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XXVVII    CCAAMMPPIIOONNAATTII  EEUURROOPPEEII  SSEENNIIOORREESS      2233//2299--66--22000077  

DDaall  2233  aall  2299  ggiiuuggnnoo  ssccoorrssoo  ssii  èè  tteennuuttaa  iinn  SSiicciilliiaa  llaa  ppiiùù  iimmppoonneennttee  mmaanniiffeessttaazziioonnee  
ddii  bboowwlliinngg  ssppoorrttiivvoo  mmaaii  oorrggaanniizzzzaattaa  nneell  nnoossttrroo  ppaaeessee..  
QQuuaassii  mmiillllee  ttrraa  aattlleettii  eedd  aaccccoommppaaggnnaattoorrii,,  oollttrree  aa  ttuuttttoo  lloo  ssttaaffff  oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  ppeerr  
cciiaassccuunnoo  ddeeii  qquuaallii  ssii  èè  pprroovvvveedduuttoo  aallllaa  llooggiissttiiccaa  ddeeii  ttrraassppoorrttii,,  aallllaa  ssiisstteemmaazziioonnee  
aallbbeerrgghhiieerraa,,  aallllaa  rriissttoorraazziioonnee,,  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  oo  aallllaa  vviissiioonnee  ddeellllee  ggaarree,,  aallllaa    
ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  nnoottiizziiee  uuttiillii,,  ccoommpprreessii  ii  rriissuullttaattii..  VVaa  ddaa  ssee  cchhee  ccoonn  ttaallee  
mmoollttiittuuddiinnee  ddii  ppeerrssoonnee,,  pprroovveenniieennttii  ddaa  2200  ppaaeessii  eeuurrooppeeii,,  ccoommee  ddaa  ttaabbeellllaa  qquuii  ssoottttoo  
rriipprrooddoottttaa,,  ccoonn  uussii,,  aabbiittuuddiinnii,,  lliinngguuee  ddeell  ttuuttttoo  ddiissssiimmiillii  ttrraa  lloorroo,,  ccii  ssii  ssiiaa    ddoovvuuttii  
aarrrraammppiiccaarree  ssuuggllii  ssppeecccchhii  ppeerr  ssooddddiissffaarree  aall  mmeegglliioo  eessiiggeennzzee  ppaarrttiiccoollaarrii  oo  
iinntteerrvveenniirree  ssuu  ssiittuuaazziioonnii  ppaarraaddoossssaallii  ccrreeaattaassii  ppeerr  ddaabbbbeennaaggggiinnee,,  mmeettttiiaammoollaa  ccoossìì,,  
ddii  ttaalluunnii::  ssttaattiissttiiccaammeennttee  eerraa  iinneevviittaabbiillee..  
  

PARTECIPANTI 

N° COUNTRY femminile maschile ospiti TOT 

1 AUSTRIA 4 26 10 40 
2 BELGIUM 14 32 18 64 
3 CZECH REPUBLIC 2 18 0 20 
4 DENMARK 40 44 12 96 
5 ENGLAND 4 3 1 8 
6 ESTONIA 0 2 0 2 
7 FINLAND 66 80 42 188 
8 FRANCE 32 19 14 65 
9 GERMANY 16 21 6 43 
10 IRELAND 14 5 0 19 
11 ITALY 21 72 25 118 
12 ISRAEL 8 28 16 52 
13 NETHERLANDS 14 20 10 44 
14 NORWEY 19 53 21 93 
15 POLAND 1 7 7 15 
16 SOUT AFRICA 0 2 0 2 
17 SPAIN 3 3 0 6 
18 SWEDEN 15 23 16 54 
19 SWITZERLAND 7 11 7 25 
20 TURKEY 0 4 0 4 

TOT 280 473 205 958 

  
  
