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KIN-BALL - O UIMITOARE INCURSIUNE IN LUMEA JOCULUI CU MINGEA 
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Abstract. In the context of the continuous search to attract the young generation to new 

challenges of movement and sports games, we discovered a very exciting game called KIN-

BALL, of Canadian origin. Kinball was invented by Professor Mario Demers of Quebec-

Canada in 1986. This game is overseen and regulated by the International Kin-Ball 

Federation. Although unknown in Romania, kin-ball is played by almost 4 million people 

worldwide in the USA, Canada, Malaysia, France, Denmark, Germany, Belgium, Spain and 

Switzerland.  

The specific elements of Kin Ball are represented by: a huge ball with a diameter of 1.2 

m played simultaneously by three teams and not by two, like in  the other ball games; ease of 

successful integration of any participant without previous experience, easy development of 

individual physical and mental abilities.  

This article presents the experimentation of this game by the students of the University 

of Pitești, within the Boboc Camp projects, from September 2019 and 2020.  

Keywords: ball game, huge ball, modern game, three teams, students, high school 

 

Actualitatea. Jocurile cu mingea posedă un grad mare de atractivitate în rândul tinerei 

generații, având o importantă motivație de petrecere distractivă a timpului liber și contribuind 

esențial la dezvoltarea unor importante capacități fizice și psihice, alimentează dorința 

continuă de perfecționare și depășire a limitelor individuale. Între contribuțiile jocurilor cu 

mingea în plan fizic putem aminti dezvoltarea calităților motrice, învățarea unor deprinderi 

motrice, ori punerea în valoare a unor abilități. Jocurile cu mingea, cunoscute, cel mai ades, 

sub denumirea de jocuri sportive, susțin de asemenea formarea și dezvoltarea unor procese și 

fenomene de grup, precum facilitarea socială, dezindividualizarea, dezvoltă relațiile 

interpersonale și comunicarea [1]. Dezvoltarea actuală a sportului pare a fi o prelungire a 

jocului, mingea fiind prezentă ca mijloc de activitate, în o serie de culturi străvechi, 

reprezentând astăzi subiectul principal al diferitelor dispute sportive.  

Dezvoltarea sportului ne aduce în prim plan activități cu mingea din cele mai diverse ce 

provoacă distracție și voie bună, favorizând eliberarea de endorfine, îmbunătățind funcțiile 

principale ale organismului, sprijinind din plin îmbunătățirea generală a sănătății umane. Jocul 

cu mingea este considerat ca aparținând activităților ludice. Mingea este folosită sub diferite 

forme și în cazul altor activități corporale, precum activități sportive gimnice, agonistice, 

recreative ori compensatorii [2]. In activitățile corporale, mingea este principalul obiect în 

jurul căruia se organizează activitatea sportivă (în fotbal, baschet, handbal, volei, rugby, 

hochey, polo, tenis etc.), dar poate fi utilizată ca mijloc de exprimare a măiestriei și abilităților 

individuale (în gimnastică artistică, golf, bowling), precum și ca mijloc de antrenament în 

activități compensatorii, ori de dezvoltare a unor calități și deprinderi motrice (mingea 
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îngreuiată, mingea aruncată la țintă, la depărtare). Mingea folosită în jocuri sportive ori 

recreative are mărime, greutate și consistență diferită în funcție de regulamentele specifice. 

În acest context putem afirma că mingea a fost poate obiectul cu rolul cel mai important 

în detrerminarea și dezvoltarea multor sporturi contemporane, diversitatea formelor de 

manipulare a ei fiind aspectul cel mai interesant în materie de mișcare, jocuri și activitate 

fizică/corporală. Preocuparea continuă în scopul creșterii diversității folosirii mingii, face ca, 

în continuare, să apară noi sporturi și activități sportive, care îmbină așteptările umane, cu 

nevoia descoperirii unor provocări tot mai noi și mai incitante. 

Pentru atragerea tinerei generații către noi provocari de mișcare și jocuri sportive, am 

descoperit un joc deosebit de incitant denumit KIN-BALL de origine canadiană. Kin-ball este 

inventat de profesorul universitar canadian Mario Demers, în 1986, din Quebec și este 

supravegheat și reglementat de International Kin-Ball Sport Federation [3]. În anul 2021 

această federație includea 15 țări de pe tot mapamondul. Deși necunoscut în România, kin-

ball-ul este jucat de aproape 4 milioane de oameni din întreaga lume, având o mare 

popularitate în SUA, Canada, Malaezia, Franța, Danemarca, Germania, Belgia, Spania și 

Elveția, dar și cu o cotă mare de creștere în Cehia, Malaezia, China și Marea Britanie. 

