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 УВОД 
 
 
 
Бадминтон је спорт који се игра рекетом , а играју га два противничка играча ( сингл ) 
или два противничка пара ( дубл ), који се налазе на супротним половинама једног 
терена у облику правоугаоника који је подељен мрежом. Играчи освајају поене 
ударајући лоптицу рекетом тако да она пређе преко мреже и падне на противничку 
половину терена. Поен је освојен када лоптица додирне тло, а лоптицу играч може 
ударити само једном пре него што она пређе преко мреже.  
Лоптица има облик перјастог пројектила чије јој аеродинамичне особине омогућавају 
да лети другачије у поређењу са другим лоптицама које се користе у спортовима са 
рекетом; пера стварају такав ефекат који изазива лоптицу да много више смањи брзину 
него друге лоптице. Ове лоптице за бадминтон постижу много већу брзину у поређењу 
са другим спортовима који се играју рекетом, зато што на лет ове лоптице ветар има 
велики утицај. Такмичења у бадминтону се увек играју у затвореном простору. 
Бадминтон се игра и на отвореном, у баштама или на плажама, али и као необавезна 
рекреација. 
Од 1992. године бадминтон је и Олимпијски спорт у пет категорија: мушки и женски 
сингл, мушки и женски дубл и мешовити дубл кога чине по једам мушкарац и једна 
жена са обе стране. Код професионалаца овај спорт захтева изузетну кондицију: играчи 
треба да имају изузетну издржљивост, агилност, снагу, брзину и прецизност. То је 
такође и технички спорт који захтева добре моторне координације и унапређење 
мудрих покрета рекетом. 
Сматра се да историја бадминтона почиње у старој Грчкој и Египатској цивилизацији. 
У Јапану се играла слична игра у 16. веку која се звала Ханетсуки. На развој 
бадминтона као савременог спорта највећи утицај су имали Енглези. Постао је од игре 
која се звала “ battledore and shuttlecock “. Иако потиче из Енглеске, светским 
бадминтоном традиционално господаре неколико азијских држава, плус Данска из 
Европе. Кина, Индонезија, Јужна Кореја и Малезија су међу државама које константно 
производе врхунске играче у последњих неколико деценија и доминирају на 
међународној сцени, али примат последњих година држи Кина. Мада су успеси на 
Олимпијадама опали, бадминтон је остао популаран спорт у Сједињеним Америчким 
Државама, посебно током лета, када се игра у двориштима, на колеџима, у локалним 
фискултурним салама и фитнес клубовима. 
Међународна Бадминтон Федерација организује различита такмичења као што су 
Светски Шампионат и Светски Гранд При.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
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BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
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