INFORMACIÓ GENERAL
LLIGUES COMARCALS DE KORFBAL
Data de l’Activitat
Categoria convocada

Novembre de 2018 a maig de 2019
Aleví, Infantil i Cadet

1.- Categories convocades
Aleví:
Infantil:
Cadet:

nascuts/des els anys 2007 i 2008
nascuts/des els anys 2005 i 2006
nascuts/des els anys 2002, 2003 i 2004

2.- Condicions de participació
Per poder prendre part a la Lligues de Korfbal els esportistes, entrenadors i delegats inscrits han
d’estar en possessió de la corresponent assegurança d’accidents i llicència d’esportista dels JEEC
2018-2019.
Els/Les esportistes han de participar a la categoria que els correspon pel seu any de naixement.
Es permet la participació d’esportistes en una categoria immediatament superior, en aquests
casos s’haurà de presentar l’autorització dels pares al consell esportiu corresponent.
Cal que les entitats presentin la relació de participants, d’entrenadors i delegats per a cada equip
per poder fer la llicencia esportiva corresponent.
Per tenir dret a la participació en aquest curs cal no tenir pendent cap deute del curs anterior. (La
última factura es farà arribar abans de la finalització del curs)
3.- Informació per la inscripció
3.1.Període d'inscripció general:
Fins dilluns 5 de novembre de 2018: Full d’inscripció general degudament omplert.
 Per fer efectiva la inscripció:
 Full d’inscripció dels diferents equips degudament omplert (amb el llistat dels jugadors
per a cada equip)
Introducció dels participants a l’aplicació informàtica http://zenit.ucec.cat.
És imprescindible que es faci constar sempre, en el moment de fer l’alta de participants, les
dades correctes del número de la targeta sanitària, data de naixement i la fotografia
Una vegada donats d’alta els esportistes, es podrà tramitar l’assegurança i la llicència esportiva
que li donarà dret a participar.
Fitxa d’esportista, entrenador i delegat: La fitxa d’esportista i del personal tècnic és el document
acreditatiu vàlid per a participar en els JEEC. Serà una llicència única per participant i sempre
necessària per a esportistes, entrenadors i delegats, des de la primera jornada.
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RESUM PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Fer arribar la inscripció definitiva dels equips inscrits
amb la relació de jugadors, entrenadors i delegat de
cada un dels equips a esports@baixemporda.cat
Confirmació dels esportistes al programa zenit.
Enviament de calendaris. També es podran descarregar
Dimarts 6 de novembre de 2018:
a
la
web
del
Consell
Esportiu,
www.baixemporda.cat/esports
El Consell Esportiu farà els carnets d’esportistes i les assegurances i seran lliurats el dia de la 1a
jornada.
Fins dilluns 5 de novembre de 2018:

Altes de nous jugadors: Durant el transcurs de la competició es podran donar d’alta nous
jugadors fins al dimecres abans del dia de competició en qüestió, seguint el procediment
anteriorment descrit i fent arribar totes les dades requerides.
Fitxes: Els equips han de presentar les fitxes i indicar el número de samarreta a la taula
d’anotació abans de cada partit.
NOTA: En cap cas les quotes seran retornades si l’equip decideix abandonar la competició.

4.- Aspectes tècnics (veure annex)
Calendari: El calendari es desenvoluparà en jornades úniques, on es convocarà a jugar a tots els
equips a la mateixa instal·lació. Tots els equips participants hauran d’oferir una instal·lació amb
les condicions mínimes exigides per la competició garantides (bon estat de la pista i els korfs,
pilotes per escalfament, vestuaris i taula d’anotació...). Si la instal·lació no reuneix les condicions
adequades, aquest equip no acollirà jornades com a local.

