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1. ALGEMEEN REGLEMENT   
De officiële Special Olympics Sportreglementen voor Badminton zijn ervoor om de Special Olympics 
competities in goede banen te leiden. Als internationaal sportprogramma, heeft Special Olympics deze 
regels gemaakt op basis van de regels van de Badminton World Federation (BWF) die na te lezen zijn op 
http://www.bwfbadminton.org/. De regels van de BWF of die van de Nederlandse badmintonbond 
dienen te worden gevolgd, behalve als ze in strijd zijn met de regels van de officiële Special Olympics 
Sportreglementen voor Badminton of Artikel I. In zulke gevallen zijn de officiële Special Olympics 
Sportreglementen voor Badminton van toepassing. 
  
Meer informatie over Artikel 1 is hier te vinden, http://media.specialolympics.org/resources/sports-
essentials/general/Sports-Rules- 
Article-1.pdf, met onder andere informatie over de Codes of Conduct, Training Standaards, medische en 
veiligheidscriteria, Divisioning, Prijsuitreikingen, criteria om in hogere competities in aanmerking te 
komen en Unified Sports.   

  

2. OFFICIËLE EVENEMENTEN  
Alle evenementen, waaronder fundamentele evenementen, individuele evenementen en 
wedstrijdevenementen, zijn bedoeld om atleten met verschillende capaciteiten de mogelijkheid te bieden 
om aan competitie te doen.  De programma’s kunnen de evenementen vaststellen en  indien nodig, 
richtlijnen opstellen voor het management van deze evenementen. Coaches zijn verantwoordelijk om 
trainingen te bieden en de evenementen te selecteren die passen bij de vaardigheden en interesses van de 
atleet.  Dit zijn alle officiële evenementen van Special Olympics:  

 Individuele Skills Competitie 
 Singles  
 Dubbels 
 Unified Sports® Dubbels 

 Mixed Dubbels 
 Unified Sports Mixed Dubbels 

  
3. COMPETITIEREGLEMENTEN 
       Wijzigingen 

      Special Olympics rolstoelatleten hebben de mogelijkheid om bovenhands te serveren vanaf             
               het linker- of rechterveld.   

             Het serveer gebied wordt met de helft ingekort voor Special Olympics rolstoelatleten.  
       Unified Sports Dubbels  
           3.2.1     Elk Unified Sports dubbelteam bestaat uit een atleet en een Unified partner.  

      Elk team bepaalt zijn eigen servicevolgorde en veld uitkiezen  
 3.3     Individuele Skills Competitie 

          Met de hand aangeven  
                              De aangever (meestal de coach) houdt vijf shuttles per beurt in zijn of haar armen en  
                          gooit de shuttles, één per keer, naar de atleet,  zoals je een dartpijl zou gooien.                             
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                             De atleet probeert op zijn of haar beurt om de shuttle te raken met het racket en   
           scoort een punt voor iedere keer dat hij/zij de shuttle raakt.  

                 Met een racket aangeven (voor bovenhandse slagen)  

                              De aangever (de coach) pakt vijf shuttles en slaat met een onderhandse slag per keer  

                                         één shuttle omhoog naar de atleet.  

                             De atleet scoort een punt, als hij of zij de shuttle raakt. 

                             Of de atleet nu mist of raakslaat, de volgende shuttle kan meteen worden aangegeven  

                                         en het tellen wordt vervolgd.  

                 Hooghouden 

                              De shuttle wordt herhaaldelijk geraakt en in de lucht gehouden door de atleet.  

                             Iedere keer dat de atleet de shuttle binnen 30 seconden raakt, scoort hij/zij 1 punt.     

                             Als de shuttle de grond raakt, kan de volgende shuttle worden aangegeven en verder  

                                         worden geteld.  

                 De forehand  

                              De atleet staat in het midden van het veld en de aangever (de coach) staat tegenover  

                                         hem of haar aan de andere kant van het net.  

                             De aangever serveert met een onderhandse slag de shuttle naar de forehand van de  

                                         speler.  

                             De speler heeft vijf pogingen en krijgt één punt voor iedere succesvolle slag met de  

                                         forehand die over het net gaat en in het veld aan de overkant belandt.  

                 De backhand  

                              Serveren en scoren gaat op dezelfde manier als bij de forehand van hierboven, met als  

                                         uitzondering dat de aangever (de coach) de shuttle naar de backhand van de speler  

                                         slaat.  

                 Serveren 

                              De atleet heeft vijf pogingen om van elke kant van het serviceveld te serveren.  

                             Als onderhands serveren niet lukt, is bovenhands toegestaan.  

                             De atleet scoort één punt als de service in het juiste veld aan de overkant beland.    

                             Als de service hierbuiten valt, is de score 0.  

                 Einduitslag  

                              De einduitslag wordt vastgesteld door alle scores bij elkaar op te tellen voor alle zes    

                                         afzonderlijke ‘Competitie voor individuele vaardigheden’.  
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