SSii  èè  ttrraattttaattoo  ddii  uunnaa  vveerraa  pprroovvaa  ““ddii  ffuuooccoo””,,  ttaannttoo  ppiiùù  cchhee  ttrraa  llaa  ddoommeenniiccaa  eedd  ii  
mmaarrtteeddìì  uunnaa  eecccceezziioonnaallee  oonnddaattaa  ddii  tteemmppeerraattuurree  ssaahhaarriiaannee  ssii  èè  aabbbbaattttuuttaa  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ssuullllaa  SSiicciilliiaa,,  ccoonn  eessccuurrssiioonnii  tteerrmmiicchhee  bbeenn  oollttrree  ii  4400  ggrraaddii..  SSii  ssoonnoo  
ppeerrttaannttoo  vveerriiffiiccaattii  ddeeii  bbllaacckk--oouutt  eelleettttrriiccii,,  ppeerr  ffoorrttuunnaa  rriissoollttiissii  eennttrroo  aall  mmaassssiimmoo  uunn  
ppaaiioo  dd’’oorree,,  ee  ddeeii  vvaassttii  iinncceennddii,,  cchhee  hhaannnnoo  oossttaaccoollaattoo  nnoonn  ppooccoo  ii  ttrraassppoorrttii..      UUnn  
vveerroo  bbaannccoo  ddii  pprroovvaa  ppeerr  llee  ssttrruuttttuurree  FFIISSBB  cceennttrraallii  ee  llooccaallii,,  ddeellllaa  RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa,,  
cchhee  èè  ssttaattoo  ccoommuunnqquuee  ssuuppeerraattoo  ggrraazziiee  aallll’’eellaassttiicciittàà  ee  dduuttttiilliittàà  mmeennttaallee  ttiippiiccaa  ddii  nnooii    
iittaalliiaannii  eedd  aallllaa  ggrraannddee  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeell  ttoouurr  ooppeerraattoorr,,  llaa  
TTuuaarreegg--NNuuoovvoo  BBoorrggoo  VViiaaggggii..  NNoonn  aa  ccaassoo  aallllaa  cceerriimmoonniiaa  ddii  pprreemmiiaazziioonnee  lloo  sstteessssoo  
ttoouurr  ooppeerraattoorr  hhaa  rriicceevvuuttoo  uuffffiicciiaallmmeennttee  ee  ccoonnccrreettaammeennttee  iill  rriinnggrraazziiaammeennttoo  sseennttiittoo  
ddeell  DDiirreettttiivvoo  ddeellll’’EESSBBCC,,  aa  nnoommee  ddii  ttuuttttee  llee  ddeelleeggaazziioonnii  pprreesseennttii..  
QQuuaallee  CCoonnssiigglliieerree  FFeeddeerraallee  eedd  aavveennddoo  ccoollllaabboorraattoo  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  
mmaanniiffeessttaazziioonnee,,  nnoonn  ppoossssoo  cceerrttoo  ssppeerrttiiccaarrmmii  iinn  eellooggii,,  aannzzii  ddeevvoo  vvaalluuttaarree  qquueell  cchhee  
nnoonn  hhaa  ffuunnzziioonnaattoo..  CC’’èè  ssttaattoo  uunn  aassppeettttoo  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  hhaa  ccrreeaattoo  qquuaallcchhee  
mmaalluummoorree  iinn  ttaalluunnoo  ddeeggllii  oossppiittii,,  aanncchhee  ssee  ddeell  ttuuttttoo  iinnuussuuaallee  ee  ffuuoorrii  ppoossttoo  ppeerr  uunnaa  
mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssppoorrttiivvaa..  OOrrbbeennee,,  qquuaallee  ccaarrbbuurraannttee,,  ddiicciiaammoo  ccoossìì,,  uussuuaallee  ppeerr  llaa  
ddiieettaa  qquuoottiiddiiaannaa  ssii  rriiccoorrrree  uunniivveerrssaallmmeennttee  aadd  uunnaa  bbaassee  ddii  vveeggeettaallii  ooppppuurree  ddii  
ccaarrbbooiiddrraattii  ee//oo    pprrootteeiinnee..  AAbbbbiiaammoo  rriissccoonnttrraattoo  cchhee  cc’’èè  cchhii  rriiccoorrrree  aadd  uunnaa  ddiieettaa  
bbaassaattaa  eesssseennzziiaallmmeennttee  ssuullllaa  ““bbiirrrraa””,,  ccoonn  qquuaallcchhee  ppaassttrroocccchhiioo  ddii  ccoonnttoorrnnoo..  
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OOccccoorrrreerràà  tteenneerrnnee  ccoonnttoo,,  vviissttoo  cchhee  ll’’aannnnoo  pprroossssiimmoo  ssii  tteerrrraannnnoo  sseemmpprree  iinn  tteerrrraa  ddii  
SSiicciilliiaa  ii  CCaammppiioonnaattii  eeuurrooppeeii  ddeell  sseettttoorree  aazziieennddaallee,,  ccoonn  uunn  nnuummeerroo  ddii  ppaarrtteecciippaannttii  
ssiimmiillaarrii  ee  ppiiùù  oo  mmeennoo  ddaallllee  aannaalloogghhee  pprroovveenniieennzzee..  
IInnssoommmmaa  ppeerr  ttaalluunnii,,  aannzziicchhéé  uunn  eevveennttoo  ssppoorrttiivvoo,,  ssii  iinn  pprraattiiccaa  ttrraattttaattoo  ddii  uunnaa  
eeddiizziioonnee  ddeellllaa  OOccttoobbeerrffeesstt  ttrraappiiaannttaattaa  ddaa  MMoonnaaccoo  ddii  BBaavviieerraa  aa  PPaalleerrmmoo..  
  
