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Ballesta i Monfort, vencedors del I Open
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Cabacés verd campió de la Lliga CampPriorat
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L’Esportiu
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de Catalunya

36

28/05/2014

Web FCBB

Institucio
nal

FIRA DE L’ESPORT
CATALÀ
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La Galera campió de Catalunya per
quarta vegada
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Jordi Gilabert i Remei Farré campions de
Catalunya
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CAMPIONAT DE
catalanes CATALUNYA

Torelló proclama els campions de
Catalunya
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RECULL PREMSA 2014

INDEX
22/06/2014

Mundo
Deportivo

Bowling

ESCOLA BOWLING

Àlex Mayor campió del torneig d’estiu de
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RECULL PREMSA 2014

Títol notícia
Desè aniversari del CB Sant Sevastià de
Castellserà

59

La Sènia acull la sisena edición del Gran
Premi de Catalunya

60

INDEX
14/09/2014

Mundo
Deportivo

Bitlles
CAMPIONATS DE
catalanes CATALUNYA
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QUBICA -AMF
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Lia Mojarro i Artur Colomer campions de
Catalunya
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En marxa el Torneig Joventut Al-vici
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L’Esportiu
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En marxa la 4ª edición de Lliga Catalana
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CAMPIONATS SOCIALS

Axel Guimó i Moisés Pérez campions a
Sant Vicenç dels Horts
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LLIGA CATALANA

Comença la Lliga Catalana
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Bitlles
LLIGUES
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Totes les lligues en marxa
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Institucio
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Quinze clubs guardonats a la festa de
Campions del Mundo Deportivo

69

NOVEMBRE

Publicació Esport

FESTA CAMPIONS

Esdeveniment

Títol notícia

Mundo
Deportivo

Bowling

COPA DEL MÓN
QUBICA-AMF

Lia Mojarro i Artur Colomer participen a la
Copa del món Qubica-AMF
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07/11/2014

Mundo
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Bolos
leoneses

MÀSTER

Barcelona acull aquest diumenge el 12è
Màster de Catalunya
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11/11/2014

Sport

Bowling

CAMPIONATS SOCIALS

En marxa el Torneig Seven-3
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Bolos
leoneses

MASTER

Daniel Diez campió del màster
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COPA DEL MÓN
QUBICA-AMF

Artur Colomer aconsegueix una partida
perfecta a la Copa del món
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L’Esportiu
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CAMPIONATS SOCIALS

Àlvar Cardona campió del Torneig
Seven-3
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02/11/2014
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I Campionat de Catalunya sènior
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CAMPIONATS DE
CATALUNYA

Álvaro Cardona I Maribel Monfort
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LLIGA CATALANA

Acaba la primera volta de la Lliga
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LLIGA CATALANA

El C.B, Les Corts líders invictes de la
Lliga femenina
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25è aniversari del Club de Birles La
Sènia
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LLIGA CATALANA

Diagonal i Comarcal al capdevant de la
classificació de 1ª divisió de lliga catalana
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Bowling

LLIGA CATALANA

Empuriabrava i Terrassa lideren la
tercera divisió
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LLIGA TERRES DE
L’EBRE

Igualtat a la Lliga de Terres de l’Ebre
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31/12/2014

Web FCBB

Bowling

LLIGA CATALANA

Black Bowl i Sweetrade encapçalen la
classificació de segona divisió

84

05/12/2014
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BOWLING TENPIN: Núria Crespo, campiona del torneig de
Nadal

Les instal·lacions de Baix
Bowling de Sant Vicenç dels
Horts van acollir, el diumenge
passat, el torneig de Nadal de
l'escola de bowling, organitzat
pels responsables de les escoles
de Baix i Pedralbes, Marcial
Ovide i Nou Bowling Club
respectivament, amb la
participació d'onze nens i nenes
de les escoles de Bowling
Pedralbes i Baix Bowling. Per
segon any consecutiu Núria
Crespo, de l'escola de Baix
Bowling, es va erigir com a campiona amb un total de 517 pals, seguida de
David Bejar, Clàudia Palajous i Marc Fumado. El lliurament de premis va anar a
càrrec de Marcial Ovide i Lia Mojarro.

Divendres, 3 de gener de 2014

BOWLING TENPIN: Barcelona i Diagonal, al capdavant de la

classificació de la Lliga catalana

L’equip A del Bowling Club Diagonal
i l’equip A del Club Bowling
Barcelona
encapçalen
la
classificació dels grup A i B. La
segona posició del grup A és
per al Joventut Al-Vici CB, i la
tercera per al Sweetrade Bowling
Club de les Franqueses del Vallès.
Pel que fa al grup B els equips
classificats en segona i tercer lloc
son el Club Seven-3 de Sant Esteve
Sesrovires i el Comarcal Bowling
Club de Terrassa.
La propera concentració serà els
dies 8 i 9 de febrer a les
instal•lacions d’Aro Bowling a Platja
d’Aro

Divendres, 3 de gener de 2014

BOWLING TENPIN: Sant Vicenç dels Horts acull el 1r Torneig de
Reis aquest diumenge

Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts acullen, aquest
diumenge, la final del I Torneig de Reis, amb la participació dels 16 millors
classificats de les sèries disputades del 7 a l'11 de gener.
Prop de 70 esportistes de 13
clubs de Catalunya han
participat en la competició,
organitzada per Baix Bowling i
homologada per la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling

Divendres, 10 de gener de 2014

BOWLING TENPIN: Joan Vall, campió del primer Torneig de Reis

Les pistes de Baix Bowling de Sant Vicenç
dels Horts van acollir diumenge passat la
final del 1r Torneig de Reis.
Joan Vall (Club Seven-3 de Sant Esteve
Sesrovires) va imposarse a Eloy Cinca
(Bowling Club Diagonal de Barcelona) en
l’eliminatòria final per 651a 644, mentre que
Pedro Jimenez (BC Diagonal) mantenia la
tercera posició davant de Benito Boira (BC
Diagonal), 605 a 592.
Susanna Llaona, del Nou Bowling Club de
Mataró, va assolir la millor partida femenina
amb 254 pals; la millor partida masculina la
va aconseguir el jugador del Club Bowling
Barcelona Álvaro-José Cardona amb 277
pals.
La competició es va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus de mans de
Marcial Ovide, director del torneig.
Un total de 68 esportistes de 13 clubs catalans van prendre part a la competició que va
tenir lloc del 7 al 12 de gener a les instal•lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels
Horts.

Divendres, 17 de gener de 2014

BOWLING TENPIN: En marxa la primera sèrie dels Campionats
de Catalunya
Les instal·lacions de Baix Bowling acullen, des
d'ahir i fins el 26 de gener, la primera sèrie dels
Campionats Nacionals de Catalunya en nou
format per equips; en què prop de 60 equips, 124
jugadors de 17 clubs catalans prendran part a la
competició

Diumenge, 19 de gener de 2014

www.fcbb.cat

BOWLING TENPIN: AQUEST CAP DE SETMANA ES
DECIDEIXEN ELS GRUPS D’ASCENS I
PERMANENCIA DE LA LLIGA CATALANA
(06/02/2014)
Aquest
cap
de
setmana es juga la
darrera jornada de la
lliga
catalana
de
primera
i
segona
divisió masculina per
definir els grups que
disputaran les finals
pel
títol
i
permanència.
En el grup A de la primera divisió, Diagonal A, Joventut A i
Sweetrade A es jugues les tres primeres places, metre que
en el grup B hi ha una forta lluita entre els equips Comarcal i
Cat Figueres A per aconseguir la tercera plaça del grup de la
final pel títol, Barcelona A i Seven-3 A ja tenen la feina feta.
Pel que fa a la segona divisió només Sweetrade B, Nàstic A i
Diamond A tenen assegurada la plaça pel grup d’ascens,
Seven-3 B, Joventut B i Xtreme hauran de lluitar de valent
per aconseguir una de les preuades places per l’ascens.
Les instal•lacions de d’Aro Bowling de Platja d’Aro, acullen
als equips de primera divisió, mentre que els equips de
segona divisió disputaran les seves partides a Diverland –
Les
Gavarres
de
Tarragona.
http://www.fcbb.cat/lligacat_resultats.asp

BOWLING TENPIN: Definits els grups de les finals de Segona

Les instal·lacions de Bowling Diverland - Les Gavarres de Tarragona van acollir, el cap de
setmana passat, la tercera concentració de la Lliga Catalana de Segona Divisió masculina, en
què es van definir els grups per a les finals d'ascens i permanència.
Els equips dels clubs Nàstic A (Tarragona), Sweetrade B (Les Franqueses) i Diamond A
(Sabadell), Seven-3B (St. Esteve Sesrovires), Joventut Al-Vici B (Castelldefels) i Terrassa A
(Terrassa) lluitaran per aconseguir una de les 3 places d'ascens.
El grup per la permanència el formen els equips Xtreme A, Flecha-1, Barcelona B i Diagonal B
(Barcelona), juntament amb Cat Figueres (Figueres) I Penedès (El Vendrell).
Un líder molt sòlid: L'equip del Sweetra de Bowling Club amb 119 punts ha liderat en tot
moment el grup A d'aquesta divisió, superant per 34 punts el 2n classificat. Pel que fa al grup B
l'equip del Nàstic ha superat per 9 punts el Diamond, els dos equips han dut un duel particular
durant tota la temporada.
Els jugadors més destacats individualment han estat: Diego Peña del Club Diamond amb una
mitjana de 207, Robert Mills (Barcelona) i Jordi Ponsico (Joventut), amb195,38 i 195,11
respectivament, Josep Oriol Navarro (Diamond) amb 194,18 i Emilio Hernández (Xtreme), Juan
J Bustos (Seven-3) i José Martínez (Nàstic) amb més de 193 pals de mitjana.
Les finals se celebraran els dies 3 i 4 de maig a les instal·lacions de Bowling Center Blanes B

Divendres, 14 de febrer de 2014

BOWLING TENPIN: Definits a Platja d’Aro els grups per a les
finals de Lliga catalana

Platja d’Aro van acollir el passat cap de
setmana la darrera jornada de Lliga
catalana de la primera divisió masculina ,
on es van definir els grups que disputaran
les finals pel títol i permanència.
Els equips del Barcelona i Diagonal
(Barcelona), Sweetrade (les Franqueses),
Joventut Al-Vici (Castelldefels), Seven3(Sant Esteve Sesrovires) i Cat Figueres
(Figueres), Jugaran la final pel titol de
primera; mentre que els equips New
Strikes (Barcelona), Cats (Mataró), les
Gavarres (Reus), Comarcal i Vallès
(Terrassa) i Black Bowl (Platja d’Aro), ho
faran per mantenir la categoria.
Cal destacar els bons resultats individuals.
Uns 10 jugadors van superar els 200 pals
de mitjana; Axel Guimo (club Diagonal), amb una mitjana de 225,35, va ser el millor, seguit d’Àlvar
Cardona (Barcelona) amb 214,65, Artur Colomer (Sweetrade) amb 209,97i Moises Perez (Diagonal)
amb 208,25. Pel que fa als resultats d’equip, el BC Diagonal i CB Barcelona van ser els líders amb
107 i 106 punts respectivament.
Les finals tindran lloc els dies 10 i 11 de maig a les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa

Divendres, 14 de febrer de 2014

www.fcbb.cat

BOWLING TENPIN: AQUEST CAP DE SETMANA ES
DECIDEIXEN ELS GRUPS D’ASCENS I
PERMANENCIA DE 3A DIVISIÓ (14/02/2014)
Aquest cap de setmana
New Park Mataró acull la
darrera jornada de la lliga
catalana de tercera divisió
masculina per definir els
grups que disputaran les
finals d’ascens i
permanència.
En el grup A l’emoció està
servida amb la igualtat que
hi ha entre els 3 primers equips, Granollers A i Nàstic B
(Tarragona) amb 63 punts seguits del Nou A (Mataró) amb 55
i Diamond B (Sabadell) amb 51, mentre que pels equips del
grup B, la classificació està mes definida l’equip
d’Empuriabrava amb 81 punts te la classificació resolta
juntament amb l’equip A del Club Granollers amb 71 punts la
tercera plaça se la disputen els equips Seeker’s i Girona.
http://www.fcbb.cat/lligacat_resultats

BOWLING TENPIN: Definits a Platja d’Aro els grups per a les
finals de Lliga catalana

