproximativ 40%) din totalul loviturilor, drop-urile i stopurile la fileu
(aproximativ 32ș) i smash-urile (aproximativ 20%) din totalul loviturilor.
Loviturile prezentate în „Aria loviturilor” se pot executa în două feluri, în
func ie de pozi ia jucătorului fa ă de minge:
- Lovitura forehand – de dreapta;
- Lovitura backhand – de stânga.
În figura 9 este reprezentată schi a grafică a traiectoriei loviturilor și a
serviciilor unde observăm locul impactului mingii cu lobul rachetei i zona din
teren unde mingea cade.
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Fig. 9. Traiectoria loviturilor i a serviciilor.
Traiectoriea serviciilor, fig. 9:
1. Serviciul scurt, folosit în jocul de simplu i de dublu
2. Serviciul înalt pentru jocul de simplu
2.a. Serviciul înalt pentru jocul de dublu
3. Serviciul razant
4. Serviciul Swip
Traiectoria loviturilor, fig. 9:
5. Clear de apărare
5.a. Clear de atac.
5.b. Lob de apărare.
6. Smash.
7. Drop lent (normal)
7.a. Drop rapid
8. Stop la fileu (netz drop)
9. Drive

3.3.4. Principalele lovituri în jocul de badminton sunt:
Clear-ul, Smash-ul, Drop-ul, Drive-ul, Loviturile la (de lîngă) fileu,
Lobul, Serviciul, Lovitura stopată (clip), Loviturile speciale.
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Clear-ul fig. 10 (traiectorie lovituri, fig. 9, pct. 5 i 5.a.). Lovitură înaltă
de dreapta, de deasupra capului (forehand de sus) – jucători dreptaci, este
lovitura de bază a jocului de badminton. Mul i speciali ti consideră că învă area
corectă a acestei lovituri, depinde de însu irea i execu ia corectă a celorlalte
lovituri de sus, deoarece lovitura ajută într-o mare măsură la pregătirea tehnică a
jucătorului. Lovitura are un caracter ofensiv, mingea lovită corect prinde viteză
mare trecând mult deasupra adversarului, îndreptându-se spre linia din spatele
terenului de joc, din terenul advers.
Lovitura se execută cu priza în V. Se va pleca din pozi ia de bază,
trunchiul jucătorului fiind perpendicular fa ă de fileu. Pentru pregătirea loviturii
se va ridica mâna stângă spre direc ia mingii care vine, bra ul stâng, umerii i
bra ul drept îndoit din articula ia cotului, fiind pe aceea i linie, în a a fel încât
punctul cel mai de jos va fi cotul. Seva arcui (răsuci) trunchiul spre dreapta,
piciorul drept înapoi flexat se va situa pe aceea i axă cu oldul i umărul drept.
Talpa piciorului drept este orientată spre linia laterală a terenului, având
greutatea corpului pe toată suprafa a sa, iar talpa piciorului stâng este orientată
spre dreapta, oblic înainte. Bra ul drept este puternic îndoit din articula ia
cotului, cu lobul rachetei ridicat spre mingea care vine, degetul mare orientat
între linia imaginară a capului jucătorului i umărul drept. Lovitura începe cu
rota ia oldului i a umărului drept în direc ia loviturii, cotul drept ajungând la
înăl imea umărului, iar încheietura mâinii cu racheta rămân în urmă. Racheta va
avea o mi care accelerată, lobul ei ajungând în apropierea spatelui, trecând peste
umărul stâng. Antebra ul drept va fi răsucit pu in în afară, degetul mic al mâinii
care participă la priza rachetei, va fi orientat în sus. Lovitura este o mi care
neîntreruptă de răsucire. Antebra ul se va ridica i, cu o mi care rapidă, vom
îndrepta cotul, iar înainte de lovitură se va răsuci u or antebra ul (prona ie) i în
acela i timp încheietura.Greutatea corpului porne te de pe piciorul drept (din
spate), apoi se transferă gradual pe piciorul stâng simultan cu eliberarea for ei
din balansul bra ului i biciuirea articula iei. Lobul rachetei va descrie o buclă
(un semicerc) cu o accelera ie crescândă. Impactul cordajului rachetei cu mingea
va fi în punctul cel mai înalt posibil. După lovitură, din iner ia mi cării, lăsăm
bra ul să- i continue cursa i vom ocupa pozi ia de bază la centrul terenului.
Lovitura clear pe forehand fiind una dintre cele mai întâlnite lovituri dintr-un
meci, trebuie însu ită cât mai corect sub toate formele sale, inând cont i de
regula de bază – lucrul picioarelor. În cazul primirii unei loviturii clear, cu
jucătorul aflat sub presiune, acesta va efectua o săritură „cu forfecare”. Când
jucătorul prime te o lovitură înaltă destul de aproape de linia din spate a
terenului propriu i are timp să ajungă într-o pozi ie favorabilă pentru primirea
mingii, el poate folosi săritura cu întoarcere pentru a trimite mingea în terenul
advers cât mai eficient. Această săritură se recomandă a se însu i numai după o
execu ie tehnică corectă a loviturii de dreapta, clear, i a săriturii cu forfecare.
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Modul de execu ie a săriturii cu întoarcere trebuie demonstrat în trei
faze fără minge: 1. Stând în pozi ia de bază la centrul terenului, jucătorul se va
deplasa spre linia din spate a propriului teren cu pas adăugat. În apropierea liniei
se va opri, piciorul drept flexat, a ezat pe sol ferm cu toată talpa, orientat spre
linia laterală a terenului. Umărul drept este lăsat mai jos decât cel stâng, bra ul
drept îndoit din cot cu racheta ridicată, iar piciorul stâng situat în fa a celui
drept, aproape întins, cu talpa orientată spre înainte i linia laterală a terenului
de joc. 2. Faza a doua constă în împingerea puternică a piciorului drept,
concomitent cu întoarcerea trunchiului i extensia pronun ată a oldului. 3. În
faza a treia, săritura, se efectuează cu întoarcerea umerilor în aer, urmînd o
aterizare cu corpul întors ajungînd cu piciorul drept înspre fileu, în fa a celui
stâng. Urmează exersarea loviturii cu mingea, avându-se în vedere o coordonare
bună a celor trei faze.

Fig. 10. Clear. Pregătirea loviturii.
Clear-ul lovitura de stânga de sus, (Backhand), este folosită în situa ia
când nu mai putem folosi lovitura de dreapta, iar mingea ne depă e te, jucătorul
fiind „sub presiune”, mai ales când mingea este trimisă puternic în propriul teren
pe partea stângă. Începătorii i chiar cei tineri, la lovitura de backhand, trimit
mingea în jumătatea sau la trei sferturi din terenul advers, deoarece jucătorii pot
utiliza în principal doar două surse de putere (de for ă), rezultate din balansul
bra ului i din biciuirea (zvâcnirea) articula iei. Lipsa for ei de lovire provenită
din transferul greută ii corpului conduce la mic orarea puterii de trimitere a
mingii departe în spatele terenului. Este extrem de important ca în punctul de
impact al cordajului rachetei cu mingea, bra ul care ine racheta, să fie întins la
lungimea sa maximă.
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Pentru efectuarea loviturii jucătorul pleacă din pozi ia de bază – de
a teptare – spre col ul stâng din spatele terenului, cu o combina ie de pa i, stâng,
drept. Piciorul drept va fi fixat pe podea înainte de lovire. Racheta este răsucită
cu aproximativ 30 de grade în direc ia acelor ceasornicului (priză backhand), iar
în pozi ia de pregătire a loviturii, umărul drept al jucătorului este orientat spre
stâlpul din partea stângă a terenului. Între bra i antebra se formează un unghi
de aproximativ 90 de grade, unde încheietura mâinii este pu in mai sus decît
cotul drept. Lovitura începe prin ridicarea cotului cel pu in la înăl imea umărului
i retragerea rachetei înapoi. Antebra ul va fi răsucit până când degetul mic al
mîinii drepte este orientat în sus (mi care de prona ie). Printr-o mi care bruscă
de răsucire (supina ie) a antebra ului i îndreptarea cotului, mingea va fi lovită
de la o înăl ime cât mai mare în orice direc ie. După terminarea loviturii, rapid
se va coborî cotul, iar prin răsucirea corpului se revine la pozi ia de bază.
Dezavantajul acestei lovituri este că viteza loviturii este mai mică decât a
loviturii clear forehand i se pierde pe moment contactului vizual cu adversarul.
Totu i lovitura permite recuperarea loviturilor „sub presiune”, care depă esc
jucătorul, iar deplasarea este mai economică. De men ionat că loviturile clear,
smash i drop executate pe backhand (de pe partea stângă), ca i la forehand
(loviturile de pe partea dreaptă), diferă prin unghiul punctului de impact al
cordajului rachetei cu mingea i al vitezei de execu ie.
Clear - forehand stânga (lovitura de dreapta de pe partea stângă).
Lovitura de dreapta de pe partea stângă este o lovitură ofensivă, de
intercep ie, eficace, care rezolvă efectuarea loviturilor de pe partea stîngă a
terenului, a mingilor trimise de adversar, evitând astfel efectuarea loviturii clear
backhand, i are avantajul de a avea sub control vizual terenul adversarului. În
timpul jocului această lovitură se execută de obicei prin săritură. În func ie de
presiunea loviturii se va deplasa piciorul stâng în lateral sau înapoi i lateral,
urmat de o săritură pe ambele picioare. Bra ul drept cu racheta, prin prona ia
antebra ului cu încheitura mâinii se va duce lateral i pu in înapoi sus deasupra
umărului i a capului, îndoit din cot, astfel încât cotul ajunge la acela i nivel cu
capul. Articula ia (încheietura) mîinii va fi în extensie, lobul rachetei fiind
orientat înapoi.Trunchiul jucătorului va fi pu in înclinat lateral stânga, în
extensie, iar bra ul stâng u or îndoit din cot va fi ridicat la nivelul trunchiului în
lateral i pu in înainte, pentru echilibru. Lovitura poate avea direc ii i traiectorii
diferite în func ie de op iunea jucătorului.
Smash-ul fig. 9 (pentru traiectoria loviturilor a se vedea pct. 6). Lovitură
de atac de dreapta de sus prin care se urmăre te finalizeazarea unor schimburi de
mingi la decizia jucătorului. Lovitura smash este asemănătoare cu clear-ul,
diferen a constând în traiectoria, direc ia de execu ie i punctul de impact (care
este mai în fa ă comparativ cu lovitura clear), lovitura necesitând maximum de
for ă de lovire. Răsucirea corpului i balansul bra ului vor ajuta lucrul
articula iei mâinii să conducă lovitura pentru a inti podeaua terenului advers cât
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mai repede cu o traiectorie de sus în jos dreaptă. Important, că în faza de
pregătire, concomitent cu deplasarea piciorului drept înapoi, are loc o puternică
răsucire a trunchiului – atât a oldului cât i a umerilor – care vor ajunge
perpendicular cu fileul. Prin flexia piciorului drept urmează înclinarea
trunchiului cu o clară coborâre a umărului drept i ridicarea umărului stâng.
Eliberarea energiei pentru efectuarea loviturii începe prin extensia piciorului
drept cu o puternică împingere a oldului drept înainte (în acest moment linia
umerilor este înapoi fa ă de linia oldurilor). Corpul jucătorului arată ca un arc,
eliberarea for ei după o astfel de înmagazinare este explozivă i dinamică. Bra ul
stâng în faza de pregătire este îndoit din articula ia cotului, fiind deplasat în sus
i înainte cu palma în dreptul capului sau pu in mai jos. Bra ul drept îndoit din
cot, duce racheta pe sus înapoi printr-o mi care asemănătoare cu a loviturii clear.
Contactul mingii cu racheta se produce în momentul în care bra ul este complet
întins din articula ia cotului, iar în momentul loviturii cordajul rachetei va fi
perpendicular cu linia imaginară pe care mingea urmează să o parcurgă – în linie
dreaptă.
Lovitura smash eficientă se execută cu pondere prin săritură, mai ales în
situa ia când trebuie să fie interceptată o minge. Având piciorul drept înapoi în
flexie, corpul răsucit spre dreapta, iar cotul drept tras în spate, se va executa o
săritură la început prin împingerea în sus a piciorului drept. În momentul când
ambele picioare sunt în aer va fi lovită mingea. Corpul va executa o răsucire
spre stânga, iar picioarele execută o forfecare în aer, aterizarea făcându-se pe
piciorul stâng, iar piciorul drept va ateriza în fa a piciorului stâng, umărul drept
fiind orientat spre fileu pe direc ia de lovire. Un smash executat în cel mai înalt
punct de lovire posibil este cel mai avantajos, deoarece va avea cea mai largă
gamă de op iuni privind unghiurile i maximum de variante privind plasarea
loviturilor. Datorită materialelor de calitate: rachete, mingii, adida i, a
mijloacelor de pregătire i a perfec ionării tehnicii s-a ajuns la viteze cu mult
peste 400 km/oră, practic cea mai mare viteză a unei mingii într-un joc sportiv,
a a cum s-a men ionat mai sus.
Fiind cea mai puternică lovitură din jocul de badminton considerăm necesar
să punctăm succint câteva aspecte privind apărarea smash-ului. Apărarea se face
de obicei cu lovituri de jos sau lateral în trei feluri: apărare înaltă, apărare scurtă,
apărare agresivă. Este folosită priza scurtă pentru reducerea timpului necesar
efectuării loviturilor defensive. O regulă importantă în apărare este de a încerca
preluarea mingii cât mai devreme posibil în fa a corpului sau în lateral. Aceasta
conferă un control mai mare i posibilitatea de a varia direc iile de retur.
Blocările sunt lovituri de retur u oare care trec exact peste fileu, mingiile
aterizând în apropierea fileului. Loviturile plate sunt returnate la mijlocul
terenului advers cu pondere în lungul liniilor laterale. Loburile, ridicările, ca
lovituri defensive de bază trebuiesc trimise în apropierea liniei din spatele
terenului advers, atât în diagonală, cât i în linie dreaptă. Retururile rapide,
22

agresive, razante, la primirea unui smash interceptat din timp la înăl ime medie,
îi va da adversarului mai pu in timp pentru a reac iona. Ca principiu de bază
pentru executarea acestor lovituri defensive men ionăm că pozi ia corpului va fi
relaxată, cu picioarele a ezate pe podea mai depărtate decât lă imea umerilor,
genunchii flexa i, iar corpul să fie u or înclinat în direc ia mingii, cu priza
rachetei scurtă.

