
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÈ CATALÀ D’HOQUEI PATINS 
Nota informativa 2 / 07-01-2009 

 
 
 
 

Temporada 2008/2009 
ASCENSOS I DESCENSOS 

(Categories sènior masculines) 
 
 

1ª NACIONAL CATALANA – 1ª CATALANA – 2ª CATALANA  
  
 
CATEGORIA:   1ª NACIONAL CATALANA – Grup únic 

• PUJA directament a la 1ª DIVISIÓ NACIONAL ESPANYOLA el primer 
classificat (acord de l’assemblea de la RFEP).  

• BAIXEN a la 1ª DIVISIÓ CATALANA els quatre últims classificats. 
► En el cas que existeixi el descens de més d’un equip català de la 1ª 
DIVISIÓ NACIONAL ESPANYOLA, també baixarien els classificats 
successivament abans dels quatre últims equips. 
► En el cas de no produir-se el descens d’un equip català de la 1ª 
DIVISIÓ NACIONAL ESPAÑOLA, es realitzarà una eliminatòria entre el 
3er classificat dels grups “A” i “B” de la 1ª DIVISIÓ CATALANA per cobrir 
aquesta plaça vacant.  
 

CATEGORIA:   1ª CATALANA – Dos grups (“A” i “B”)  
• PUGEN a 1ª DIVISIÓ NACIONAL CATALANA els dos primers 

classificats de cada grup, “A” i “B” (un total de quantre equips). 
• BAIXEN a 2ª DIVISIÓ CATALANA els cinc (5) últims classificats de 

cada grup, “A” i “B” (un total de deu equips).  
► En el cas que es produeixi el descens a 1ª NACIONAL CATALANA de 
més d’un equip català de la 1ª DIVISIÓ NACIONAL ESPANYOLA, 
aquest fet repercutirà proporcionalment en la categoría de 1ª 
CATALANA amb els descensos que s’originin de més d’un equip.  
► La seva aplicació en la 2ª CATALANA s’efectuarà de la següent 
manera:  



a) Si es tracta d’un descens més, realitzant una eliminatòria a doble 
volta entre els classificats en el lloc abans dels cinc últims equips de 
cada grup.  

b) Si es tracta de dos descensos més, s’aplicarà un cada grup i així 
sucesivamente, segons els descensos siguin número senar o parell. 

 
CATEGORIA:   2ª CATALANA  
Per aquesta temporada, d’acord amb la quantitat d’equips en competició per 
territorial, PUJEN a 1ª CATALANA deu (10) equips de 2ª CATALANA, tenint 
en compte la següent composició: 

• Territorial de Girona     >   2 equips 
• Territorial de Tarragona    >   1 equip 
• Territorial de Lleida     >   1 equip 
• Territorial de Barcelona    >   6 equips 
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