
 ( قانون الريشة الطائرة .. ) صور

 
سنتحدث اليوم عن رياضة ممتعة ومنتشرة في كثير من دول العالم 

هذه .. وتشتهر بها عدة دول مثل إنجلترا والدنمارك وإندونيسيا والصين 
.. نوعاً ما الرياضة شبيهة إلى حد بعيد بالتنس األرضي لكنها أسهل 

وممارستها ممتعة جداً وليست صعبة وال تحتاج إال إلى القليل من األدوات 
إنها البادمنتون أو الريشة الطائرة..   .. 

 ما هي البادمنتون ؟؟

 
البادمنتون أو الريشة الطائرة من األلعاب التي ُتلعب بالمضرب ويشارك 

يقف (. زوجي)يقين العبين مشكلين فر 4أو ( فردي)بها العبان متقابالن 
يسجل . الالعبون على نصفين متقابلين من ملعب مستطيل ينصفه شبك

الالعب نقطة عن طريق ضرب الريشة بالمضرب لتطير فوق الشبكة 
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تحتسب النقطة عند لمس . وتهبط في النصف المخصص لالعب الخصم
الريشة ألرضية الملعب، مع العلم أن الريشة يمكن أن ُتلمس مرة واحدة 

قبل أن تتجاوز الشبكة فقط . 

هي عبارة عن  (shuttle واختصارها) shuttlecock الريشة وتسمى
جسم مغطى بالريش مزاياها الديناميكية تجعلها تطير بشكل معّين ومختلف 

عن باقي الكرات المستخدمة في رياضات المضارب، فالريش يعطيها 
. لكرات العاديةارتفاعاً عالياً بعد الضرب وحركة أفقية أكثر بطًء من ا

تتمتع الريشة بسرعة قصوى عالية مقارنة بباقي الكرات المستخدمة في 
ُتلعب مباريات البادمنتون الرسمية عادًة . رياضات المضارب األخرى

داخل الصاالت بسبب تأثر الريشة الشديد بالرياح، أما المباريات الترفيهية 
 .فيمكن أن تلعب في الحدائق او على رمال الشواطئ

بخمس  2991اعتمدت البادمنتون كرياضة أولمبية في أولمبياد برشلونة 
فردي الرجال والسيدات، زوجي الرجال والسيدات، والزوجي : أنواع

تتطلب المستويات (. وفيها يتكون كل فريق من العب والعبة)المختلط 
اللياقة العالية، الرشاقة، : العالية من اللعب عدة مواصفات جسدية عالية

كذلك تتطلب اللعبة تطوير المهارات الفنية . ة، السرعة، وكذلك الدقةالقو
 .فيها للتحكم بحركة الجسم والتمرس على حركة المضرب

 أبعاد الملعب

 
الملعب على شكل مستطيل ومقسم إلى نصفين بواسطة شبكة في 

معظم المالعب عادة تتضمن التخطيط الخاص بملعب الفردي . المنتصف
رغم أن القوانين تنص على أن المالعب يجب أن تتضمن والزوجي معاً 

ملعب . مخططاً لملعب الفردي فقط إال إذا كان الملعب مخصصاً للزوجي
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االستثناء . الزوجي أعرض من ملعب الفردي، ويشتركان في نفس الطول
الوحبد والذي يسبب الكثير من االلتباس لدى الالعبين الجدد هو أن الحد 

. ملعب الزوجي أقصر منه قليالً في ملعب الفردي األقصى لإلرسال في
 :بقية األبعاد تشرحها هذه الصورة

 

 
 نظام تسجيل النقاط

 
 األساسيات
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نقطة، وكل نقطة ُتسّجل بنهاية أي تبادل  12كل شوط ينتهي بتسجيل 

بعكس النظام القديم والذي نص على أن الالعب ال يكسب النقطة )للريشة 
أشواط 3عادًة تتألف كل مباراة من (. اإلرسالإال إذا كان صاحب  . 

إذا وقف المرسل )عند بداية التبادل يقف المرسل والمستقبل باتجاه قطري 
(. على الجهة اليمنى فإن المستقبل يقف على الجهة اليسرى بالنسبة للمرسل

عندما يفقد أحد الطرفين اإلرسال فإنه يتحول للطرف اآلخر وتحتسب 
ظام القديم والذي احتوى ما يسمى بتبديل اإلرسالبعكس الن)النقطة  ). 

