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El pilotari de la Federació
Catalana i del Club Natació
Barcelona, Emiliano Skuf-
ca, tanca la millor tempora-
da dela sevatrajectòria,des-
prés d’aconseguir al Mun-
dial celebrat a l'estat de To-
luca (Mèxic) les medalles de
bronze i or en les modalitats
de pala curta i paleta amb
pilota de cuir. Fent parella
amb elnavarrès RubenAya-
rra, en la modalitat de pale-
ta cuir va vèncer en la final
els representants de França
(Illes Reunion), Fontano i
Welmant per dos sets a zero

(15- 11 i 15-4). En pala curta, i
fent parella amb el també
navarrès Mikel Laskoiti, i
va vèncer la dupla de la se-
lecció argentina per dos

sets a zero en el partit pel 3r
lloc.

Skufca ha brodat un any
increïble, en què ha estat, a
part de les dues medalles
d’aquest mundial, campió
del nacional de clubs de Di-
visió d'Honor en pala curta,
campió del torneig de fede-
racions en paleta cuir, cam-
pió de la Copa del Rei en
p a l a c u r t a i c a m p i ó
d'Europa de clubs també en
la modalitat de pala curta.

El colofó de la temporada
el rebrà Emiliano, el proper
18 d'octubre, en la 12a Gala
Estatal de Pilota, en la qual
serà guardonat com el mi-
llorpilotariespanyol delsúl-
tims anys B

PILOTA

La seu del Consejo Superior de Deportes va
acollir la presentació de la Barcelona Equestrian
Challenge 2014 (BECH), que va comptar amb la
presència del secretario de Estado para el
Deporte, Miguel Cardenal; el president de la
Real Federación Hípica Española, Javier
Revuelta; el president de la Federació Catalana
d’Hípica, Emili Zegrí; i el president de la
Fundació del Real Club de Polo de Barcelona,
Luis Comas. Dins els actes esportius de la BECH,
destaca el seu esdeveniment estrella, el CSIO
Barcelona, competició que es farà del 9 al 12
d’octubre, i que enguany arriba a la seva 103
edició B

BOWLING TENPIN

n Lia Mojarro del Club Se-
ven-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 set-
embre, i representaran la
Federació Catalana de Bit-
lles i Bowling (FCBB) en la
50a Copa del Món Qubica-
AMF, que tindrà lloc a Wro-
claw (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’enfronta-
ment finalper 231 a 206.Cris-
tina Sanz, del CB Les Corts,
campiona de les edicions
2009i 2013, va serla 2a classi-
ficada seguida de Íngrid Ju-
lià, també del CB Les Corts
de Barcelona. En la catego-
ria masculina, Artur Colo-
mer va mantenir el liderat-
ge en tot moment i amb un
total de 3.101 pals va aconse-
guir 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

parten lacompetició organit-
zada per la FCBB amb el su-
port de la UFEC, que va clo-
ure amb el tradicional lliura-
ment de trofeus de mans de
Lluís Montfort, vicepresi-
dent 2n de la FCBB B

La UFEC disposa d’un Blog
(www.ufecbloc.cat) amb l’objectiu de
promoure un estil de vida saludable
a través de l’esport. En aquest, s’hi
poden descobrir les modalitats
esportives que es poden practicar a
Catalunya i consells sobre salut i
esport. Si vols estar al dia dels últims
apunts, a la pàgina d’inici del blog
pots subscriure’t per rebre les últimes
novetats al teu mail B

UFEC

Skufca tanca una temporada de
somni amb dues medalles al Mundial

Santa Maria de Palautordera acull
els campionats de Catalunya

Lia Mojarro i Artur Colomer,
campions de Catalunya El Blog de la UFEC, per un estil de

vida saludable a través de l’esport

Presentada la Barcelona
Equestrian Challenge 2014

TENNIS PLATJA CICLISME

PATINATGE SOBRE GEL

BALL ESPORTIU

La Platja de Bogatell
acull el Ciutat de BCN

Finalitza la Copa
Catalana a Barcelona

Segona posició del patinador català Tomàs Llorens al Lombardia Trophy

El Pavelló Municipal Josep Llavina i Esteve,
de Santa Maria de Palautordera (Barcelona),
acollirà, aquest cap de setmana, la celebració
dels campionats de Catalunya de Ball
Esportiu 2014, en les disciplines d’estàndards
i llatins, organitzats per la Federació
Catalana de Ball Esportiu, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat.
Així mateix es realitzaran els campionats de
Catalunya de ball en cadira de rodes, de
persones amb diversitat funcional), el
campionat de Catalunya de Ball Coreogràfic,
la Copa Catalunya, la Copa Federació i l’Open
juvenil B

HÍPICA

La Federació Catalana de
Tennis organitza, aquest cap
de setmana a la Platja de
Bogatell, la 6a edició del
Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona de Tennis
Platja, inclòs dintre del
circuit internacional de la
ITF. Aquest campionat és el
més veterà de tot l’estat i
atrau els millors jugadors de
l’àmbit internacional,
provinents de països com
Itàlia, França, Portugal,
Alemanya o Grècia B

El patinador d’artístic
sobre gel català Tomàs
Llorens Guarino s'ha
proclamat sotscampió en
la categoria novice del
Lombardia Trophy,
celebrat aquest cap de
setmana a la localitat
italiana de Sesto San
Giovanni. L'esportista va
realitzar la millor
actuació dels sis
representants espanyols
en aquesta competició,
que també va comptar
amb la 19a posició de la
catalana Mónica
Carratalà en categoria
Novice femenina B

WWW.UFEC.CAT

La Copa Catalana BTT
posarà punt final a la
temporada aquest
diumenge amb el Trofeu
Internacional Ciutat de
Barcelona, 7a i última prova
del campionat. La prova
serà vàlida també per al
rànquing UCI, elevant
aquesta cita a la màxima
categoria i oferint la
possibilitat de gaudir amb
la participació dels grans
especialistes de BTT del
nostre país B