Platja d’Aro van acollir el passat cap de
setmana la darrera jornada de Lliga
catalana de la primera divisió masculina ,
on es van definir els grups que disputaran
les finals pel títol i permanència.
Els equips del Barcelona i Diagonal
(Barcelona), Sweetrade (les Franqueses),
Joventut Al-Vici (Castelldefels), Seven3(Sant Esteve Sesrovires) i Cat Figueres
(Figueres), Jugaran la final pel titol de
primera; mentre que els equips New
Strikes (Barcelona), Cats (Mataró), les
Gavarres (Reus), Comarcal i Vallès
(Terrassa) i Black Bowl (Platja d’Aro), ho
faran per mantenir la categoria.
Cal destacar els bons resultats individuals.
Uns 10 jugadors van superar els 200 pals
de mitjana; Axel Guimo (club Diagonal), amb una mitjana de 225,35, va ser el millor, seguit d’Àlvar
Cardona (Barcelona) amb 214,65, Artur Colomer (Sweetrade) amb 209,97i Moises Perez (Diagonal)
amb 208,25. Pel que fa als resultats d’equip, el BC Diagonal i CB Barcelona van ser els líders amb
107 i 106 punts respectivament.
Les finals tindran lloc els dies 10 i 11 de maig a les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa

Diumenge, 16 de febrer de 2014

BITLLES CATALANES: En marxa els circuits individuals

La competició individual de bitlles catalanes d’aquesta temporada es posa en
marxa aquest cap de setmana.
Aquesta serà la 3a edició dels circuits individuals, dividits per categories.
Demà comencen les jornades
dels circuits infantil (per a les
categories benjamina, alevina
i infantil) i sub’25 (cadet,
juvenil i sènior menor de 25
anys). Hi haurà competició a
Godall (Montsià), Badalona
(Barcelonès), Linyola (Pla
d’Urgell),
Begur
(Baix
Empordà)
i
Tordera
(Maresme). Pel que fa a la
categoria sènior, diu-menge es
posarà en marxa a La Galera
(Montsià),
Salomó
(Tarragonès),Barcelona, Torelló (Osona), Vallverd d’Urgell (Pla d’Urgell),
Cervera (Segarra), Igualada (Anoia) i Begur(Baix Empordà).
Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana del
22 i 23 de març, 26 i 27 d’abril, i 10 i 11 de maig. Els millors jugadors i
jugadores es classificaran per al Campionat de Catalunya individual, que es
celebrarà a Torelló el proper 8 de juny.

Divendres, 21 de febrer de 2014

BOWLING TENPIN: Definits els equips per a la finals de Lliga catalana de
tercera divisió.
Empuriabrava, Nastic B, Seeker’s, Nou A i Granollers A i B, son els equips
classificats per disputar la final de lliga catalana de tercera divisió masculina,
desprès dels resultats obtinguts en la tercera concentració celebrada el cap de
setmana passat.
L’equip d’Empuriabrava,
format per Eric Larieu,
Daniel
Puentes,
Domingo Puentes, Yuris
Alcides,Julio
Manas,
Ender Ortiz i Marcio
Silva, van liderar el grup
A tota la temporada
aconseguint 117 punts
dels150 que estaven en
joc,
seguit
del
Granollers A (106) i
Seeker’s de Barcelona
(70); per la seva banda, l’equip B del Nàstic Bowling Club de Tarragona va
liderar el grup B, aconseguint un total de 107 punts, seguit dels Granollers B i el
Nou Bowling Club de Mataró.
Les millors classificacions individuals van ser per Antonio López, del Club
Terrassa, amb 186,70 pals de mitjana, Antonio Diaz, del Nàstic, Julien Droz, de
Granollers, i Avelino Antunez, del Terrassa, que han superat els 182 de
mitjana.
La final se celebrarà el proper 30 de marc a les instal·lacions de Bowling
Diverland – Les Gavarres de Tarragona
Divendres, 21 de febrer de 2014

BOWLING TENPIN: Artur Colomer, guardonat en la Festa de la Nit de l'Esport
Artur Colomer va ser guardonat pel Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses
del Vallès, en la
categoria d'esportista
amateur en la Festa
de la Nit de l'Esport,
que va tenir lloc
divendres passat a l
'Hotel
Ciutat
de
Granollers.
Artur Colomer, del
Sweetrade Bowling
Club, va rebre
de mans de l'alcalde,
Francesc Colomé, el
guardó de finalista en
categoria
amateur
pels èxits esportius
assolits en el decurs
de la temporada 2012-2013, tals com campió en la prova individual i 2n classificat en
prova de parelles dels Campionats de Catalunya, 17è a la Copa d'Europa de
Campions i 51è a la copa del món.
Des de fa 18 anys El Patronat d'Esports de l'Ajuntament de les Franqueses organitza
la Nit de l'Esport per fer un reconeixement i premiar aquells esportistes, persones
entitats locals que han destacat pels seus èxits i dedicació a l'esport

Divendres, 7 de març de 2014

BOWLING TENPIN: Domini del Club Les Corts en la lliga femenina
Les instal•lacions de New
Park
Mataró
acolliran,
demà diumenge, la quarta
concentració de la Lliga
Catalana 2013-2014, amb
la participació dels 8 equips
femenins. L’equip del Club
Bowling Les Corts de
Barcelona
lidera
la
competició.
A falta de dues jornades,
l’equip del Club Bowling
Les Corts de Barcelona,
format per, Àngels Álvarez,
Cristina Sanz, Íngrid Julià,
Mònica
Boldo,
Noelia
Rastrero, Roser Romero i
Sandra Torrents, lidera la
classificació amb un avantatge de 29 punts davant del Club Seven-3 de Sant
Esteve Sesrovires, amb, Clàudia Santacana, Dolors Celdran, Francisca
Meléndez, Irene Molera, Keyla Vásquez, Lia Mojarro i Sandra Oliva, les
terceres classificades són l’equip del C.B. Barcelona, format per, Àngels Sala,
Angelina Wagner, Carme Carneiro,Francisca Núñez i Rafaela Carneiro .

Dissabte, 8 de març de 2014

BOWLING TENPIN: En marxa el 3r torneig Xtreme Bowling Club

Per tercer any consecutiu, les instal·lacions del Baix Bowling de Sant Vicenç
dels Horts acolliran el 3r Torneig Xtreme Bowling Club, del 15 al 23 de març.
Està prevista la participació de prop de 60 esportistes de 16 clubs de
Catalunya.
Aquesta competició està organitzada per l'Xtreme Bowling Club amb la
col·laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling

Divendres, 14 de març de 2014

www.fcbb.cat

BITLLES CATALANES: LA BITLLA ATÒMICA
PRIMER EN SOLITARI A LA LLIGA DE LA SELVA –
ALT MARESME (21/03/2014)
L’equip A de la Bitlla
Atòmica de Tordera amb
40 punts lidera en solitari
la lliga de la Selva – Alt
Maresme, el conjunt el
formen, Julian García,
Fernando Herbás, Nicolas
Pozo,
Julian
Bultoc,
Hipòlito Palomares Raül
Gras i David Vázquez.
Barri Pequin de Calella,
amb Francesc Xifrà, Aureli Estebanell, Pere Manel Marsà,
Jaume i Miquel Torrent, Joan Cornellà i Josep Maria Lloberes,
ocupen la segona posició empatats a 38 punts amb l’equip A
de Mallorquines – Sils, que el formen, Maria Casadellà,
Mercè Pascual, Quim i Arnau Mas, Jordi Valls, Joana
Hernández, Rosa Maria Cañizares i Xavier Valentí.
La propera jornada està prevista pel dia 29 de març a
Calella. La lliga de La Selva –Alt Maresme hi participen 8
equips
i
68
esportistes.
http://www.fcbb.cat/calendari_catalana.asp

Foto: Mallorquines-Sils

BOWILNG TENPIN: Bons resultats d'Artur Colomer a Lausana
Artur Colomer i Patrick Guerre,
del Sweetrade Bowling Club de
les Franqueses del Vallès, van
participar
al
12th
Track
International
Tournament
de
Lausanne, que va tenir lloc del 9
al 16 de març a les instal·lacions
de Bowling International of
Lausanne- Vidy.
Artur Colomer amb un total de
3.312 pals (207de mitjana) es va
classificar en la 21a posició en la prova individual; en la modalitat de parelles,
juntament amb Patrick Guerre, i amb 2.945 pals (184,06 de mitjana) van
classificar-se en el lloc 52è d'un total de 80 parelles.
Un total de 160 esportistes europeus van prendre part en aquesta prestigiosa
competició.

Divendres, 21de març de 2014

www.fcbb.cat

BITLLES CATALANES: CABACÉS LIDERA LA LLIGA
DEL CAMP-PRIORAT (24/03/2014)
L’equip Cabacés Verd,
format per Prudenci i
Ramiro Masip, Rafael
Cerezo, Rafael Robles,
Rafael
Farnós,
Alba
Robles i Inés Blanco,
amb
28
punts
encapçalen
la
classificació de la Lliga
del
CampPriorat.
Així com el Cabacés
Verd amb 28 punts va
destacat en primer lloc, l’equip de Bellmunt i Cabacés Groc
ocupen la segona posició amb 22 punts pel que fa al mentre
que el tercer lloc es per l’equip Salomó Blau amb 20 punts.
Bellmunt acollirà la propera jornada que se celebrarà
diumenge 30 de març, 11 equips i més de 100 esportistes
participen
a
la
Lliga
del
Camp
–Priorat.
http://www.fcbb.cat/resultats_bitcat.asp
Foto: Equip Cabacés Verd

www.fcbb.cat
BITLLES CATALANES: ELS EQUIPS DELS ALLS SECS
PIQUEN AL CAPDEVANT DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA
LIGA DE GIRONA (27/03/2014)

Els
equips
dels
Alls
Secs
Piquen
de
Montras
encapç
alen la
classificació de la lliga de Girona de primera i segona divisió.
L’equip A dels Alls Secs Piquen encapçala la classificació de
primera empatats a punts amb el Vilabrú de Palafrugell i
seguits per l’equip A de Vall-llobrega.
Alls Secs Piquen B, lideren la segona divisió amb 20 punts
seguits del Begur amb 18 i un partit menys, el tercer lloc és
per l’equip del Club El Racó d’Esclanya amb 16 punts.
Jordi Burgas, dels Alls Secs A, amb una mitjana de 75,31 es el
millor classificat individual seguit pels companys d’equip
Manolo Velasco, Rafa Contreras, amb 73,90 i 73,71
respectivament. En categoria femenina la millor classificació és
per Visi Salcedo amb 72,43 del C.B.C. Torrent, seguida per
Maria Darder (70,25) dels Cremats de Mont-ras i Elena Sicars
(69,79) de l’Empordanet
Un total de 18 equips i 126 jugadors participen a la Lliga de
Girona. Mont-ras acollirà la darrera jornada de lliga de les dues
divisions, el proper 6 d’abril.
http://www.fcbb.cat/calendari_catalana.asp

BOWLING TENPIN: Àlvar Cardona participa a l’Euro Challenge
de Munich
Àlvar Cardona, del Club Bowling Barcelona, va aconseguir molt bons resultats
al Euro Challenge 2014, que va tenir lloc a les magnifiques instal•lacions del
Dream Bowl Palace de Munich del 15 al 23 de març passats.
L’Àlvar, amb una sèrie de 1330 (221,66 de mitjana), es va classificar en la
posició 136 de la general,
desprès de 4 entrades en què va
obtenir molt bons resultats.
En la competició van participar
338 jugadors de 33 federacions
de tot el món. El jugador català
va compartir pistes amb alguns
dels jugadors més rellevants
d’aquest esport com Chris Barns,
Tim Mack i Kent Marshall,
campió del torneig dels EUA, i els
europeus Martin Larsen, Mika
Koivuniemi, Dominc Barret i
Daniel Fransson (2n classificat
del torneig), entre altres.
Aquesta va ser l’onzena edició del torneig. Tessalònica (Grècia) va acollir les 4
primeres edicions, mentre que del 2008 al 2012 es van celebrar a Saint
Maximin (França); des de l’any passat el Deam Bowl Palace de Munic acull la
competició, una de les proves més prestigioses del circuit que ostenta la
categoria ‘platinum’ juntament amb el Qatar Open

Divendres, 28 de març de 2014

Bowling Tenpin: Seoane guanya el Torneig Xtreme
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts van acollir, del 15 al 23
de març, el 3r Torneig Xtreme Bowling Club, en què van participar un total de 66
esportistes de 16 clubs catalans.
Miguel Ángel Seoane, del Club Seven-3, va erigir-se campió del torneig després de
vèncer per 213 a 203 Artur Colomer, del Sweetrade
BC. En l'eliminatòria anterior Seoane havia guanyat Marcial Ovide, del Club Diagonal,
per 267 a 234, mentre que Colomer s'havia desfet d'Arturo Sánchez, del Club
Diagonal, per 191 a 185.

