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LEIS DO BADMINTON 

WORKSHOP PARA ÁRBITROS 

 

Discuta os seguintes cenários no seu grupo. 

 

1. Durante um jogo de Dupla Feminina, ambos os lados estão na posição errada no início do rally. Você 

percebe o erro assim que a peteca está em jogo. Qual a sua decisão? 

 

2. Durante um jogo o nariz de um jogador começa a sangrar e ele pede ao árbitro se pode receber 

ajuda médica. O que você faz? 

 

3. Depois disso o jogador volta à quadra e após 2 minutos de jogo, seu nariz começa a sangrar 

novamente. Qual a sua decisão? 

 

4. No meio do jogo um jogador não concorda com a velocidade da peteca. Qual a sua decisão? 

 

5. No meio de um jogo um jogador não concorda com a peteca sendo utilizada; o árbitro examina a 

peteca e informa os jogadores que ela está boa. No final do próximo rally, o mesmo jogador pega a 

peteca do chão e amassa esta com o dedão para tornar-se impossível usá-la novamente. Qual a sua 

decisão? 

 

6. No meio de um jogo o jogador se aproxima de você e diz que precisa ir ao banheiro urgentemente. 

Qual a sua decisão? 

 

7. Durante um jogo a lente de contato de um jogador cai do seu olho e fica perdida na quadra. O jogo é 

interrompido enquanto procuram a lente. Após 2 minutos a lente é encontrada porém ela está 

danificada. O jogador pede outra que vai demorar a chegar. Qual a sua decisão? 

 

8. Durante um jogo de Duplas, dois jogadores batem suas raquetes ao tentar rebater a peteca numa 

mesma jogada e o jogador A quebra a cabeça de sua raquete. A peteca retorna para o jogador A que 

rebate a peteca com sua raquete quebrada consegue passá-la por cima da rede e faz um ponto. Você 

permite este ponto ou não? 

 

9. Durante um rally longo você percebe que o jogador A está andando pela quadra antes de servir. O 

que você faz? Depois de 5 minutos o mesmo jogador faz isso novamente. 
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10. Uma peteca passa pelo jogador A e toca em sua camisa mas o árbitro não percebe. O rally continua e 

o jogador A faz o ponto. O jogador B contesta – qual a sua decisão? No caso acima, o árbitro de linha 

percebeu o toque. Ele deve dizer alguma coisa ? 

 

11. O servidor e o recebedor fizeram falta juntos num jogo de duplas. O jogador A apela para o árbitro 

dizendo que o recebedor se mexeu primeiro antes de receber a falta do árbitro de serviço. Qual a sua 

decisão? 

 

12. Durante o jogo todo você percebe que o jogador B não está “tentando”. O que você faria? 

 

13. O jogo está em um game iguais. Após dois minutos de intervalo, um jogador se atrasa para voltar à 

quadra. Qual a sua decisão? 

 

14. O jogador A está prestes a servir quando do jogador B levanta a mão dizendo que não está pronto. O 

jogador A serve, o jogador B recebe bem e faz um ponto. O jogador A reclama para o árbitro dizendo 

que o jogador B o distraiu levantando sua mão. Qual a sua decisão? 

 

15. Durante um rally um jogador é atingido no olho pela peteca. O jogo é interrompido pelo árbitro. 

Quais os passos que um árbitro deve seguir aqui e o que deve anunciar caso o jogo seja suspenso? 

 

16. O jogador de um lado reclama que os jogadores do outro lado tocaram na rede durante um rally. 

Você não viu e deu o ponto para esse lado. O jogador que reclamou fica muito bravo e chama o 

Referee (Árbitro Geral). O que você faz? 

 

17. Um árbitro de linha acabou de apitar um jogo de duplas e agora está apitando no seu jogo de 

simples. Ele diz “dentro” para uma peteca que caiu no corredor de duplas. Qual a sua decisão e o que 

você faria? 

 

18. Overruling: O que você deve dizer? 

Por exemplo: a peteca cai fora e o juiz de linha diz “dentro”. 