Drop-ul fig. 9 (pentru traiectoria loviturilor a se vedea pct.7 i 7.a.).
Lovitură de dreapta de sus, executat cu pondere din apropierea liniei din spatele
terenului, în apropierea fileului din terenul advers, poate fi executat atât cu
lovituri de forehand cât i de backhand. Pregătirea loviturii este asemănătoare cu
cea de la clear i smash, diferen a constând în faptul că nu este nevoie de o
viteză mare de execu ie. La această lovitură ac iunea încheieturii mâinii este
foarte importantă prin faptul că drop-ul poate fi folosit ca o lovitură în elătoare.
În func ie de ac iunea de joc i de op iunea tactică a jucătorului drop-ul poate fi
de două feluri: drop lent (normal), când mingea cade în terenul advers în
apropierea fileului până la linia de serviciu i drop rapid când mingea cade în
terenul advers imediat după linia de serviciu. În cazul loviturilor drop lente este
eficient ca mingea să fie lovită deasupra capului efectuându-se concomitent o
săritură cu forfecare, astfel mingea va fi dirijată să cadă imediat după fileu, în
acela i timp fiind i o lovitură în elătoare care surprinde adversarul. În cazul
loviturilor drop rapide punctul de impact este deasupra i în fa a capului. Va fi
folosită săritura cu forfecare (sau cu rota ie), bra ul executând o lovitură destul
de rapidă mingii pentru a-i imprima o mi care în jos. Loviturile drop rapide sunt
mai eficace când sunt jucate cu o u oară „tăiere”. Printr-o rapidă răsucire a
încheieturii mâinii dropul executat din spatele liniei terenului poate fi trimis în
oricare din col urile fileului terenului advers.
În concluzie, men ionăm că loviturile clear, drop, smash au acelea i
procedee, în principal diferă doar punctul de impact al rachetei cu mingea.
Drive – lovitura razantă fig. 9 (pentru traiectoria loviturilor a se vedea
pct.9). Este o lovitură de înăl ime medie, de atac, cu traiectoria paralelă cu
podeaua i cât mai aproape de banda fileului. Se execută din lateral dreapta, din
fa ă la nivelul trunchiului, sau lateral stânga, cît mai lung în spatele liniei
terenului adversarului. Loviturile drive pot fi jucate pe diagonală sau în lungul
liniei, iar în cazul în care adversarul răspunde cu un drive într-o ac iune de joc se
poate trimite un stop la fileu ca retur, astfel jucătorul advers fiind pus în
dificultate.
Lovitura este folosită în jocul de simplu, dar mai ales în jocul de dublu ca
mijloc de atac. Poate fi utilizată cu succes la apărarea unui smash, cu un drive
agresiv. Fiind o lovitură de atac, rapidă, pentru a fi eficace aten ia de bază
trebuie centrată pe adaptarea prizei rachetei pentru loviturile pe backhand sau
forehand, pozi ia de a teptare să fie cu picioarele paralele fa ă de fileu i
depărtate la lă imea umerilor, (piciorul drept pentru dreptaci a ezat înaintea
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piciorului stâng cu o jumătate de talpă). Importantă este i flexia picioarelor,
transferul greută ii corpului pe picior în func ie de partea de lovire, precum i
lovituri paralele cu suprafa a de joc, cât mai aproape de banda fileului. Atât în
timpul jocului cât i la antrenamente, lovitura este eficientă dacă se folosesc
u oare sărituri pe ambele picioare.
Loviturile la fileu (de lângă fileu) fig. 9 (pentru traiectoria loviturilor a se
vedea pct.8). În jocul la fileu este necesar ca mingea să fie preluată timpuriu
chiar dacă nu poate fi atacată, astfel jucătorul având posibilitatea unei replici
eficiente asupra adversarului. Din momentul în care mingea a coborât sub
nivelul fileului (de la banda superioară până la mijlocul plasei), în jocul la fileu
se poat utiliza următoarele lovituri: a.) lovituri de ridicare a mingii - lobul în
diferite zone în terenul advers, stopul la fileu în cross pe backhand sau forehand,
sau stop lângă banda fileului; b.) lovituri împinse – plasarea mingii în diferite
zone ale terenului advers, lovitură rapidă, atacul la fileu (priza rush, sau pe
backhand – priza „tigaie”); lovituri tăiate – pe backhand sau forehand din
diferite zone de lângă fileu.
Aceste tipuri de lovituri se aseamănă între ele prin faptul că lobul rachetei
este pozi ionat înaintea loviturii i mai coborât decât încheietura mâinii.
(excep ie atacul la fileu, unde racheta este ridicată pu in fa ă de banda fileului,
iar mingea este atacată scurt). Toate loviturile de lângă fileu ce trimit mingea
aproape sau departe de fileu în terenul advers sunt jucate folosind o fandare a
picioarelor, iar mâna cu racheta este u or flexată din cot. Acest lucru dă
posibilitatea unui bun control asupra mingii i o mai mare mobilitate în teren,
permi înd ca jucătorul să nu se afle prea aproape de fileu. Priza rachetei este
permanent controlată de degete, folosindu-se priza scurtă tip „pensetă”, sau
„rush” pe backhand sau forehand, iar mâna aflându-se la nivelul umărului.
Men ionăm că în jocul la fileu, după fiecare lovitură racheta se retrage rapid de
la banda fileului, jucătorul intrând în pozi ie „de a teptare” cu lobul rachetei
ridicat, a teptând următoarea lovitură. A a cum s-a spus, prizele vor fi scurte,
rota ia lobului rachetei în func ie de op iunea loviturii se va face în principal prin
mi carea degetelor.
Lobul fig.9 (pentru traiectoria loviturilor a se vedea pct. 5.b.). Este lovitură
de apărare, defensivă, care face parte din aria loviturilor joase, cum s-a
men ionat mai sus.
Scopul jocului de badminton fiind de a puncta prin trimiterea mingei în
terenul advers, pentru a nu mai putea fi recuperată sau pentru a fi trimisă gre it
de adversar, vom considera această lovitura deosebit de importantă,
perfec ionarea ei transformând de multe ori situa iile defensive din joc în ac iuni
ofensive. De aceea perfec ionarea tipurilor de lovituri joase (lobul de apărare,
lobul scurt la fileu, lobul de atac) este deosebit de complexă deoarece pentru
apărarea unei lovituri smash i returul din lovitura smash, de exemplu,
presupune o pozi ie de a teptare joasă, specifică, cu picioarele flexate mai
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depărtate decât lă imea umerilor, returul fiind în func ie de for a loviturii
primite, de situa ia din terenul advers i op iunea jucătorului. La aceasta se
adaugă i priza scurtă a rachetei pe backhand sau forehand având încheietura
mâinii încordată sau pu in mai relaxată. Lovitura scurtă la fileu presupune
fandări rapide cu lobul rachetei apropiat de banda fileului, priză scurtă pe
backhand sau forehand, rota ia mânerului rachetei fiind executată cu degetele,
iar mingea de cele mai multe ori va fi „tăiată”. Loburile impun deplasări rapide
i diverse în teren, acestea fiind fandările de la col urile fileului i pa ii adăuga i,
chiar sărituri, în zonele laterale, în spatele terenului, ori diagonal. La primirea
fiecărei lovituri se schimbă priza rachetei în func ie de situa ia de joc. De aceea
considerăm necesar că pentru învă area i exersarea fiecărei lovituri trebuie
învă ată i exersată apărarea fiecărui tip de lovitură lob din diverse zone ale
terenului, perfec ionând totodată i deplasarea în teren pentru loviturile joase.
Serviciul este un element tehnic foarte important prin care mingea este
introdusă în joc, însu irea corectă a acestuia decide într-o mare măsură victoria
într-un meci. Speciali tii consideră că un serviciu, corect, precis, care respectă
prevederile regulamentului de joc, reprezintă 50ș dintr-un punct. Făcând parte
din categoria loviturilor joase, toate procedeele tehnice de execu ie a serviciului
respectă categoric anumite norne:
- jucătorul aflat la serviciu va trimite mingea diagonal în careul din
terenul advers;
- la executarea serviciului nu trebuie atinsă sau călcată nici o linie
din careul de serviciu;
- execu ia serviciului se efectuează cu o mi care continuă, fără
fente, opriri sau mi cări în elătoare;
- adversarul trebuie să fie în pozi ie de a teptare la executarea
serviciului;
- execu ia serviciului se efectuează numai din suprafa a careului de
joc, din careul din dreapta sau stânga în func ie de numărul par sau
impar al scorului;
- lobul rachetei în momentul impactului cu mingea, trebuie să fie
sub linia oldului, iar partea superioară a lobului rachetei este sub
nivelul mâinii care ine racheta;
- în momentul executării serviciului, ambele picioare se află în
contact permanent cu podeaua, transferul greută ii piciorului din
spate (de exemplu la serviciul înalt) se face cu o pivotare pe
pingea fără a deplasa piciorul sau a-l ridica etc.
Un serviciu eficient trebuie să provoace unele probleme adversarului la
primirea mingii, iar jucătorul de la serviciu trebuie să ob ină un avantaj tactic cel
pu in în prima parte a schimbului de lovituri. Pentru a alege modul cel mai
eficace din punct de vedere tactic de a introduce mingea în joc, jucătorul trebuie
să cunoască câteva procedee de execu ie a serviciului pe care trebuie să le
25

perfec ioneze în permanen ă. Astfel în func ie de amplasarea rachetei fa ă de
corpul jucătorului, avem serviciul pe forehand și serviciul pe backhand, iar în
func ie de procedeul folosit avem serviciul înalt, serviciul scurt, serviciul înalt
pentru dublu, serviciul razant, serviciul swip, (rapid, de înălțime medie).Fig. 11.
Pozi ionarea corectă a rachetei la serviciu, în momentul impactului cu mingea.

Fig. 11. Serviciul. Impactul mingii cu racheta.

Pentru executarea unui serviciu fiecare procedeu, practic trece prin patru
faze: pregătirea loviturii, lovitura, încheierea loviturii, revenirea în poziția de
bază (de așteptare). Traiectoria serviciilor este reprezentată în figura 9.
Serviciul înalt fig. 12 (pentru traiectoria serviciilor a se vedea fig. 9
pct.2). Este cel mai des folosit deoarece prezintă unele laturi pozitive prin faptul
că îl obligă pe adversar să părăsească zona centrală a terenului i să se deplaseze
în partea din spatele terenului de joc. Adversarul în această situa ie nu poate
întreprinde un atac eficace din prima lovitură, pentru că după un serviciu înalt,
eficient, mingea cade vertical i va fi lovită i în „co ule ”, pene, ceea ce în mare
măsură amortizează i slăbe te for a loviturii mic orând eficien a ei. Timpul de
primire al serviciului înalt, datorită distan ei mari pe care o acoperă mingea, îi
permite servantului să ocupe o pozi ie favorabilă în teren pentru executarea
returului. De men ionat că învă area serviciului înalt, lung, se va face după
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însu irea loviturii clear, lovitura de dreapta de sus (pe forehand), planificată la
începutul lec iei de antrenament, când elevii au putere mai mare de concentrare.
Perfec ionarea se va face în diferite etape ale lec iei de antrenament, chiar i
după exerci ii de mare intensitate.
Pentru pregătirea loviturii, jucătorul adoptă o pozi ie relaxantă cu picioarele
u or depărtate, piciorul din fa ă (stângul pentru jucătorii dreptaci) fiind la o
distan ă de aproximativ 30 cm de linia de serviciu i apriximativ 10 cm de linia
de centru, orientat u or spre înainte, cu talpa spre fileu. Centrul de greutate al
corpului este deplasat pe piciorul din spate, prin u oară flexie a acestuia, cu
pozi ia tălpii orientată lateral în a a fel încât vârful piciorului să fie a ezat spre
linia laterală a terenului, aproape perpendicular.Trunchiul va fi răsucit spre
dreapta, cu umărul stâng orientat înainte spre fileu, iar capul este drept cu fa a i
privirea spre adversar. Bra ul drept, care ine racheta, cu priza lungă în V pe
forehand, este mult dus înapoi cu cotul u or în flexie, prin fa a trunchiului până
aproape de nivelul capului. Racheta va fi inută ca pentru o lovitură de forehand
oblic sus, printr-o extensie din încheietură. Mâna stângă care ine mingea la baza
„co ule ului” – „fustei”, prinsă între degetul mare, arătător i mijlociu se ridică
înainte sus odată cu răsucirea trunchiului la nivelul cuprins între înăl imea
oldului i a umărului, după preferin e.
Lovitura începe cu coborârea bra ului drept (elanul loviturii), ini ial
asemănătoare cu traiectoria unui pendul, concomitent cu trecerea centrului de
greutate pe piciorul stâng prin răsucirea trunchiului i împingerea oldului drept
înainte, piciorul drept îndreptându-se prin extensie cu pivotarea tălpii piciorului
cu călcâiul spre exterior, talpa apoi fiind ridicată pe pingea sau vârf, însă fără a
se ridica sau deplasa pe podea. La scurt timp de la începerea elanului, bra ul
stâng lasă să cadă mingea. Bra ul drept coboară spre înainte lăsând în urmă lobul
rachetei, datorită extensiei mâinii din încheitură. Lovirea mingii are loc pe
partea dreaptă a corpului jucătorului, mai jos de talie, cu bra ul întins din
articula ia cotului, bra ul cu racheta executând o biciuire energică prin flexia
încheieturii mîinii, de jos spre înainte.
După impactul cordajului rachetei cu mingea – încheierea loviturii- se
continuă mi carea bra ului spre înainte din iner ie, centrul de greutate deja fiind
pe piciorul stâng, racheta este deplasată printr-o flexie a cotului, cu o mi care
amplă, relaxată, peste umărul stâng. În tot acest timp, jucătorul urmăre te
direc ia i traiectoria mingii trimise în terenul adversarului.
Revenirea în poziția de așteptare (de bază), se efectuează imediat după
terminarea loviturii, în zona centrală a terenlui, luând o pozi ie de a teptare
înaltă, cât mai relaxată, cu centrul de greutate pu in coborât prin flexia u oară a
genunchilor, gata de plecare în orice direc ie a mingii venite din returul
adversarului.
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Fig. 12. Serviciul înalt (forehand).
Serviciul scurt de dreapta (din forehand). Fig.13 (pentru traiectoria
serviciilor a se vedea fig. 9 pct.1). A a cum s-a prezentat la loviturile din
subcapitolul „Aria loviturilor”, serviciul scurt – pentru jucătorii dreptaci, se
execută razant peste fileu, mingea aterizând cât mai aproape de linia de serviciu
i linia de mijloc a terenului, (care separă cele două careuri), sau spre linia de
margine a terenului i linia de serviciu, pentru a obliga adversarul să efectueze
un retur slab.