Valorile promovate de sportul Kin-Ball sunt, în general, similare cu cele promovate de 

majoritatea jocurilor sportive, între acestea remarcându-se: 

- cooperarea pe baza faptului că, deși anumiți jucători se pot remarca în joc, acest lucru 

nu poate fi posibil fără intermediul echipei. Regulile jocului nu promovează individualismul; 

cooperarea dintre jucători este de prim rang, pe baza stimulării dezvoltării sociale și cognitive. 

- respectul – pus în valoare de regulile jocului care fac ca întreaga comunitate de 

participanți, fie ei jucători, arbitrii ori antrenori, să aibă cadre distincte de manifestare, 

excluzând criticile și comportamentele lipsite de respect, stimulând respectul față de ceilalți. 

- accesibilitatea – jocul permițând cu ușurință integrarea cu succes a oricărui participant 

fără o experiență anterioară elaborată, promovând, totodată, dezvoltarea abilităților fizice și 

mentale individuale. 

- complementaritatea în educație - jocul încurajând dezvoltarea fizică sănătoasă, într-un 

mediu sigur și nonviolent, cu o contribuție importantă în crearea unei atmosfere relaxate, 

atractive și distractive. 

Principalele caracteristicil ale jocului de kin-ball care îi conferă distinctivitate sunt: 

- utilizarea în joc a unei mingi de dimensiune mare, având un diametru de 1,2 m (48 

inci) și o greutate de aproximativ 1 kg, fiind astfel mai mare decât orice minge folosită în 

jocurile sportive tradiționale; 
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- jocul presupune implicarea concomitentă a trei echipe și nu două, ca la majoritatea 

jocurilor sportive tradiționale, îmbrăcate distinct în culori diferite. Regulamentul federației 

internaționale prevede culorile de negru, gri și albastru, pentru tricourile echipelor. 

- terenul de joc are o formă pătrată de 20 x 20 m. 

- toți jucătorii unei echipe sunt în contact cu mingea pusă în joc. 

Desfășurarea jocului [3] presupune ca o anumită echipă (echipă atacantă) să desemneze, 

prin vocea unui jucător, prin declarația strigată ,,Omnikin” la care adaugă una din cele două 

culori ale echipelor adverse, urmată rapid de o lovire a mingii, de către un atacant, cu orice 

parte a corpului aflată deasupra șoldurilor. De regulă, această lovire se face cu pumnul (ori cu 

ambii pumni, atunci când aceștia sunt ținuți impreună), mingea trebuind să aibă o traiectorie 

orizontală ori ascendentă și mai lungă de 1,8 metri. După lovire, echipa strigată trebuie să  

controleze mingea înainte ca acesta să atingă solul în interiorul terenului de joc, păstrând-o în 

aer, prin una sau mai multe atingeri, ale unuia sau mai multor coechipieri. Echipa desemnată, 

dacă reușește să țină mingea în joc, fără ca aceasta să atingă suprafața de joc, devine echipă 

atacantă. În cazul în care echipa strigată efectuează o greșeală, celelalte două echipe primesc 

câte un punct, iar jocul se reia de la centru, de către echipa care tocmai a pierdut mingea. 

Mingea este considerată „înăuntrul” terenului de joc, dacă atinge linia sau suprafața interioară 

a zonei de joc. Mingea va fi considerată „în afară”, dacă ia contactul cu podeaua în afara 

liniilor zonei de joc sau cu orice obstacol fix (tavan, instalații etc.). 

În desemnarea echipei ce urmează să controleze mingea după lovirea ei, există reguli 

stricte. Regulamentul prevede că echipa atacantă va putea desemna ca echipă de preluare a 

mingii doar echipa care se află în avantaj pe tabela de punctaj (dintre celelalte două echipe). 

În caz de egalitate de puncte pe tabela de punctaj, oricare dintre cele două echipe ar putea fi 

aleasă, prin comanda OMNIKIN CULOAREA (rostită tare de un membru al echipei 

atacante). Când o minge este lovită și se află în aer, poate fi jucată doar de către membrii 

echipei desemnate. 