Després de6sèriesdeclassificació, diumenge passat va tenir lloc la final per eliminatòria
entre els 16 millors classificats; Íngrid Julià, del Club Les Corts, i Lia Mojarro, del Club
Seven-3, van ser les úniques representants femenines en la final.
Tot i que la competició era amb handicap, cal destacar els bons resultats 'scratch' de
Marcial Ovide, que amb una mitjana de 234, va ser el millor jugador, i Axel Guimó, del
Club Diagonal, que va aconseguir la millor sèrie de classificació amb 1.429 (238 de
mitjana), i la millor partida, amb 289; en categoria femenina, Cristina Sanz, del Club
Les Corts, es va adjudicar la 1a posició amb una mitjana de 198, i la millor partida amb
256 pals; mentre que la millor sèrie de classificació femenina va ser per a Lia Mojarro
amb 1.252 (208 de mitjana).
El lliurament de premis i trofeus va anar a càrrec de Yolanda Mateos, presidenta del
Club. La competició va estar organitzada per l'Xtreme Bowling Club, amb la
col·laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling

Divendres, 28 de març de 2014

www.fcbb.cat

BOWLING TENPIN: I OPEN SÈNIOR DE
CATALUNYA (30/03/2014)

Les instal•lacions de
Baix Bowling de Sant
Vicenç dels Horts
acullen el I Open
Sènior de Catalunya
que tindrà lloc del 31
de març al 6 d’abril.
La competició està
organitzada pels
clubs, Barcelona,
Joventut Al-vici i
Seven-3.
Aquesta competició és exclusiva per a jugadors i jugadores
que hagin complert els 50 anys, en aquesta primera edició
està prevista la participació de prop de 40 esportistes de 12
clubs catalans.

http://www.fcbb.cat/qubic_socials.asp

BOWLING TENPIN: La selecció catalana participa a la Copa del
Mediterrani
La ciutat de Gibraltar acull, des d’ahir i fins diumenge, la 17a Mediterranean
Challenge Cup, en què participa la selecció catalana de bowling.
L’equip de la federación format per Cristina Sanz (Club Les Corts), Rosa Mas
(Club Vallès), Artur Colomer (Club Sweetrade) i Axel Guimó (Club Diagonal),
dirigit per Roser Romero i Lluís Montfort,

participarà juntament amb les seleccions d’Eslovènia, França, Gibraltar, Grècia,
Israel, Itàlia, Malta, San Marino, Tunísia, Turquia i Xipre.
Match point Tour I l’European Tenpin Bowling Federation (ETBF) són els
organitzadors de la competició, en què es disputen les proves d’individual
masculina i femenina, parelles masculines, femenines i mixtes, i equips mixtos.
La competició començarà demà amb la prova individual femenina. L’equip
català participa amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya.

Dimarts, 1 d’abril de 2014

www.fcbb.cat

BOWLING TENPIN: EL NÀSTIC CAMPIONS DE
TERCERA DIVISIÓ (02/04/2014)
El Nàstic Bowling Club, campió de la
24a Lliga Catalana de Bowling de
tercera divisió, el conjunt format
per, Antonio Diaz, Santiago Ortega ,
Vicenç Ventura i José Suàrez va
guanyar amb comoditat en la final
celebrada el passat dia 30 març a
les instal•lacions de Diverland Les
Gavarres.
El conjunt tarragoní assoleix l’ascens
a 2a divisió juntament amb els
equips A del Nou Bowling Club i
l’equip B del Club Bowling Granollers, que es van classificar en
2n i 3r lloc respectivament.
Empuriabrava, Seeker’s i Granollers A, mantenen la categoria
juntament amb, Terrassa, Diamond, Xtreme, Girona, Nou B i
Sant Andreu.
http://www.fcbb.cat/lligacat_resultats.asp
Foto: Equip B Nàstic Bowling Club

BOWLING TENPIN: Tot a punt per a la final de l’Open Sènior
Les instal•lacions de
Baix Bowling de Sant
Vicenç dels Horts
acullen diumenge la
final del 1r Open
Sènior de Catalunya
de bowling, que té
lloc des del dilluns
passat .
La competició està
organitzada
pels
clubs, Barcelona,
Joventut Al-vici
i Seven-3.
Aquesta competició
és exclusiva per a
jugadors i jugadores que hagin complert els 50 anys, en aquesta primera edició
està prevista la participació de prop de 40 esportistes de 12 clubs catalans.

Divendres, 4 d’abril de 2014

BITLLES CATALANES: Godall i Deltebre mantenen el pols a les
terres de l'Ebre

Foto: Equip Godall

Els equips de Godall i Deltebre mantenen el lideratge de la Lliga de Terres de
l'Ebre de bitlles catalanes des de l'inici amb 36 punts. Godall i Deltebre,
després de14 jornades i haver-se disputat 26 partides, sumen 18 victòries i 8
derrotes; en tercer lloc està l'equip A d'Amposta amb 34 punts i 16 victòries, 2
empats i 10 derrotes.
A segona divisió, Els Valentins encapçalen la classificació amb 38 punts,
seguits per Catalònia de Jesús B i Godall C amb 36 i 33 punts, respectivament.
Pel que fa a la classificació individual, Jaume Fandos, del Club Amposta, amb
una mitjana de 77,42 va amb primer lloc, seguit de Santiago Bo, del Club La
Cava, amb76,44 de mitjana. Les millors classificacions femenines són per a les
jugadores del Club Godall, Anna Maria Muñoz amb73,12 de mitjana i Paquita
Matamoros amb 69,43. Seguint la tradició, Camarles acollirà la final de lliga el
dia 1 de maig.
Divendres, 4 d’abril de 2014

Bowling Tenpin: Cristina Sanz i Axel Guimó, Cinquera posición
a Gibraltar
Cristina Sanz i Axel Guimó es
van classificar en la 5ª posició
de la prova màster en la 17a
edició de la Mediterranean
Challenge Cup que es va
celebrar a les instal·lacions de
The King's Bowl de Gibraltar del
31 de març al 6 d'abril passats.
L'equip català format per
Crisitina Sanz, Rosa Mas, Axel
Guimó i Artur Colomer, van
classificar-se en la 5a posició
en la prova de parelles
masculina i femenina així com
en la prova d'equips; pel que fa
a la prova individual, Axel
Guimó es va classificar en 4a posició a 4 pals de medalla
Divendres, 11 d’abril de 2014

Bitlles Catalanes: El Siuranenc d’Horta, campió de la lliga
Barcelona
L’equip Siuranenc d’Horta C va confirmar el seu lideratge en la lliga Barcelona
2013-2014 i es va erigir campió per segon any consecutiu en la darrera
jornada, celebrada a Torelló el 6 d’abril amb un total de 44 punts. Els equips
Riudebitlles B i Riudebitlles A van aconseguir la 2ª i 3a posició amb 40 i 34
punts
respectivament.
L’equip
campió,
que va encapçalar
en tot moment la
classificació de la
lliga, estava format
per, David Cibeira,
Miguel A Aguilar,
Joan Riera, Òscar
Cibeira,
Florian
Moreno,
Àngel
Lorenzo,
Xavier
Solé
i
Manuel
Arjona.

Els membres de l’equip Riudebitlles B són Genara González, Antonio Peñafiel,
Toni Ramirez, Isabel Acedo, Esther Vallverdú i Juli Vilaseca.
Les millors classificacions individuals van ser per a Elena Martí (Riubitlles A),
seguit per Miquel Àngel Aguilar (Siuranenc d’Horta C).
Un total de 128 esportistes i 14 equips de Barcelona participaren en aquesta
competició, organitzada per la Federació Catalana de Bitlles

Dijous, 17 d’abril de 2014

Bowling Tenpin: Ballesta i Monfort, vencedors de
l'Open de Catalunya

Foto: finalistes

Alonso Ballesta, de Les Gavarres Bowling Club de Reus,iMaribel Monfort, del
Club Flecha-1 de Barcelona, es van erigir campions del 1r Open Sènior de
Catalunya.
Fernando Gómez, del Joventut Al-vici de Barcelona, i Albert Roca, del Club
Seven- 3 de Sant Esteve Sesrovires, van estar el 2n i 3r classificats en
categoria masculina; mentre que Mari Carmen González i Maria Luisa Sanz,
del Club Flecha-1, van completar el podi femení.
La competició, organitzada pels clubs Joventut Al-vici, Barcelona i Seven-3
amb el suport del Patronat
d'Esports de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts I la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling, va tenir lloc del 30 de març al 6 d'abril a les instal·lacions de
Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts,amb una participación de 45
esportistes de 14 clubs catalans.
La Competició va cloure amb el tradicional lliurament de trofeus a càrrec dels
presidents dels clubs organitzadors.
Dissabte, 19 d’abril de 2014

Bitlles Catalanes: Cabacés Verd, campió de la Lliga
Camp – Priorat
Vilella Baixa (Priorat) va
acollir, el 13 d’abril passat, la
disputa de l’última jornada de
la Lliga Camp – Priorat de
bitlles catalanes, en què el CB
Cabacés Verd va aconseguir
el seu primer títol oficial en
imposar-se per davant del
Bellmunt B, campió de la
darrera temporada, i el
Salomó
Blau,
tercer
classificat.
A la bona actuació del
Cabacés Verd cal sumar-hi la
de l’altre equip del club, el
Cabacés Groc, que va acabar
la lliga en quarta posició a només un punt del Salomó Blau, convertint-se en
l’equip revelació de la temporada
Individualment, els millors jugadors de la temporada també han estat del
Cabacés: Rafel Cerezo (Cabacés Verd) i Martí Robles (Cabacés Groc), campió
de Catalunya individual 2011, han estat primer i segon en aquest apartat, amb
una mitjana de quasi 69 punts per partida, seguits
de Paco Carrión, del CB Poboleda.
Però la gran sensació de la temporada ha estat Albert Ferrando, jugador de
categoria alevina del Salomó Blau, que ha acabat la temporada en 11ª posició,
amb més de 65 punts de mitjana i que va ser capaç de fer una partida perfecta
de 90 punts
Foto: Equip Cabacés Verd

Divendres, 25 d’abril de 2014

‘BOWLING’ DE DEU

El Bowling Les Corts guanya la lliga catalana
femenina
L’equip de Club Bowling Les Corts de Barcelona, format per M. Ángeles
Álvarez, Íngrid Julià, Noelia Rastrero, Roser Romero, Cristina Sanz i Sandra
Torrents, s’ha proclamat campió de la 24a Lliga Catalana de bowling amb un
total de 182 punts.
L’equip del Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovies, format per Clàudia
Santacana, Francisca Melèndez, Irene Molera, Keyla Vásquez, Lia Mojarro i
Sandra Oliva, amb 136 punts, ha aconseguit la segona posició a només 1 punt
de l’equip del
Club Bowling
Barcelona
(135 punts)
amb, Àngels
Sala,
Angelina
Wegner,
Carmen
Carneiro,
Francisca
Núñez
i
Rafaela
Carneiro.
En el decurs
de la darrera
jornada, celebrada diumenge 4 de maig a les instal•lacions de New Park Vallès
de Terrassa, els dos equips van protagonitzar un duel particular en què l’equip
del Barcelona va anar escurçant la diferència fins a posar-se al devant fins al
darrer enfrontament.
Un total de 8 equips catalans han pres part a la lliga, organitzada per la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Dimecres, 7 de maig de 2014