5.- Quotes d’inscripció i assegurances
INSCRIPCIÓ sense coordinador a les jornades
Preu
10,00€/part
per INCRIPCIÓ amb coordinador a les jornades
participant
Preu
20,00€€/part
per
ALLIANZ – ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
participant
Esportistes
9,00€ €
Delegats
18,00€ €
Entrenadors
18,00€ €
6-. Arbitratges
Cada equip assumirà el 100% del cost dels arbitratges.
El preu de l’arbitratge: Partit de categoria Aleví, Infantil i cadet 10,00€.
El consell Esportiu assumirà el 100% de l’import dels arbitratges:
- Final de la Lliga que es faci al Baix Empordà
- Trobada KINS
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7.-Reglament
Els punts que no quedin especificats en aquesta normativa, s’aplicarà el Reglament de la Federació
Catalana de Korfbal 2018-2019.
8.- Transport
El 100% del cost del transport de les jornades que es realitzin al Baix Empordà serà assumit per les
entitats participants durant la temporada 2018-2019.
El Consell esportiu assumirà el 40% del transport de les finals de kINS i de les Finals de cada
trimestre (trofeu KIds) excepte la que s’organitzi al Baix Empordà.

Plaça Joan Carreras i Dagas, núm.4 bxs · 17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 32 07 · Fax 972 64 26 52
a/e: esports@baixemporda.cat
web: www.baixemporda.cat/esports

REGLAMENT DE JOC: MINI-KORFBAL (CATEGORIES INFERIORS FCK)
1.Reglament Campionats 4x4
1.
La competició es dividirà en tres fases de competició:
- 1ra Fase: Trofeu Kids Korfbal (novembre 2018 - desembre 2018)
- 2na Fase: Trofeu Kids Korfbal (gener 2019 - març 2019)
- 3ra Fase: Trofeu Kids Korfbal (abril 2019 - juny 2019)

Format “korfbal 4”, a dues cistelles
2.Jornades
El calendari es desenvoluparà en jornades úniques (format concentració) on es convocarà a jugar a tots els
equips a la mateixa instal·lació, segons el calendari de seus que s’estableixi a partir dels oferiments de les
entitats segons el calendari previst per a les jornades (divendres tarda).
Tots els equips participants hauran d’oferir una instal·lació amb les condicions mínimes exigides per la
competició garantides (bon estat de la pista i els korfs, pilotes per escalfament, vestuaris i taula
d’anotació...) Si la instal·lació no reuneix les condicions adequades, aquest equip no acollirà jornades com a
local.
Previsió de dates:
Es realitzaran 3/4 jornades a cada trimestre. Un cop tancades les inscripcions, en funció dels equips es
decidirà aquest punt.
Previsió de possibles dates (1r trimestre): (proposta dates, pendent de confirmar)
- - 9, 16 , 23 i 30 de novembre de 2018
Horari: De 16:30 a 20:30h
2n i 3r trimestre: Per concretar dates
3. Inscripcions
Els clubs poden inscriure tants equips com vulguin respectant la següent normativa:
a) Els equips inscrits hauran de tenir un mínim de 6 jugadors (amb un mínim de 4+2 nois/noies inscrits
o 3 nois i 3 noies).
Jugar en 3+ 1 constarà a l’acta del partit i solament es permetrà jugar un total de 1 jornada amb
aquest format; a partir de la següent jornada l’equip que no pugui complir amb la normativa de 2 +
2 donarà els seus partits per perduts per 5-0.
A la categoria benjamí on hi ha la possibilitat de jugar 3+1.
A la jornada Final no es podrà participar amb el format 3+1. És obligatori presentar-se amb un
mínim de 5 jugadors, per preservar la disputa del partit amb 4 jugadors per equips.
Un equip podrà tenir un mínim de 4 jugadors inscrits sempre que disposi d’un equip filial a la
categoria immediatament inferior que compleixi la normativa anterior, o sigui, el mínim de jugadors
de base. Tots els jugadors inscrits podran participar en campionats superiors sempre i quan es
respecti el reglament d’edats mínimes establert per cada categoria. El mateix jugador/a podrà
participar amb 2 equips diferents a la mateixa categoria sempre i quan:
 Sigui necessari per a completar la inscripció del mínim de jugadors exigit per equip (6).
 Els dos equips participin en grups diferents.
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b) Els equips participants es dividiran segons l’edat en les seves respectives categories, sempre i quan
hi hagi un mínim de 4 equips participants per categoria.
c) Al final de cada campionat de 4x4, hi haurà una jornada de cloenda amb entrega de premis.
d) Cada nou període d’inscripció previst abans del començament dels campionats 4x4 permetrà les
entitats fer nous equips i noves combinacions de jugadors.
e) Filial: En cas de que l’equip de categories de promoció no tingui equip vinculant immediatament de
categoria superior, els jugadors nascuts a partir de la data límit de la categoria en qüestió podran
participar en aquesta competició amb la següent condició: només poden haver un màxim d’1
jugador entre els 4 que hi estiguin actuant en pista i sempre de l a categoria superior com a
màxim.
Exemple: l’equip de la primera columna pot disposar d’un màxim d’un jugadors a pista inscrits en
l’equip en el cas explicat:
Equip inscrit a la categoria
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet

