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Els equips que lluitaran per l’ascens directe a Segona RFEF, pel play-off  d’ascens a

Segona RFEF i per la permanència ja coneixen els seus enfrontaments a partir del cap

de setmana del 10 i 11 d’abril.

Els equips catalans de la Tercera Divisió Nacional ja coneixen el calendari de partits per

a  la  segona  fase  de  la  temporada  2020-2021.  Aquest  nou  tram  del  campionat  de

lliga donarà inici el pròxim cap de setmana del 10 i 11 d’abril.

El CE Europa, el FC Vilafranca, el Cerdanyola del Vallès FC, el Girona FC ‘B’, el Terrassa FC

i l’EC Granollers lluitaran en aquesta segona fase per a l’ascens directe a la Segona RFEF.

Els dos primers classificats ascendiran a la nova categoria, que substituirà a partir de la

temporada vinent la Segona Divisió ‘B’. Els quatre restants disputaran la promoció.

Per la seva part, el CP San Cristóbal, la UE Sant Andreu, la UE Vilassar de Mar, el CE

Manresa, la UE Castelldefels i la FE Grama jugaran en aquesta segona fase per obtenir el

premi  de  disputar  el  play-off  d’ascens  a  Segona RFEF.  Els  dos  primers  classificats

promocionaran per l’ascens a la  Segona RFEF,  juntament amb els  quatre conjunts

restants del grup per l’ascens.

Al seu torn, el CF Pobla Mafumet, el CF Peralada, la UE Sants, el Santfeliuenc FC, la UE

Figueres, la U. At. Horta, la UE Valls, el CE Banyoles, el CF Igualada i el CF Montañesa



disputaran  la  segona  fase  per  la  permanència  a  la  Tercera  Divisió,  que  passarà  a

anomenar-se Tercera RFEF a partir del curs 2021-2022.

Els calendaris complets de la segona fase són els següents:

CALENDARIS SEGONA FASE TERCERA DIVISIÓ

FASE PER L'ASCENS DIRECTE A SEGONA RFEF

FASE PER LA PROMOCIÓ D'ASCENS A SEGONA RFEF

FASE PER LA PERMANÈNCIA A TERCERA DIVISIÓ

En  aquesta  segona  fase,  tots  els  equips  hi  accediran  arrossegant  la  puntuació

obtinguda en la primera.

 