Faza de pregătire pentru serviciul scurt de pe partea dreaptă (forehand),
precum mi carea i pozi iile corpului sunt asemănătoare din punct de vedere
tehnic ca la serviciul înalt, deosebirile esen iale apărând în faza de lovire a
mingii. Serviciul se execută cu bra ul cu racheta u or flexat din cot, aproape de
trunchi, cu încheietura mâinii în extensie. Impactul cordajului rachetei cu
mingea se face la nivelul oldului, în fa a piciorului drept, fără biciuire, cu
amplitudinea rachetei mult mai redusă, iar priza rachetei este scurtă. După
lovitură racheta este dusă în direc ia fileului direc ionată pe aceea i traiectorie cu
mingea până la o totală îndreptare a articula iei cotului. Serviciul este folosit în
special în jocul de dublu, însă de multe ori i în jocul de simplu cu obiectiv
tactic.
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Fig. 13. Serviciul scurt (forehand).
Serviciul scurt de stânga (din backhand ) fig.14. Acest serviciu este cel
mai des folosit, mai ales datorită construc iei anatomice a încheieturii mâinii, în
special în probele de dublu, însă în jocul modern, la nivel de juniori mari,
tineret, seniori i în jocul de simplu, deoarece executat cu o tehnică corectă,
eficient, mingea este dificil de atacat. Pentru efectuarea loviturii jucătorul va
aborda o pozi ie relaxată, echilibrată, racheta având priza scurtă pe backhand,
lobul rachetei fiind situat sub nivelul oldului, înaintea bazinului, orientat spre
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partea stânga a corpului. Bra ul drept (pentru jucătorii dreptaci) care ine
racheta, va fi flexat, cotul depărtat de trunchi, ridicat peste nivelul încheieturii
mâinii, care cu antebra ul sunt în prona ie. Umărul drept, printr-o u oară rota ie
spre stânga a trunchiului este situat în fa a umărului stâng. Centrul de greutate
cade pe piciorul drept din fa ă, iar piciorul stâng se află în spatele piciorului
drept sprijinit de sol, cu tălpile picioarelor orientate spre adversar. Mingea, se
ine cu degetele de la mâna stângă de partea superioară a „co ule ului”- inută de
pene, cu capul mingii orientat spre cordajul rachetei, înaintea bazinului i pu in
sub linia oldurilor. Prin ducerea lobului rachetei înapoi, care este pu in sub
nivelul mâinii, urmată de o extensie a antebra ului spre înainte i prona ia
mâinii, care va trimite mingea cât mai aprope de banda fileului în terenul advers,
în col urile din apropierea liniei de serviciu. La efectuarea loviturii cotul bra ului
drept rămâne în pozi ia ini ială. De men ionat că după efectuarea serviciului se
va trece rapid în pozi ia de bază – de a teptare, cu racheta ridicată aproape de
nivelul capului.

Fig. 14. Serviciul scurt (backhand).
Serviciul razant (din backhand) Chiar dacă loviturile de serviciu se pot
efectua în diferite variante pe backhand i pe forehand, atât la proba de simplu
cît i în probele de dublu, serviciul razant pe backhand este de preferat, având
ponderea cea mai mare în rândul jucătorilor de performan ă, fiind folosit cu
precădere în probele de dublu pe reverul adversarului. Pozi ia de bază la
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efectuarea serviciului este aceea i ca la serviciul pe backhand, cu executarea
ac iunii motrice de sub nivelul bra ului, deosebirea constând în trimiterea unei
lovituri rapide cât mai aproape de banda fileului, aterizarea mingei fiind în a
doua jumătate a terenui din careul advers. Lovitura se efectuează cu o puternică
biciuire din încheietura mâinii cu antebra ul. Este o lovitură de atac, care poate
surprinde adversarul, mai ales când acesta nu are o pozi ie de a teptare cu
racheta mai ridicată, iar serviciul este efectuat din careul din dreapta pe
backhand-ul adversarului. Ac iunea încheieturii mâinii stă la baza succesului
acestei lovituri. Obiectivul loviturii constă în a creea un avantaj executantului,
printr-un retur slab al adversarului, în cazul în care nu se poate aduce un punct
direct.
Serviciul înalt pentru dublu fig.9 (pentru traiectoria serviciilor a se vedea
pct.2 a). Este o variantă a serviciului, pentru jocul de dublu, mingea fiind trimisă
spre linia din spatele terenului advers pentru dublu. Lovitura se poate executa pe
backhand, peste un adversar aflat în pozi ie avansată de primire a mingii.
Execu ia loviturii eficiente este rafinată, presupunând o apreciere exactă din
încheietura mâinii a locului de aterizare a mingii, precum i a traiectoriei înalte a
acesteia, fără să fie „agă ată” de adversar.
Serviciul swip fig. 9 ( pentru traiectoria serviciilor a se vedea pct.4). Este
o lovitură rapidă de atac, ca variantă a serviciului în jocul de dublu sau de
simplu, executată de principiu pe backhand împotriva unor adversari care
a teaptă serviciul într-o pozi ie agresivă. Traiectoria mingii este ascendentă,
aproximativ la nivelul pieptului adversarului, aterizând în apropierea col urilor
liniei din spatele terenului de joc al careului de serviciu advers. Racheta este
deplasată cu o mi care uniform accelerată, încheiată cu o extensie rapidă a
încheieturii mâinii, ajutată de antebra .

Lovitura stopată (Clip). Este o lovitură eficientă executată cu precădere
din săritură pentru a fi interceptată. Punctul de contact al cordajului rachetei cu
mingea este deasupra capului i pu in în fa ă, mingea fiind stopată spre podea în
terenul advers cu o lovitură scurtă executată din antebra . Se folose te săritura
când mingea trebuie lovită la o distan ă de ¾ de la fileu din propriul teren,
săritura efectuându-se drept în sus fără rota ia trunchiului sau întoarcerea
capului. Se folose te mult în probele de dublu, dar i în proba de simplu.
Lovituri speciale. În această categorie de lovituri sunt cuprinse: lovitura
tăiată, lovitura întârziată, lovitura for ată. Aceste lovituri pot fi folosite în marea
majoritate a procedeelor atât pe backhand cât i pe forehand, eficien a lor
depinzând de însu irea corectă a loviturilor de bază i de volumul exersării lor.
Constatăm că în jocul modern de astăzi, pe plan mondial, multe din aceste
lovituri sunt des folosite, oferind jocului valen e deosebite, spectaculozitate i
eficien ă în joc.
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a.) Lovitura tăiată, cuprinsă în cadrul loviturilor speciale este cel mai des
folosită în majoritatea procedeelor contribuind eficient la tactica de joc.
Eficacitatea unei lovituri de bază în jocul de badminton constă în lovirea mingii
cu partea de mijloc a cordajului, perpendicular pe traiectoria ei. Pentru
efectuarea unei lovituri tăiate, racheta va fi răsucită u or, unghiul de lovire
devenind astfel pu in mai mic de 90 de grade, iar mingea va primi un efect
lateral, cu o viteza mai redusă. Scopul este ca indiferent de procedeul folosit
mingea să cadă cât mai repede în terenul advers. Lovitura tăiată este des folosită
în jocul la fileu, însă eficien a ei este demonstrată i la loviturile drop pe
backhand sau forehand ori la smash-uri.
b.) Lovitura întârziată. Stăpânirea corectă a procedeelor de joc permite
jucătorului efectuarea unor mi cări în elătoare, caracterizate în mod special prin
mi carea incorectă a segmentelor corpului sau a corpului în efectuarea unei
lovituri. Răsucirea bra ului sau a încheieturii mâinii în ultimul moment al
loviturii ori răsucirea trunchiului spre stânga pentru efectuarea unei lovituri de
dreapta pot surprinde adversarul. Totu i nu se poate abuza de aceste lovituri,
deoarece un jucător experimentat le poate anihila dacă sunt repetate mai des.

c.) Lovitura forțată. Fiind într-o situa ie de presiune în timpul unei
ac iuni de joc, jucătorul neputând folosi un retur cu o lovitură obi nuită, în mod
inten ionat recurge la unele lovituri neobi nuite cum ar fi: lovirea mingii de sub
un picior ridicat sau dintre picioare, lovirea mingii de la spate etc. Aceste
lovituri pot crea dezavantaje sportivului i se recomandă folosirea lor numai în
cazuri unei „crize de timp”, de ultim moment.
3.4. Deplasarea în teren. Tehnica deplasării în teren reprezintă cea mai
importantă ac iune motrică după tehnica loviturilor în jocul de badminton.
Practic cele două ac iuni motrice se întrepătrund, sunt legate una de alta, întrucât
corectitudinea execu iei i eficien a loviturilor depind de deplasarea în teren.
Deplasarea în teren reprezintă mi carea jucătorului de a ajunge într-o pozi ie
favorabilă lovirii mingii pentru a fi returnată în terenul advers. Această „pozi ie
favorabilă” este necesară oricărei lovituri, deoarece jucătorul trebuie să fie
pregătit pentru a ajunge la timp în orice zonă din teren în întâmpinarea mingii,
fiind evitată lovirea mingii din deplasare. Acest obiectiv necesită deplasări
rapide constând din alergări scurte, sărituri, opriri bru te, întoarceri rapide,
deplasări cu pa i adăuga i sau încruci a i în direc ii diferite – înainte, înapoi,
lateral stânga, dreapta, fandări etc., iar lovitura trebuie executată atunci când
mingea este într-un punct înalt de zbor. În general deplasările încep cu piciorul
din partea direc iei în care se efectuează deplasarea i se încheie înainte de
execu ia loviturii într-o pozi ie echilibrată.
Pozi ia de bază (de a teptare) a jucătorului va fi relaxată, gleznele,
genunchii i oldurile sunt u or flexate, picioarele depărtate la aproximativ
lă imea umerilor, iar racheta cu lobul se ine la nivelul pieptului în prelungirea
antebra ului, orientată în direc ia mingei. Articula ia cotului este în flexie u or
32

depărtată de trunchi, în fa a corpului pentru a permite o mai mare mobilitate
bra ului i antebra ului. În pozi ia de a teptare prin flexia genunchilor i a
articula iei gleznelor, centrul de greutate va fi coborât, greutatea corpului va
cădea pe pingeaua tălpii picioarelor, iar călcâiele vor juca rolul de sprijin,
aceasta favorizând o plecare rapidă în orice direc ie. Picioarele cu vârfurile
tălpilor sunt orientate spre plasă, piciorul stâng (pentru dreptaci), este situat
pu in înaintea celui drept pentru a asigura un bun echilibru. Deplasările înainte i
lateral se vor efectua în general cu fandare, piciorul din fa ă, care efectuează
fandarea va ateriza la început pe călcâi, urmat de sprijin pe toată talpa, flexia
genunchiului fiind de aproximativ 90 grade, orientat pe aceea i direc ie cu talpa,
iar trunchiul pozi ionat vertical. Bra ul cu racheta va fi orientat în prelungirea i
la nivelul umărului, iar bra ul liber înapoi întins în prelungirea umărului stâng
pentru a asigura echilibrul corpului. Piciorul din spate va rămâne pe podea
urmând direc ia corpului, talpa rulând până rămâne în sprijin pe pingea sau vârf,
piciorul fiind flexat până la maxim 90 grade. Pentru deplasările înapoi spre linia
din spatele terenului se folosesc cu precădere pa i adăuga i, pa i încruci a i,
săriturile, sau săriturile cu forfecare.
Toate deplasările în jocul de badminton încep i se termină în zona
centrală a terenului, „pozi ia 0” (Fig. 15), situată în punctul de intersec ie al
diagonalelor i al liniilor mediane din propriul teren de joc. Plecarea i revenirea
rapidă în pozi ia 0 ajută jucătorii să acopere cât mai repede terenul, facilitândule toate direc iile de deplasare. Deplasările se vor face rapid, cât mai plat fa ă de
podeaua de joc, având senza ia că jucătorul „alunecă” pe sol, nu face „săltări” în
efectuarea pa ilor de deplasare. Ordinea unei deplasări bune este determinată de
startul deplasării, oprirea deplasării i schimbarea rapidă a direc iei de deplasare.
Toate aceste forme de deplasare depind de un echilibru perfect al corpului
jucătorului, astfel contactul tălpii cu podeaua terenului trebuie să fie cât mai
scurt, iar primul pas de deplasare va fi rapid i scurt. Bra ul cu racheta în timpul
deplasării se duce în pozi ie pregătitoare pentru lovire, iar bra ul liber, înapoi
este relaxat i echilibrează corpul pentru lovirea mingii. Pregătirea jucătorului
pentru lovirea corectă a mingii este foarte importantă pentru eficacitatea
loviturii, deoarece o tehnică corectă a lovirii mingii solicită participarea
întregului corp, rolul trunchiului fiind decisiv prin eliberarea elanului spre
direc ia de lovire. De men ionat că în general revenirile în pozi ia de bază din
zona centrulă a terenului se fac în ordinea inversă deplasării la minge, excep ie
făcându-se la deplasările cu săritură, pa i „sări i” sau încruci a i.
Men ionăm, că la revenirea în zona centrală, la ultimul pas se va face o
scurtă săritură cu aterizare pe ambele picioare, pentru a se recăpăta rapid
echilibrul corpului.
În badminton avem opt direc ii principale de deplasare, care încep i se
termină în zona centrală, „pozi ia 0”.
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Fig.15. „Pozi ia 0” (zona centrală din teren) i
direc iile de deplasare.