CChhee  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ootttteenneessssee  iill  ggrraaddiimmeennttoo  ddeellllee  ddeelleeggaazziioonnii  ssttrraanniieerree  
ll’’aavveevvaammoo  mmeessssoo  iinn  pprreevveennttiivvoo  ggiiàà  dduuee  aannnnii  oorr  ssoonnoo,,  aalllloorrcchhéé  aavvaannzzaammmmoo,,  
dduurraannttee  llee  oorrddiinnaarriiee  aassssiissee  ddeellll’’EESSBBCC  aa  GGaanndd  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeeii  1144’’  CCaammppiioonnaattii,,  llaa  
ccaannddiiddaattuurraa  iittaalliiaannaa  ee  llaa  sseeddee  ddii  PPaalleerrmmoo..  CCoommee  ppiiùù  vvoollttee  hhoo  rriippeettuuttoo,,  bbeenn  
ccoonnoosscceevvaammoo  llee  iinniimmiittaabbiillii  bbeelllleezzzzee    ddeellllaa  SSiicciilliiaa,,  ssiiaa  nnaattuurraallii  cchhee  ssttoorriicchhee,,  
mmoonnuummeennttaallii,,  ccuulliinnaarriiee  ee  qquuaanntt’’aallttrroo,,  oollttrree  cchhee  llaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  oossppiittaalliittàà  eedd  iill  
ccaalloorree  ddeellllee  ggeennttii  ssiicciilliiaannee..  IInnoollttrree  ooccccoorrrree  ccoonnssiiddeerraarree  iill  ssooggggiioorrnnoo  iinn  uunn  
vviillllaaggggiioo  ttuurriissttiiccoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  aattttrreezzzzaattoo  ppeerr  ooffffrriirree  ttuuttttii  ii  ccoonnffoorrtt  eedd  ii  sseerrvviizzii  
aadd  uunnaa  vvaassttaa  ppllaatteeaa  ddii  oossppiittii  eedd  aa  pprreezzzzii  ––  ssii  tteennggaa  bbeenn  pprreesseennttee  ––  iinnffeerriioorrii  qquuaannttoo  
mmeennoo  ddeellllaa  mmeettàà  rriissppeettttoo  aa  qquueellllii  pprraattiiccaattii  iinn  EEuurrooppaa  ppeerr  ssiimmiillaarrii  mmaanniiffeessttaazziioonnii..  
NNoonn  ssttuuppiissccee  ppeerrttaannttoo  cchhee  dduurraannttee  llaa  cceerriimmoonniiaa  ddii  pprreemmiiaazziioonnee,,  eeffffeettttuuaattaa  nneelllloo  
ssttuuppeennddoo  aannffiitteeaattrroo  ddeell  ““vviillllaaggggiioo””  aa  ppiiccccoo  ssuull  mmaarree  ddeell  ggoollffoo  ddii  CCaasstteellllaammaarree,,  
aallccuunnee  ddeelleeggaazziioonnii  ssttrraanniieerree  ((ssee  bbeenn  rriiccoorrddoo,,  FFiinnllaannddiiaa,,  SSvveezziiaa,,  IIssrraaeellee,,  FFrraanncciiaa,,  
SSuudd  AAffrriiccaa))  ––  eedd  iinn  sseeii  eeddiizziioonnii  ddeeggllii  EESSBBCC  ccuuii  hhoo  ppaarrtteecciippaattoo  nnoonn  eerraa  mmaaii  
aavvvveennuuttoo  ––  aabbbbiiaannoo  vvoolluuttoo  mmaanniiffeessttaarree  ppuubbbblliiccaammeennttee  ee  ccoonnccrreettaammeennttee  uunn  sseennttiittoo  
rriinnggrraazziiaammeennttoo  aall  ““cchhaaiirrmmaann””  ddeell  CCoommiittaattoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  iittaalliiaannoo,,  SSiigg..  GGaassttoonnee  
PPeerrtteeggaattoo,,  ssiiaa  ppeerr  ll’’iimmppeeggnnoo  pprrooffuussoo  cchhee  ppeerr  ii  pprraattiiccii  rriissuullttaattii  ootttteennuuttii..  
VVaa  ddaa  ssee  cchhee  ttaallee  rriinnggrraazziiaammeennttoo  èè  ddaa  eesstteennddeerrssii  aa  ttuuttttaa  llaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
mmeessssaa  iinn  ccaammppoo  ddaallllaa  FFIISSBB  eedd  iinnoollttrree  aallllaa  GGeessttiioonnee  eedd  aall  ppeerrssoonnaallee  ddeeii  cciinnqquuee  
CCeennttrrii  BBoowwlliinngg  iinn  ccuuii  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  llee  ggaarree,,  ssooddddiissffaacceennttee  ssoottttoo  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii,,  
ccoommpprreessoo  qquueelllloo  tteeccnniiccoo..  AAll  rriigguuaarrddoo  llee  mmeeddiiee  ccoommpplleessssiivvee  ddeeii  ppuunntteeggggii  
ccoonnsseegguuiittii  ddaaggllii  aattlleettii  nneellllee  ddiivveerrssee  ssppeecciiaalliittàà  ppaarrllaannoo  ddaa  ssoollee::  èè  bbeenn  ddiiffffiicciillee  
ootttteenneerree  ppuunntteeggggii  ddii  rriilliieevvoo  llaaddddoovvee  llee  ccoonnddiizziioonnii  tteeccnniicchhee  ddii  ggiiooccoo  rriissuullttiinnoo  aall  ddii  
ffuuoorrii  ddii  ttaalluunnii  ppaarraammeettrrii,,  cchhee  hhaannnnoo  ttuuttttaavviiaa  uunn  cceerrttoo  ggrraaddoo  ddii  fflleessssiibbiilliittàà..  MMii  
rriiffeerriissccoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllee  tteemmppeerraattuurree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  CCeennttrrii  bboowwlliinngg  ((ee  qquuii  
eerraavvaammoo  aallll’’eessttrreemmoo  ppeerr  llaa  tteemmppeerraattuurraa  eesstteerrnnaa))    eedd  aallll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  
ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  ddeellllee  ppiissttee  cchhee,,  ppeerr  qquuaannttoo  hhoo  ppoottuuttoo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ccoonnssttaattaarree,,  
èè  rriissuullttaattoo  oottttiimmaallee..  
DDeessiiddeerroo  iinnffiinnee  rriivvoollggeerree  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  ee  ddoovveerroossoo  rriinnggrraazziiaammeennttoo  aall  PPrrooff..  
MMaarriioo  PPiiaacceennttiinnii  ––  ttiittoollaarree  ddii  ccaatttteeddrraa  pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  PPaalleerrmmoo  ––  cchhee  hhaa  
ccuurraattoo  ttuuttttaa  llaa  ppaarrttee  iinnffoorrmmaattiiccaa  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee::  ddaallllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ee  
ggeessttiioonnee  ddeeii  ttuurrnnii  ddii  ggiiooccoo  ((ee  nnoonn  ddiiccoo  qquuaannttii  iinntteerrvveennttii  ssii  ssoonnoo  ddoovvuuttii  ffaarree  ee  rriiffaarree  
ppeerr  ssiisstteemmaarree  ““iinn  ccoorrssoo  dd’’ooppeerraa””  llee  ssiittuuaazziioonnii  ppiiùù  aassttrruussee  cchhee  ssii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattee,,  
ccoossaa  cchhee  aallll’’eesstteerroo  ccee  ssee    lloo  ppuuòò  ssccoorrddaarree))  oollttrree  cchhee  ll’’aacccceennttrraammeennttoo  vviiaa  iinntteerrnneett  ee  
ll’’eellaabboorraazziioonnee  ee  llaa  ddiiffffuussiioonnee  pprreecciissaa  ee  ppuunnttuuaallee  ddeeii  rriissuullttaattii,,  ttuurrnnoo  ppeerr  ttuurrnnoo..  
  