Un jucător poate comite o greșeală, oferind astfel câte 1 punct celorlalte echipe, în una 

din următoarele situații: 

• când nu este capabil să prindă mingea înainte să atingă solul; 

• dacă lovește mingea în afara limitelor terenului; 

• când merge cu mingea, pentru a obține o poziție mai bună de lovire, după ce al treilea 

jucător a atins mingea în timpul unei faze lovire-prindere; 

• lovind mingea cu o traiectorie descendentă; 

• lovind mingea la mai puțin de 1,8 metri; 
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• nu toți jucătorii unei echipe sunt în contact cu mingea la lovirea ei; 

• efectuarea unei greșeli în timpul anunțului culorii echipei ce trebuie să joace mingea 

(culoare greșită, vorbind mai mulți jucători etc.); 

• având mai 

mult de 1 jucător la 

1,8 metri în timpul 

loviturii (apărare 

apropiată); 

• interferarea 

intenționată cu un 

jucător care se 

apără. 

 

 

 

Foto 1. Jocul Kin Ball 

Pe fotografia 1 se remarcă echipa aflată în atac, cu pieptar albastru, care se pregătește de 

lovirea mingii; trei coechipieri albaștri ating mingea, în timp ce al patrulea, aflat cu spatele, se 

pregătește de lovire, realizând cerința de atingere a mingii de către toți coechipierii echipei în 

momentul lansării mingii. Arbitrul, aflat în partea dreaptă a imaginii, observă cu atenție dacă 

regula atingerii balonului de către toți jucătorii este respectată. Un adversar, probabil din 

echipa care se pregătește de preluare, se află în apropierea balonului în partea stângă, 

încercând să blocheze mingea după lovire. Poziționarea acestui jucător este  însă dejucată de 

echipa atacantă, care va lovi mingea spre dreapta, prin jucătorul aflat cu spatele. În plan 

secund, în partea dreaptă-spate, se află un jucător din a treia echipă (echipa cu pieptar alb), 

care se îndepărtează, pentru a nu influența mingea care nu îi este adresată echipei sale, 

producând astfel involuntar o obstrucție a mingii, ori a jucării mingii de către echipa gri. 

Metodologia si organizarea cercetării 

Subiecții cercetării (n=94, Băieți = 54, Fete = 40), participanți în una din cele două 

ediții consecutive ale proiectului extracurricular BOBOC CAMP, efectuate în anii 2019 și 

2020, de către Universitatea din Pitești. Aceștia, sub îndrumarea autorului articolului, au 

experimentat KIN-BALL în mai multe forme, pe echipe de 4, 5 și 6 coechipieri. Genul 

membrilor echipei nu a contat în mod special, avându-se totuși în vedere ca echipele să fie 

echilibrate din acest punct de vedere.  
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Durata jocurilor a fost variabilă, fiind limitată de acumularea a 13 puncte pe tabela de 

punctaj, de către una din echipe. Conform regulamentului oficial, atunci când o echipă a ajuns 

la 10, elimină automat cea mai slabă echipă ca număr de puncte, jocul continuând doar între 

primele două echipe. 

Metode de cercetare: 

1. Experimentul, materializat prin organizarea în premieră în România a acestui joc cu 

mijloace și materiale improvizate, cu modificarea, după caz, a unor reguli, menționate mai 

jos; 

2. Observația pedagogică, materializată prin observare și culegere sistematică de date, 

focalizate pe individ și echipă. 

Ajustări metodico-organizatorice ale jocului 

Urmărind doar experimentarea regulilor generale de joc, utilizând doar mijloace și 

materiale improvizate, desfășurarea jocurilor de Kin-ball a suferit numeroase ajustări, care au 

influențat puternic expresia generală a jocului desfășurat în mod clasic. Între acestea 

enumerăm: 

• în lipsa unei mingi oficiale OMNIKIN, am utilizat o minge Gym Ball de 65 cm, mai 

mică și mai grea, cu efecte importante în diminuarea traiectoriilor mingii și a timpilor de 

plutire a acesteia; 

• pentru o bună înțelegere a regulilor esențiale, primele jocuri, cele de acomodare cu 

regulile, au fost desfășurate pe două echipe și nu pe trei (ca în regulile oficiale ale Kin-ball); 

• culorile folosite pentru desemnarea echipelor au fost realizate pe bază de posibilități 

materiale concrete, respectiv maieuri negre, verzi și portocalii; 

• ori de câte ori a fost cazul, jocul a fost întrerupt pentru realizarea de explicații 

suplimentare; 

• în timpul meciurilor nu s-au efectuat schimbări de jucători. Nu s-a respectat 

regulamentul oficial Kin-Ball, care ar fi permis ca fiecare echipă să aibă câte 3 rezerve; 

• Jocul a fost desfășurat pe suprafețe nealunecoase, iarbă sintetică, cu formă 

dreptunghiulară 22/14 metri și nu pe teren cu suprafață alunecoasă 20m/20m, ca în 

regulamentul oficial al jocului, ceea ce a diminuat spectaculozitatea jucării mingilor. 