Deplasările pe aceste direc ii în vederea ocupării unei pozi ii
corespunzătoare pentru pregătirea loviturii, vor fi economice cu o tehnică
adecvată. Observăm că se desprind trei categorii de deplasări:
- deplasarea înainte – stânga, perpendicular la fileu, dreapta;
- deplasarea laterală – spre dreapta, spre stânga;
- deplasarea înapoi – dreapta, pe linia mediană , stânga terenului.
3.4.1. Deplasarea înainte stânga fig. 16 ( i direc ie de deplasare fig.15
pct. 3). Deplasarea spre înainte oblic cu piciorul stâng i se termină pe piciorul
drept cu o fandare. Revenirea în zona centrală se va face cu o scurtă săritură
înapoi cu piciorul drept, apoi revenirea în pozi ia de bază a piciorului drept,
urmată de revenirea piciorului stâng. În principal la aceasă deplasare se pot
efectua loviturile de backhand, atac la fileu, stop la fileu, lob.
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Fig 16
3.4.2. Deplasarea înainte perpendicular la fileu fig.17 ( i direc ie
deplasare fig.15 pct. 2). Deplasarea la fileu se va face cu pă irea scurtă a
piciorului stâng spre înainte, urmată de o fandare înainte spre fileu a piciorului
drept (pentru dreptaci). După lovitură urmează revenirea piciorului drept în
pozi ia de bază, urmată de apropierea piciorului stâng. Se pot efectua lovituri de
backhand i de forehand, atac la fileu, stop, lob.

Fig. 17

3.4.3. Deplasarea înainte dreapta fig.18 ( i direc ie de deplasare fig. 15,
pct.1). Deplasarea se face cu o combina ie de pa i drept, stâng, drept, ultimul pas
fiind fandarea, iar revenirea în pozi ia centrală se face în ordine inversă
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deplasării, cu o scurtă săritură înapoi pe piciorul drept. Ponderea loviturilor din
această pozi ie, pe forehand, este atacul la fileu, stopul, lobul.

Fig.18.
3.4.4.Deplasarea laterală dreapta.
- Varianta 1 fig.19 ( i direc ie de deplasăre fig.15 pct.4). Deplasarea
laterală dreapta depinde de talia i calită ile motrice ale jucătorului. Pentru un
jucător cu talie înaltă, această deplasare se poate face cu o fandare pe piciorul
drept, lovitură i revenire.

Fig.19 (varianta 1)
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- Varianta 2 fig. 19 ( i direc ie de deplasăre fig.15, pct.4). Deplasarea
laterală dreapta. Se va folosi o combina ie de pa i drept, stâng, fandare cu
piciorul drept, lovitură (jucători dreptaci). Revenirea se efectuează cu o u oară
săritură înapoi pe piciorul drept, pă ire cu dreptul înapoi, revenire cu piciorul
stâng, apoi cu dreptul. Pot fi efectuate lovituri de dreapta, smash, drive, stop,
lob.

Fig.19. (varianta 2)
3.4.5. Deplasarea laterală stânga.
- Varianta 1 fig. 20 ( i direc ie de deplasare fig. 15 pct.5). Deplasarea se
poate face în două variante. Pentru varianta 1 se va efectua un pas lateral stânga,
în flexie (fandat), cu piciorul stâng, urmat de lovitură. Se revine în pozi ie
ini ială, pe ambele picioare.

Fig. 20. Varianta 1.
- Varianta 2. Deplasarea laterală stânga fig. 20 ( i direc ie de
deplasare fig.15 pct. 5). Deplasarea la varianta a doua se efectuează un pas mic
37

cu piciorului stâng spre stânga, având vârful tălpi orientat spre linia laterală a
terenului, iar piciorul drept efectuează o fandare lungă. Revenirea după lovitură
se va face o scurtă săritură cu piciorul drept înapoi, piciorul stâng revine în
pozi ia ini ială, iar piciorul drept revine în pozi ia de bază. Pentru ambele
variante se pot efectua lovituri de backhand, medii i înalte, însă din săritură i
lovituri de dreapta din jurul capului (de pe partea stângă): smash, drive, stop,
lob.

Fig.20. Varianta 2.

3.4.6. Deplasarea înapoi, dreapta
Deplasările înapoi au un grad de dificultate ceva mai mare comparativ
cu deplasările înainte i lateral, fiind folosite diferite variante de-a lungul
timpului. Cea mai eficientă deplasare la ora actuală, este săritura chinezească
fig. 21( i direc ie de deplasare fig.15 pct.6).

Fig. 21. Deplasarea înapoi dreapta China jump
Se pleacă cu genunchii u or flexa i cu piciorul drept oblic înapoi dreapta,
efectuându-se sărituri cu pa i adăuga i, desprinderea pentru lovitură fiind în
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principal cu piciorul drept, lovitură i aterizare pe piciorul drept, urmat rapid de
piciorul stâng (jucători dreptaci). Deplasarea înapoi se face cu piciorului stâng
oblic spre centrul terenului, urmat de piciorul drept în acela i fel ca la plecare.
Este o săritură de intercep ie a mingii, care poate folosi loviturile smasch, drop,
clear cu variantele lor de lovire.
O altă variantă a deplasării înapoi dreapta se poate face cu o combina ie de
pa i adăuga i sau încruci a i, piciorul stâng deplasându-se prin apropierea rapidă
de piciorul drept sau încruci at prin spatele piciorului ori prin fa a piciorului
drept, în func ie de pozi ia mingii care trebuie lovită din timp. Înaintea
impactului cu mingia se va face o săritură cu forfecare. (Săritură pe piciorul
drept, rota ia trunchiului, lovitură, aterizare pe piciorul stâng.) Men ionăm că în
timpul rota iei trunchiului i a oldului, piciorul drept îndoit din genunchi va fi
cât mai ridicat, pentru a ajuta jucătorul la o plecare rapidă spre zona din centrul
terenului, prin înclinarea corpului mai înainte, la aterizare. Aterizarea pe piciorul
stâng este important să se facă cu talpa oblic spre linia laterală stânga, pentru a
evita unele accidentări, dar i pentru o bună stabilitate a corpului la revenirea
rapidă în zona din centrul terenului.
3.4.7. Deplasarea înapoi pe linia mediană fig.22 ( i direc ie de deplasare
fig. 15 pct.7).
Deplasările din zona centrală pe linia mediană spre linia din spatele
terenului de joc sunt cel mai frecvent folosite, atât la primirea numeroaselelor
servicii înalte, cât i a loviturilor de apărare ale adversarilor. i aici întâlnim cele
două variante de bază de deplasare: săritura chinezească, de interceptare a
loviturilor i deplasarea cu pa i adăuga i, urmată de forfecarea picioarelor i
revenirea la centrul terenului.

Fig.22.Deplasarea înapoi, linia mediană
3.4.8. Deplasarea înapoi stânga fig. 23 ( i direc ie de deplasare fig.15
pct.8). Este o deplasare mult exersată de fiecare jucător (jucători dreptaci), prin
faptul că în timpul jocului sunt trimise numeroase mingii pe partea stângă spate,
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considerată cea mai vulnerabilă zonă. Se pot efectua retururi cu lovituri de
forehand sau backhand, în timp dezvoltându-se mai multe variante.
Varianta 1 „Pasul Hartono”, sau mai precis „Hartono jump”, după numele
campionului indonezian Rudy Hartono. Deplasarea se finalizată cu lovituri de
dreapta, fiind o deplasare eficientă, astăzi, folosită mai mult la nivelul juniorilor,
jucătorii profesioni ti cu o talie medie-înaltă preferând variante de deplasare cu
sărituri tip „China jump”. În figura 23 varianta 1, este prezentată grafic
deplasarea Hartono jump. Deplasarea începe cu o u oară răsucirea trunchiului
spre stânga, concomitent cu ducerea oblic-înapoi a piciorului stâng, orientat cu
tălpa spre linia laterală a terenului, (2). Urmează o săritură înapoi pe acela i
picior, (stângul), aterizare pe piciorul stâng (3), pas cu piciorul drept (4) i
săritură pentru lovirea mingii. După lovirea mingii, se va face o forfecare unde
genunchiul piciorului drept flexat i ridicat se va deplasa înainte, unde alături de
iner ia bra ului de lovire, ajută greutatea corpului să fie propulsată înainte.
Aterizarea se face pe piciorul stâng, cu talpa orientată spre linia de margine din
stânga.

Fig. 23. Deplasarea înapoi stânga. Varianta 1 „Hartono jump”
Varianta 2 (fig 23), deplasare înapoi stânga (backhand). Varianta de
deplasare pe backhand este folosită când jucătorii stăpânesc foarte bine tehnica
loviturii de backhand, mingea trimisă de adversar fiind rapidă, iar jucătorul din
apărare este „sub presiune”. Totu i lovitura are avantajul că oferă o solu ie pe
cât de eficientă pe atât de economică din punct de vedere al efortului, pentru
jucător. Deplasarea începe cu un pas pu in mai lung înapoi, cu piciorul drept,
orientat cu talpa spre stâlpul din partea stânga a terenului (2). Trunchiul se
răsuce te spre stânga, concomitent cu un pas efectuat cu piciorul stâng înapoi, cu
talpa piciorului orientată spre col ul stâng din spatele terenului (3), urmând
a ezarea piciorului drept pe sol, cu talpa orientată spre col ul terenului sau spre
linia din spatele terenului. Pentru scurt timp contactul piciorului pe podea se
face cu călcâiul, apoi pe toată talpa cu sprijin pe pingea (4). Lovirea mingii se
face după contactul piciorului drept cu suprafa a de joc, loviturile fiind conform
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op iunilor jucătorului: clear, drop, smash în lung de linie, cross, sau chiar
„tăiate”.