II  rriissuullttaattii  ssppoorrttiivvii  ootttteennuuttii  ddaallllaa  nnoossttrraa  rraapppprreesseennttaattiivvaa  ssoonnoo  aallllaa  ffiinnee  iinn  lliinneeaa  ccoonn    
iill  ttuurrnnoo  ““ccaassaalliinnggoo””  eedd  iill  nnuummeerroo  ddeeii  nnoossttrrii  aattlleettii  ppaarrtteecciippaannttii,,  9933  ppeerr  ll’’eessaatttteezzzzaa,,  
llaa  sseeccoonnddaa  ppeerr  nnuummeerroo  ddooppoo  ll’’iinneegguuaagglliiaabbiillee  FFiinnllaannddiiaa,,  cchhee  nnee  sscchhiieerraavvaa  114466..  
AAbbbbiiaammoo  ppeerrttaannttoo  ppaarreeggggiiaattoo  iill  ccoonnttoo  ccoonn  ii  mmaaeessttrrii  ssccaannddiinnaavvii,,  aanncchhee  ssee  iill  
mmeeddaagglliieerree  ppeennddee  lleeggggeerrmmeennttee  aa  nnoossttrroo  ffaavvoorree,,  ccoommee  ddaall  sseegguueennttee  rriiaassssuunnttoo  iinn  ccuuii  
vveennggoonnoo  ccoonntteeggggiiaattee  rriissppeettttiivvaammeennttee  llee  mmeeddaagglliiee  dd’’oorroo,,  dd’’aarrggeennttoo  ee  ddii  bbrroonnzzoo  
ccoonnqquuiissttaattee  ddaallllee  ssiinnggoollee  rraapppprreesseennttaattiivvaa  nnaazziioonnaallee::    
IIttaalliiaa::  66,,  44,,  33;;  FFiinnllaannddiiaa..  66..33,,66;;  SSvveezziiaa::  22,,33,,11;;  OOllaannddaa::  22,,11,,00;;  DDaanniimmaarrccaa::  22,,00,,22;;  
GGeerrmmaanniiaa::  11,,11,,11;;  IIssrraaeellee::  11,,00,,11;;  BBeellggiioo::  00,,33,,22;;  FFrraanncciiaa::  00,,33,,11;;  NNoorrvveeggiiaa  00,,11,,00;;  
IInngghhiilltteerrrraa  00,,11,,00;;  IIrrllaannddaa::  00,,00,,22;;  AAuussttrriiaa::  00,,00,,11..  
UUnnaa  ccoonnffeerrmmaa  iinnssoommmmaa    ddeeii  rriissuullttaattii  cchhee  ccoommuunnqquuee  llaa  rraapppprreesseennttaattiivvaa  iittaalliiaannaa  èè  
sseemmpprree  rriiuusscciittaa  aa  ccoonnsseegguuiirree  nneeggllii  uullttiimmii  EE..SS..BB..CC..  ––  EEuurrooppeeaann  SSeenniioorr  BBoowwlliinngg  
CChhaammppiioonnsshhiippss,,  ssiiaa  ppeerr  iill  vvaalloorree  tteeccnniiccoo  iinnddiivviidduuaallee  mmaa  aanncchhee  ppeerr  iill  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  llaa  ccoommppaatttteezzzzaa  ee  ll’’aarrmmoonniiaa  ddii  ccuuii  iill  ““ggrruuppppoo  
ssttoorriiccoo””  ddeeii  sseenniioorreess  nnaazziioonnaallii  hhaa  ssaappuuttoo    ddoottaarrssii..  
AAvveevvaammoo  ddeeii  dduubbbbii  ssuu  rriissuullttaattii  ddii  pprreessttiiggiioo  ddeellllee  nnoossttrree  ssiiggnnoorree,,  vvuuooii  ppeerr  ll’’aasssseennzzaa  
ffoorrzzaattaa  aallll’’uullttiimmoo    mmiinnuuttoo  ddeellllaa  ssiigg..rraa  DDaarriioo  ––  ppuunnttoo  ddii  ffoorrzzaa  nneellllee  uullttiimmee  dduuee  
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eeddiizziioonnii  ––  ll’’iinnffoorrttuunniioo  ffiissiiccoo  aallllaa  pprriimmaa  ggaarraa  ddeellllaa  SSiigg..rraa  GGrraazziiaannoo  AAnnttoonneellllaa,,  cchhee  
iinn  qquuaannttoo  aattlleettaa  ddii  ““ccaassaa””  ppootteevvaa  eesssseerree  ddeetteerrmmiinnaattee  ppeerr  rriissuullttaattii  ddii  rriilliieevvoo  eedd  
aanncchhee  ppeerr  iill  ffaassttiiddiioossoo  mmaallaannnnoo  cchhee  ddaa  uunn  ppaaiioo  ddii  mmeessii  ttoorrmmeennttaa  llaa  SSiigg..rraa  GGiiaannnnaa  
DDii  GGiiaalllloorreennzzoo,,  nnoossttrraa  ccoolloonnnnaa  ppoorrttaannttee  ee  cchhee  ccoommuunnqquuee  ––  ppuurr  nnoonn  ppootteennddoo  
ggaarreeggggiiaarree  ––  hhaa  ffoorrnniittoo  iill  ssuuoo  aabbiittuuaallee  pprreezziioossoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerrssoonnaallee..  
HHiillddeeggaarrdd  KKuuhhnn  nnoonn  ssii  èè  ssmmeennttiittaa,,  ccoonnttrriibbuueennddoo  ffaattttiivvaammeennttee  aallllaa  ccoonnqquuiissttaa  ddeellllaa  
