


Co je Světový den badmintonu?

• Světový den badmintonu sdružuje lidi a komunity. 

• V tento den zažijí badminton prostřednictvím různých aktivit, soutěží, 
poutavých a inovativních badmintonových akcí. 

• Tyto akce se uskuteční po celém světe ve stejném časovém období.

• Mohou se lišit ve velikosti, místa konání a zaměření, hlavní zůstává 
stejné – oslavit a představit badminton v nejlepším.



Kdy se slaví Světový den badmintonu

• 5. července

• Světová badmintonová federace, dříve Mezinárodní badmintonová 

federace, byla založena 5. 7. 1934 devíti asociacemi. 

• V návaznosti na toto významné datum v badmintonové historii se 

Světový den badmintonu slaví kolem 5. 7. aktivitami a akcemi.



Kdo se může zúčastnit?

• Všichni bez rozdílu věku

• Ať jako organizátoři či účastníci

• Důležité je jediné – nadšení pro badminton



Skupiny, které mohou WBD pořádat

• registrovaní hráči 

• nadšenci

• školy

• badmintonové kluby

• národní badmintonové federace

• kluby para sportovců



Jak oslavit Světový den badmintonu

• Světový den badmintonu nabízí příležitost zapojit nové i stávající 
účastníky badmintonu.

• Akce mohou spojit badminton a další témata včetně kultury, hudby, 
jídla, umění a dalších sportů

• Záleží na nápadu a iniciativě jednotlivce či skupiny



Nápady na badmintonové akce

• přijďte a vyzkoušejte badminton 
nebo airbadminton

• zábavné soutěže

• lekce badmintonu zdarma

• badmintonové festivaly

• exhibice

• Shuttle time kurzy nebo soutěže

• ukázky badmintonu ve školách

• lekce s trenérem zdarma

• komunitní akce

• pokusy o světový rekord



Kde se může WBD konat?

• parky

• školy a univerzity

• univerzity

• parkoviště a ulice

• kanceláře

• stadiony

• haly

• turistická místa



Jaké jsou kroky k zapojení do WBD?

Registrace 
akce na BWF

Medializace 
akce

Doručit report 
akce na BWF

Sdílejte své 
zkušenosti/zážitek



Časová osa Světového dne badmintonu
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