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Y›ld›z Tak›m›

Badminton
(Tüy top oyunu)

Bahara say›l› gün kald›. Ne dersiniz,
hem aç›k havada hem de spor salonlar›nda rahatl›kla oynayabilece¤iniz bir
spor dal›n› birlikte tan›yal›m m›? Tenise
benzerli¤iyle dikkat çekiyor. Ama oyuncunun çok daha h›zl› ve atak olmas› gerekiyor. Ayr›ca tenis sahas›ndan daha
küçük bir alanda oynanmas›na karfl›n,
oyuncular›n kat ettikleri mesafe daha
fazla. Tahmin ettiniz: Badminton.
Badminton, dünyan›n en h›zl› raket sporu; öyle ki, bir
badminton topunun kazand›¤› h›z saatte 332 km’ye
kadar ç›km›fl. Rekoru k›ransa Çinli Fu Haifeng. Badminton topu bir tabana tutturulmufl tüylerden olufluyor. Tenis topu gibi z›plamay›p rüzgâra kap›larak yol
ald›¤› için topu kovalamak daha çok koflmay› gerektiriyor tabii. Bu sporu yapanlar badmintonun oyun
sonras›nda hissedilen yorgunluk bak›m›ndan duvar
tenisine (squash) benzedi¤ini söylüyorlar.
Badmintonun atalar›ndan say›lan ve “Ti Jian Zi” ad›
verilen oyunun, tarihte ilk kez MÖ 5. yüzy›lda Çinliler taraf›ndan oynand›¤› bilinmekte. 19. yüzy›l ortalar›ndaysa Poona ad›yla bilinen ve günümüz badmintonuna benzeyen bir baflka oyun, Hindistan’da
çok yayg›n flekilde oynanm›flt›. Oyun buradan ‹ngiltere’ye de tafl›nm›fl ve J. L. Baldwin isimli sporcunun
koydu¤u kurallara göre oynanmaya bafllanm›flt›. ‹ngiltere’de ilk kez Badminton Evi’nde oynanmas›ysa,
oyunun bu salonun ad›yla “badminton” olarak an›lmas›na yol açm›flt›. 1934 y›l›nda Uluslararas› Badminton Federasyonu’nun kurulmas›yla badminton
bir dünya sporu konumuna geldi. ‹lk kez 1972 Münih ve 1988 Seul Olimpiyatlar›’nda gösteri sporu
olarak denenen spor, 1992’de Barcelona’da ilk kez
olimpik sporlar aras›na girmifl oldu. Badminton, atas› say›lan sporlardan çok büyük bir farkl›l›k göstermeden günümüze kadar geldi. ‹ngiltere’de oynanmaya
baflland›¤› s›rada sosyete sporu olarak an›lan oyun,

günümüzde çok ekonomik koflullarla ve hatta rüzgâr almayan her yerde oynanabilmekte.

Oyunu Tan›yal›m
Badminton, iki kifli ya da ikifler kiflilik iki rakip tak›m taraf›ndan, raket ve mantardan yap›lma tüylü bir topla
yap›lan bir spor. Oyun, 155 cm yüksekli¤inde 76 cm
uzunlu¤unda olan bir filenin tam ortadan ikiye böldü¤ü bir sahada oynan›r. Bu saha, teklerde 5,18 m en
ve 13,40 m boyuna sahip bir dikdörtgen biçiminde.
Çiftlerdeyse bu ölçülere 42 cm daha eklenir.
Oyuncular topu karfl› taraf›n sahas›na düflürerek puan
al›rlar. Sadece servis kullanan taraf puan kazanabilir.
Her set 15 puanl›kt›r ve 15'e ilk ulaflan taraf (en az 2
puan fark varsa) seti al›r. Maça bafllarken yap›lan yaz›tura at›fl›n› kazanan, servis atmak ya da karfl›lamak konusunda bir seçim yapar ve oyuna servisle bafllan›r.
Servis atan oyuncu, raket bel seviyesini geçmeden topu afla¤›dan yukar›ya do¤ru gönderir. Topun mantarl› kafa k›sm›n›n afla¤› bakmas› zorunludur. Servis atma s›ras›nda iki ayak, yerle temas›n› kesmemelidir.
Top, filenin üzerinden geçip rakip yar› sahas›na ulaflmaz, saha çizgilerinin d›fl›na düflerse, ya da tavana
çarparsa saha d›fl›na ç›km›fl say›l›r. Karfl›layan oyuncu
haz›r olmadan servis kullanmak kural ihlali say›l›r. Ancak karfl›layan oyuncu, karfl›lamak için hamle yaparsa
at›fl hatal› olmaktan ç›kar.
Sadi At›lgan
Kaynak: http://www.badminton.gov.tr/

