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València a 22 de març de 2021 
 

 

 

CIRCULAR Núm. 05 / 2021 

ASSUMPTE: INICI  INTERCLUBS DIVISIÓ D'HONOR, 
INSCRIPCIÓ I FIANCES 2021 

 
 
Estimats amics, 

Per a determinar els grups i sistema de competició i iniciar la competició Interclubs en la 
seua Divisió d'Honor, obrim termini per a la inscripció i tramitació de les fiances d'inscripció 
com tots els anys. 

 

Les dates clau són: 

 Límit termini inscripció i fiances el 28 de març de 2021. 

 Inici de la competició el diumenge 18 d'abril de 2021.  
 

Tots els equips que no hagen sigut inscrits correctament abans de la citada data es 
consideraran que renuncien a la seua categoria.  

La inscripció es durà a terme en l'aplicació informàtica de la FECV (Oficina Web). Aquells 
clubs que van sol·licitar la devolució de la fiança en finalitzar el 2020 hauran de depositar-la 
de nou i remetre el resguard. L'import de la fiança és de 50€. 

Les dades dels comptes bancaris per a la fiança són: 

 Caixa Popular ES29 3159 0066 9722 7028 6228 (preferentment)  

 Bankia ES73 2038 6585 7330 0051 9995 (alternativa) 

 

Les renúncies de categoria que foren comunicades després del 28 de març comportarien 
la pèrdua de la fiança.  

Una vegada finalitzada la competició la FECV retornarà mitjançant transferència bancària la 
fiança al club que el sol·licite, en el compte que prèviament haja comunicat, regularitzant 
els saldos que hagueren pendents. 
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El calendari s'estableix de la següent manera: 

 

28 març 2021 Inscripció Equips Interclubs 2021. Fiança Interclubs. 
Regularització de saldos. 

31 març 2021 Publicació esborrador de grups. 
Publicació de Bases del Interclubs. 

5 abril 2021 Sorteig de números en els grups Lliga. 

8 abril 2021 Publicació definitiva de grups i calendari competició.  

12 abril 2021 Límit ordres de força i direccions de seus. 

15 abril 2021 Publicació d'ordres de força 

18 abril 2021 Primera jornada de la competició. 

 

Us sol·licitem la vostra màxima col·laboració i desitgem que la competició que hui posem 
en marxa siga tot un èxit a nivell organitzatiu i esportiu amb l'esforç de tots. 

Una salutació, 

 

 

Signat: José A. Polop Morales 

Secretari General de la FECV 
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