في الفردي يقف المرسل على الجهة اليمنى إذا كانت نتيجته رقماً زوجياً، 
 .وعلى الجهة اليسرى إذا كانت رقماً فردياً 

في الزوجي، إذا ربح الفريق المرسل التبادل، يستمر نفس الالعب 
ذلك يرسل ضد العب باإلرسال ولكن يجب أن يغير جهة اإلرسال وب

أما إذا ربح الفريق المستقبل التبادل وأصبحت نتيجتهم . مختلف في كل مرة
الجديدة رقماً زوجياً فإن الالعب الموجود على الجهة اليمنى هو من 
يرسل، اما إذا أصبحت رقماً فردياً فإن الالعب الموجود على الجهة 

عب يحدد عند بداية االتجاه الذي سيرسل منه الال. اليسرى هو من يرسل
فائدة هذا النظام هو أنه في كل مرة يفقد أحد . التبادل وليس عند نهايته

الفرق اإلرسال ثم يستعيده فإن الالعب الذي لم يرسل في المرة الماضية 
 .هو من سيرسل هذه المرة

عندما يرسل الالعب يجب أن تتخطى الريشة الحد األدنى للمنطقة 
تتجاوزها وسقطت قبل الخط يعتبر هذا خطأً  المخصصة لإلرسال، إذا لم . 
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فإن المباراة ُتستكمل حتى يتقدم  12-12إذا وصلت النتيجة إلى التعادل 
إذا وصل ) 32وكحد أقصى ( 11-14مثالً )أحد الطرفين بفارق نقطتين 

19-32فإنه يفوز حتى لو أصبحت النتيجة  32أحد الطرفين إلى  ). 

ين الفريقين والفائز بالقرعة له إما أن في بداية المباراة ُتجرى قرعة ب
يختار اإلرسال أو الجهة التي يريدها من الملعب، ويختار الطرف اآلخر 

إذا اختار الفائز بالقرعة أن يرسل فإن الطرف اآلخر )الخيار المتبقي 
هذا في المباريات الرسمية، لكن جرت العادة في (. يختار الملعب

الريشة إلى أعلى ثم تترك حتى تالمس  المباريات غير الرسمية أن تضرب
 .األرض ويفوز بالقرعة من يتجه رأس الريشة إليه

يفوز . في األشواط الالحقة، يقوم باإلرسال الطرف الفائز بالشوط السابق
في الزوجي، لكل فريق الحق . بالمباراة من يكسب شوطين من أصل ثالثة

مع بداية الشوط . ستقبالفي اختيار َمن ِمن أفراده سيقوم باإلرسال أو اال
الثاني يقوم الالعبون بالتبديل بينهم، وإذا امتدت المباراة لشوط ثالث فإن 

عملية التبديل بين الالعبين تتم في بداية الشوط وعندما يصل أحد الطرفين 
نقطة 22إلى  . 

يجب أن يبقى كل من المرسل والمستقبل داخل حدود ملعبهما بدون لمس 
ة اإلرسال، أما الالعبان اآلخران فلهما حرية الحركةحدوده حتى تتم عملي . 

  

 األخطاء
  



 
يربح الالعب نقطة إذا ضرب الريشة من فوق الشبكة والمست األرض 

ليست هذه هي الطريقة الوحيدة، فإن الالعب . داخل حدود ملعب الخصم
الخطأ األكثر شيوعاً هو عندما يفشل . يكسب نقطة إذا ارتكب خصمه خطأً 

في إعادة الريشة من فوق الشبكة إلى ملعب الخصم، وهناك عدة  الخصم
خطأ آخر يمكن ان يرتكبه الالعب الذي . أخطاء أخرى قد يقع فيها الالعب

ال . يرسل إذا كان رأس المضرب ال يشير إلى األسفل لحظة اإلرسال
يستطيع ال المرسل وال المستقبل أن يرفع إحدى قدميه قبل أن يضرب 

عند اإلرسال يجب أن يضرب المرسل رأس الريشة ثم . ةالمرسل الريش
كل . بعد ذلك يستطيع أن يضرب الريشة سواء من الرأس أو من الريش

طرف يستطيع ضرب الريشة مرة واحدة فقط قبل أن تتجاوز الشبكة 
وتعود مرة أخرى وأي تجاوز يعتبر خطأً، وإذا المست الريشة سقف 

الضارب الصالة يعتبر هذا خطأً على الالعب . 

  

 التوقفات الطارئة
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التوقف الطارئ يأتي نتيجة لحدث غير متوقع قاطع مجرى اللعب، حينها 

قد يحدث هذا التوقف . يتوقف الالعب ويعاد اإلرسال دون تغّير النتيجة
تحدث كثيراً إذا كانت المالعب )بسبب ريشة قادمٍة من ملعب مجاور مثالً 

يمكن أن . بجسم طارئ على الملعب أو إذا اصطدمت الريشة( متجاورة
يعاد اإلرسال كذلك إذا كان الالعب المستقبل غير جاهز لحظة اإلرسال، 

 .لكنه إن قام بأي محاولة لرد اإلرسال فإنه ال يعاد

 األدوات

 
 المضارب
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 99يتراوح وزن المضرب الممتاز بين . مضارب البادمنتون خفيفة الوزن

يمكن أن يصنع (. ن أوتار المضربمع احتساب وز)غرام  92غرام و 
بالستيك الغرافيت )المضرب من عدة مواد منها مركب ألياف الكربون 