mmeeddaagglliiaa  ddii  bbrroonnzzoo  nneell  ttrriiss  ((MMaattrruulllloo,,  KKuuhhnn  ee  SSaallaa))  ee  ccoonnqquuiissttaannddoo  ddii  ffoorrzzaa  ll’’oorroo  
nneellll’’aallll--eevveennttss,,  ddooppoo  uunnaa  ssttrreeppiittoossaa  rriimmoonnttaa  ddaallllaa  qquuiinnttaa  ppoossiizziioonnee..  
LLaa  ssoorrpprreessaa  ppoossiittiivvaa  èè  vveennuuttaa  ddaa  RRoossaarriiaa  MMaattrruulllloo,,  cchhee  bbeenn    ccoonnoossccoo  iinn  qquuaannttoo  
ppeerrssoonnaaggggiioo  ddii  rriilliieevvoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  bboowwlliinngg  ffeemmmmiinniillee  aazziieennddaallee..  TTuuttttaavviiaa  
rriitteenneevvoo  cchhee  ppootteessssee  aavveerree  ddeeii  pprroobblleemmii  aadd  aaffffrroonnttaarree  iill  ccoonntteessttoo  ddii  uunnaa  ggaarraa  
iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  qquueessttoo  lliivveelllloo,,  ddiimmeennttiiccaannddoo  cchhee  llaa  sstteessssaa  hhaa  ggiiàà  aavvuuttoo  ““iill  
bbaatttteessiimmoo””  nneeii  CCaammppiioonnaattii  eeuurrooppeeii  aazziieennddaallii,,  uunnaa  ggaarraa  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddaallllee  
mmeeddeessiimmee  ccaarraatttteerriissttiicchhee..    TTeennaaccee,,  ppoonnddeerraattaa,,  bbuuoonnaa  tteeccnniiccaa  iinnddiivviidduuaallee,,  RRoossaarriiaa  
ssii  èè  ddiissttiinnttaa  nneell  ttrriiss  ((11225566  ssuullllee  sseeii  ppaarrttiittee,,  cchhee  nnoonn  èè  ppooccoo!!))    ee  ssoopprraattttuuttttoo  uunn  
11..005522  ssuullllee  55  ppaarrttiittee  nneellllaa  ffiinnaallee  mmaasstteerr  cchhee  llee  hhaannnnoo  ppeerrmmeessssoo  llaa  ccoonnqquuiissttaa  ddeellllaa  
mmeeddaagglliiaa  dd’’aarrggeennttoo::  119988  ddii  mmeeddiiaa  ssuullllee  2233  ppaarrttiittee  iinn  ttrree  bboowwlliinngg  ddiivveerrssii  ee  ccoonn  
ddiivveerrssee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ggiiooccoo  èè  iinndduubbbbiiaammeennttee  uunn  rriissuullttaattoo  ddii  eecccceelllleennzzaa..      
IInn  ccaammppoo  mmaasscchhiillee  ooccccoorrrree  sseeggnnaallaarree  iinn  pprriimmiiss  iill  330000  ootttteennuuttoo  ddaall  mmaanncciinnoo  
oollaannddeessee  JJoohhnn  DDee  VVrriieess,,  iill  qquuaallee  ssii  èè  eesspprreessssoo  nneellll’’aarrccoo  ddeellllee  2233  ppaarrttiittee  aa  222288  ddii  
mmeeddiiaa  ee  sseemmpprree  iinn  ttrree  cceennttrrii  bboowwlliinngg  ddiivveerrssii,,  ttaannttoo  ppeerr  cchhiiaarriirree  llee  iiddeeee  aa  cchhii  
rreeppuuttaa    cchhee  ggaarreeggggiiaarree  nneeii  sseenniioorreess  ssiiaa  ccoommee  ssppaarraarree  ssuullllaa  CCrrooccee  RRoossssaa..    PPeerr  
aacccceeddeerree  aallllaa  ffiinnaallee  MMaasstteerr,,  rriisseerrvvaattaa  aaii  pprriimmii  sseeii  ccllaassssiiffiiccaattii  ddooppoo  1188  ppaarrttiittee  ee  
sseemmpprree  nneeii  ttrree  bboowwlliinngg  ddiivveerrssii  cciittaattii,,  ooccccoorrrreevvaa  ssuuppeerraarree  iill  ppuunntteeggggiioo  ddii  33..778855  iinn  
ffaasscciiaa  AA  ((ffiinnoo  aa  5588  aannnnii  ddii  eettàà))  ee  cciiooèè  221100,,2277  ddii  mmeeddiiaa..  IInn  ffaasscciiaa  BB  ((ddaa  5588  aa  6644  
aannnnii))  33..777777  ee  cciiooèè  220099,,8833  eedd  iinnffiinnee  iinn  ffaasscciiaa  CC  ((oollttrree  6655  aannnnii))  33..774466,,  cciiooèè  220088..1111  
ddii  mmeeddiiaa..  
VVeenneennddoo  aaii  rriissuullttaattii  ddeeii  nnoossttrrii,,  ddiivveerrssii  ggllii  aattlleettii  iinn  ffaasscciiaa  AA  cchhee  ssii  ssoonnoo  eesspprreessssii  
