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València a 15 de febrer de 2020 

CIRCULAR Nº 09 / 2020 
ASSUMPTE: ASCENSOS I DESCENSOS DEL INTERCLUBS 

 
Estimats amics: 
Detectats uns errors en la publicació de la convocatòria aclarim hui la seua configuració 
correcta: 
 

ASCENSOS I DESCENSOS: 

- Divisió d'Honor:  Descendeixen els tres últims classificats. 
 
- Primera Autonòmica: Ascendeixen el primer classificat de cada grup. Els segons 

classificats de cada grup disputaran una plaça a una sola 
trobada a casa del millor classificat el dissabte 4 d'abril de 2020. 
Descendeixen els tres últims classificats de cada grup. 

 
- Segona Autonòmica: Ascendeixen els dos primers classificats de cada grup. 

Descendeixen els tres últims classificats de cada grup. 
 

- Primera Provincial: Ascendeixen els dos primers classificats de cada grup de 
València Castelló i a Alacant ascendeixen el primer classificat 
de cada grup i els segons classificats de cada grup disputaran 
una plaça a una sola trobada a casa del millor classificat el 
dissabte 4 d'abril de 2020. 
Descendeixen els dos últims classificats de cada grup. 
 

- Segona Provincial: Ascendeixen els primers classificats de cada grup. 
Els segons classificats de cada grup disputaran una sola 
trobada a casa del millor classificat el dissabte 4 d'abril de 2020. 
L'encreuament es realitzarà entre els grups València Castelló” 
vs “València Centre” i “València Metropolitana” vs “València 
Sud”, encreuaments establits entre grups que contenen el 
mateix nombre d'equips. 
 

- Grup Promoció:  No hi ha ascensos ni descensos. 
 

Una salutació,   Signat.: José  A. Polop Morals 

(Secretari General de la FECV) 