BITLLES CATALANES

Godall, vencedor de la lliga Terres de l’Ebre
L’equip A del CB Godall s’ha proclamat campió de la 25a edició de la Lliga
Terres de l’Ebre de bitlles catalanes. El segon classificat, empatat a 46 punts
amb el primer, ha estat la Galera A; i el tercer, amb 42 punts, l’equip de Les
Cases. A segona divisió Els Valentins ha estat el campió amb un total de 46
punts, seguit de
Catalònia
de
Jesús A amb 42
punts i Godall C
amb 41punts..
Aquests
dos
equips seran els
que jugaran la
promoció
d’ascens.
Els llocs de cua
de la primera
divisió
també
s’han decidit en
la
última
jornada,
els
Alfacs perd la
categoria, i Santa Bàrbara i la Cava B hauran de jugar-se la permanència amb
el segon i tercer classificats de segona divisió. Individualment, Jaume Fandos
(Amposta), i Ana Maria Muñoz (Godall), han estat els millors tiradors de primera
divisió, mentre que a segona han dominat aquesta classificació Juan Bautista
Paulo (Vinaròs), i Leo Mateu (Godall).
Com ja és tradició Camarles va acollir la darrera jornada celebrada el passat
dia 1 de maig, un cop finalitzada la competición va tenir lloc el lliurament de
trofeus a càrrec de Gemma Millán en representació de la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling; Fermí Martí, president del Club Camarles; i Roser Romero,
gerent de la federació. En ocasió del 25è aniversari tots els clubs van rebre un
diploma
Divendres, 9 de maig de 2014

Bowling Tenpin: El Diamond Bowling Club, campió de la
Lliga catalana de Segona Divisió

L'equip A del Diamond Bowling Club de
Sabadell es va proclamar campió de la 24a
Lliga Catalana de Bowling de Segona Divisió
masculina, després de guanyar amb comoditat
en la final d'ascens celebrada el passat 4 de
maig a les instal·lacions de Bowling Center
Blanes.
El conjunt vallesà assoleix l'ascens a 1a Divisió
juntament amb 'equip A del Nàstic Bowling Club
de Tarragona, segon classificat; el tercer lloc ha
estat per a l'equip B del Joventut Al-vici B de
Castelldefels.
Dissabte va tenir lloc la final de permanència,
on Barcelona B, Cat Figueres B i Flecha-1
A mantenen categoria juntament amb Seven-3
B, Sweetrade B i Terrassa A B
Foto: Equip Diamond A

Divendres, 9 de maig de 2014

BOWLING DE DEU

El BC Diagonal, campió de la lliga
catalana
El Bowling Club Diagonal de Barcelona, format per Arturo Sánchez, Axel
Guimó, Benito Boira, Marcial
Ovide, Moisés Pérez i Ricardo
Gallego, es va proclamar
campió de la Lliga catalana de
primera divisió
masculina 6è any consecutiu,
en la final celebrada l’11 de
maig
passat
a
les
instal•lacions de New Park
Vallès de Terrassa.
El segon lloc va ser per l’equip
empordanès del Club Cat
Bowling Figueres, format per
Albert Viñolas,
Antonio López ,Carlos Domínguez, Joël Barboza ,Jordi Duran, Manel Gimeno i
Narcís Sistach; mentre que el Club Bowling Barcelona, amb Álvaro- José
Cardona, Àlvar Cardona, Gery Verbruggen, Josep Guàrdia, Manel Ciero i Sergi
Montaña, va ser tercer.
Axel Guimó ha estat el millor jugador de la lliga amb una mitjana de 219,97
seguit per Marcial Ovide amb
214 i Àlvar Cardona amb 211,78. Dissabte dia 10 va tenir lloc la final de
permanència, en què el Club Bowling Comarcal (Terrassa), el Cats Bowling
Club (Mataró), i Les Gavarres Bowling Club (Reus) va mantener la categoria.
A la primera divisió hi han participat un total de 75 esportistes de 12 equips de
Catalunya. La competició
ha estat organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Dissabte, 17 de maig de 2014

www.fcbb.cat
BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
CLUBS A CASTELLAR DEL VALLÈS (22/05/2014)
El proper diumenge dia 25 de
maig es disputarà a Castellar
del Vallès (Vallès Occidental),
la 20a edició del Campionat
de Catalunya de Clubs de
bitlles catalanes, amb la
participació dels dos primers
classificats dels vuit grups de
Lliga Catalana més el club
organitzador, el C.B.Castellar.
A partir de les 10 del matí, a les pistes de la Zona Esportiva de
Castellar del Vallès, els 17 equips participants, disputaran dues
partides, classificant-se els cinc millors per la gran final. El
C.B.C. Llofriu defensarà el títol de campió aconseguit a Montras (Baix Empordà), l’any 2012, i a Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès), la temporada passada
La FCBB ha confiat de nou l’organització d’un gran campionat
al C.B. Castellar, que compte amb tot el suport de
l’Ajuntament d’aquesta localitat i que ja va demostrar la
temporada passada la seva capacitat d’organització fent-se
càrrec de la Final a Vuit de la Copa Generalitat.
Foto: C.B.C. Llofriu, campió de les edicions del 2012 i 2013

Bowling Tenpin: En marxa la recta final dels Campionats de
Catalunya

Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts acullen, del 17 al
25 de maig, la tercera i darrera sèrie dels Campionats de Catalunya de Bowling
2014.
La competició donarà els campions de Catalunya individuals, de parelles i
equips de la temporada 2013-2014. Un total de 130 esportistes de 16 clubs
catalans que formen els 31 equips participants.
La classificació provisional en modalitat individual, l'encapçalen, Axel Guimó
(BC Diagonal) i Rosa Mas (Vallès BC), en categoria masculina i femenina
respectivament.
Cristina Sanz i Noelia Rastrero (CB Les Corts) lideren la prova de parelles
femenina; Axel Guimó i Moisés Pérez la masculina; mentre que Rosa Mas i
Valentí Mas lideren la mixta. El CB Diagonal encapçala la classificació per
equips.

Dissabte, 23 de maig de 2014

www.fcbb.cat
FCBB: LES BITLLES CATALANES PRESENTS AL
FESCAT (28/05/2014)
La federació catalana va
estar present a la Fira de
l’Esport Català Federat
(FESCAT) que va tenir lloc
diumenge 25 de maig al
parc de la Ciutadella.
L’activitat es va dur a
terme gràcies a la
col•laboració dels Clubs
Guinardó, Camp de l’Arpa i
Poblenou que van ser els encarregats de promocionar el
nostre esport en una jornada festiva que va cloure amb un
balanç de participació molt elevat.
Un total de 61 federacions van estar presents a la 2a edició
de la Fira de l’Esport Català organitzada per Firasports i la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

BOWLING TENPIN: El Bowling Club Diagonal, campió de Catalunya
En el nou format dels Campionats de Catalunya, l'equip del Bowling Club
Diagonal de Sant Vicenç dels Horts, format per Axel Guimó, Moisés Pérez,
Marcial Ovide iBenet Boira, ha estat el millor amb 3 medalles d'or, en les
proves, individual masculina (Moisés Peréz), parelles masculines (Axel GuimóMoisés Pérez) i equips, i una de plata en individual (Axel Guimó).
El Club Les Corts, format per
Cristina Sanz, Noelia Rastrero,
Íngrid Julià i Sandra Torrents, ha
estat el segon amb un total de
cinc medalles, una d'or, dues de
plata i dues de bronze; Índrid Julià
i Sandra Torrents han assolit la
medalla d'or en la prova de
parelles femenina mentre Cristina
Sanz
i
Noelia
Rastrero
aconseguien la de plata; en la
prova individual Cristina Sanz s'ha
adjudicat la plata i Sandra
Torrents el bronze així com en la
prova d'equips.
Foto: Sandra Torrents i Ìngrid Julià

L'equip del Club Barcelona (4 medalles), amb Àlvar Cardona, Sergi Montaña,
Álvaro-José Cardona i Francisca Núñez, ha estat el segon classificat i medalla
de plata en la prova d'equips. En la prova individual Àlvar Cardona ha
aconseguit la medalla de bonze i juntamente amb Sergi Montaña, la medalla de
plata en la prova de parelles.
Rosa Mas, jugadora del Club Vallès de Terrassa, ha estat la campeona
individual femenina i, juntament amb el seu germà Valentí, campions de la
prova mixta

Divendres, 30 de maig de 2014

BOWLING TENPIN: La selección catalana, a L’Europeu femení

L’equip
de
la
Federació Catalana
de Bitlles i Bowling,
format per Cristina
Sanz, Lia Mojarro,
Noelia Rastreo, Íngrid
Julià i Irene Molera, i
dirigit per Lluís
Montfort
i
Roser
Romero, participarà,
des de demà fins el
15
de
juny,
al
Campionat d’Europa
femení a Berlín, en
què hi participaran un
total de 26 combinats.
Dijous comencen els entrenaments i divendres la competició, que es podrà
seguir a través del web http://www.ewc.bowling-em.de/.
L’equip català participa amb el suport de la UFEC.
Foto: Irene Molera, Cristina Sanz, Lia Mojarro, Noelia Rastrero i Íngrid Julià

Dimarts, 3 de juny de 2014

BITLLES CATALANES: Torellò acull el Campionat de Catalunya
Individual

Torelló acollirà, aquest diumenge, la
16a edició del Campionat de
Catalunya individual de bitlles
catalanes.
Aquesta competició, organitzada
pel Club de Bitlles Somiserem del
Ges, amb el suport de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling,
l'Ajuntament de Torelló i la
Unió de Federacions Esportives
de Catalunya, comptarà amb la
participació de 130 jugadors i
jugadores, després d'aconseguir la
classificació als circuits individuals sènior, sub-25 i infantil.
Hi seran representats fins a 46 clubs diferents, sent el CB Siuranenc d'Horta qui
aporta més participants, amb un total d'11 jugadors/es. El segueixen
el CB Godall, CB la Galera, CB la Sénia i CB Termites Llefià que n'aporten
7cadascun d’ells.

Divendres, 6 de juny de 2014

BOWLING DE DEU

Xavi Comas, guanyador de la Lliga Nou Bowling
Club
Xavi Comas, del club Cats de Mataró,
ha estat el campió de la 1a Lliga
individual Nou Bowling Club amb un
total de 226 punts, seguit de Pedro
López, del club Cats, amb 199 punts, i
Andrés Gullón, del Nou Bowling Club
de Mataró, amb 198 punts; Eduard
Calzada, amb 196, ha quedat en 4ª
posició.
El guardó a les millors sèries scratch
han estat per a Gemma García, del
Nou Bowling Club, amb 767 pals en la
categoria femenina, i en categoria
masculina, Pedro López es va fer amb
el guardó amb una sèrie de 910 pals.
Caldestacar també a Susanna Llaona,
del Nou Bowling Club, com la jugadora
femenina millor classificada amb 159
punts (8a a la general).
La competició, homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, ha
estat organitzada pel Nou Bowling Club amb el patrocini de Mutua de
Propietarios i Finques Tor. Un total de 13 esportistes han pres part a la 1a Lliga
que es va celebrar a les instal•lacions de New Park Bowling de Mataró.

