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KORFBAL INSTITUTS (KINS)  
Benvinguts al korfbal, l’únic esport mixt al món. Equips formats per nois i noies que juguen contra un 
altre en igualtat de condicions.  

El korfbal és un esport de pilota que es juga amb les mans. Passant la pilota i amb ràpids moviments, els 
jugadors tenen l’objectiu d’evitar al seu defensor per poder fer un llançament a la cistella. Al korfbal 
córrer amb la pilota i driblar està prohibit. El contacte físic no està permès. 

Les regles del korfbal estan basades dins la igualtat i la cooperació. L’equip està format per 8 jugadors, 4 
nois i 4 noies. La cistella està posada dins del terreny de joc d’aquesta manera permet el joc i llançar per 
darrera de la cistella. Els jugadors tenen funcions d’atac i defensa. Cada dues cistelles els defensor i 
atacants canvien els rols. Els jugadors només poden defensar a un altre del seu mateix sexe. Un jugador 
que estigui defensat pel seu oponent no pot llançar a cistella. El llançament requereix de tècnica per ser 
més eficient. 

QUÈ SON ELS KINS ? 
Son competicions entre centres de secundaria de la mateixa àrea , aquestes competicions enfronten 
l’alumnat de 1r i 2n en categoria infantil i 3r i 4t en categoria cadet, dels diferents instituts en una 
mateixa trobada competitiva en horari lectiu. El guanyador de cada categoria de cada Kins es classificarà 
per la final Kins CAT. 
 
QUI L’ORGANITZA? 
Els KINS son trobades organitzades pels diferents consell esportius i la federació catalana de Korfbal 
(FCK) amb el suport dels diferents ajuntaments i amb l’ajuda dels professorat. 
 
COM PARTICIPAR ? 
Poden participar tots els centres de secundaria, si esteu interessats en participar podeu contactar amb el 
consell esportiu del vostre àrea i si voleu mes informació, podeu contactar amb l’àrea de promoció de la 
FCK a la següent adreça de correu: promocio@korfbal.cat o al consell esportiu corresponent. 
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