Pot inscriure 1 jugador de primer any
Benjamí (si no hi ha equip vinculat en categ. Benjamí)
Aleví (si no hi ha equip vinculat en categ. Aleví)
Infantil (si no hi ha equip vinculat en categ. Infantil)
Cadet (si no hi ha equip vinculat en categ.Cadet)
Junior (si no hi ha equip vinculat en categ. Junior)

4. Jugadors a pista i alineacions
Els equips estaran formats per 4 jugadors a pista, 2 nois i 2 noies (excepte categoria benjamí i aleví, on hi ha
la possibilitat de 3+1 per falta de jugadors d’un mateix sexe).
Categoria Cadet
- Al inici del partit, serà obligatori que ambdós equips presentin en pista 2 noies i 2 noies
- Si, en el transcurs del partit, un equip disposa únicament d’un integra d’un dels dos sexes, l’equip
rival i l’organització decidiran si el partit és vàlid o no a efectes de classificació però sempre es
jugarà el partit.
Categoria Infantil
Al inici del partit, serà obligatori que ambdós equips presentin en pista
a) 2 nois i 2 noies, si el club té un equip en categoria pre-infantil
b) Si, en el transcurs del partit, un equip disposa únicament d’un integra d’un dels dos sexes, l’equip
rival i l’organització decidiran si el partit és vàlid o no a efectes de classificació però sempre es
jugarà el partit.
Categoria Aleví
Al inici del partit, serà obligatori que ambdós equips presentin a pista:
a/ 2 nois i 2 noies, si tenen un mínim de 2 nois i 2 noies inscrits a l’acta del partit.
b/3 nois/1 noia o 1 noi/3 noies, si tenen com a mínim 1 jugador de cada sexe inscrit a l’acta del partit.
c/4 nois o 4 noies si no disposen de jugadors de l’altre sexe.
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REFERENT ALS CASOS ANTERIORS:




L’equip en qüestió haurà de jugar tota la jornada amb aquest format 2+2 o 3+1.
A més, l’integrant de sexe diferent haurà de ser el mateix en tots els partits de la jornada. El
Comitè de Competició permetrà canviar de format en cas de lesió, constant aquest fet a l’acta
del(s) partit(s).
Els/les jugadors/jugadores amb un rol de sexe diferent, hauran de ser distingits amb un color
diferent al dels dos equips, encarregant-se el seu propi equip de proporcionar-li. També es
distingirà amb un color diferent al jugador/a del supòsit anterior de jugar en format 3+1.

5.Regles i desenvolupament del joc:
5.1.Terreny de joc i material:
1.a. La pista de joc serà de 12-14 x 20 m. (1/3 pista) amb 2 korfs situats a 5 m. De la línia de fons. Es
recomana posar les dues cistelles en posició horitzontal (de banda a banda).
1.b. Alçades del korf i pilota:
- Alçada: 3 m. (benjamí-aleví), 3,5m (infantil-cadet).
– Korf: “kangarookorf” (benjamí), korf normal (aleví-infantil-cadet).
– Pilota: escuma/lleugera MATT o MIKASA núm. 4 (benjamí), núm. 5 (aleví-infantil-cadet).
 Nº4: circumferència entre 64,0-66,0 cm. i pes entre 370-390 gr.
 Nº5: circumferència entre 68,0-70,5 cm. i pes entre 445-475 gr.