Dissabte, 7 de juny de 2014

BOWLING TENPIN: Gómez, Julià i Tubella guanyen la Lliga Pin
d'Or

L'equip United Colors, format per Fernando Gómez, Íngrid Juliài Jordi Tubella,
s'han erigit campions de la 3a Lliga Pin d'Or, seguit de l'equip Paper Groc, amb
Alvaro-José Cardona, Fernando Sanz i Ricardo Franco, i l'equipThe Killers,
format per Sergi Montaña, Noelia Rastrero, Àlvar Cardona i Cristina Sanz
.
En la final individual,
Jordi Tubella va
aconseguir el guardó
amb un total de 900
pals, seguit de
Marcial Ovide amb
877 i Fernando
Gómez amb 859.
Íngrid Julià va ser la
1a classificada
femenina amb 813
pals. Cal destacar les
partides perfectes
(300 pals) que van
assolir en el decurs de la competición els jugadors Marcial Ovide i Alvaro-José
Cardona.
Un total de 41 esportistes han format els 9 equips que van participar, del 8
d'octubre 2013 al 27 de Maig de 2014 a les instal·lacions de Baix Bowling, en la
competició, homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i
organitzada pel Joventut Al-vici C.B.
Un cop acabada la final individual va tenir lloc el tradicional lliurament de
trofeus de mans de Joan Creus, president del club organitzador

Diumenge, 8 de juny de 2014

www.fcbb.cat

BOWLING TENPIN: CAMPIONAT D’EUROPA FEMENÍ
(09/06/2014)
Lia Mojarro i
Cristina Sanz es
classifiquen en
la 30a posició
amb un total de
2247 pals
(187,20 de
mitjana) en la
prova de
parelles del
Campionat
d’Europa
Femení, que s’està disputant a Berlín (Alemanya).
La segona parella de l’equip va classificar-se en la 45a
posició amb 2135 pals, un total de 64 parelles han pres part
a la prova. L’equip de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling, el formen, Cristina Sanz, Lia Mojarro, Noelia
Rastrero, Íngrid Julià i Irene Molera.
Dimarts i dimecres es diputarà la prova de trios. L’equip
català participa amb el suport de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
http://www.ewc.bowling-em.de/

www.fcbb.cat

BOWLING TENPIN: II TORNEIG DIAMOND BOWLING
CLUB (09/06/2014)
Aquest vespre
comencen les sèries
de classificació del
segon Torneig
Diamond Bowling
Club.
Les instal•lacions
de New Park Vallès
de Terrassa,
acolliran la
competició que
tindrà lloc del 9 al
15 de juny.
Prop de 50 esportistes dels cubs catalans participaran a la
competició organitzada pel Diamond Bowling Club, amb la
col•laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling
http://www.fcbb.cat/qubic_socials.asp
http://www.fcbb.cat/qubic_resultats.asp

BITLLES CATALANES: El CB la Galera, campió de Catalunya
per quarta vegada
L'equip del CB la
Galera, format per
Joan Josep
Ferreres,
Joan Lleixà, Vicent
Albiol, Gerard Albiol
i Jordi Gilabert, es
va proclamar
campió de
Catalunya de bitlles
catalanes per
quarta vegada, en
el campionat
disputat a Castellar
del Vallès el 25 de
maig.
En aquesta vintena
edició del campionat de Catalunya han participat 17 equips de tot el país.
Tots ells van disputar dues partides de classificació, i els cinc millors es van
classificar per a la final. L'equip de la Galera, que havia entrat com a millor
equip en les partides de classificació, va aconseguir en la final 404 punts rècord de la competición en una final- superant el CBC Alls Secs Piquen (387),
el CB Sagrada Família (368), el CB Castellar (357), i el CE Vilabrú (339).
El campionat va estar organitzat pel CB Castellar; i el seu president, Ridard
Miras, va estar acompanyat en el lliurament de trofeus per Gemma Millán, en
representación de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling(FCBB);i Ignasi
Giménez i Pepa Martínez, alcalde i regidora d'esports de l'Ajuntament de
Castellar del Vallès.
L'organització va comptar amb el suport de la FCBB, l'Ajuntament de Castellar
del Vallès, i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Divendres, 13 de juny de 2014

BITLLES CATALANES: Jordi Gilabert i Remei Farré, campions de
Catalunya
Jordi Gilabert (C.B. la
Galera), i Remei Farré
(C.B. COP) es van
proclamar campions de
Catalunya de bitlles
catalanes el passat
diumenge 8 de juny a
Torelló
(Osona),
assolint així mateix la
medalla UFEC 2014,
en la setzena edició
d’aquesta competición
on van participar 100
jugadors i jugadores,
60 homes i 40 dones
de tot el país, entre ells
10 nois i 10 noies de
categoria Sub 25.
Podi amb les autoritats

Jordi Gilabert va superar en la final Juanjo Martínez (Torà), segon classificat, Lluís
Tolosa (Vallverd), tercer, i Andreu Torres i Antonio Velasco (Llofriu), quart i cinquè
classificats, respectivament.
Per la seva banda, Remei Farré (COP),es va imposar en la final a Maria Cuenca (Alls
Secs Piquen), segona classificada, Gemma Lloreta (Mas Duran), tercera, i Roser
Enrich (Ametllers), i Katia Martín (los del Huerto), quarta i cinquena classificades,
respectivament.
En categoria sub’25, els campions van ser David Cibeira (Siuranenc d’Horta) i Abril
Asensio (Ponts).
El XVI Campionat de Catalunya va estar organitzat pel C.B. Somiserem del Ges, amb
el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i l’Ajuntament de Torelló. En el
lliurament de premis, Santi Vivet, alcalde de Torelló; Concepció Villena i Núria Gúell,
regidores d’Esport i Cultura respectivamente de l’Ajuntament de Torelló; i Abel
Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling; van
acompanyar Joan Sabata, president del club organitzador del campionat.

Divendres, 13 de juny de 2014

BITLLES CATALANES: Torelló proclama els campions de Catalunya

Conjuntament amb el
campionat absolut i
sub 25, també va
tenir lloc a Torelló
(Osona), el 8 de juny
passat, el Campionat
de Catalunya per a
les categories infantil,
alevina i benjamina,
amb la participació de
5 nens i 5 nenes
de cada categoria,
representant a 14
clubs de tot el país.
Tots els nens i nenes
van disputar dues
partides i van
demostrar que tot i la
seva joventut també
saben competir.
Encategoria benjamina femenina es va proclamar campiona de Catalunya Júlia
Legua (Termites Llefià), seguida de Maria Rangel (Godall) i Aida Roca (Flor de
Lis). En nois el campió va ser Manel Plaja (Begur), seguit de Roc Franch
(Castellar) i Nil Berlanga (Siuranenc d'Horta). Carla Fernández (Termites Llefià)
va ser primera en la categoria alevina femenina, seguida d'Adelina Buta (Flor
de Lis) i Gemma Burgas (Vall-llobrega). Albert Ferrando (Salomó) va ser el
campió dels alevins masculins, seguit d'Ángel Lecina (Termites Llefià) i Jordi
Benzal( Castellserà). En infantil, Ona Abras (Begur), va quedar campiona
femenina,sent segona Irati Bort i tercera Mar Berlanga, totes dues del
Siuranenc d'Horta. En infantil masculí, primer va ser Arnau Mas (MallorquinesSils), seguit de Quim Ferré i David Ripollès, ambdós de la Sénia. Tots els
participants van rebre un diploma acreditatiu de la seva classificació en el
Circuit Individual infantil, i els premis corresponents al Campionat de Catalunya
de mans de Santi Vivet, alcalde de Torelló; Concepció Villena, regidora
d'Esports; Núria Güell, regidora de Cultura; Abel Sensarrich, vicepresident
de la FCBB; i Joan Sabata, president del C.B. Somiserem del Ges,
organitzador del campionat.
Divendres, 20 de juny de 2014

BOWLING TENPIN: Àlex Mayor, campió del Torneig d'Estiu
de l'escola de bowling
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts van acollir,
dissabte 14 de juny, el
tradicional Torneig d'Estiu de
l'escola de bowling, amb la
participació de 9 nens i nenes
de les escoles de Baix
Bowling i Bowling Pedralbes
de Barcelona.
Àlex Mayor, de l'escola de
Baix Bowling, va guanyar el
torneig, seguit de David Béjar,
de l'escola de Bowling
Pedralbes, i Yaiza Ochoa, de
l'escola de Baix Bowling. La partida més alta la va aconseguir David Béjar amb
186 pals.
La competició va estar organitzada pel responsable de l'escola, Marcial Ovide,
amb el suport de Baix Bowling i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling

Diumenge, 22 de juny de 2014

Bolos Leoneses: José Bretones i Manuel Marcos,
campions de la Copa Federació

Els pistes del Club de Bolos Leoneses d’Horta situades a la Plaça de la Clota
d’Horta (Barcelona) van acollir diumenge passat la 12a edició de la Copa
Federació, amb la participació de 20 jugadors de primera i segona categoria
dels 3 clubs catalans.
José Bretones (502 bitlles), del Club d’Horta, es va proclamar campió de la 12a
edición de la Copa Federació, seguit d’Agustin Moreno (469 bitlles), del Club
d’Horta, i Domiciano Fernández (453 bitlles), del Club Dama de Arintero.
Pel que fa a la segona categoria, Manuel Marcos (580 bitlles), del Club Dama
de Arintero, es va classificar en primer lloc, seguit de Felix Ferrero (574 bitlles),
també del Club Dama de Arintero, i Luis Manuel González (561 bitlles), del
Club amfitrió.
Un cop acabada la competición va tenir lloc el tradicional lliurament de trofeus
de mans dels directius del Club d’Horta, organitzadors de competició.

Dimarts, 24 de juny de 2014

BOWLING TENPIN: Rosa Mas i Marcial Ovide, campions
de la medalla UFEC 2014

Rosa Mas, del Vallès Bowling Club de Terrassa, i Macial Ovide, del Bowling
Club Diagonal de Sant Vicenç dels Horts, han estat els millors jugadors 2014 i
mereixedors de la medalla UFEC. Els esportistes van rebre la medalla de
mans de Lluís Montfort, vicepresident 2n de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
El lliurament de medalles i trofeus de la temporada 2013-2014 va tenir lloc
diumenge 22 de juny en el marc de la celebració de la17a Copa Generalitat,
darrera competició de la temporada, celebrada a les instal·lacions de Baix
Bowling, a càrrec de Lluís Montfort i acompanyat dels presidents dels Clubs
Barcelona, Joventut Al-vici i Diagonal.
El Diagonal s'ha erigit com a millor club de la temporada en categoria
masculina, després d'assolir 3 medalles d'or i 1 d'argent en els campionats de
Catalunya, juntament amb la medalla UFEC i el títol de Lliga; el Club Vallès,
amb 2medalles d'or i la medalla UFEC, ha quedat en segona posició. Pel que
fa a la categoria femenina, el Club Les Corts han estat les campiones
amb1medalla d'or, dues de plata i 2 de bronze, juntament amb el títol de Lliga.
D'altra banda el Club Seven- 3 ha estat el club més guardonat per categories
amb 5 medalles d'or, dues de plata i 1 de bronze.
Divendres, 27 de juny de 2014

BOWLING ‘TENPIN’

Axel Guimó revalida el títol de campió en
el 2n Torneig Diamond
Axel Guimó, del BC Diagonal, va
guanyar per segon any consecutiu el
Torneig Diamond Bowling Club en la
final disputada el passat 15 de juny a
les instal•lacions de New Park Vallès
de Terrassa. Els millors 16 jugadors
classificats de les sèries prèvies van
participar en la semifinal prèvia a la
final de defensa de posició. en la
primera partida Axel Guimó va
superar Marcial Ovide, del Club
Diagonal, en una ajustada partida
(198 a 189), passant així a la darrera
partida on es va imposar a Eduard
Calzada, del Nou Bowling Club, per
192 a 167.
Francisco Hernández, del Diamond
Bowling Club, va aconseguir la millor
partida del torneig amb 267 pals,
mentre que la millor sèrie també va
ser per a Axel Guimó.
El campionat es va tancar amb el lliurament de premis de mans de Josep Oriol
Navarro i Jessica Toro, president i vicepresidenta del Diamond Bowling Club.
Un total de 45 esportistes de 12 clubs catalans van participar a la competició,
celebrada a les instal•lacions de New Pack Vallès de Terrassa, del 9 al 15 de
juny i organitzada pel Diamond Bowling Club, amb el patrocini de MAPFRE
Badia del Vallès i New Park Bowling Parc Vallès i el suport de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling.

Divendres, 27 de juny de 2014

BITLLES CATALANES: Andreu Torres, campió de la Copa Gironina

Andreu Torres del Club de Bitlles Llofriu, es va erigir com a nou campió de la
Copa Gironina de bitlles catalanes, al imposar-se a Ivanov Amarante, del Club de
Bitlles Palamós, en una ajustada partida final, 73 a 71.
En la lluita pel 3r i 4r lloc, Andreu Colls, del Club de Bitlles Els Cremats,va
superar al també jugador dels Cremats Vicens Darder per 75 a 66.
La competició es va celebrar diumenge passat dia 15 de juny a Mont-ras, amb la
participació dels 64 millors classificats de Girona a la suma de les competicions
homologades per la federació.
El lliurament de trofeus de la competició va anar a càrrec d'Ernest Dader,
delegat de Girona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i Enric Peiró,
regidor d'Esports de l'Ajuntament de Mont-ras.