oollttrree  aa  220000  ddii  mmeeddiiaa  ssuullllee  1188  ppaarrttiittee::  GGaabbrriieellee  BBeennvveennuuttii  iinn  pprriimmiiss  ccoonn  33..992255  ee  ppooii  
pprreessttiiggiioossaa  mmeeddaagglliiaa  ddii  bbrroonnzzoo  ddooppoo  llaa  ffiinnaallee  MMaasstteerr;;  88°°  CCaattaannii  ccoonn  33..776633,,  1122°°  
LLaammbbeerrttiinnii  ccoonn  33..770055,,  1144°°  BBrriioollaa  ccoonn  33..669999,,  1166°°  VVaannzzeellllaa  ccoonn  33..669900,,  2200°°  
CCaammiilllleerrii  ccoonn  33..665588,,  2222°°  OOlliinnii  ccoonn  33..665533,,  2244°°  QQuueerriinn  ccoonn  33..664455,,  2255°°  BBeerrttuugglliiaa  
ccoonn  33..664444..  
IInn  ffaasscciiaa  BB,,  ddooppoo  GGiioovvaannnnii  LLaa  BBiiaannccaa  ((44..003344))  ee  LLoorriiss  MMaasseettttii  ((33..887722))  cchhee  hhaannnnoo  
ccoonnffeerrmmaattoo  llee  pprriimmee  dduuee  ppoossiizziioonnii  ddooppoo  llaa  ffiinnaallee  mmaasstteerr,,  rriittrroovviiaammoo  1166°°  PPeerrtteeggaattoo  
ccoonn  33..668844  ee  2244°°  PPrriimmaavveerraa  ccoonn  33..661199..  
IInn  ffaasscciiaa  CC  ssoolloo  iill  ssoottttoossccrriittttoo  ee  RRoossaarriioo  BBeelllloommoonnttee  hhaannnnoo  ssuuppeerraattoo  iill  220000  ddii  
mmeeddiiaa,,  mmaa  nnee  ppaarrlleerreemmoo  ddooppoo..  
AAllccuunnee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuullllee  mmeeddaagglliiee  ccoonnqquuiissttaattee..  
NNeell  ssiinnggoolloo  ddii  ffaasscciiaa  AA  llaa  mmeeddaagglliiaa  èè  mmaannccaattaa  ppeerr  uunn  ssoolloo  bbiirriilllloo::  44°°  LLaammbbeerrttiinnii  
ccoonn  11..334455  ddiieettrroo  aallll’’aauussttrriiaaccoo  SScchhooppppiikk  ((11..334466))..  NNuullllaa  aanncchhee  nneell  ssiinnggoolloo  ffaasscciiaa  BB  
ddoovvee  LLaa  BBiiaannccaa  ssii  èè  ppiiaazzzzaattoo  1111°°  ccoonn  11..225511..  NNeellllaa  ffaasscciiaa  CC  tteerrzzoo  ppoossttoo  ppeerr  
BBeelllloommoonnttee  ccoonn  11..229999,,  44°°  iill  ssoottttoossccrriittttoo  ccoonn  11..229944  ((ccllaassssiiccaa  mmeeddaagglliiaa  ddii  lleeggnnoo))..  
NNeell  ddooppppiioo  ffaasscciiaa  AA  ssttrreeppiittoossoo  GGaabbrriieellee  BBeennvveennuuttii    cchhee  ccoonn  iill  ssuuoo  ggiiooccoo  lliinneeaarree  
mmaa  pprreecciissiissssiimmoo  ee  ccoonn  ccaallmmaa  ddiirreeii  oolliimmppiiccaa  ––  nnoonn  aa  ccaassoo  aanncchhee  lluuii  èè  ssttaattoo  
tteemmpprraattoo  ddaa  uunn  ppaaiioo  dd’’aannnnii  ddaallll’’eeuurrooppeeoo  aazziieennddaallee  ddoovvee  qquueesstt’’aannnnoo  hhaa  
ccoonnqquuiissttaattoo  aa  ssqquuaaddrraa  uunn  bbrroonnzzoo  ssttoorriiccoo  iinn  qquueell  ddii  CCoovveennttrryy  ––  hhaa  ssttaammppaattoo  uunnaa  
sseerriiee  ddaa  11..442211  ee  bbeenn  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaa  FFrraannccoo  VVaannzzeellllaa  ((11..223344))  hhaa  ccoonnqquuiissttaattoo  
uunn’’iimmpprreevviissttoo  oorroo  ssuuppeerraannddoo  ddii  uunnaa  vveennttiinnaa  ddii  ppuunnttii  iill  ddooppppiioo  oollaannddeessee  ccoonn  iill  
cciittaattoo  DDee  VVrriieess  ((22..663322))  eedd  iill  ddooppppiioo  ffrraanncceessee  AAuugguussttiinn//DDoouuddaatt  ccoonn  22..663311..  
NNeell  ddooppppiioo  ffaasscciiaa  BB  vviittttoorriiaa  ddeeii  ffiinnllaannddeessii    PPeennnnaanneenn//  NNoorrddbblloomm  ccoonn  uunn  ttoottaallee  ddii  
22..669966  ee  mmeeddaagglliiaa  dd’’aarrggeennttoo  ddii  LLaa  BBiiaannccaa//PPeerrtteeggaattoo  ccoonn  22..662200..  
NNeell  ddooppppiioo  ffaasscciiaa  CC  ssii  ppoottrreebbbbee  ddiirree,,  aa  ppaarroollee,,  ssccoonnttaattaa  vviittttoorriiaa  ddeell  ddooppppiioo  