Fig. 23. Varianta 2.
Men ionăm că aceste variante reprezintă doar un cadru general al
desfă urării ac iunilor motrice de joc. Fiecare direc ie dă mai multe variante i
asta în func ie de talia jucătorului. Unele variante sunt folosite cu predilec ie în
jocul de simplu, iar altele în jocul de dublu. Variantele de deplasare sunt folosite
pentru rezolvarea unei sarcini tehnico-tactice, ele fiind în permanentă dezvoltate,
adaptate i perfec ionate, pentru economia efortului i cre terea vitezei de
deplasare. Eficien a variantelor de deplasare o dau jucătorii prin frecven a
folosirii lor în diferite situa ii de joc. În prezent prin perfec ionarea mijloacelor
de pregătire constatăm că varianta „china jump” este des folosită. Varianta „pas
scurt, săritură lungă”, sau „pas lung săritură înaltă”, lovitură, aterizare i
revenire în zona centrulă a terenului ”, folosită practic în orice direc ie de joc,
capătă pondere în competi ii.
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CAPITOLUL 4
TACTICA JOCULUI DE BADMINTON
Tactica în jocul de badminton reprezintă punerea în valoare a
competen elor tehnice i de regulament însu ite, precum i valorificarea
calită ilor motrice i psihice ale jucatorilor, care prin ac iunile de organizare i
coordonare a jocului au ca obiectiv câ tigarea meciului.
În jocul de badminton pozi ia „de a teptare” a jucătorului, va fi în zona
din centrul propriului teren de joc, loc în care va reveni rapid după efectuarea
fiecărei lovituri. Se vor folosi execu ii tehnice ca serviciul înalt i lovitura clear
pentru a obliga adversarul să se retragă pe linia din spate a terenului, apoi se va
folosi drop-ul în apropierea fileului i cât mai aproape de marginea terenului.
Adesea se va apela la serviciul scurt i razant mai ales în probele de dublu, însă
la un nivel de performan ă ridicat serviciile scurte sunt foarte folosite i în proba
de simplu. Smash-ul, fiind o lovitură de atac, va fi folosit pe cât posibil în lungul
liniilor marginale i cât mai rar în diagonală. Atacul la fileu, o lovitura eficientă,
folosit mai ales când adversarul trimite mingea în terenul propriu cu o oarecare
înăl ine peste fileu.
4.1. Reguli tactice generale în proba de simplu:
- în majoritatea cazurilor se pierde ac iunea de joc din cauza gre elilor
proprii. Deci cât mai pu ine greseli proprii;
- atacul este cea mai bună apărare, adversarul trebuie inut sub presiune,
iar jucătorul trebuie să aibă ini iativă i să lovească mingile cât mai
repede i de la o înăl ime cât mai mare, astfel adversarul va intra în
criză de timp;
- prin diferite lovituri trimise în apropierea fileului ori în spatele liniei
terenului cu precădere spre liniile laterale, adversarul va fi scos din
zona centrală, însă jucătorul care trimite mingea să fie în zona centrala
a terenului înainte ca adversarul să lovească mingea;
- orice ansă de a face un punct trebuie folosită i nu trebuie tratate cu
u urin ă fazele de joc. Setul trebuie jucat cât mai repede;
- niciodată nu se cedează psihic un punct, set sau meci. Se va juca cu
dăruire până la ultimul punct chiar dacă adversarul a acumulat multe
puncte. Numeroase situa ii dificile pot fi rezolvate cu multă voin ă i
putere de joc. Pot apare răsturnări de scor spectaculoase sau chiar
incredibile;
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- dacă tactica adoptată dă rezultate bune nu trebuie schimbată, nu se
joacă pentru spectacol, ci se caută cea mai scurtă cale pentru a câstiga;
Concluzii i recomandări: jocul poate fi început cu un serviciu înalt, apoi
cu lovitura Clear, Drop sau Smash, cautand să fie pus adversarul în dificultate
pentru a gre i; adversarul prin diferite lovituri va fi scos din zona centrala, iar
jucătorul caută să fie mereu în pozi ia de a teptare în zona din centrul terenului.
Încă de la începutul jocului se vor căuta păr ile slabe ale adversarului, apoi se va
insista asupra lor.
4.2. Concep ia de joc în proba de simplu
Concep ia de joc reprezintă ac iunile pe care jucătorii le întreprind în
timpul meciurilor, fiind îndrumat întodeauna de un ansamblu de idei care
reflectă anumite principii i norme privind organizarea, pregătirea i
desfă urarea ac iunilor de atac i apărare direc ionate în scopul ob inerii
victoriei.
Evolu iile celor mai buni jucători din lume au impus unele particularită i
specifice, concep ii sau sisteme de joc atât în proba de simplu cât i în problele
de dublu. Unele principii de bază care determină conceptul tactic al jocului
modern al probei de simplu sunt:
a) Nu a tepta mingea, du-te în întâmpinarea ei
Jucatorul trebuie să se deplaseze către minge, niciodată să nu a tepte ca
mingea să vină la el.
b) Love te mingea în punctul cel mai înalt
Jucatorul trebuie să lovească mingea în primul moment când poate ajunge
la înăl imea maximă posibilă a mingii, pentru a ob ine unghiuri cât mai largi în
executarea unei lovituri cât mai bune. Cu cât po i lovi mai înalt, cu atât apar mai
multe varietă i i inte pentru plasarea loviturii.
c) Jucătorul trebuie să aibă răbdare i să fie pregătit pentru un schimb de
mingi lungi
În special jocul de simplu este un joc de uzură, odată serviciul expediat
loviturile se succed până când unul din cei doi jucători încetează de a mai
returna mingea. De i fiecare jucător are câte o lovitură dată, observăm în mod
special că fiecare lovitură, de fapt este „legată” una de cealaltă. O lovitură
perfectă trimisă de un jucător va da o mai mare posibilitate pentru o altă lovitură
perfectă. Din contră o lovitură plasată gre it (un clear la mijlocul terenului) este
de a teptat ca răspunsul adversarului să fie rapid i devastator. Pregătirea unei
lovituri nu înseamnă numai clear-uri lungi sau smash-uri, ci i lovituri scurte în
zonele din fa ă i medie a terenului de joc, cu un număr maximal de lovituri în
lungul liniilor laterale. În jocul modern se constată tendin a loviturilor riscante
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i a combina iilor de câteva lovituri care-i for ează pe jucători să se deplaseze pe
diagonală, respectiv pe drumul cel mai lung.
d) Uzura fizică i psihică a jucătorului
Regula de bază a jocului de badminton este de a ob ine victoria, de a-i
for a pe adversari să comită gre eli, de a-i obosi în timpul jocului.
e) Să fie folosită toată lungimea i lă imea terenului
În jocul de badminton în special în cel de performan ă sunt folosite din
plin lă imea i lungimea terenului (5,18 m/13,40m) cu lovituri precise în
col urile îndepărtate ale terenului for ând astfel adversarul la eforturi mari pentru
returnarea mingiilor.
f) Ini iativa atacului
Ini iativa atacului reprezintă arma majorită ii câstigătorilor prin inerea
sub presiune a adversarului în defensivă cât mai mult posibil.
g) Conservarea propriei energii
În cazul unor valori apropiate (iar aceasta se întâmpla foarte des începând
din optimi i mai ales în finale) „conservarea” propriei energii este o problemă
majoră. În timp ce adversarul este obosit cu mingi lungi sau scurte, trebuie să se
economisească cât mai multă energie, cu mi cări lejere, relaxate când ac iunea o
permite i fără a se efectua eforturi gratuite, deoarece un meci ine 2-3 seturi,
poate i prelungiri, ceea ce înseamnă că jucătorii trebuie să aibă o rezisten ă
deosebită.
h) Pozi ia de bază (de a teptare)
Pozi ia de baza este zona centrala a terenului unde jucatorul după fiecare
lovitură trebuie să se reîntoarcă pentru a fi pregatit să acopere orice altă zonă a
terenului. În jocul modern, jucătorii cu o bună deplasare în teren, viteză i
anticipa ie, interceptează mingea rapid, în loc să se deplaseze mult în lateral sau
spre linia din spatele terenului.
i) Jocul în elător
Pentru câ tigarea unui punct de multe ori este important ca adversarul să
fie for at să nu returneze mingea sau să o returneze gre it. Unul dintre cele mai
eficace moduri de finalizare a acestui lucru este de a dezvolta disimularea în
multe din loviturile folosite în joc. Jocul în elător necesită viteză, datorită căreia
o lovitură „întârziată” poate fi executată la un nivel tehnic ridicat derutând
adversarul.
î) Trebuie „citit” gândul adversarului
Jucătorii, în special cei de valoare, studiază i încearcă să „detecteze” starea
mentală a adversarului în diferite stadii ale derulării jocului: „Este pe cale să
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renun e la meci? Este obosit?
gra eli for ate, succesive etc.?”

i-a pierdut încrederea după comiterea unor

k) Regulamentul jocului de badminton trebuie folosit în avantaj propriu
În jocul de simplu (cât i la probele de dublu), servantul câ tigînd ac iunea
de joc obtine punct. Dacă pierde ac iunea de joc sau serve te gre it pierde
punctul i serviciul. Având serviciul i o pregatire corespunzătoare poate opta ce
fel de serviciu execută, apoi să riposteze eficient la returul adversarului pentru a
câ tiga ac iunea de joc.
4.3. Reguli tactice generale în probele de dublu
Jocul de dublu diferă de jocul de simplu prin faptul că de fiecare parte a
terenului sunt doi jucători: jocul de dublu băie i, dublu fete i dublu mixt, iar
terenul este mai lat, având lă imea de 6,10 m, fa ă de 5,18 m la jocul de simplu.
Jocul de dublu este un joc de echipă, esen ială fiind combina ia de joc, armonia
ambilor jucători. Partenerii trebuie să- i cunoască păr ile tari i slabiciunile, să
aibă încredere unul în celalalt cu scopul de a face o completă acoperire a
terenului de joc, printr-o combina ie eficientă. Se va juca în orice situa ie numai
cu i pentru partenerul tău, fară repro uri ci ajutându-se reciproc. Este bine ca
valoarea jucătorilor să fie apropiată, cu temperamente similare, iar dacă unul
dintre ei este de valoare mai mică acesta va ocupa o pozitie mai avansată în
teren, celălalt acoperind o suprafată de teren mai mare. Cheia tuturor jocurilor de
dublu este atacul, folosindu-se cu prioritate loviturile smash, drive, drop rapid,
astfel impunându-se în joc doua faze – faza de atac i faza de apărare, fiecare
fază având dispunerea jucătorilor în teren distinctă, iar loviturile diferite.
4.4.Conceptia de joc în probele de dublu
a) Dublul este un joc de atac
Obiectivul principal al echipei de dublu este de a câ tiga postura ofensivă,
atacul, i a-l ine cât mai mult posibil, până la câ tigarea ac iunii de joc i
ob inerea punctului. Când mingea se găse te în terenul propriu se vor folosi
lovituri rapide, drive, smash, drop sau drop rapid i chiar clear-uri rapide dacă
situatia din teren permite acest lucru. Pozitia atacan ilor va fi „unul în spatele
celuilalt”, loviturile acestora fiind plasate de preferat cu smash-uri pe linia de
mijloc, între cei doi adversari, spre linia mediană a zonelor laterale ori în lungul
liniilor de margine a terenului. Traiectoria loviturilor rapide trebuie să fie
paralelă cu solul, orizontală, spre „în jos” pentru a avea i a mentine ofensiva în
atac. Ridicând cu un lob mingea, echipa de dublu se află în defensivă, dar prin
simpla „presare” a mingii în jos cu lovituri rapide i paralele, va avea avantaj
asupra adversarilor.
b) Combina ia echipei
Flexibilitatea jocului constă în principal în posibilitatea perechii (echipei),
să folosească eficient forma ia (pozi ia) „fa ă spate”(unul în spatele celuilalt) cât
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i cea în „paralel” (unul lângă celălalt). Când echipa este în defensivă, atunci
forma ia în „paralel” este cea mai bună pentru a anihila un atac, iar dacă un
jucător este pe punctul de a executa o lovitură de atac, partenerul va trece în fa ă
pentru a ataca la fileu sau a apăra, celălalt ocupând pozi ia din spate (pozitie
„fa ă spate”).
c) Schimbarea pozi iei echipei (forma iei)
Majoritatea dublurilor de valoare folosesc combina ia „fa ă
spate”(combina ie de atac). După un serviciu scurt, servantul merge spre fileu,
ocupând partea din fa ă a terenului, iar partenerul său va prelua spatele terenului
stabilizându-se pozitia de atac față-spate. Dacă se execută un serviciu „flik”
(razant, plat) sau înalt, servantul va apăra partea de teren de unde a servit, iar
partenerul va acoperi partea care rămâne, careul liber, în forma ia „în paralel”.
Partea defensivă are în principal trei op iuni:
- să preia smash-ul prin lovituri plasate spre liniile laterale, pentru a fi
abandonat atacul;
- returul din smash sau altă lovitură de atac, retur cu un drop;
- un lob spre linia din spate a terenului, pentru a câ tiga timp.
Când partea defensivă reu e te să preia cu succes smash-ul i să for eze
adversarii să abandoneze atacul, jucătorul care a avut succes merge spre fileu
pentru a lua o pozi ie avansată i a profita de avantaj. Partenerul, în această
situa ie, acoperă spatele terenului într-o forma ie „fa ă-spate”. În cazul când
dublul este nevoit să renun e la pozi ia de atac „fa ă-spate”(de exemplu a trimis
o minge înaltă spre un col la terenului advers), jucătorul care vine înapoi la
fileu, fiind într-o poziție mai dificilă, va alege partea din teren opusă colțului de
unde va veni atacul, partenerul său se deplasează din poziția sa din spatele
terenului în poziția rămasă liberă a apărării „în paralel”. De fapt, se va forma
un triunghi fa ă de pozi ia mingii. Triunghiul format din jucătorii afla i în
defensivă fa ă de pozi ia mingii din terenul advers va avea laturile aproximativ
egale – triunghi isoscel. Partenerii care se cunosc bine, pot schimba pozi ia întrun atac; cel care foloseste smash-ul atacă lângă o linie laterala i urmăre te
smash-ul spre fileu, în timp ce partenerul se deplasează în spate pentru a-l
suplini în cazul în care smash-ul va fi ridicat din nou spre spatele terenului.
Jucătorii afla i în apărare trebuie să intercepteze mingiile cât mai înalt
posibil. Pentru aceasta racheta trebuie să fie orientată în direc ia adversarului i
mai ridicată dacă se află mai aproape de fileu. Returul va fi cu lovituri rapide,
razante, cât mai agresiv, iar mingiile apărate prin loburi înalte să fie direc ionate
în diagonală.
d) Teoria plasamentului în „al treilea col ”
Când adversarii sunt în forma ie paralelă (fa ă de fileu) gata să se apere, se
atacă:
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- jucătorul cel mai slab, sau
- un smash pe linia mediană, ori
- un stop la fileu în zona centrală.
Plasamentul mingei spre un „al treilea col ”, departe de raza de ac iune a
celor doi jucători, dă de multe ori efectul scontat.
e)Serviciul i importan a serviciului
Serviciul scurt este tactica de bază pentru ambele echipe de dublu. Un
serviciu înalt fără elementul surpriză este o posibilitate a adversarilor să facă un
atac eficient, iar un serviciu scurt , riscă un atac de către primitor, dacă serviciul
este prea înalt fa ă de banda fileului. inta de bază pentru meciul de dublu s-a
constatat a fi cele două colturi ale liniei serviciului scurt. După executarea
serviciului, a uneia din echipe, ambele echipe vor căuta să ajungă cât mai rapid
în situa ia de atac. Deoarece terenul de serviciu în jocul de dublu este mai scurt
cu 76 cm fa ă de cel de simplu, se vor evita serviciile înalte care vor da ini iativa
adversarului, acesta având posibilitatea să atace cu smash-uri.
f) Primirea serviciului
Primitorul serviciilor va ataca toate serviciile înalte. Pozi ia normală de
primire trebuie să fie în zona din apropierea fileului din fa ă a careului de
serviciu pentru a ataca serviciile scurte, dar nici foarte apropiată de aceasta,
astfel încât jucătorul să aibă agilitatea de a sări în spate pentru serviciile înalte.
g) Pozi ia partenerului servantlui
În competi iile de anvergură constatăm că partenerul servantului stă
aproape de servant când acesta execută serviciul, deoarece se asigură o acoperire
eficientă a păr ii din spatele terenului, în special la primirea loviturilor rapide de
atac care ar trece pe lângă zona de ac iune a servantului. Când se execută un
serviciu scurt, servantul este în mod normal responsabil pentru acoperirea păr ii
din fa ă a terenului, de exemplu: orice retur drop, în timp ce partenerul preia
orice minge care ajunge în zona din spate. Situa ia se schimbă dacă servantul
execută un serviciu înalt - se aplică imediat forma ia „în parelel”.
h) La fileu racheta trebuie ridicată
Când un jucător se deplasează în fa ă va trebui ca racheta să fie ridicată
gata de lovire, astfel să câ tige un surplus de timp pentru atac.
i) Folosirea loviturilor „de sus”
Un jucător de dublu acoperind o suprafa ă de teren relativ mai mică decât
în proba de simplu, aceasta ducând la evitarea loviturilor de backhand, vor fi
înlocuite cu loviturile de forehand de deasupra capului i forehand de deasupra
capului de pe partea stângă (jucători dreptaci), care sunt mai puternice i mai
variate privind traiectoria mingiilor. Este foarte bine decă situa ia din joc
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permite, unele din aceste lovituri să fie executate din săritură. În acest fel se
ajunge mult mai repede la mingie, unele mingii putând fi interceptate.
î) Varia ia vitezelor
În jocul de dublu, pe lângă regula de bază, că viteza fiecărei lovituri
trebuie să fie cât mai mare, la retururi, viteza variată a mingii cu drop-uri,
stopuri la fileu, lovituri plasate la mijlocul terenului spre liniile laterale etc.,
poate strica ritmul de joc în partea adversă.
k) Păstrarea atacului i men inerea elementului surpriză
Prin precizia i rapiditatea retururilor, adversarul trebuie să fie for at să
joace lovituri defensive. Trebuie evitate loviturile stereotipe i aplicat mereu
elementul surpriză.
4.5. Proba de dublu mixt
Prin spectaculozitatea deosebită a jocului de dublu mixt, a rezultat totu i
ca, după 4 ani de la Jocurile Olimpice de la Barcelona i această probă să fie
inclusă în cadrul Jocurilor Olimpice de la Atlanta din anul 1996.
Dacă cei doi jucători sunt de valoare apropiată se va juca un dublu
identic concep iilor enumerate mai sus. Totu i trebuie precizat rolul băiatului i
rolul fetei în cadrul concep iei de joc. Astfel jucătorul (băiatul) în proba de dublu
mixt va face o încercare de a prelua mingea mai devreme, iar dacă poate să
„taie” mingea de la ¾ din teren sau chiar de la mijlocul terenului. În principiu
jucătorul va încerca să intercepteze mingile prin săritură i va evita retururile cu
lovituri înalte în diagonală. Jucătoarea va încerca i ea să lovească mingea cât
mai repede posibil i să aibă racheta ridicată tot timpul prin pozi ia sa în teren
avansată. Jucătoarea va încerca să atace mingea decisiv la fileu, să joace mingi
„împinse” în jos, să pună lovituri apropiate de fileu în terenul advers. Dacă
jucătoarea este valoric mai slabă, se va practica un joc în care ea va prelua zona
fileului, iar jucătorul va asigura spatele i linia mediană a terenului. La mingile
ridicate în terenul advers, lob, clear, jucătoarea se va pozi iona în diagonala
terenului fa ă de minge pentru a apăra mai u or atacurile adversarilor. La
executarea serviciului, jucătoarea va sta în partea stângă a jucătorului i mai
aproape de centrul terenului (în cazul unui jucător dreptaci), pentru a putea apăra
sau ataca mingea care poate fi returnată în apropierea fileului. Se vor juca mingii
plasate în zona dintre jucător i jucătoare i zona fileului. Atacurile vor fi
îndreptate de ambele echipe cu pondere asupra jucătoarei. Aceasta va ine
racheta cu lobul ridicat la banda superioară a fileului când se află în zonă, va
intercepta toate mingile ridicate i nu va ridica mingi în terenul advers.
Jucătorul va ataca ori de câte ori este posibil, va juca păr ile laterale ale terenului
i nu va ridica mingii în terenul advers.
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CAPITOLUL 5
NATURA EFORTULUI ÎN JOCUL DE BADMINTON