Diumenge, 29 de juny de 2014

BITLLES CATALANES: El CBC Alls Secs Piquen, campió de la
copa Generalitat
El C.B.C. Alls Secs Piquen
es va proclamar campió de
l’11a Copa Generalitat de
bitlles catalanes, en
imposar-se en la ‘Final a
vuit’ disputada el passat
diumenge al Circuit de
Motocròs de Catalunya de
Bellpuig.
L’equip de Mont-ras (Baix
Empordà), format per Jordi
Burgas, Rafael Contreras,
Maria Cuenca, Joan Perea,
Tello Berrocal i José Luís
Sánchez, ha arrodonit una
brillant temporada on ha estat campió del grup 2 de Lliga Catalana, de la Lliga
Girona i segon en el Campionat de Catalunya de clubs.
En semifinals, els Alls Secs van vèncer el C.E. Vilabrú per un ajustat 364 a 355,
mentre que el C.B. Siura-nenc d’Horta –campió de l’edició del 2013- es va
desfer del C.B.C. Llofriu per 371 a 358. La final va estar dominada còmodament
per l’equip empordanès, que es va imposar per 346 a 303 al Siuranenc.
La ‘Final a vuit’ va estar organitzada pel C.B. Sant Jaume de Bellpuig i la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb el suport de l’Ajuntament de
Bellpuig, el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya. En el lliurament de trofeus Dolors Florensa, presidenta del club
urgellenc, va estar acompanyada per Salvador Bonjoch, alcalde de Bellpuig;
Laura Teulé, regidora d’esports de l’Ajuntament de Bellpuig; Josep Ramon
Solsona, representant territorial a Lleida de la Secretaria General de l’Esport; i
Abel Sensarrich, vicepresident de la FCBB.

Dissabte , 5 de juliol de 2014

BOWLILNG TENPIN: Participació de la selecció catalana
femenina en el campionat d’Europa

La selecció catalana, formada per Cristina Sanz, Lia Mojarro, Noelia Rastrero,
Íngrid Julià i Irene Molera, sota la direcció tècnica de Lluís Montfort i Roser
Romero, es va classificar en la 15a posició en prova d’equips de 5, la més
important de la competició, amb un total de 5.241 pals, al Campionat d’Europa
femení que va tenir lloc a Berlín del 4 al 15 de juny.
En la prova de trios, l’equip format per Lia Mojarro, Íngrid Julià i Cristina Sanz
van aconseguir la 20a posició amb 3.363 pals (186,80 de mitjana). Uns 41
equips van prendre part en aquesta prova. Pel que fa a la prova de parelles, Lia
i Cristina es van classificar en la 30a posició amb un total de 2.247 pals (187,20
de mitjana). La segona parella de l’equip va classificar-se en la 45a posició amb
2.135 pals. En aquesta prova van participar un total de 64 parelles.
En la classificació general individual Cristina Sanz ocupa el lloc 44, Lia Mojarro
el 50, Noelia Rastrero el 106, Íngrid Julià el 108 i Irene Molera el 123.
Un total de 26 seleccions europees, i uns 135 esportistes, van participar en
aquest Campionat d’Europa.
L’equip català hi va participar amb el suport de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.

Divendres, 11 de juliol de 2014

BOWLING TENPIN: BC Diagonal, vencedor de la 17a

Copa Generalitat

L'equip del Bowling Club Diagonal, format per Axel Guimó, Benito Boira, Moisés
Pérez i Marcial Ovide, va guanyar la 17a edició de la Copa Generalitat de
bowling. El segon lloc va ser per al Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires
(David López, Joan Vall, Juanjo Bustos i Sergio Retamal), i el tercer lloc per al
Club Bowling Les Corts (Mònica Boldó, Noelia Rastrero, Íngrid Julià i Sandra
Torrents).
A la Copa Generalitat, celebrada el 22 de juny a les instal·lacions de Baix
Bowling de Sant Vicenç dels Horts, van participar els 12 millors classificats als
Campionats de Catalunya.
Divendres, 11 de juliol de 2014

Bowling Tenpin: Marcial Ovide i Keyla
Vásquez, guardonats a la Festa de l’Esport
Vicentí
Marcial Ovide i Keyla Vásquez van ser guardonats pels èxits assolits en la
temporada 2013- 2014 a la Festa de l’Esport Vicentí; els esportistes van rebre
el guardó de mans
de
Jordi
Soto,
Regidor d’Esports
de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts.
Marcial Ovide, del
Club
Diagonal,
enguany ha estat
campió absolut de
Catalunya
i
mereixedor de la
Medalla UFEC; en
els
seus
èxits
també cal destacar
els assolits amb el
seu equip com la
Lliga Catalana, els Campionats Nacionals de Catalunya de Clubs i la Copa
Generalitat.
Keyla Vásquez, del Club Seven-3, ha estat la campiona d’Espanya sub’19 i
campiona individual de segona categoria dels Campionats Nacionals de
Catalunya.
Aquest és el quart any que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts organitza
aquesta festa de l’esport per homenatjar els esportistes i clubs locals. L’acte va
tenir lloc a l’Esplanada del Molí dels Frares amb un nombrós públic que va
donar suport a tots els esportistes guardonats.

Dimarts, 22 de juliol de 2014

La UFEC crea la comissió de suport per a la
internacionalització de les federacions

La Unió de Federacions Esportives Catalanes ha creat la comissió
de suport a les federacions esportives catalanes per a la
internacionalització del'esport català.
L'objectiu de la comissió és donar suport institucional, jurídic
administratiu per al reconeixement internacional de les seleccions
catalanes i les seves federacions. Aquesta comissió està presidida
per Ramon Basiana (Patinatge), i formada per Gerard Esteva
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya; Joan
Ricart (BitllesiBowling); Josep Maria Dedéu (Curses d'Orientació);
Jordi Merino (Entitats Excursionistes); Enric Torrent (FísicCulturisme) i Rubén Pueyo (Twirling).
Divendres, 1 d’agost de 2014

BITLLES CATALANES: El CB Siuranenc d'Horta celebra el seu 20è
aniversari
Fundat el 1994, el Club de
Bitlles Siuranenc d'Horta
celebra aquest 2014 el
seu 20è aniversari, i ho fa
organitzant
diferents
activitats:
exposicions,
excursions, concurs de
fotografia, etc.
L'acte central de la
celebració va tenir lloc el
passat 5 de juliol a l'escola
Mare Nostrum del barri
d'Horta de Barcelona, amb
l'organització d'una gran
festa que va incloure un campionat de bitlles, amb la participació de 10 clubs de
tot Catalunya, una exposició commemorativa dels 20 anys d'història del club, el
lliurament de premis del concurs fotogràfic i l'actuació dels tabalers dels Diables
d'Horta i del Grup Coral Horta, que va estrenar l'himne del Siuranenc. Durant
aquests 20 anys, el Siuranenc ha assolit força èxits esportius, tant en
competicions d'equips com individuals, destacant el títol de la Copa Generalitat
aconseguit l'any 2013,a més de dos subcampionats en aquesta mateixa
competició(2011i2014).També destaquen els dos tercers llocs aconseguits en
el Campionat de Catalunya de clubs (1998 i 2013).
Dels molts èxits aconseguits individualmente pels jugadors i jugadores del club
destaca l'aconseguit per Marta Solé, formant part de la selecció catalana de
bowling six a la primera Copa Intercontinental celebrada a El Salvador, on hi
van participar Catalunya, Guatemala i El Salvador i on es va proclamar
campiona del món individual (màster i a la suma).
En l'actualitat, el Siuranenc compta amb més de seixanta socis I sòcies de totes
les edats, des dels 8 als 80 anys, i és el club de Catalunya amb més llicències
federatives de bitlles catalanes

Diumenge, 10 d’agost de 2014

BITLES CATALANES

Desè aniversari del CB Sant Sebastià
de Castellserà

El passat 30 d’agost es va disputar el 1r Campionat Vila de Castellserà amb
motiu de la celebració del desè aniversari del Club de Bitlles Sant Sebastià
d’aquesta localitat urgellenca. Deu clubs vinguts de tot Catalunya van gaudir
conjuntament amb el club local d’una gran festa bitllaire.
El campió del torneig va ser el C.B. Ametllers (Cervera), que es va imposar en
una gran final al C.B. la Galera, segon classificat, i al C.B. Benavent de Segrià,
que va ser el tercer. El torneig individual va ser per Joan Lleixà de la Galera,
que va derrotar en la final a Tonet Martí de Bellpuig. També hi van prendre part
equips del C.B. Siuranenc d’Horta (Barcelona), C.B. SabadellC.B. Alls Secs
Piquen (Mont-ras), C.B. Tàrrega, C.B. Vallverd d’Urgell, C.B. Ivars i C.B. Sant
Sebastià de Castellserà.

Tots els assistents van tenir l’oportunitat de contemplar una exposició de fotos
històriques del club amfitrió i gaudir d’un excel•lent dinar de germanor. Després
d’aquest dinar tots els clubs presents van rebre un record commemoratiu de la
diada
Divendres, 5 de setembre de 2014

BITLLES CATALANES: La Sénia acull la sisena edición
del Gran Premi de Catalunya
Demà es disputa a la Sénia
(Montsià) la sisena edició
del Gran Premi Catalunya
de bitlles catalanes, amb la
participació del club local,
la
selecció
catalana
absoluta, la selecció
catalana sub 25, el CB la
Galera,
campió
de
Catalunya, i el CBC Alls
Secs Piquen, campió de la
Copa Generalitat.
Un
cop
acabada
la
competició els equips CB La
Galera i CBC Alls Secs
Piquen de Mont-ras, es disputaran la Supercopa 2014.
En aquesta edició del Gran Premi, s'homenatjarà el Club de Birles La Sénia,
amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la fundació del club.

Divendres, 5 de setembre de 2014

BITLLES CATALANES: El CB La Galera, supercampió
El CB La Galera, actual campió de
Catalunya, s'ha proclamat campió de la
sisena edició del Gran Premi Catalunya i de
la Supercopa de bitlles catalanes. Ambdós
trofeus es van disputar el passat 6 de
setembre a les pistes del CB La Sénia, club
que celebra el seu 25è aniversari.
La Supercopa va enfrontar el campió de
Catalunya, el CB La Galera format per Joan
Josep Ferreres, Joan Lleixà, Roser
Cherta,Joan Igual i Vicent Albiol,amb el
campió dela Copa Generalitat 2014, el CBC
Alls Secs Piquen format per, Jordi Burgas,
Rafael Contreras, Joan Perea, Manolo Velasco i Tello Berrocal.
Tots dos equips també van competir pel Gran Premi Catalunya juntament amb el club amfitrió,
el CB la Sénia amb Josep Cid, José Messeguer, Jaume Vidal, Josep Manel Verge i David
Capitán, la selecció catalana absoluta formada per Remei Farré, Juanjo Martínez, Maria
Cuenca, Gemma Lloreta i Jordi Gilabert, i la selección catalana sub 25 amb David Cibeira,
Alexandra Balada, Neus Martínez, Gerard Albiol i Miki Lloreta.
En les dues partides disputades, La Galera va obtenir un total de 751 punts. El segon millor
equip va ser la selección absoluta amb 748 punts, seguit dels All Secs (732 punts), la Sénia
(684 punts )i la selecció sub 25 (640 punts).
En el lliurament de trofeus van acompanyar a Daniel Cervera, president del CB La Sénia, Abel
Sensarrich i Gemma Millan, vicepresident i delegada a Tarragona de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling, i Marutxi Ballester i Joan Moisès,alcaldessa i regidor d'esports de l'Ajuntament
de la Sénia

Diumenge, 14 de setembre de 2014

BOWLING TENPIN: Tot a punt per al Campionat de
Catalunya

Les instal·lacions de Baix Bowling
de Sant Vicenç dels
Horts acolliran el 7è Campionat
de Catalunya Qubica- AMF, que
tindrà lloc a partir de demà, 17 de
setembre, fins el diumenge 21.
Prop de 40 participants s’han
inscrit a la prova. Els campions
masculí i femení representaran
a la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling en la 50a edició de la
Copa del Món Qubica-AMF que
tindrà lloc a Wroclaw (Pòlonia) de
l’1 al 9 de novembre de 2014

Dimarts, 16 de setembre de 2014

Bowling Tenpin: Lia Mojarro i Artur Colomer, campions
de Catalunya
Lia Mojarro del Club Seven-3 i
Artur Colomer del Sweetrade
Bowling Club es van erigir
campions del 7è Campionat de
Catalunya
Qubica-AMF,
celebrat a les instal·lacions del
Baix Bowling del 17 al 21 de
setembre, i representaran la
Federació Catalana de Bitlles i
Bowling (FCBB) en la 50a Copa
del Món Qubica- AMF, que
tindrà lloc a Wroclaw (Polònia)
de l’1 al 9 de novembre de
2014.
Lia Mojarro,amb un total de
2.882 pals, va aconseguir el
campionat en imposar-se a
Íngrid Julià en l’enfrontament
final per 231a206. Cristina
Sanz, del CB Les Corts,
campiona de les edicions 2009 i 2013,va ser la 2ª classificada seguida de Íngrid
Julià, també del CB Les Corts de Barcelona.
En la categoria masculina, Artur Colomer va mantenir el lideratge en tot
moment i amb un total de 3.101 pals va aconseguir el campionat per segon any
consecutiu, seguit pel seu company de club Àlvar Cardona, amb 2.979 pals, i
Manel Gimeno del Club Cat Bowling Figueres, amb 2.913 pals.
39 esportistes han pres part en la competició organitzada per la FCBB amb el
suport de la UFEC, que va cloure amb el tradicional lliurament de trofeus de
mans de Lluís Montfort, vicepresident 2n de la FCBB.