BBeelllloommoonnttee//CCaanneevvaarrii  ccoonn  22..664444,,  ddooppoo  ll’’aarrggeennttoo  ddeellll’’aannnnoo  ssccoorrssoo  ee  ll’’oorroo  ddii  dduuee  
aannnnii  ffaa,,  mmaa  nnoonn  èè  aassssoolluuttaammeennttee  ffaacciillee  ccoommee  ppaarrrreebbbbee::  ii  bbiirriillllii  ooccccoorrrree  sseemmpprree  
aabbbbaatttteerrllii..  
NNeell  ttrriiss,,  cchhee  ssii  ddiissppuuttaa  aa  ggiirroonnee  uunniiccoo  eedd  èè  llaa  ccoommppeettiizziioonnee  ppiiùù  ddiiffffiicciillee,,  ccoonn  115500  
ffoorrmmaazziioonnii  iinn  lliizzzzaa,,  aabbbbiiaammoo  ootttteennuuttoo  uunn  aallttrroo  rriissuullttaattoo  ssttoorriiccoo,,  mmaaii  ccoonnsseegguuiittoo,,  
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aanncchhee  nneell  ppuunntteeggggiioo..  44..115599  ppaarrii  aa  223311  ddii  mmeeddiiaa  ee  qquuiinnddii  mmeeddaagglliiaa  dd’’oorroo  ppeerr  LLaa  
BBiiaannccaa,,  CCaanneevvaarrii,,  BBeelllloommoonnttee::  vveecccchhiieettttii  tteerrrriibbiillii  nneellll’’ooccccaassiioonnee..  
GGrraannddii  ssooddddiissffaazziioonnii  aanncchhee  nneellllee  ffiinnaallii  mmaasstteerr..  
IInn  ffaasscciiaa  AA  GGaabbrriieellee  BBeennvveennuuttii  hhaa  mmaanntteennuuttoo  llaa  tteerrzzaa  ppoossiizziioonnee  ttoottaalliizzzzaannddoo  ssuullllee  
cciinnqquuee  ppaarrttiittee  iill  ppuunntteeggggiioo  ddii  11..008800,,  ii  dduuee  ddaavvaannttii  eerraannoo  ttrrooppppoo  lloonnttaannii..  SSuullllee  2233  
ppaarrttiittee  iill  nnoossttrroo  GGaabbrriieellee  hhaa  ppuurr  sseemmpprree  rreeaalliizzzzaattoo  uunnaa  mmeeddiiaa  ddii  221177  ppuunnttii..  
IInn  ffaasscciiaa  BB  GGiioovvaannnnii  LLaa  BBiiaannccaa  ((mmeeddiiaa  ggeenneerraallee  222211))  nnoonn  hhaa  aavvuuttoo  pprroobblleemmii,,  
ppaarrtteennddoo  ccoonn  uunn  vvaannttaaggggiioo  ddii  116600  ppuunnttii  ssuull  sseeccoonnddoo,,  uunn  ccoorriiaacceeoo  LLoorriiss  MMaasseettttii  
cchhee  aa  ssuuaa  vvoollttaa  ssii  èè  eesspprreessssoo  aa  221122  ddii  mmeeddiiaa..  
IInn  ffaasscciiaa  CC  RRoossaarriioo  BBeelllloommoonnttee,,  ddaa  bbuuoonn  oossppiittee,,  mmii  hhaa  llaasscciiaattoo  lloo  ssppaazziioo  ppeerr  llaa  
ccoonnqquuiissttaa  ddii  uunnaa  mmeeddaagglliiaa  dd’’oorroo  nneellll’’aallll  eevveennttss,,  cchhee  mmii  mmaannccaavvaa,,  aanncchhee  ssee  ccoonn  
222255  ddii  mmeeddiiaa  ggeenneerraallee  ssuullllee  2233  ppaarrttiittee  nnoonn  èè  cchhee  qquueessttaa  mmeeddaagglliiaa  ssiiaa  ssttaattaa  ttaannttoo  
rreeggaallaattaa..  CCoonn  ii  ttrree  oorrii  ddii  PPaalleerrmmoo  hhoo  ttoottaalliizzzzaattoo  1122  mmeeddaagglliiee  ssuuii  2244  eevveennttss  ccuuii  hhoo  
ccoonnccoorrssoo  nneellllee  sseeii  eeddiizziioonnii  ddeeggllii  EESSBBCC  cchhee  mmii  hhaannnnoo  vviissttoo  iinn  ggaarraa::  uunnaa  bbeellllaa  
mmeeddiiaa  ddeell  5500%%..  
MMeegglliioo  ddii  mmee  iinndduubbbbiiaammeennttee  RRoossaarriioo  BBeelllloommoonnttee..  
NNoonn  ssoolloo  iinn  qquueessttaa  eeddiizziioonnee  èè  ssaalliittoo  ssuull  ppooddiioo  ee  ppiiùù  cchhee  mmeerriittaattaammeennttee  iinn  ttuuttttii  
qquuaattttrroo  ggllii  eevveennttss,,  ssiinnggoolloo  ((bbrroonnzzoo)),,  ddooppppiioo  ((oorroo)),,  ttrriiss  ((oorroo))  ffiinnaallee  MMaasstteerr  
((aarrggeennttoo)),,  mmaa  vvaannttaa  llaa  bbeelllleezzzzaa  ddii  oottttoo  mmeeddaagglliiee  ssuu  1122  eevveennttss,,  iinn  rraaggiioonnee  ddeeii  ttrree  
EESSBBCC  ccuuii  hhaa  ffiinnoorraa  ppaarrtteecciippaattoo,,  ccoonn  uunnaa  mmeeddiiaa  qquuiinnddii  ddeell  7755%%..  
  