Considerăm necesar să dezvoltăm acest capitol, astfel contribuind la
conceperea, dezvoltarea i perfec ionarea mijloacelor de pregătire fizică în jocul
de badminton. Unii speciali ti consideră natura efortului în jocul de badminton,
că este de aproximativ 4 ori mai mare comparativ cu cea a tenisului de câmp, pe
un teren ca dimensiune de aproare 4 ori mai mic, într-un timp semnificativ mai
redus, de-a lungul unui meci. Care ar fi aceste considera ii?
Ca toate jocurile sportive din punct de vedere ergogenetic (analizând jocul
prin prisma raportului dintre diferite tipuri de efort), badmintonul se încadrează
în grupa disciplinelor sportive cu efort mixt, în care rata aerobă i anaerobă
intervin succesiv. Caracteristica efortului competi ional este exprimată de tipul
ac iunilor tehnico-tactice care intervin într-o succesiune foarte densă cu eforturi
maximale anaerobe alactacide a căror ac iuni durează în medie sub 10 secunde.
Substratul energetic fiind format din descompunerea anaerobă a ATP-ului,
ADN-ului, PH-ului, rezultă că eforturile care depă esc 10 secunde se realizează
pe baza descompunerii anaerobe a glicogenului muscular, fiind deci eforturi
anaerobe-lactacide. Eforturile sub 10 secunde intervenind în timpul jocului la
intervale neregulate, în general fără o pauză suficientă pentru odihnă, tragem
concluzia că aceste eforturi sub 10 secunde se realizează în mare parte pe baza
descompunerii anaerobe a glicogenului muscular, din eforturi anaerobealactacide în eforturi anaerobe-lactacide. Astfel, observăm că specific jocului de
badminton este efortul anaerob-lactacid, al cărui substrat energetic trebuie
corespunzător dezvoltat i antrenat.
În mod concret elementele care influen ează efortul fizic în jocul de
badminton sunt:
- dimensiunile spa iului de joc – care determină în principal natura
deplasărilor în teren;
- nivelul de pregătire al jucătorilor, care determină decisiv caracterul
efortului;
- înăl imea fileului, coraborată cu dimensiunile terenului (în func ie i
de probă).
Dinamica efortului rezultă din raportul dintre volum, intensitatea i
complexitatea efortului, a căror optimă pregătire duce la o continuă
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perfec ionare. Toate aceste elemente eviden iază particularită ile efortului fizic
atunci când ac ionează simultan în cadrul jocului propriu-zis. Luând separat
câteva din ac iunile efectuate de jucători în timpul meciului, analizându-le,
putem eviden ia câtava aspecte de bază ale naturii efortului:
- deplasarea jucătorilor în teren se efectuează într-un spa iu de aproape 35
m pătra i la proba de simplu i relativ mai redus în proba de dublu. Pa i
adăuga i, fandările, săriturile, opririle bru te i foarte dese, revenirile rapide în
zona din centrul terenului, într-o întâlnire de 2-3 seturi, solicită imens aparatul
locomotor, imprimând jocului un caracter dinamic, atletic. Deplasările sunt
relativ scurte, până la 3-5m, ele necesitând viteză crescută de reac ie i de
repeti ie. În jocul modern aproape la majoritatea deplasărilor pentru lovirea
mingii se fac sărituri, după aterizare plecarea spre zona centrală a terenului fiind
foarte rapidă. Alternarea mingilor dirijate spre spatele terenului cu cele trimise
spre fileu, necesită o deplasare continuă, fără pauze, pentru a ezarea optimă la
minge. Cerin ele tehnice de lovire a mingii, precum i eforturile de urmărire a
unei idei tactice de joc obligă jucătorul la o îmbinare repetată a mijloacelor de
deplasare în teren, efectuate uneori printr-un efort cu caracter exploziv.
- loviturile în jocul de badminton, atât cele de atac cât cele de apărare se
desfă oară în condi ii de viteză maximă, implicând participarea tuturor
segmentelor corpului. În acela i timp, unele dintre elementele tehnice ale jocului
la fileu necesită o îndemânare i fine e deosebite din încheietura mâinii i din
antebra , lucru care, în condi iile impuse de frecven a schimburilor de mingii i
a stresului tactic determină o complexitate mărită a efortului jucătorului.
Pe parcursul unui set loviturile lungi (clear), de atac sau de apărare
alternează frecvent cu cele razante (drive), cu stopurile i smash-urile, toate
acestea solicitând un efort considerabil de tip viteză-for ă ale grupurilor
musculare din articula ia scapulo-humerală i a trunchiului. Alternarea
loviturilor rapide în for ă, executate cu lovituri de sus i cu cele de fine e
efectuate din articula ia încheieturii mâinii i din antebta conferă un grad sporit
de complexitate a efortului. De aceea prelungirea duratei efortului scade
posibilitatea de a realiza o frecven ă generală crescută a loviturilor, iar
intensitatea acestora este limitată de anumi i factori: prin mobilitatea proceselor
nervoase i posibilitatea de a alterna rapid excita ia i inhibi ia în zonele motoare
ale scoar ei generale. Pe măsura cre terii frecven ei loviturilor (drive, în special
la jocul de dublu), ac iunea se poate transforma în mi care izotonică – datorită
faptului că timpul de ac iune este foarte scurt, frecven a mi cărilor scade odată
cu mărimea încărcăturii, iar prelungirea efortului scade posibilitatea de a se
realiza o frecven ă crescută.
Principala particularitate a mingii de joc fiind descre terea vitezei sale pe
parcursul traiectoriei, denotă un sim deosebit al jucătorului pentru a intercepta
i returna rapid i precis mingea în anumite zone din terenul advers, inând cont
i de faptul că după impactul cu cordajul rachetei mingea poate atinge viteze
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foarte mari, iar în zborul ei pe lungimea terenului de 13,40 m viteza descre te
treptat, ultima parte a traiectoriei fiind practic cea a unui corp în cădere liberă.
Această particularitate a mingii determină două aspecte foarte importante.
Primul aspect este legat de posibilitatea practică de a intercepta i returna
mingile ce depă esc jucătorul – caz în care efortul de deplasare în teren cre te.
Al doilea aspect este legat de cerin a practică de a intercepta i lovi cât mai
devreme posibil mingea din terenul propriu. În acest caz, efortul cerut de
deplasarea în teren scade ca valoare dar cre te considerabil ca intensitate,
parametrii săi de for ă-viteză fiind maximali.
- probele jocului de badminton, chiar dacă au caracterul efortului relativ
acela i, parametrii acestuia sunt diferi i. Deosebirile sunt determinate de faptul
că în timp ce la proba de simplu acoperirea terenului de joc este efectuată de un
singur jucător, volumul efortului este mai mare. Acest volum scade într-o
oarecare măsură la probele de dublu, dar în acela i timp cre te intensitatea
datorită frecven ei i vitezei schimburilor de lovituri pe unitatea de timp.
Volumul efortului i intensitatea efortului cresc i prin durata de desfă urare a
unui meci – dacă un jucător câ tigă meciul în două sau trei seturi. Numărul de
partide desfă urate într-o zi este în func ie de modul de organizare al
competi iilor (sistem eliminatoriu, grupe etc.), de numărul mare al concuren ilor,
de timpul afectat unei competi ii (3-4 zile) i de probele la care participă un
jucător (simplu, dublu, dublu mixt) într-o zi, ceea ce demonstrează că jocul de
badminton are un volum mare de efort.
- caracterul efortului în joc îl dă nivelul de pregătire i performan ă al
jucătorilor. Astfel la începători dinamica redusă a schimbului de lovituri
diminuează considerabil intensitatea i volumul efortului care revine la limitele
aerobului, aproape permanent. Acest lucru determină accesibilitatea acestui joc
ce poate fi practicat de numeroase categorii de vârstă chiar și fără o pregătire
fizică specifică, cu finalități benefice asupra creșterii, dezvoltătii armonioase și
a calităților motrice de bază. În acest sens salutăm ini iativa Federa iei Române
de Badminton care în calendarul său competi ional a cuprins noi competi ii, cum
ar fi cele de Ligă. Cu toate că sunt cuprinse în calendar relativ de pu in timp,
observăm cu satisfac ie cre terea numărului de jucători i mai ales înfiin area
unor noi cluburi în diferite zone ale ării, unde au început să apară performan e
ale tinerilor jucători.
La jucătorii de performan ă solicitările impuse de valoarea tehnico-tactică
sunt deosebit de mari, iar cheltuielile energetice din timpul jocului considerabile,
concretizate într-un număr foarte mare de ac iuni motrice efectuate cu viteză
mare (în special viteză de reac ie i de execu ie). Un tip de intensitate ridicat este
întâlnit în partidele disputate, când echilibrul dintre cei doi jucători este
aproximativ stabil, iar nivelul pregătirii fizice specifice este la parametrii
apropia i.
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- complexitatea efortului se exprimă prin numărul procedeelor tehnice
i variantele de execu ie ale acestora, determinate de adaptarea la condi iile
concrete de joc, de ac iunea tactică urmărită, de interven iile adversarului etc.
Gradul de dificultate al ac iunilor de joc depinde de condi iile în care trebuiesc
executate. (timp pu in pentru decizie i ac iune). De fapt fiecare lovitură cu scop
tactic are un punct optim de lovire. Pozi iile de la care se efectuează lovitura
(fandat, din săritură, de la piept etc.) nu permit întotdeauna o execu ie bazată pe
un minimum necesar de pregătire, fiind nevoie de o adaptare la aceste condi ii.
Factorii de perturbare au i ei o influen ă negativă asupra jocului de badminton
prin ac iunea jucătorului căruia îi sunt necesare aten ie i concentrare excesivă.
Oboseala scade acuitatea organelor senzoriale, mic orează eficien a unei
lovituri, favorizând apari ia gre elilor.
În cadrul jocului de badminton asistăm la o inter-rela ie specifică a
calită ilor motrice: viteza sub toate formele ei se prezintă în combina ie cu for a,
cu rezisten a specifică; îndemânarea este de asemenea prezentată în combina ie
cu celelalte calită i motrice, inclusiv cu suple ea.
Din analiza aspectelor prezentate în capitolul „Natura efortului”, putem
eviden ia câteva concluzii de bază:
- efortul în jocul de badminton este de tip mixt cu momente dese de
efort anaerob-lactacid;
- volumul efortului este considerabil, fiind concretizat printr-un mare
număr de acțiuni motrice efectuate cu viteză mare;
- intensitatea efortului se caracterizează printr-o alternare fizică de
eforturi maximale și submaximale, iar motivele pe care un jucător
poate suporta un timp îndelungat acest nivel de intensitate, se
consideră a fi pauzele dese de pe parcursul jocului și nivelul
funcțional ridicat al organismului;
- dinamica parametrilor acestui efort este deosebită, ea fiind
determinată de următoarea particularitate: secvențele de efort de
intensitate submaximală cu un grad crescut de complexitate,
alternează cu secvențe de efort aerob în care indicii fiziologici
păstrează valori ridicate, specifice limitei superioare a efortului de
acest tip.
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CAPITOLUL 6
PREGĂTIREA FIZICĂ ÎN JOCUL DE BADMINTON
După cum constatam în capitolul „Natura efortului”, pentru cerin ele
performan ei pregătirea jucătorilor mai ales la nivel mondial este condi ionată de
o abordare dinamică a tuturor factorilor antrenamentului, eforturile mixte –
aerobe i anaerobe – care se întâlnesc continuu în joc determină o armonioasă
dezvoltare atletică care includ calită ile motrice bazate pe viteză, în regimuri
diferite de pregătire: îndemânare-viteză, viteză-for ă, for ă-viteză, vitezărezisten ă, rezisten ă-viteză, a a cum s-a men ionat i la dezvoltarea calită ilor
psihice. Pentru dezvoltarea vitezei i for ei elementul de progresie este
imtensitatea, iar pentru dezvoltarea rezisten ei este volumul. De fapt
badmintonul înseamnă tot timpul deplasare, în toate col urile terenului, o
dinamică maximă în timpul ac iunilor de joc. inând cont de faptul că această
dinamică a deplasărilor trebuie să func ioneze tot meciul trebuie dezvoltată i o
rezisten ă dinamică. Alternând intensitatea i volumul în mod judicios vom
dezvolta corespunzător toate calită ile motrice specifice jocului, iar ca metodă
principală de pregătire se recomandă metoda „în circuit”, aceasta având
caracteristici care permit o bună adaptare a organismului la cerin ele jocului
actual. (Mircea Agapi „Pregătirea fizică în badminton”, lucrare F.R.Badminton).
Dezvoltarea vitezei în regim de for ă, constă în efectuarea cu precădere a
exerci iilor pliometrice – diferite sărituri cu propria greutate a corpului, mai ales
la tinerii juniori - deplasări rapide în teren cu imitarea loviturii, combina ii de
deplasări rapide cu sărituri i reveniri rapide în centrul terenului, sprinturi pe
distan e de 15-20 m etc. Din studiul literaturii de specialitate, din experimentele
speciali tilor, s-a constatat, spre exemplu, că jucătorii asiatici nu sunt alergători
mai rapizi decât cei europeni. La o deplasare din centrul terenului spre unul din
col urile terenului la fileu, nu este nici o diferen ă de viteză. Marea diferen ă este
în ceea ce se întâmplă când jucătorul se întoarce în zona din centrul terenului.
Jucătorii asiatici au o revenire cu mult mai rapidă decât cei europeni, diferen ele
din acest punct de vedere fiind deosebit de mari. De aceea trebuie să dezvoltăm
for a în regim de viteză, detenta „for a explozivă”, i prin exerci ii „în
adâncime”, efectuate de pe diferite înăl imi (ladă de gimnastică, bănci .a.),
urmate imediat de sărituri pe două picioare în înăl ime, lungime, sau cu
întoarcere. În consecin ă nu ne va fi de niciun folos antrenarea doar a vitezei, ci
o cre tere a for ei maxime a picioarelor fiind absolut necesară. Astfel în acest
capitol considerăm necesară abordarea cu prioritate i a antrenării for ei în
rela ie cu celelalte calită i motrice.
Deplasarea de la zona din centrul terenului spre col urile din lateral,
executarea loviturii i întoarcerea la zona din centrul terenului, duc la concluzia
53