Divendres, 26 de setembre de 2014

BOWLING TENPIN: En marxa el Torneig Joventut Al vici

En marxa la Cinquena edició
del Torneig Social Joventut Al
vici – 2n Trofeu Vila de Sant
Vicenç dels Horts, que es
disputa des del passat 28 de
setembre fins al 5 d’octubre a
les instal·lacions de Baix
Bowling.
Mes de 30 parelles prendran
part
a
les
sèries
de
classificació que donaran pas
a la final de diumenge.
La
competició
està
organitzada pel Joventut Al
vici C.B. amb la col·laboració
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i el Baix Bowling.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Bitlles Catalanes: En marxa la 4a edició de
Lliga Catalana
Ja està en marxa la 4a edició de la Lliga Catalana de bitlles, en què hi
participaran un total de 58 equips d’arreu de Catalunya.
El passat cap de setmana va ser el torn dels grups 2 i 5, aquest cap de
setmana ho serà pels grups 3,4,6 i 7, els equips del grup 1 no ho faran fins l’11
de desembre.
Cada
cap
de
setmana fins a
mitjans d’abril, prop
de 40 poblacions
acolliran
una
jornada
de
la
competició de Lliga,
competició
organitzada
per la Federació
Catalana de Bitlles i
Bowling amb la
col•laboració dels
equips participants.

Dissabte, 4 d’octubre de 2014

Bowling Tenpin: Axel Guimó I MoisèsPérez, del Diagonal,
Vencedors a Sant Vicenç dels Horts

Axel Guimó i Moisès Pérez, del Club Diagonal, es van proclamar campions per segon
any consecutiu del Trofeu Vila de Sant Vicenç dels Horts- V Torneig Joventut Al-Vici.
La parella va liderar la competició en tot moment enfrontant-se en la partida final de
defensa de posició a la parella formada per Lia Mojarro
(Club Seven-3) i Marcial Ovide (Club Diagonal), a qui van superar per 34 pals. En
l’enfrontament pel 3r i 4t lloc, la parella formada per, Francisco Hernández (C.
Diamond) i Jairo Larotta (C.Cats), es va imposar amb comoditat a la parella del
Joventut amb Fernando Gómez i Jochi Estévez. (508-382)
Cal destacar els bons resultats del torneig que ha fet molt difícil la classificació per a la
final. La millor partida masculina va estar per Jairo Larotta amb 289 pals,mentre que
Lia Mojarro aconseguia la millor partida femenina amb 268 pals, pel que fa a les millors
sèries, han estat per Marcial Ovide amb 1.438 pals, 239,66 de mitjana en categoria
individual i Axel Guimó i Moisès Pérez. amb 2.848 pals (237,33 de mitjana) amb
categoria de parelles.
El lliurament de premis i trofeus va anar a càrrec de Joan Creus, president del club
Joventut Al-Vici; acompanyat per Jordi Soto, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts; Lluís Montfort, vicepresident 2n de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling; i Marcial Ovide, director de Baix Bowling. Un total de 35 parelles van
participar a la competició, celebrada del 28 de setembre al 5 d’octubre a Baix Bowling,
i organitzada pel Joventut Al-Vici C.B., amb el patrocini del Patronat d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la col·laboració de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling i les instal·lacions de Baix Bowling.

Divendres, 10 d’octubre de 2014

BOWLING TENPIN : COMENÇA LA LLIGA CATALANA
Aquest cap de setmana comença a Lliga Catalana de
Bowling Tenpin, els equips de primera i segona divisió
masculina són els encarregats d’inaugurar la temporada.
Les instal•lacions de New Park Mataró acullen la 1a divisió,
mentre que la 2a divisió s’estrenarà les instal•lacions de
Diverland Les Gavarres de Tarragona.
El 25 i 26 serà el torn de la 3a divisió a les instal•lacions de
Ilusiona-Girobowling de Salt; mentre que la divisió femenina
no comença fins el 23 de novembre.

Divendres, 10 d’octubre de 2014

www.fcbb.cat
BITLLES CATALANES: TOTES LES LLIGUES EN
MARXA (15/10/2014)
Amb l’inici aquest
cap de setmana de
les lligues Girona i
Selva-Alt Maresme,
ja estaran en marxa
totes les lligues de
bitlles
catalanes
d’aquesta
temporada. Tordera
(Maresme) acollirà
dissabte les dues
primeres jornades de la Lliga Selva-Alt Maresme, mentre que
Mont-ras i Begur (Baix Empordà), seran les seus el diumenge
de la Lliga Girona. A Mont-ras hi competiran els equips de
primera divisió i a Begur els de segona. També aquest
diumenge es disputaran a Badalona (Barcelonès), les dues
primeres jornades de la Lliga Barcelona Grup B, que no es
van poder jugar el passat 5 d’octubre per culpa de la pluja.
La lliga més matinera enguany ha estat la de les Terres de
l’Ebre, que va començar el 14 de setembre. Aquest diumenge
es jugaran els enfrontaments corresponents a la tercera
jornada
de
segona
divisió
a
Freginals
(Montsià).
La Lliga Catalana es va posar en marxa el passat 27 de
setembre, mentre que la Lliga Barcelona ho va fer el 5
d’octubre. Diumenge passat va començar la Lliga CampPriorat, amb la disputa de les dues primeres jornada a la
Vilella
Baixa
(Priorat).
http://www.fcbb.cat/resultats_bitcat.asp
http://www.fcbb.cat/calendari_catalana.asp

www.fcbb.cat
FCBB: QUINZE CLUBS GUARDONATS A LA FESTA DE
CAMPIONS DEL MUNDO DEPORTIVO (28/10/2014)
Divendres
passat es
va celebrar
la 31a
edició de la
Festa
Homenatge
als Clubs
de
Catalunya
“Campions”
del Mundo
Deportivo, 15 clubs de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling van rebre el trofeu de mans de la Regidora d’Esports
Sra. Maite Fandos
En la modalitat de Bowling, Club Bowling Les Corts de
Barcelona, (campiones Lliga catalana femenina, Bowling
Club Diagonal de Barcelona (campions de lliga catalana 1a
divisió masculina. El Diamond Bowling Club de Sabadell (
campions 2a divisió masculina, ascens a 1a), Granollers
Bowling Club (ascens a 2a divisió), Joventut Al-Vici C.B. de
Castelldefels (ascens divisió d’honor lliga estatal), Nàstic
Bowling Club de Tarragona, (ascens a 1a i 2a divisió) i Nou
Bowling Club de Mataró (ascens a 2a divisió).
En Bitlles Catalanes, Club BC. Alls Secs Piquen de Mont-ras,
(campions Lliga Catalana grup 2), Club de Bitlles Benavent
(campions Lliga Catalana grup 6); Club de Bitlles La Galera
(campions Lliga Catalana grup 1 i campions Campionat de
Catalunya de Clubs); Club Bitlles Sant Sebastià de
Castellserà (campió Lliga Catalana grup 8); i Club de Bitlles
Sagrada Família (Campions de Lliga Catalana grup 4).
El Club de Bolos Leonenes Dama de Arintero de Barcelona va
rebre el guardó com a campió de la Lliga Catalana 2014 de
Bolos Leoneses.
http://campions.mundodeportivo.com/galeria.php?dep=7

BOWLING TENPIN: Lia Mojarro i Artur Colomer participen a la
Copa del Món Qubica-AMF
Lia Mojarro i Artur Colomer, campions del 7è Campionat de Catalunya QubicaAMF, participaran a la 50a World Cup Qubica- AMF, que tindrà lloc a Wroclaw
(Polònia) del 2 al 9 de novembre, en representació de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling.
La competició començarà dimarts 4 amb les sèries masculines. Està prevista la
participació de 158 esportistes (86 en categoria masculina i 72 en categoria
femenina) representants de 88 països d’arreu del món.
Aquesta serà la segona participació d’Artur Colomer, que ja hi va prendre part
l’any passat a Krasnoyarsk. Per a Lia Mojarro serà el seu debut en aquest
prestigiós torneig internacional, que des de l’any 2008 la Federació Catalana hi
pren part

Diumenge, 2 de novembre de 2014

BOLOS LEONESES
Barcelona acull aquest diumenge el 12è Màster de
Catalunya

Aquest diumenge,a partir de les 10 del matí, se celebrarà la 12a edició del
Campionat Màsters de Catalunya a les pistes del Club de Bolos Leoneses
Dama de Arintero, situades al Parc de Joan Miró de Barcelona.
Està prevista la participació dels 48 millors esportistes d’aquesta modalitat dels
tres clubs de Catalunya, Club de Bolos Leoneses de Horta (Barcelona) Club de
Bolos Leoneses El Negrillón (L’Hospitalet) i l’amfitrió Club de Bolos Leoneses
Dama de Arintero

Divendres. 7 de novembre de 2014

BOWLING TENPIN : EN MARXA EL TORNEIG SEVEN-3
Aquest
vespre
comencen, a les
instal·lacions
de
Baix Bowling de
Sant Vicenç dels
Horts, les sèries de
classificació de l’11a
edició del Torneig
Seven-3. Prop de 60
esportistes prendran
part a la competició,
la final de la qual es
disputarà
aquest
diumenge.

La competició està organitzada pel Club Seven-3, amb el patrocini de Centros Cruz
Navarro i l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, amb la col·laboració de Baix
Bowling i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling

Dimarts, 11 de novembre de 2014

BOLOS LEONESES: Daniel Díez, campió del Màster de Catalunya

Els millors jugadors de primera i segona categoria dels tres clubs de bolos
leoneses de Catalunya, el Negrillón, l’Horta i Dama de Arintero, van competir
diumenge passat en la 12a edició del Màster de Catalunya, celebrat al Club
Dama de Arintero.
En primer categoria, clara victòria del Club El Negrillón de L’Hospitalet. Daniel
Díez es va erigir campió, seguit d’Eutimio López i Ramon Cuesta. En la segona
categoria i en una final molt ajustada Juan Antonio Fernández, del Club El
Negrillón, es va imposar a Tomás Álvarez, del Club Dama de Arintero,
Demetrio González, del Club d’Horta.
La competició que va cloure amb el tradicional lliurament de trofeus de mans
dels presidents dels Clubs, El Negrillon, Dama de Arintero i Horta,
acompanyats per Roser Romero, gerent de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
L’esdeveniment va aplegar un públic nombrós tan durant les fases eliminatòries
com a la final. La competició va estar perfectament organitzada pel Club de
Bolos Leoneses Dama de Arintero, amb la col·laboració de la Federació
Catalana

Divendres, 14 de novembre de 2014

BOWLING TENPIN : Artur Colomer aconsegueix una partida
perfecta a la Copa del Món
Artur Colomer
va aconseguir
una partida
perfecta
(300 pals) al
50th World Cup
Qubica-AMF;
aquesta és la
millor partida
aconseguida
per la
representació
catalana en
aquesta
prestigiosa
competició des
de la primera
participació al
2008.
Artur va tenir un
esplèndid final de torneig sumant 815 pals en les tres darreres partides (269,
300 i 246), tot i aquests bon sresultats no va poder classificar-se entre els 24
millors.
Pel que fa a la categoria femenina, la joveníssima Lia Mojarro es va classificar
en la 28a posició, amb un total de 3.903 pals (195,15 de mitjana).
Els campions de la Copa del món han estat, Clara Juliana Guerrero (Colòmbia)
que va vèncer Li June Pecado (Malaisia) per 2 a 1, mentre en categoria
masculina, Chris Barnes d’Estats Units es va imposar per 2 a 0 a l’alemany
Tobias Bording que va liderar en tot momento la competición.

