
KIES 2010 XII EDICIÓ 
 

 

Reglament de la competició: 

 

1.- Els equips es repartiran segons l’estructura següent: 

1er i 2on E.S.O.--- categoria INFANTIL ( fins a un màxim de 10 equips) 

3er i 4rt E.S.O.----- categoria CADET( fins a un màxim de 10 equips) 

- Màxim 2 equips per centre x categoria *: Aquesta regla queda condicionada a que s’arribi al 
màxim de 10 equips per categoria establert. 

 
- L’ordre d’arribada de les inscripcions determinarà  l’ordre de preferències *: en qualsevol cas de 

modificació de les inscripcions per superar les inscripcions previstes , els centres que més tard 
facin arribar les seves inscripcions seran els que hauran de modificar les seves preferències. 

 
- Inscripcions fins a un màxim de 10 equips per categoria*: Aquesta regla queda condicionada a 

que s’arribi al màxim de 10 equips establert per cada categoria; es a dir, si a una de les seus hi 
ha menys de 10 equips inscrits en una categoria, es podrà ampliar el nombre d’ inscripcions a les 
categories restants. 

 
- Si no hi han equips suficients per a completar totes les categories, es realitzarien combinacions 

agrupant diferents equips de diferents categories i establint classificacions diferenciades. 
  
- Tanmateix, si hi ha més equips dels 10 previstos per categoria, l’organització es reserva el dret 

de decidir sobre la inscripció dels mateixos ( es  a dir: si les combinacions dels horaris, calendari I 
condicions de la instal·lació no ho permeten, els centres hauran de reduir el nombre d’equips 
inscrits segons l’ordre invers d’arribada d’inscripcions. 

 

2.- Els centres podran inscriure un màxim de: 

- 8 equips per seu i  

- 2 equips per curs. 

No hi ha cap limitació alhora d’inscriure’s a diferents trobades. 

 

3.- El reglament serà el reconegut per la F.C.K. i la I.K.F. amb les variacions següents: 

- la duració dels partits queda per determinar segons els equips inscrits i el calendari de la 

jornada. 

-  els canvis seran lliures ( els jugadors podran sortir i entrar al camp quan la pilota no 

estigui jugant-se 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. 

 



4.- Els centres participants hauran d’ inscriure’s en el campionat amb una persona responsable 

per als temes de competició, que estarà en contacte directe amb l’organització per tal de 

solucionar de manera fluïda aquells dubtes que hi puguin aparèixer.  

 

5.- Els millors equips de cada zona participaran en la fase final a final de curs : 

 

Final KIES ( dimecres 14 d’abril 2010 ) 

 

6.- Els centres que estan dins la jurisdicció dels Consells Esportius col·laboradors (  Terrassa, 

Sabadell, Vallés Occidental-Sud, Barcelonès-Nord, Garraf, Baix Llobregat, Baix Empordà, Segrià 

i Escolar de Barcelona ) quedaran inscrits en la seu geogràfica corresponent o en la que 

geogràficament quedin enquadrats si es fóra del seu àmbit.  

Els centres que no pertanyen a cap dels Consells Esportius esmentats,  podran establir les 

seves preferències per a la inscripció; es donarà prioritat als centres que abans facin arribar la 

seva ordre d’inscripció, davant qualsevol  canvi que s’hagi de fer en la seu geogràfica a prendre 

part. 
Data límit d’inscripció:  

Participem (X) Jornada KIES Data Límit d’inscripció equips 
 KIES GARRAF (18/03/10) Dilluns 15/03/10 
 KIES Terrassa (24/02/10) Divendres 19/02/10 
 KIES Vallés Occ-Sud (02/03/10) Divendres 26/02/10 
 KIES Lleida (4/03/10) Divendres 1/03/10 
 KIES Baix Empordà (12/03/10) Dilluns 8/03/10 
 KIES CE Escolar de Barcelona 

(17/03/10) 
Divendres 12/03/10 

 KIES C.E.Barcelonés-Nord (11/03/10) Divendres 05/03/10 
 

7.- L’organització es reserva el dret de modificació d’aquest regalment així com les posteriors 

rectificacions que s’hagin de fer del mateix  o puguin aparèixer. 

 

Organitza: Federació Catalana de Korfbal   

Col.labora: C.E.Terrassa – Vallés Occidental, C.E.Garraf, C.E. Sabadell, C.E. Barcelonés Nord, 

C.E. Vallés Occidental Sud, Servei D’Esports Cerdanyola, Consell Esportiu del Segrià, C.E. Baix 

Empordà, C.E. Baix Empordà, C.E. Escolar de Barcelona, AEE IES Palamós, AEE IES Josep 

Lladonosa i jugadors i jugadores dels diferents clubs de korfbal de les zones esmentades. 


