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KINS 2023 
DATA DIMECRES 22 DE FEBRER DEL 2023 

LLOC DE LA JORNADA PALAU D’ESPORTS I CONGRESSOS DE PLATJA D’ARO 

OBJECTIU Conèixer el Korfbal i competir amb altres centres de Catalunya. 

INCORPORACIÓ 
ESPORTISTES 

09:00h: Incorporació 

HORARIS DE LA JORNADA 

09:00 a 09:15h: Presentació 
09:30h: Inici de la Jornada 
14:00h: Cloenda i entrega d’obsequi i guardons 
Aquest horaris es poden veure modificats en funció dels equips inscrits. 

 
CE ORGANITZADOR 
 

Consell Esportiu del Baix Empordà i Federació Catalana de Korfbal 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions de la Jornada s’hauran de fer amb el model establert abans de les 13:00 
hores del dimarts 14 de febrer de 2023, a l’adreça de correu electrònic: 
esports@baixemporda.cat  

CATEGORIES CONVOCADES Alumnes de 1er, 2n i 3er d’ESO 

EQUIPS INSCRITS Fer equips de 10-12 jugadors/es (Es juga 8 vs 8. On hi ha 4 nois i 4 noies) 

FINAL KINS 

Es classifiquen per les Finals els primers de cada categoria, sempre que no siguin del 
mateix centre. (La idea és que els equips classificats siguin de centres diferents). Les 
Finals es celebren a Barcelona al mes de maig de 2023 

PREUS INSCRIPCIÓ I 
ASSEUGRANÇA 

· Quota d’inscripció: 1€/participant 
· L’assegurança de l’escola cobreix als participants, en cas de no tenir-ne    
  s’haurà de fer una assegurança per un dia. 
· Quota assegurança de dia obligatòria: 2€/participant, només per aquells  
  participants que no disposin de l’assegurança obligatòria anual. 

LLIURAMENT D’OBSEQUIS · Entrega d’obsequis a tots els participants. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN 
CAS D’ACCIDENT 

TRUCAR 900 404 444 
DONAR EL NÚM.PÒLISSA 033618270 

Us adreçaran al centre mèdic més proper per ser atesos   
 

REGLAMENT 
Aspectes tècnics 

El reglament serà reconegut per la FCK i la IKF amb les variacions següents: 
· La duració dels partits queda per determinar segons els equips inscrits i el  
  calendari de la jornada (12- 15 min aprox) 
· Els canvis seran lliures (els jugadors podran sortir i entrar al camp quan la  
  pilota no estigui en el quadre en qüestió o amb el joc aturat, després d’avisar    
  a l’àrbitre) 
· Un jugador procedent de la banqueta que ja hagi participat en el partit sols pot  
  tornar al terreny de joc entrant al quadre de defensa. 
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       REGLAMENT i  ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
- Els partits tindran una durada de 12’ aprox. El xiulet de l’àrbitre indica l’inici de partit quan els dos  equips estan 

a pista (3 minuts després de la finalització del partit anterior). 
 
- L’ equip no presentat a pista 5’ després del primer requeriment de l’àrbitre serà sancionat amb la pèrdua del 

partit (amb resultat de 5-0 per a l’equip rival). 
 
- La puntuació serà la següent: Victòria =3 p, Empat = 2 p., Derrota= 1 p. 

 
- En cas d’empat a punts a la finalització de la 1ª fase (lligueta grups) el criteri serà el següent: 

1er. Goal-average particular (entre els equips implicats). 
2on. Goal-average general (gols a favor – gols en contra) 
3er. Cistelles a favor aconseguides. 

 
- A la 2ª fase (eliminatòries) la finalització en empat dels partits es resoldrà amb una pròrroga de 5 minuts de gol 

d’or. Si persisteix l’empat es realitzaran 8 llançaments de penal, alternativament, per equip. 
 
- Els 2 millors centres classificats en cada categoria seran convidats a la FINAL KINS de Catalunya amb els millors 

equips de totes les jornades KINS 2023. 
 

- TROFEU PER A 1R i 2N CLASSIFICAT DE CADA CATEGORIA 
 

 
 Al finalitzar la jornada, es farà entrega d’un obsequi a cada un dels esportistes i es procedirà a fer la foto de 
grup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