Divendres, 14 de novembre de 2014

Bowling Tenpin: Àlvar Cardona, campió del torneig Seven-3
Àlvar Cardona, del Club
Sweetrade,
es
va
proclamar campió de l’11a
edició del Torneig Seven3, en imposar-se a Marcial
Ovide en la partida de
defensa de posició (215225). En la partida anterior
Àlvar va vèncer a Moisés
Pérez, del Club Diagonal,
per 202 -219.
Destacant
els
bons
resultats del torneig, Àlvar
Cardona en semifinals va
assolir un total de 1467;
d’altra banda Marcial Ovide, del Club Diagonal, amb 1432 pals, aconseguia la
millor sèrie de classificació així com la millor partida amb 298. La millor sèrie de
repesca va ser per Artur Colomer, del Club Sweetrade amb 1333
La competició va cloure amb el lliurament de premis i trofeus a càrrec d’Albert
Roca, president del club. Un total de 65 esportistes de 15 clubs catalans van
participar en aquesta edició del Torneig Seven-3, celebrat a les instal•lacions
de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts de l’11 al 16 de novembre. La
competició organitzada pel Club Seven-3 ha comptat amb el patrocini dels
Centres Cruz Navarro i del patronat d’Esports de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, i la col•laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Baix
Bowling.
La classificació final va ser Àlvar Cardona, seguit de Marcial Ovide, Moisés
Pérez, Artur Colomer, Pedro Jimemez, Alvaro-José Cardona, Raúl Gálvez,
Jordi Ambrós, Jairo Larotta, Sergio Retamal, Fernando Gómez i Jordi Monge.

Divendres, 21 de novembre de 2014

www.fcbb.cat
BOWLING TENPIN: I CAMPIONAT DE CATALUNYA
SÈNIOR (27/11/2014)
Aquest vespre comencen
les sèries de classificació
del Campionat de
Catalunya Sènior. Les
instal•lacions de Baix
Bowling de Sant Vicenç
dels Horts acullen la
competició que tindrà
lloc del 27 al 30 de
novembre.
Aquesta serà la primera edició, exclusiva per a jugadors i
jugadores de a partir de 50 anys. Un total de 32 esportistes
de 9 clubs catalans prendran part a la competició.
Diumenge 30 de novembre, tindrà lloc la final amb els
millors 24 classificats i classificades.
http://www.fcbb.cat/campcat_series.asp
http://www.fcbb.cat/campcat_resultats.asp

Bowling Tenpin: Álvaro Cardona i MaribelMonfort,
Campions sènior de Catalunya
Èxit dels jugadors dels Club Barcelona i Joventut Al-vici en aquesta primera edició del
Campionat de Catalunya sènior, celebrat a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant
Vicenç dels Hort dels 27 al 30 de novembre.
Álvaro-José Cardona (Club Barcelona)
amb un total de 1.958 pals es va erigir
campió de la competició, el segon lloc
va ser per al jugador del Club Joventut
Al-vici, Ignasi Moles (1.911 pals) que
va superar per 6 pals el seu company
de club Ramon Guasch (1.905 pals),
Ramon Guasch també va assolir la
millor sèrie de classificació amb un
total de 1.362 pals.
En la categoria femenina, les 3
medalles van ser per a jugadores del
Club Barcelona:
Maribel Monfort amb 1.849 pals, va
guanyar la final seguida per Glòria i
Àngels Sala, amb 1.741 i 1.620 pals.
La competició organitzada per la
Federació Catalana de Bitlles i
Bowling va acabar amb el tradicional
lliurament de medalles de mans de,
Ivan Agustí, president del Club Bowling Terrassa, Albert Roca, president del Club
Seven-3 i Marcial Ovide, director del centre, acompanyats per Roser Romero, gerent
de l’FCBB

Divendres, 5 de desembre de 2014

BITLLES CATALANES: Acaba la primera volta de la Lliga catalana
Els caps de setmana 13/14 i
20/21
de
desembre
es
disputaran les últimes jornades
de la primera volta de la Lliga
Catalana de bitlles, en què hi
participen
65
equips
representant 62 clubs de tot el
país, dividits en 7 grups
diferents.
La Galera domina el grup1per
devant d’Amposta i Godall. En
el grup 2 Vall-llobrega es
converteix en l’equip revelació
de la temporada i lidera la
classificació seguit del Vilabrú i
els Alls Secs Piquen. El
Guinardó lidera el grup 3 i
és l’únic equip que es manté
imbatut, el segueix a 4 punts el Sagrada Família.
En el grup 4, la Penya del Bistec, de Tordera, va en primera posició per devant del
Sant Llorenç la Mola i el COP. Benavent de Segrià i Os de Balaguer estan empatats al
capdavant de la classificació del grup 5, mentre Torà lidera el grup 6 seguit de
Castellserà i los del Huerto. Els Ametllers són els primers classificats del grup 7, en
dura lluita amb l’Ivars i l’Igualada A.

Divendres, 12 de desembre de 2014

BOWLING TENPIN: El CB Les Corts, líder
invicte de la Lliga femenina
L’equip del Club Bowling Les
Corts lidera la Lliga femenina,
un cop acabada la primera volta.
El conjunt format per Íngrid
Julià, Noelia Rastrero, Roser
Romero, Cristina Sanz i Sandra
Torrentshaestat invicteamb77
punts.
L’equip del Club Bowling Barcelona,
format per Carmen i Rafaela
Carneiro, Francisca Núñez, Maribel
Monfort i Àngels i Glòria Sala, ocupa
la segona posició amb un total de 58
punts, seguides per l’equip del Club
Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires,
amb 53 punts, format per Francisca
Meléndez, Lia Mojarro, Irene Molera, Sandra Oliva i Keyla Vásquez.
La propera jornada de lliga serà a Barcelona, el 15 de febrer a les instal·lacions
del Diagonal Mar

Dissabte, 27 de desembre de 2014

Bitlles Catalanes: 25è aniversari del Club de Birles La Sénia
El teatre del Centre Obrer de la Sénia va ser l’escenari, el passat 13 de
desembre, on es va celebrà l’acte central de commemoració del 25è aniversari
del Club de Birles La Sénia. En aquest acte es va repassar la història del club i
es va homenatjar a la gran quantitat de persones que han fet possible que el
Club de
Birles la
Sénia
sigui un
dels
clubs de
bitlles
més
importa
nts
i
actius
de
Catalun
ya.
El
preside
nt
del
club, Daniel Cervera, va agrair la col•laboració de tanta gent durant aquests 25
anys, destacant especialment l’esforç i el compromís del jovent de la Sénia
amb el club; també va fer una menció als membres fundadors.
La FCBB, representada per la seva delegada a Tarragona Gemma Millan, va
destacar la gran tasca de promoció de les bitlles catalanes feta pel club.
Marutxi Ballester, alcaldessa de la Sénia, va cloure l’acte fent un reconeixement
especial al club per la seva tasca de cohesió social.
Un dinar de germanor va posar punt i final a la celebració del 25è aniversari del
Club de Birles Sénia, que durant tot l’any 2014 ha organitzat diferents actes i
competicions per tal de celebrar els seus 25 anys d’història, entre els que
destaquen una lliga infantil, un campionat nocturn durant els mesos de juliol i
agost, i moltes altres activitats, com l’organització de la 6ª edició del Gran
Premi Catalunya, celebrat el passat setembre.
Dissabte, 27 de desembre de 2014

www.fcbb.cat
BOWLING TENPIN: COMARCAL I DIAGONAL AL
CAPDEVANT DE LA CLASSIFICACIÓ DE PRIMERA DIVISIÓ
DE LLIGA CATALANA (29/12/2014)
L’equip A del Bowling Club
Diagonal de Barcelona, amb
72 punts i l’equip del Comarcal
Bowling Club de Terrassa amb
63 punts, encapçalen la
classificació dels grup A i B de
la Lliga Catalana de primera
divisió masculina.
La segona i tercera posició
dels equips del grup A son per
l’equip A del Sweetrade
Bowling Club de les
Franqueses del Vallès i l’equip
A del Nàstic Bowling Club de
Tarragona, amb 60 i 57 punts
respectivament.
Pel que fa al grup B, tres
equips lluiten per obtenir una
de les 3 places per disputar la
final pel títol. L’equip A, del
Club Cat Bowling Figueres amb 54 punts, va en la segona
posició, seguit del Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires
amb 52 punts i del Diamond Bowling Club de Sabadell amb 51
punts.
La propera jornada de lliga es disputarà a Salt, els dies 7 i 8
de febrer a les instal•lacions Ilusiona Girobowling.
http://www.fcbb.cat/lligacat_resultats.asp
Foto: Comarcal Bowling Club

www.fcbb.cat

BOWLING TENPIN: EMPURIABRAVA I TERRASSA
LIDEREN LA TERCERA DIVISIÓ (29/12/2014)

L’Equip B del Terrassa
Bowling Club amb 78
punts i l’equip del Club
Bowling Empuribrava,
amb 83 punts lideren la
classificació dels grups A
i B de la 3a divisió
masculina de Lliga
Catalana.
Les segones posicions
son per als equips del
Diamond Bowling Club de
Sabadell amb 72 punts i Club Bowling Seeker’s de Barcelona
amb 71. Els equips Xtreme Bowling Club i Club Bowling
Girona ocupen els tercers llocs dels grups A i B
respectivament amb 67 i 60 punts.
La propera concentració serà els dia 14 de febrer a Terrassa a
les instal•lacions de New Park Vallès pels equips del grup A,
mentre que els equips del grup B ho faran el dia 15 de febrer
a Bowling Center Blanes.
http://www.fcbb.cat/lligacat_resultats.asp
Foto: Equip B - Terrassa Bowling Club

www.fcbb.cat
BITLLES CATALANES : IGUALTAT A LA LLIGA DE TERRES
DE L’EBRE (30/12/2014)
Després
d’haver-se
disputat 8
jornades de
primera divisió
-16 partidesels equips
Godall B i La
Cava A
comparteixen
lideratge amb
28 punts, 14
victòries i només 2 derrotes cadascun d’ells. Els segueixen de
prop els dos equips de la Galera, amb 26 i 24 punts. Per la
part baixa de la classificació, la lluita per no baixar implicar
força equips aquesta temporada. Els Valentins és cuer amb 6
punts mentre que la Cava B en té 8 i Catalònia Jesús A i Fora
Forat (Vinaròs), en tenen 10.
A segona divisió Godall C lidera la classificació amb 22 punts,
ja que només ha perdut una partida de les 12 disputades. El
segueixen Masdenverge i la Sénia B amb 20 punts i Amposta
B amb 18.
La propera jornada de segona divisió es disputa aquest
diumenge 4 de gener a les pistes de bitlles de la Zona
Esportiva de la Sénia (Montsià), i presenta algun
enfrontament molt interessant, com la Sénia B – Godall C i
Masdenverge – Godall Femení.
http://www.fcbb.cat/resultats_bitcat.asp
Foto Godall C, líder la segona divisió

www.fcbb.cat
BOWLING TENPIN: BLACK BOWL I SWEETRADE
ENCAPÇALEN LA CLASSIFICACIÓ DE SEGONA DIVISIÓ DE
LLIGA CATALANA (31/12/2014)
Desprès de la
jornada
celebrada a
Platja d’Aro, el
Sweetrade
Bowling Club B
de les
Franqueses del
Vallès amb 73
punt i l’equip
del C.E. Black
Bowl Platja d’Aro, amb 63 puts, encapçalen la classificació dels
grups A i B de Lliga Catalana de segona divisió masculina.
La resta de posicions en el grup A estan més disputades, en
segon lloc l’equip del Joventut Al-vici C.B. de Castelldefels
amb 55 punts, i el tercer lloc és pels nois de l’equip B de
Nàstic Bowling Club de Tarragona amb 49 punts.
Pel que fa al grup B, la igualtat destaca entre els seguidors del
Black Bowl, el segon lloc és per l’equip B, del Barcelona B.C.
amb 68 punts , seguit per l’equip B del Bowling Club Diagonal
amb 55 punts.
La propera jornada de lliga se celebrarà a Sant Vicenç dels
Horts, els dies 7 i 8 de febrer a les instal•lacions de Baix
Bowling.
http://www.fcbb.cat/lligacat_resultats.asp
Foto: Equip B Sweetrade Bowling Club

