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València a 10 de novembre de 2020 

CIRCULAR Núm. 32/ 2020 
ASSUMPTE: FINALITZACIÓ DE INTERCLUBS 2020 

 
 

Estimats amics, 

Després de la reunió de clubs associats a la FECV del passat dia 8 de novembre per a tractar 
la situació actual de la pandèmia i la seua relació amb la nostra competició de Interclubs, 
publiquem la presente circular amb els acords aconseguits sobre aquesta: 

I. La competició es dona per finalitzada, amb les 9 rondes que s'han disputat. 
II. Tot equip en posició d'ascens conforme a la Circular 25/2019 ascendeix. 

III. Tot equip en posició de promoció conforme a la Circular 25/2019 ascendeix.  
IV. Si hi ha diversos equips empatats en posició d'ascens o de promoció tots ells 

ascendeixen. 
V. No són aplicable sistemes de desempat per no haver-se completat el sistema lliga 

de la competició. 
VI. Si hi ha diversos equips empatats en el primer lloc tots ells seran co-campions del 

grup / categoria. 
VII. No hi ha descensos. 

VIII. La Junta Directiva de la FECV presentarà una proposta de competició per al 2021 
en funció del nombre d'equips de cada categoria procurant que la mateixa mantinga 
un número de rondes igual que anys anteriors. La proposta, a més, contemplarà  
l'ajust dels grups a l'estructura habitual. 

IX. La Junta Directiva de la FECV presentarà una proposta de calendari esportiu per a 
l'any 2021 conforme a les notícies que es tinguen sobre l'evolució de la pandèmia. 

Amb la publicació d'aquesta circular acompanyem un annex amb la composició de les 
categories en aplicació dels criteris a dalt citats i s'estableix un termini fins al 20 de novembre 
per a remetre esmenes en el seu cas. 

Una salutació,    

 

 

Signat.: José A. Polop Morals 

(Secretari General de la FECV) 
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