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TORNEIO DE BADMINTON 
 

3ª Manhã Desportiva 
 
 

A) Organização 
Departamento de Educação Física 
 
B) Local, data e hora de realização 
- Pavilhão do Complexo Desportivo Manuel de Arriaga 
- 25 de fevereiro de 2021 
- Das 09h30 às 12h30 
 
C) Participantes 
Todos os alunos da Escola Secundária Manuel de Arriaga. 
 
D) Inscrições 
- Inscrições limitadas até 18 participantes por ano/ciclo (7º ano; 8º ano, Voc. 
B1, B2 e B3; 9º ano; Secundário e PROFIJ); 
- Inscrições limitadas até 12 árbitros; 
- As inscrições serão feitas na receção do Pavilhão até às 12:00 horas, do 
dia 24 de fevereiro.  
 
REGULAMENTO 
 
1. O Torneio será de Singulares (1x1); 
 
2. Algumas Regras: 
- O jogo inicia-se por sorteio; 
- Cada jogo terá uma duração de 8 minutos; 
- Em caso de empate, o jogo continua até o primeiro jogador marcar o 
próximo ponto; 
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- No serviço, tanto o servidor como o recebedor deverão encontrar-se 
dentro das áreas de serviço diagonalmente opostas; 
- No serviço, o volante deve ser batido abaixo da cintura do servidor; 
- Os jogadores devem servir e receber dentro da área de serviço do lado 
direito sempre que a pontuação seja par nesse jogo ou ainda não tenha sido 
marcado nenhum ponto; 
- Os jogadores devem servir e receber dentro da área de serviço do lado 
esquerdo sempre que o servidor tenha um número ímpar de pontos nesse 
jogo; 
- Não é permitido qualquer contacto com a rede. 
 
3. A competição será disputada entre: 
- 7º ano masculino 
- 7º ano feminino 
- 8º ano, Vocacionais, B1, B2 e B3 masculino; 
- 8º ano, Vocacionais, B1, B2 e B3 feminino; 
- 9º ano masculino; 
- 9º ano feminino; 
- Secundário e PROFIJ masculino; 
- Secundário e PROFIJ feminino. 
 
4. O sistema competitivo será definido de acordo com o número de 
participantes; 
 
5. Todos os participantes deverão ter equipamento desportivo; 
 
6. Serão atribuídos certificados aos três primeiros classificados de cada 
competição; 
 

7. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização. 

 

 

 