يمتاز . أو الحديد الصلب والذي يمكن أن يخلط مع مواد أخرى( المقوى
مضرب ألياف الكربون بقوة كبيرة بالنسبة إلى وزنه، وهو صلب ويعطي 

المضارب تصنع من معادن قبل ألياف الكربون كانت . قوة دافعة كبيرة
أما . فيما بعد أصبحت المضارب تصنع من الخشب. خفيفة مثل األلمنيوم

في الوقت الحاضر فتصنع المضارب الرخيصة من المعدن، فيما توقف 
 .إنتاج المضارب الخشبية نظراً الرتفاع وزنها وتكلفتها

هناك تصاميم كثيرة لشكل المضرب جميعها محدودة بأحجام وأشكال 
ال . يتمتع كل مضرب بمزايا معينة حسب حاجة الالعب ورغبته. ينةمع

تزال المضارب البيضوية الشكل تصنع في وقتنا الحاضر، ولكن الشكل ذا 
 .الرأس متساوي القياسات هو األشهر في المضارب الجديدة

  

 األوتار
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 0,،2األوتار الجيدة يتراوح سمكها بين . أوتار مضرب البادمنتون رفيعة
األوتار األسمك تتمتع بصالبة أكبر ولكن مع ذلك تبقى . ميليمتراً  2،93 و

قوة الشد عادًة . الرفيعة هي األكثر انتشاراً ورغبة عند الكثير من الالعبين
في المنافسات غير الرسمية تقل قوة الشد . نيوتن 232إلى  02تتراوح بين 

نافسات نيوتن في م 2,2تصل إلى )نيوتن كحد أقصى  222هذه إلى 
 .(المحترفين

  

 المقبض
  

 
اختيار المقبض يسمح لالعب بزيادة سمك قبضة المضرب واختيار القبضة 

يمكن أن يجرب الالعب عدة قبضات قبل أن يستقر . التي ترتاح يده لها
 .على واحدة بشكل نهائي

االختيار . يمكن لالعب اختيار قبضة مصنوعة من المادة التي يرغبها
هو المقبص المصنوع من البلوتونيوم ويكون إما صلباً او األكثر شيوعاً 

. اختيار المقبض عبارة عن اختيار شخصي تحدده رغبة الالعب. قماشياً 
فمثالً يمكن أن يشّكل تعرق يد الالعب مشكلة له، وفي هذه الحالة يمكن أن 
يتضمن المقبض مادًة للتجفيف أو يمكن استخدام ممسحة للعرق ُتلف حول 

عب على شكل سوار، أو يمكن لالعب أن يغير قبضة المضرب معصم الال
 .بشكل مستمر

  

 الريشة
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: الريشة الطائرة هي جسم يستخدم للعب وهو على شكل مخروط مفتوح

ريشة إوز متشابكة مغروسة في قاعدة مصنوعة  ,2المخروط يصنع من 
 .من الفلين مغطاة بالجلد أو بمواد أخرى

والتي تستخدم عادًة في المباريات غير وهناك الريش االصطناعية 
االحترافية لتقليل التكلفة ألن الريشة المصنوعة من الريش الحقيقي تتلف 

 .بسرعة

كذلك هناك الريش المصنوعة من النايلون وهي على ثالثة أنواع، كل نوع 
هذه األنواع هي الريشة الخضراء . ُيستخدم في درجة حرارة معينة

وسرعتها )والحمراء ( سرعتها متوسطة)اء والزرق( سرعتها بطيئة)
في درجات الحرارة المنخفضة تستخدم الريشة السريعة، أما في (. كبيرة

 .المناطق الحارة فتستخدم الريشة األبطأ وهكذا

  

 األحذية
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أحذية البادمنتون خفيفة الوزن مع نعل مصنوع من المطاط أو مادة خفيفة 
أثراً على أرضية الملعبمن المهم أال يترك الحذاء . مثله . 

الدعم . تمتلك أحذية البادمنتون دعماً جانبياً أقل بالمقارنة مع أحذية الركض
الجانبي العالي مطلوب في األحذية المستخدمة للرياضات التي ال تحتوي 

الكثير من الحركات الجانبية باألقدام، ولذلك ال تحتاج أحذية البادمنتون هذا 
وي الكثير من الحركات الجانبية، بل على العكس الدعم ألنها رياضة تحت

قد تتسبب أحذية الركض بإصابة الكعب أو الكاحل إذا استخدمت للعب 
البادمنتون، ولذلك يفضل أن يرتدي الالعب حذاًء مخصصاً لهذه الرياضة 

كذلك على الالعب أن يتعلم الحركة السليمة لألقدام ليس . خالل ممارستها
نها جزء أساسي من األداء الصحيح والفعال في لعبة فقط لسالمته وإنما أل

 .البادمنتون

 احدى مهارات الريشة الطائرة
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