că de fapt aproape toate deplasările con in componente laterale. În consecin ă
trebuie să se pună accent deosebit în pregătire pe antrenarea mu chilor abductor
i aductor ai picioarelor. Aceste deplasări permanente în timpul unui meci
provoacă o oboseală accentuată a membrelor inferioare, necesitând i
dezvoltarea rezisten ei de deplasare (dinamică) suficient de mult.
Ultimul pas de deplasare, forfecare sau săritură care înseamnă de fapt
punctul de început al unei lovituri i revenirea spre zona centrală a terenului este
esen ial în dezvoltarea for ei. Pentru efectuarea unei fandări la fileu, spre
exemplu, se produce o frânare bruscă, mu chii coapsei piciorului lucrează
excentric fiind nevoie de o for ă deosebită. O cre tere a for ei musculaturii
excentrice a musculaturii coapsei, va rezulta o mai rapidă frânare a fandării, care
la rândul ei va rezulta un joc mai bun la fileu i o plecare după lovitură mai
timpurie. Acela i lucru se produce i la efectuarea unei lovituri smash sau drop
rapid în scopul de a ob ine o săritură cât mai înaltă. Deci, în aceste situa ii for a
musculaturii trebuie mărită prin antrenamentul for ei maxime, sau mai precis al
for ei dinamice maxime, deoarece i efortul de frânare al fandării, plecării din
fandare i săriturii este maxim.
Deplasările prin săritură, săritura chinezească, au pondere foarte mare în
jocul modern atât în jocul de dublu cât i în jocul de simplu, a a cum de altfel sa mai men ionat, importan a lor crescând prin faptul că sunt eficace la
majoritatea interceptărilor loviturilor, precum i la rapiditatea prin care se ajunge
la minge. Tiparul obi nuit de mi care în săritură constă în efectuarea unui pas
urmat de săritură, lovitura producându-se în mod normal când jucătorul este în
pozi ia cea mai înaltă a săriturii. Pentru un jucător cât de cât pregătit săriturile
sunt relativ u or de realizat, mai ales că la efectuarea lor participă în general i
mul i mu chi „laterali”. Important este felul săriturii. Astfel, dacă de exemplu
trebuie interceptată, sau lovită o mingie depărtată de jucător în lateral, înainte
sau oblic, se poate face un pas scurt i o săritură lungă, lovitură apoi aterizare i
revenire în zona centrală a terenului.(Săritura se va efectua după principiul
săriturii în lungime de la atletism – după alergare, înaintea pragului se va efectua
ultimul pas mai scurt, bătaie pe prag i desprindere). Totu i în jocul de
badminton pentru jucătorii mai bine pregăti i, având for ă în piciorul de bătaie,
este mai economic pentru efectuarea săriturii să mărească lungimea primului pas
i apoi să efectueze săritura mai mult spre „în sus”, decât în lungime. În acest fel
mingea este mai repede interceptată, iar unghiurile de lovire vor fi optime.
Corpul jucătorului de badminton trebuie privit ca o unitate func ională unde
toate componentele trebuie să fie în bună conlucrare i coordonare pentru a da
un rezultat final bun. De aceea trebuie să antrenăm continuu mu chi spatelui i
ai abdomenului, astfel putând folosi judicios for a picioarelor. Practica a
demonstrat că se recomandă combinarea exerci iilor pentru dezvoltarea for ei
musculaturii picioarelor, cu cele pentru spate i abdomen. După o edin ă de
antrenament de for ă intensivă este important să efectuăm întinderea grupelor
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musculare cu care s-a lucrat, prin diferite exerci ii de stretching, astfel reducând
rigiditatea mu chilor, iar exerci iile de mobilitate i suple e trebuiesc folosite la
fiecare antrenament pentru u urin a i eficien a loviturilor i a deplasării în teren.
Este foarte importantă de asemenea, relaxarea coloanei vertebrale prin apucarea
cu mâinile a ultimei stinghii a scarării fixe, spalier, (de exemplu) i atârnarea
corpului, sau chiar efectuarea unor exerci ii de ridicare a genunchilor i
coborâre. Mai ales după efectuarea unor exerci ii de for ă cu îngreuire a
musculaturii bra elor (de exemplu, aruncarea unor mingii medicinale), se
recomandă efectuarea unor lovituri cu mingea de badminton i racheta. De
men ionat că dezvoltarea musculaturii antebra ului, a mu chilor flexori, are un
efect pozitiv mai ales pentru unele lovituri cum ar fi smash-ul sau clear-ul de
backhand.
Revenind la faptul că „ trebuie să antrenăm continuu mu chi spatelui i
abdomenului”, precizăm că antrenamentele trebuie făcute tot timpul anului, de
cel pu in 3 ori pe săptămână, numărul de repetări, seriile, dozarea, pauzele
mijloacelor rămânâmd la latitudinea antrenorilor, care vor ine cont de vârsta,
sexul i nivelul de pregătire al jucătorilor. Men ionăm totu i că indiferent de
mijloacele folosite de antrenor nu trebuie neglijate i următoarele exerci ii
simple pe care le considerăm apropiate specificului jocului de badminton pentru
dezvoltarea for ei: a) pentru antrenarea musculaturii spatelui – din culcat înainte,
ridicarea i men inerea sus a picioarelor, apoi a trunchiului, cu imitarea
diverselor stiluri de înot, atât cu picioarele, cât i cu bra ele într-un timp lent; b)
pentru antrenarea musculaturii abdomenului – din culcat înapoi, cu genunchii
îndoi i la aproape 90 grade, (pentru ca trunchiul i coloana vertebrală să fie
a ezate drept pe sol), tălpile picioarelor, usor depărtate, vor fi fixate la banca de
gimnastică, spalier sau inute de partener. Din această pozi ie bra ele pot fi
ridicate i men inute la nivelul capului ori la ceafă. Se va efectua ridicarea
trunchiului în diferite planuri, însă importantă este ridicarea trunchiului cu
rota ie, răsucirea trunchiului cu umărul drept la genunchiul stâng, revenire în
culcat, apoi ridicare cu răsucirea trunchiului cu umărul stâng la genunchiul
drept. Desigur exerci iile nu sunt noută i, însă exerci iul pentru spate rezolvă
dezvoltarea for ei prin mijloace izometrice i izotonice, iar cel pentru abdomen
dezvoltă lan ul muscular al importantelor lovituri din badminton clear, smash
etc.
Chiar dacă spa iul nu ne permite să detaliem aspecte ale pregătirii fizice,
cum ar fi planificarea, periodizarea, exemplificări concrete cu mijloace specifice
i nespecifice ale pregătirii, antrenarea diferitelor grupe musculare specifice
jocului etc., considerăm oportun să prezentăm succint orientarea dezvoltării
calită ilor motrice în procesul de antrenament:
- viteza, sub toate aspectele, în special viteza de reac ie i de execu ie se
va dezvolta la nivelul segmentelor în combina ie cu celelalte calită i
motrice, for ă, rezisten ă, îndemânare;
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- îndemânarea, în regim de viteză i rezisten ă la deplasarea în teren i
lovire a mingii;
- for a explozivă, detenta, în regim de rezisten ă i îndemânare;
- rezisten a, în regim de deplasare în teren la lovirea mingilor;
- mobilitatea, i suple ea pentru u urin a loviturilor i a deplasărilor în
teren în rezolvarea ac iunilor de joc.
Nu trebuie să uităm că toate mijloacele de pregătire au ca obiectiv
pregătirea tehnico-tactică a jucătorului pentru câ tigarea jocului, iar câ tigarea
jocului se face cu lovitura mingiei cu racheta. Deci, nici o lovitură nu se execută
fără un scop! De aceea pregătirea în jocul de badminton se face i cu joc, mai
ales la tinerii jucători. Astfel recomandăm câteva structuri de exerci ii cu joc:
-

seturi cu for area ini iativei pentru un joc ofensiv;
seturi cu handicap;
seturi cu prelungiri;
întreceri, concursuri cu public (jucători, părin i, invita i etc.);
întreceri, concursuri la început de antrenament;
întreceri, concursuri cu mai multe seturi: 4 – 6 seturi.

