
ПОСЕБНА ПРАВИЛА  ИГАРА ЗА „КЛАЂЕЊЕ У ТОКУ МЕЧА“ 

 

БАДМИНТОН 

 

Члан 24.  

Регуларан ток меча: 

 • За све понуђене игре важи искључиво регуларан ток утакмице који се игра на два 

(2) добијена сета, дакле у једном мечу максимално може да се одигра три (3) сета. 

  • Сет осваја екипа или играч који први дође до 21.освојеног поена али барем са два 

(2) поена разлике. Код евентуалног резултата 20:20 игра се све док једна екипа или 

играч не освоји два (2) поена више од другог (пример: 25:23), или док једна од екипа 

или играч не дође до 30. поена у сету (пример: 30:29).  

 • Максималан број поена у сету једне екипе или играча је 30. 

 

Члан 25.  

Правила отказивања мечева: 

• У случају прекида или одлагања меча све опкладе  чији се исход реализовао до 

тренутка прекида сматрају се коначним и важећим. У супротном, опкладе  

чији се исход није реализовао до тренутка прекида односно у року од 48. часова  

од момента званичног почетка меча сматрају се неважећим и рачуна се квота  

1,00 (један). 

• Уколико клађење буде отворено  са погрешним резултатом (који има јасан 

утицај на понуђене квоте)  кладионица задржава право да опкладу  прогласи 

неважећом и додели квоту  1,00 (један). 

• Уколико су имена тимова или играча погрешно  написана, кладионица 

задржава право да опкладу  прогласи неважећом и додели квоту 1,00 (један). 

 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ИГАРА ЗА БАДМИНТОН МЕЧЕВЕ 
 
 

ВРСТА ИГРЕ: 
 

/ ПОДИГРА: 

            

        -  ОПИС: 
 

1.  Коначан исход меча: 
 

/ Коначан исход тип 1 

-    победа првоименоване екипе или играча у регуларном току меча 
 

/ Коначан исход тип 2 
 

-    победа другоименоване екипе или играча у регуларном току меча 



 
2.  Тачан број сетова (2 или 3 ) : 

 
/ Тачан број сетова (2 или 3) тип 1 

 
-    Укупан број одиграних сетова на мечу је тачно 2 

 
/ Тачан број сетова (2 или 3) тип 2 

 
-    Укупан број одиграних сетова на мечу је тачно 3 

 

3.    Укупно  поена на мечу (задата  вредност): 
 

/ Ук. поена (од задате вредности) тип 1(<) 
 

-    укупно постигнутих поена (од задате вредности) у регуларном току меча мање 
 

/ Ук. поена (од задате вредности) тип 2(>) 
 

-    укупно постигнутих поена (од задате вредности) у регуларном току меча више 
 
4.  Исход (дефинисан редни број) сета: 

 
/ Исход (редни број) сета тип 1 

 
-    победа првоименоване екипе или играча на крају (редни број) сета 

 
/ Исход (редни број) сета тип 2 

 
-     победа другоименоване екипе или играча на крају (редни број) сета 

 

5.    Укупно  поена (редни број) сета на мечу (задата  вредност): 
 

/ Ук. поена  (редни број) сета (од задате вредности) тип 1(<) 
 

-    укупно одиграних поена (редни број) сета (од задате вредности) мање 
 

/ Ук. поена (редни број) сета (од задате вредности) тип 2(>) 
 

-    одиграних поена (редни број) сета (од задате вредности) више 
 
6.  Пар/непар (редни број) сета на мечу: 

 
/ Пар/непар (редни број) сета на мечу тип 1(<) 

 
-    сет (редни број) на мечу ће се завршити парним бројем постигнутих поена 

 
/ Пар/непар (редни број) сета на мечу тип 2(>) 

 

   -    сет (редни број) на мечу ће се завршити непарним бројем постигнутих поена 
 
7.  Тим или играч први  стиже до (редни број) поена (редни број) сета на мечу: 

 
/ Први до (редни број) поена (редни број) сета на мечу тип 1 

 



-    првоименована екипа или играч први осваја тачно дефинисани број поена у одређеном 

сету 
 

/ Први до (редни број) поена (редни број) сета на мечу тип 2 
 

-    другоименована екипа или играч први осваја тачно дефинисани број поена у одређеном 

сету 

 

8.   Осваја (редни број) поен (редни број) сета на мечу: 
 

/ Осваја (редни број) поен (редни број) сета на мечу тип 1 
 

-    првоименована екипа или играч први осваја тачно дефинисани поен у одређеном сету 

 

     / Осваја (редни број) поен (редни број) сета на мечу тип 2 
 

-    другоименована екипа или играч први осваја тачно дефинисани поен у одређеном сету 

 

9.  Колико сетова ће премашити лимит резултата  (сетови на  разлику) на мечу: 
 

/ 0 (нула) сетова 
 

-    неће се играти на разлику 
 

/ 1 (један) сет  
 

-    тачно један сет ће се играти на разлику 

 

/ 2 (два) сета  
 

-    тачно два сета ће се играти на разлику 

 

/ 3 (три) сета  
 

-    сва три  сета ће се играти на разлику 

 

10.  Тачан резултат на мечу: 
 

/ 2:0  
 

-    победа првоименоване екипе или играча на мечу резултатом 2:0 
 

/ 2:1  
 

-    победа првоименоване екипе или играча на мечу резултатом 2:1 

 

/ 0:2  
 

-    победа другоименоване екипе или играча на мечу резултатом 0:2 

 

/ 1:2  
 

-    победа другоименоване екипе или играча на мечу резултатом 1:2 

 