5.2. Durada dels partits i jugadors:
3.a. Els partits seran de 2 parts de 10 minuts.
3.b. Tots els jugadors d’un equip, hauran de participar en el partit.
3.c. Substitucions:
- Es realitzaran sempre que el joc estigui aturat i després de demanar a l’àrbitre.
- Temps morts: No n’hi han.
- Tots els jugadors podran ser substituïts i tornar a entrar en el terreny de joc, sempre i quan hagin
jugat tots els jugadors disponibles a la banqueta .
3.d. Inici de partit: l’àrbitre efectuarà sorteig amb els dos capitans. El guanyador farà la sacada
inicial a la primera part i l’altre a la segona part. A la 2ª part, canviaran la cistella en la que ataca
cada equip.
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S’aplicaran les regles principals del korfbal amb la deguda flexibilitat respecte el defensat i les passes. El
monitor de joc ha d’estar permanentment actiu per motivar a tots els jugadors/es a participar en el joc.
En la categoria PRE-BENJAMÍ i BENJAMÍ, la defensa serà 1×1 sense tenir en compte el gènere dels
jugadors/es (un noi pot defensar una noia i a la inversa).
A partir de la categoria ALEVÍ (inclosa), la defensa serà 1×1 tenint en compte el gènere dels jugadors/es (un
noi no pot defensar una noia i a la inversa).
A les categories PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ i ALEVÍ, les faltes assenyalades a favor de l’equip en situació d’atac
seran de dos tipus:
· Re-start (reinici o falta lleu): Es reinicia el joc des del lloc on es realitza la infracció i sense distancia
per part del defensor (que haurà de baixar els braços).
· Penal: Un jugador llançarà a cistella des del punt de penal i amb tots els jugadors a 2,5 m. de
distància.
A les categories INFANTILS I CADETS, les faltes assenyalades a favor de l’equip en situació d’atac seran de 3
tipus:
· Re-start (reinici o falta lleu): Es reinicia el joc des del lloc on es realitza la infracció i sense
necessitat de deixar distancia per part del defensor (que sí haurà de baixar els braços). No es pot
fer un tir directe a cistella.
· Free Pass (o falta greu): Es reinicia el joc des del punt de penal sense trepitjar-lo.
A la categoria INFANTIL, els jugadors atacants hauran de situar-se a 2,5 m. del llançador (no regirà la norma
de la distancia entre els atacants de fora de l’àrea).
A la categoria CADET, totes les distàncies hauran de ser respectades (2,5 m. respecte del llançador i també
entre els jugadors atacants).
Recordar que en el moment de posar la pilota en joc, la distància mínima que aquesta ha de recórrer fins
que arriba a les mans d’un altre atacant ha de ser d’1,5 m., i que només la passada de retorn o posterior
passades ja poden ser vàlidament interceptades pels defensors.
No es pot trepitjar la línia de l’àrea, ni tampoc es permet un tir directe a cistella.
· Penal: Un jugador llançarà a cistella des del punt de penal (sense trepitjar-lo) i amb tots els
jugadors a 2,5 m. de distància.
L’organització es reserva la potestat d’incloure normes de joc específiques per evitar el joc individualista
(SOLO-PLAY) o que no respecti la característica fonamental de les categories de promoció: l’aprenentatge i
el creixement dels nens i nenes al korfbal.
RESPECTE DE LA NORMA DE DISTANCIA DE 2’5 METRES EN EL RE-START: Degut a les reduïdes dimensions
del camp i la poca habilitat dels jugadors novells, si la passada de reinici es fa molt a prop l’un de l’altre però
en moviment d’allunyar-se per part del receptor, no xiularem infracció per distancia.
RESPECTE DE LES ÀREES DE FREE PASS I PENAL NO DIBUIXADES AL TERRA: En aquests casos l’àrbitre
assenyalarà des d’on s’ha de llançar i amb la veu i els braços indicarà molt visiblement a tots els jugadors a
quina distancia s’han de situar aproximadament del jugador que te la pilota i de la cistella si és un PENAL.
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