Un aspect foarte important în pregătire îl constituie probele i normele de
control, care de fapt reprezintă un mijloc de pregătire fizică i tehnico-tactică. Se
folosesc probe fizice i probe tehnico-tactice, practic pe tot parcursul anului
pentru a eviden ia nivelul de pregătire al jucătorilor i a cre te nivelul calită ilor
fizice.
Bineîn eles că pregătirea fizică specifică în jocul de badminton, ca de altfel i
în alte discipline sportive se bazează mai ales în perioadele de pregătire, pe o
pregătire fizică generală, care sub nici o formă nu se va neglija. Alergarea pe
teren plat, alergarea pe teren variat, alergare cu intervale, alergarea fartlek (jocul
de tempo), efectuată la libera alegere a jucătorului - să alerge mai repede sau mai
încet după cum dore te, sau alergarea cu temă. Se pot folosi diferite sărituri
specifice, alergări în pantă, la vale, pe nisip, deplasare „în teren” în pantă,
aruncări cu mingia de oină, cu bulgări de zăpadă, cu sticle de plastic umplute cu
apă, lovituri cu „biciul”, cu nuiele într-o ramură de pom etc.
Badmintonul este un sport complex con inând multe calită i pe care
jucătorul trebuie să le posede la maximum în scopul de a ob ine produsul final,
jocul la nivel ridicat, de top. Pregătirea fizică este doar una dintre aceste calită i
care trebuie antrenată în programul total de antrenament al fiecărui jucător.
Toate componentele antrenamentului trebuie antrenate cât mai eficient cu o
continuă cre tere a niveluiui de pregătire, însă în periodizarea antrenamentelor,
antrenorii care con tientizează acest nivel maximal de pregătire nu trebuie să
neglijeze tehnicile de refacere i de recuperare a jucătorilor.
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CAPITOLUL 7
REFACEREA ȘI RECUPERAREA DUPĂ EFORT
inând cont de complexitatea jocului de badminton, de eforturile
solicitante efectuate în antrenamente i competi ii la nivel de performan ă,
jucătorii trebuie să men ină un bun echilibru în pregătire, via a socială, diferite
concursuri i refacere. Antrenamentul i competi ia, odihna i refacerea sunt
componente de sine stătătoare i necesare ale pregătirii jucătorilor i prin
dorin a fiecăruia de reu ită trebuie acordată aceea i importan ă tuturor acestor
componente. Intervalul dintre lec iile de antrenament, mai ales când acestea sunt
numeroase datorită obiectivelor de performan ă nu permit o refacere completă,
se va recurge la diferite metode suplimentare de refacere, iar jucătorii trebuie să
fie preocupa i pentru o via ă echilibrată, care va juca un rol important în
ob inerea victoriei din competi ii. Tehnicile de refacere vor deveni un obicei al
fiecărui jucător i se vor adapta biologic la necesită ile pregătirii, alternând
judicios efortul cu refacerea. Preocuparea zilnică a fiecărui jucător va fi
refacerea după efort pentru a evita extenuarea i supraantrenamentul. Nefiind
repectate cu stricte e normele de refacere de către jucători i antrenori apar
efectele secundare ale oboselii: slabă coordonare, viteză i putere a contrac iilor
musculare scăzute, refacere întârziată, oboseala fiziologică generală.
Fiind o disciplină sportivă, în care aten ia i puterea de concentrare este de
bază alături de alte calită i, factorii psihologici vor influen a refacerea.
Antrenorul nu trebuie să men ioneze nici un fel de sentiment negativ atât în
pregătire i mai ales în competi ii după etapele eliminatorii cu mai multe jocuri,
deoarece îl poate stresa pe jucător. Stresul psihic al unui jucător, emo ia
negativă „ poate declanșa eliberarea cortisolului și a altor hormoni legați de
stres, care vor produce o serie de probleme psihologice, ce pot inhiba creșterea
și repararea țesutului muscular sau duc la creșterea tensiunii musculare, sau
determină scăderea răspunsului inflamator ori a celui imunitar și afectează
coordonarea neuromusculară și percepția temporală” (Nordfors i Harvig
1997).
Badmintonul se bazează în primul rând pe calitatea motrică viteză sub
toate formele ei de manifestare, în special viteza de execu ie i de reac ie, care
alături de o tehnică corespunzătoare, rezisten ă foarte bună i tactică adecvată,
duc la ob inerea succesului jucătorului. La antrenamente i competi ii, fibrele
musculare cu contrac ie rapidă obosesc mai repede decât fibrele cu contrac ie
lentă, datorită proprietă ilor lor contractile. Astfel, pentru o pregătire sus inută
la un nivel ridicat al vitezei, în regim de for ă i rezisten ă, în antrenamente se
vor folosi diferite exerci ii de viteză sau complexe rapide tehnico-tactice de atac
i apărare efectuate cu repetare, exerci ii pliometrice .a. Pauzele dintre aceste
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mijloace trebuie să fie suficient de mari pentru refacere. Pauzele se recomandă a
fi active, în cadrul lor se vor efectua exerci ii de stretching i mobilitate. De fapt,
după fiecare antrenament, pe lângă alte mijloace de refacere, este recomandat
stretchingul.
La utilizarea tehnicilor de refacere se recomandă să fie consulta i medici
de specialitate, masori, fizioterapeu i, deoarece refacerea pentru diver i
parametrii are loc secven ial. Frecven a cardiacă i tensiunea arterială revin la
normal, spre exemplu, după 20 – 40 minute. Substan ele proteice au nevoie de
12 -14 ore, iar grăsimile, vitaminele i enzimele au nevoie de aproximativ 24 de
ore pentru a reveni la normal. După un efort sus inut aerob, refacerea
glicogenului necesită 10 până la 48 de ore, iar după o activitate anaerobă
intermitentă specifică jocului de badminton între 5 i 24 de ore. Desigur, pentru
refacerere nu trebuie să se a teptate un anumit număr de ore, ritmul refacerii se
face pas cu pas în func ie de efortul depus de jucător, însă este de men ionat că
vitaminele i mineralele, grăsimile i hidra ii de carbon, proteinele, sunt tot
timpul cerute de metabolismul celular, atât pentru formarea ATP-PC, cât i
pentru reglarea esutului muscular epuizat.
Jucătorii cu o condi ie fizică bună, superioară, au un ritm de refacere mai
rapid datorită faptului că metabolismul organismului lor absorb mai eficient
hrana i elimină mai rapid rezidurile. Rezultă că în cadrul antrenamentelor
sus inute se fac acumulări energetice importante, însă refacerea organismului
după efort este la fel de importantă ca i antrenamentul.
Sarcina principală a procesului de refacere este revenirea rapidă la
parametrii func ionali normali ai organismului jucătorului. Cel de-al doilea
aspect al acestei probleme constă în stimularea proceselor de refacere în cadrul
etapelor de pregătire sus inute, mai ales în perioada amtrenamentelor deosebit de
intense inute de două chiar trei ori pe zi. În rezolvarea acestor probleme pot fi
luate următoarele măsuri: o activitate sanitar educativă permanentă, controlul
medical adecvat la centrele de specialitate, îmbinarea ra ională i competentă a
activită ii colare cu activitatea sportivă, planificarea antrenamentelor, a
perioadelor de cantonamente, a concursurilor, a perioadelor de odihnă i
refacere, a aten iei la regimul general de via ă i hrană corespunzătoare etc.
Foarte importante sunt mijloacele de refacere psiho-pedagogice cum ar fi
efectuarea în cadrul unor antrenamente a jocurilor de mi care orientate spre
distragerea aten iei spre activită i plăcute, antrenamentul autogen i ideomotor,
discu ii optimiste a obiectivelor de performan ă i a modelului campionului de
badminton, stimularea jucătorilor pentru descoperirea unor mijloace de pregătire
tehnico-tactice .a. Mijloacele de refacere medical-biologice se bazează pe o
hrană ra ională, vitaminizare, preparatele farmacologice recomandate de
medicină .a. De men ionat, că la nivel de juniori i mai ales la copii nu sunt
recomandate mijloacele farmacologice de refacere. Preparatele din complexul
vitaminic sunt recomandate jucătorilor cu aproximativ 10 minute înainte de
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jocuri, însă cu consultarea medicului sportiv. Mijloacele de recuperare medicalbiologice mai presupun i efectuarea masajului, automasajului, sauna,
balneoterapia, procedee fizioterapeutice .a.
inând cont de specificul efortului în jocul de badminton, considerăm
următoarele cerin e de bază ale refacerii după antrenamente sus inute i
competi ii importante: refacerea neuropsihică, refacerea neuromusculară,
refacerea endocrinometabolică, refacerea cardiorespiratorie, refacerea
metabolică. Concluzionăm că, pregătirea prin antrenamente sus inute, pentru
ob inerea unui randament eficient în concurs i refacerea după efortul depus,
sunt două procese care se întrepătrund i se influen ează reciproc, dar cu toate că
au mijloace diferite de ac iune, ele fac parte din procesul de antrenament al
jucătorului. Ca atare, aceste procese se supun legilor fiziologice ale pregătirii,
vizând crearea unei adaptări a organismului, a unui stereotip firesc de refacere i
pregătire.
Contribu ia antrenorului este deosebit de importantă în procesul de
refacere. El stabile te antrenamentele cu mijloace dure, participarea în
competi ii de importan ă deosebită. Lipsa unor măsuri instructiv-educative, lipsa
de tact, neadecvarea pedagogică, duc la supraîncordarea psihică a jucătorului,
căruia în întâlniri cu adversari tari îi crează o suprasolicitare morală în cazul
insuccesului. Apar reac ii negative, jucătorii ridicându- i bariere obiective sau
subiective , în dorin a lor de a ob ine realizarea unor performan e notabile etc.
Cunoscând toate aceste manifestări, antrenorul trebuie să găsească
mijloace de supracompensare a acestor stări psihice cum ar fi: prevenirea unui
consum psihic deosebit i a unei deteriorări prea mari a mecanismelor
psihocomportamentale, pe cât posibil o refacerea rapidă i completă,
compensarea capacită ii psihice a jucătorilor. Jucătorii vor fi motiva i optim, vor
învă a strategii flexibile de adaptare la situa iile diverse din concurs, li se vor
forma atitudini specifice de rezisten ă la stres i frustrare. Pregătirea psihică
adecvată solicitărilor din competi ii va asigura refacerea firească a unor efecte
nedorite. Să nu uităm că, în caz de egalitate la puncte, în setul decisiv, jucătorii
fiind de valoare apropiată, în general, poate câ tiga cel care se va mobiliza,
adapta la situa ia concretă i va avea un autocontrol mai bun.
Să nu neglijăm efectele favorabile în refacere i men inere a sănătă ii ale
călirii organismului. Badmintonul fiind un joc de sală, unde temperarura este
relativ constantă, oxigenarea organismului în efort de multe ori precară,
umiditatea aerului destul de stabilă, nu pot asigura o refacere corepunzătoare.
De fapt, călirea organismului este asemănătoare într-un fel principiilor după care
se conduce un antrenament, deoarece călirea reprezintă un proces al
mecanismelor de termoreglare. Scopul călirii este ca prin ac iunea sistematică a
căldurii i frigului să crească rezisten a generală a organismului fa ă de varia iile
atmosferice. Folosindu-se factorii naturali, în special razele solare i apa de mare
se realizează mărirea rezisten ei generale a organismului. Călirea constă în a
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ajunge la situa ia ca organismul să reac ioneze cât mai repede la stimulii
provoca i de mediu, datorită antrenării termina iilor nervoase, a vaselor
sanguine superficiale i a tuturor mecanismelor termoreglatoare. La fel de bine
călirea se face i la altitudine, unde aerul curat, ozonificat, răcoros, asigură
organismului acelea i condi ii mecanismelor termoreglatoare. De men ionat că
altitudinea, cantonamentele la munte în afară de refacerea organismului rezolvă
cea mai importantă problemă a jucătorilor: cre terea poten ialului energetic, a
acumulărilor. Tonusul psihic i fizic se măre te, circula ia sângelui prin vase
este mai activă, datorită rarefierii aerului, a „sărăciei” oxigenului, globulele
ro ii ale sângelui sunt mai numeroase. De aceea recomandăm efectuarea unor
cantonamente de refacere i pregătire întâi la mare, apoi la munte.
Efectuarea sistematică a călirii măre te rezisten a organismului fa ă de
diferite boli infec ioase, intensifică activitatea metabolismului jucătorilor,
măre te capacitatea generală de efort, influen ează în mod pozitiv psihicul,
creând bună dispozi ie.
Refacerii organismului după efortul din antrenamente i competi ii la
nivelul copiilor i juniorilor îi trebuie acordată o aten ie specială prin faptul că
jocul de badminton fiind solicitant la nivel de performan ă, iar la tinerii elevi în
afară de activitatea colară i alte activită i, apare procesul cre terii biologice, el
însu i un element stresant.
Dacă refacerea implică o restabilire a organismului obosit, stresat prin
antrenament i competi ie, recuperarea reprezintă o reabilitare func ională în
urma apari iei unui handicap, boală, traumatism, accident etc. În urma eforturilor
complexe ca intensite i volum, gradul de oboseală fiind mărit, iar refacerea
nu ac ionează eficient, în loc de o oboseală fiziologică naturală, în timp relativ
scurt apare oboseala patologică caracterizată prin cumularea oboselii fiziologice
nerecuperate, când atinge un anumit prag. Manifestarea oboselii patologice se
prezintă ca o stare generală de oboseală a organismului, ie irea din formă
sportivă, chiar senza ia de plictiseală a jucătorilor, atitudinea sportivului mimând
chiar o anumită boală, jucătorii fiind mai u or predispu i traumatismelor.
Singurul remediu este recuperarea.
Trebuie să precizăm că recuperarea în general este de competen a
speciali tilor, a cadrelor medicale. Capacitatea func ională a organismului
afectată de boală depinde de numero i factori: coordonarea mi cărilor,
anduran a, mobilitatea articulară, for a mu chilor, func ionarea aparatului
cardiorespirator etc. Numai medicul de specialitate de la un cabinet sportiv poate
prescrie un program adecvat de recuperare.
Dar de ce să se ajungă la recuperare prin diferite mijloace recomandate de
speciali ti: fizioterapie, „antrenamentul psihofizic”, opera ii i multe variante
terapeutice; oare aceste mijloace nu pot fi evitate sau mult scăzute ca număr?
Badmintonul fiind o disciplină sportivă fără adversar direct, are un avantaj:
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practic nu există accidentări cu adversarul. Accidentările în jocul de badminton
în general sunt întinderile musculare, entorsele, durerile de spate, umăr, cot,
genunchi .a. Considerăm că marea majoritate a acestor „obstacole” pot fi
depă ite prin prevenirea apari iei lor prin competen a i aten ia antrenorilor i a
jucătorilor, prin recuperare i refacere rapidă. În cei peste 50 de ani de activitate
sportivă de performan ă am văzut nenumărate cazuri de accidentări, prin unele
trecând i eu. Foarte multe dintre acestea puteau fi evitate. Cum? Prin
antrenamente judicioase, tiin ifice, în principal să fie respectate cu stricte e
încălzirea generală i specifică, partea fundamentală a antrenamentului să
respecte principiile antrenamentului sportiv, alternarea volumului i intensită ii
efortului să cuprindă perioada de pregătire, să ină cont de vârsta i sexul
jucătorilor etc. La sfâr itul antrenamentului, în partea de încheiere, să nu
lipsească exerci ii de for ă (exemplu, dezvoltarea musculaturii spatelui i a
abdomenului, diferite sărituri s.a.), urmate de mijloace de relaxare i stretching,
apoi de refacere. Nu este firesc ca atunci când ai reu it să aduci un jucător la un
nivel foarte ridicat să se accidenteze, sau să nu fie în formă sportivă înainte de
finalele Campionatelor Na ionale, Balcaniade, Interna ionalele României, sau
Campionate Europene.
in minte cuvintele unui deosebit de valoros profesor universitar, care la
cursul său de fiziologiea sportului – sala plină - dr. Andrei Demeter, spunea: „
un jucător de fotbal se poate accidenta foarte u or. Când vine la antrenament
dacă vede o minge pe marginea terenului i o trimite cu un ut în teren apare
pericolul unei accidentări.” Ce se întâmplă de fapt ? Organismul fiind
neâncălzit, prin efectuarea acelei lovituri, relativ u oară, a generat ruperea a
sute de mii de vase capilare cu sânge, care pe moment pot fi imperceptibile, însă
în ac iuni repetate sau în eforturi sus inute apare trauma. De câte ori a- i observat
la competi ii sau chiar în antrenamente că unii jucători, abia intra i în sală pun
mâna pe rachetă spunând coechipierului „hai să dăm
”, sau mai grav „ne
încălzim în timpul jocului”? Poate unele afirma ii sunt considerate exagerări,
însă scopul celor men ionate este ca prin orice mijloace să se evite accidentările,
refacerea după antrenamente i concursuri să fie restabilită cât mai aproape de
valorile normale, iar partea de încâlzire i de incheiere a antrenamentului să nu
fie neglijată. Să nu uităm: pentru refacere, oxigenarea organismului se poate
face eficient cu alergare în aer liber; badmintonul este sport de sală!
Avem convingerea că acest nobil sport, badmintonul, practicat la scară
mare în toată lumea, extrem de accesibil i relativ ieftin, cu o însemnată
implicare socială, educativă i instructivă, este din ce în ce mai sprijinit la noi,
acum i prin aprofundarea lui în universită i i facultă i ca disciplină de cecetare
tiin ifică, poate aduce foarte curând rezultate deosebite pe plan interna ional,
iar pe plan intern va contribui la realizarea obiectivelor instructiv-educative
colare, a sportului de masă i de performan ă.
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