Rezultate și interpretare 

Rezultatele din observațiile pedagogice, sunt prezentate în Tabelul 1. 
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Tabelul 1. Date statistice, culese ca rezultat al observațiilor pedagogice, cu privire la 

desfășurarea jocului de Kinn-Ball conform regulamentului modificat. 

Indicatori 

Frecv. 

cardiacă 

(bătăi/min.) 

Nr. de 

jucări ale 

mingii între 

puncte 

Greseli 

personale/ 

meci 

Mingi 

salvate/ 

persoană/

meci 

Obstrucții 

involuntare/

meci 

Durată 

medie meci 

pe 3 echipe 

(minute) 

echipe de 4 

pers. 
132 2.4 5.4 7.9 6.9 

12.min. 34 

sec 

echipe de 5 

pers. 
128 3.6 4.4 6.5 8.8 

14 min.12 

sec. 

echipe de 6 

pers. 
105 4.4 2.8 5.4 11.2 

15 min.43 

sec. 

 

 

Foto 2-5 – Experimentarea Kin-Ball-ului în cadrul proiectelor extracurriculare ale  

Universității din Pitești, BOBOC CAMP 2019 și 2020. 

 

Interpretare. Regulile oficiale sugerează ca echipele să fie alcătuite din câte 4 

coechipieri plus 3 rezerve. În cadrul experimentului am organizat jocuri pe echipe în 4, 5 și 6 

jucători, fără rezerve, pentru a accelera învățarea regulilor și înțelegerea jocului (așa cum se 

observă din fotografiile 2-5). 

Din datele recoltate în urma observațiilor pedagogice rezultă că numărul optim de 

jucători este de 4 (validând regulile oficiale Kin-Ball), acest sistem favorizând obținerea unei 
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activări mai mari a organismului (frecvență cardiacă mai mare), implicarea mai mare a 

fiecărui jucător (numărul cel mai mare de greșeli personale și de mingi salvate) și o durată 

mai mică a meciului. În schimb, cu cât numărul de jucători este mai mare, a rezultat  și o 

jucare mai lungă a punctelor, cu o transmitere a mingii  de 4.4 pase-devieri pentru 6 jucători, 

față de 3.6 și 2.4 pentru echipe de 5 și 4 jucători, cu consecințe probabile în spectaculozitatea 

jocului în ansamblu.  

Ca urmare a acestei observații, considerăm că mingea, deși este jucată de mai multe ori, 

în cazul echipelor mai numeroase, nu este jucată totuși spectaculos, cu plonjoane și sacrificii 

de poziții stabile în încercarea salvării acesteia, aglomerarea terenului fiind mare. Totodată, 

obstrucțiile involuntare ale mingii și jucătorilor sunt mai multe în cazul echipelor mai 

numeroase. 

Concluzii: 

- Kin-Ball este un joc interesant, perfect accesibil studenților ori elevilor în ciclul liceal, 

în căutarea de mijloace didactice noi, ce promovează o atmosferă de relaxare, atractivitate și 

distracție. 

- Practicarea Kin-Ball-ului se bucură de o mare accesibilitate din partea jucătorilor 

pentru că nu solicită o experiență anterioară elaborată, promovând, totodată, dezvoltarea 

abilităților fizice și mentale individuale. 

- Jocul promovează cooperarea dintre jucători și, mai puțin, individualismul, regulile 

Kin-Ball-ului asigurând din plin stimularea dezvoltării sociale și cognitive. 

- Experimentarea jocului a produs în rândul subiecților participanți o starea de bine 

generalizată, voie bună și dorință de implicare, motiv pentru care recomandăm introducerea 

acestuia în activitățile curriculare și extracurriculare ale studenților și elevilor în ciclul liceal. 

- Universitatea din Pitești, prin colectivul de cadre didactice ale Departamentului 

Educație Fizică și Sport, de la Facultatea de Stiințe, Educație Fizică și Informatică, vor 

demara, în perioada următoare, o campanie de popularizare a Kin-Ball-ului, în cadrul 

universităților din România și a liceelor din orașul Pitești și vor purcede la înființarea unei 

federații naționale de Kin-Ball. 
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