ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن در ﺟﻬﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و رﯾﺸﻪ ﺑﺎزی ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن به انگلیسی )(Badmintonاﻣﺮوزی از
ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪهاﺳﺖ ،از ﺑﺎزی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  Poonaاﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ،
ازﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.
در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ) (Ti jian ziوﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در آن
ﺑﻪ ﺗﻮﭘﯽ در ﻫﻮا ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ.در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۶۰۰ﻣﺮدم در اروﭘﺎ ﺑﺎزی
ﺑﻪ ﻧــﺎم »«jeu de Volantرا ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾــﮏ راﮐــﺖ اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﺎزی Poonaآﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود از آن ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ورزﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و
آﻧﻬﺎ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۸۷۰آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﯾﮏ »دوک اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« رﺳﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در
ﺳـــﺎل  ،۱۸۷۳ﺑـــﺎﺑﺮﮔﺰاری ﯾـــﮏ ﻣﻬﻤـــﺎﻧﯽ درﻣﺤـــﻞ زﻧـــﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ) (Badmintonﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎزی «ﭘﻮﻧﺎ« را داد و اﯾﻦ ﺑﺎزی از
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد وﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ دوک« ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ) .ﭘﻮﻧﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪ و ﻧﺎﻣﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد(.
ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزی درﺳﺎل  ۱۸۷۷ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ و ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل
 ۱۹۰۱زﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی
ورزﺷﯽ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۱۸۹۳اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱۴ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ).ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد«( .در آن زﻣﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺎ
ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﮐﻪ در ﺧﻮد اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ورزش در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ورزش ﺣﺲ
ﺷﺪ ) (IBFﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن .در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و درﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اداره ﻣﺮﮐﺰی آن در )ﮐﻨﺖ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ۹ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﻧﺨﺴـــﺘﯿﻦ ﺑﺎﻧﯿـــﺎن و اﻋﻀـــﺎی اﯾـــﻦ اﺗﺤـــﺎدﯾﻪ ﺑـــﻪ ﺷﻤـــﺎر
ﻣﯽروﻧﺪﮐﺎﻧﺎدا  ،:داﻧﻤﺎرک،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﯿﻮزﯾﻠ
ﻨﺪ ،اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ،وﻟﺰ .اﻣﺮوزه در IBFﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ :ﺑﺎزی »ﭘﻮﻧﺎ« از ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ .آن
ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻫﺮﮔﺮوه ﺑﺮ ﺷﯽ ءای ،ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد

آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﯾﺎ ﺷﯿﺌﯽ ﭘﺎرو ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،در اﺻﻞ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﻮپ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را »ﭘﺮﻧﺪه« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
از ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن در  ۱۹۳۴ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۹ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪ.
ً
ﯾـﮏ ﺑـﺎزی ﺳـﺎده اﻣـﺎ ﺟﺬاب ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻫـﺮ ﺷﺨﺼـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ
ﯾﮏ راﮐﺖ ﺳﺒﮏ وزن ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺗﻮﭘﯽ از روی ﺗﻮر از اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و… درﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ راﮐﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮپ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺳﻄﻮح ﺣﺮﻓﻪای و
ﺑﺎﻻی آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻗﺪرت زﯾﺎد ﺑﺎزﯾﮑﻦ
دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﯾﮏ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﯽدود و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽزﻧﺪ! رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آﻧﭽﻪ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﺟﺎم ” “Thomasﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪ« .ﺟﻮرج ﺗﻮﻣﺎس« ﯾﮏ ﺗﻨﯿﺴﻮر
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و در  ۹۰ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺴﺐ ﮐﺮد )ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎل( .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑـــﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺑـــﻮد .درﺳـــﺎل  ۱۹۴۹ﺟـــﺎم ﺗﻮﻣـــﺎس ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﺮدان )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎم  Devisدر ﺗﻨﯿﺲ( ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﻧﯿﺰ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﺎم ” “UBERﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪ.
»«Betty uberاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن دوﻧﻔﺮه ﺟﺎﯾﺰه
آن را اﻫﺪا ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﺮ  ۳ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﺳﯿﺎ و ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ آﺳﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن را از آن ﺧﻮدﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﯿﻦ و اﻧﺪوﻧﺰی دو ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ درﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺮدم زﯾﺎدی را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻄﻮر اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰی ﺗﺎﮐﻨﻮن ۷۰
درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  IBFرا ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و در  ۲۳ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ (ﺟﺎم ﺗﻮﻣﺎس(
ﻫﻤﻮاره آﺳﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﺟﺎم  UBERﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ  ۱۵ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن را آﺳﯿﺎﯾﯽﻫﺎ از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.و از ﻣﯿﺎن  ۶۱ﻣﺪال اﻫﺪا
ﺷﺪه درﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽﻫﺎ  ۵۴ﻋﺪد آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده
اﻧﺪ! ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ورزﺷﮑﺎران اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن را ﺑﺎ
ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﺎدا ،داﻧﻤﺎرک ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،زﻻﻧﺪﻧﻮ ،اﺳﮑﺎﺗ
ﻠﻨﺪ و وﻟﺰ اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺑﻪ
ﻋﺪد  ۱۴۷رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن از ﺳﺎل  ۱۹۹۲در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ورزش در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﺎﻟﺰی اﻓﺰوده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ورزش در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﻮد.
در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن در اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  ۱۹۸۰وارد ﺷﺪ .در آﻏﺎز اﯾﻦ
ورزش ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنداﻧﺸﮕﺎه دﻣﻮﮐﺮﯾﺘﻮس در ﺗﺮﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ۱۹۹۲
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻫﻠﻨﯽ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۶ﺑﺎﺷﮕﺎهورزﺷﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺮوزه  ۳۵۰۰ورزﺷﮑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ  ۴۰ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ورزش
ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻫﺮ ردهای و در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردهﻫﺎ
ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی وﯾﮋه ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻗﺪرت و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ورزش در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در آﺳﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.
در ﯾﻮﻧﺎن ورزش ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ۱۹۹۵ﺗﻨﻬﺎ  ۹ﺑﺎزﯾﮑﻦ رﺳﻤﯽ در ﯾﻮﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪاد آن
اﻣﺮوزه ﺑﻪ  ۳۵۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺣﯿـﻦ ﺑﺎزﯾﻬـﺎی اﻟﻤﭙﯿـﮏ آﺗﻦ  ۲۰۰۴ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت
ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ورزش
ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﭘﺲ از  ۱۲ﻣﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.