AAuugguurrii  ppeerr  iill  ffuuttuurroo,,  ll’’aannnnoo  pprroossssiimmoo  aa  NNaanntteess,,  nneellllaa  NNoorrmmaannddiiaa  ffrraanncceessee..  
  
      
          EEnnrriiccoo  CCaanneevvaarrii                  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

GGAALLLLEERRIIAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA  
  

  
  
  
  
  

  II  ffiinnaalliissttii  ddeeii  33  mmaasstteerr  mmaasscchhiillii,,  ddaa  ssiinniissttrraa::
LLaa  BBiiaannccaa  ee  MMaasseettttii  ((ffaasscciiaa  BB)),,  BBeennvveennuuttii
((ffaasscciiaa  AA)),,  CCaanneevvaarrii  ee  BBeelllloommoonnttee  ((ffaasscciiaa  CC)) 

JJoohhnn  DDee  VVrriieess,,  mmiigglliioorr  
bboowwlleerr    ddeell  CCaammppiioonnaattoo,,  
rriittrraattttoo  ccoonn  llaa  ccoonnssoorrttee,,  
ssoottttoo  lloo  ssccoorree  ddeell  330000,,  
ootttteennuuttoo  ssuullllee  ppiissttee  
2233//2244  ddeell  CCeennttrroo  ddii  
BBaagghheerriiaa..  
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Canevari e Bellomonte con le 
rispettive consorti prima della 
gara d’oro del doppio fascia C 

Podio del singolo di fascia C 
da sinistra: Casperi (2°), 
Karlsson (1°) e Bellomonte (3°)

 Tris femminile: Sala, Khun e 
Matrullo, premiate dal Presidente 
della FISB Facchetti

Podio del doppio fascia B 
da sinistra:  
Nordblom-Pennanen,(1’) 
Lehkonen-Lehtinen, (3’) 
La Bianca-Pertegato (2’) 

Podio all-events fascia A: 
Benvenuti (3°) De Vriers (1°) 
e Augustin (2°) 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 

DDooppppiioo  ddii  ffaasscciiaa AA::  BBeennvveennuuttii ee
VVaannzzeellllaa  ccoonn  PPeerrtteeggaattoo  aall  cceennttrroo 
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Tris maschile: Canevari, 
La Bianca e Bellomonte 

Master femminile fascia A: 
Aviram (3^), Khun (1^) e 
Matrullo (2^) 

Doppio maschile fascia 
B:Pertegato e La Bianca 
premiati dalla Sig.ra Di 
Giallorenzo 

All-events fascia C: Pertegato 
premia il podio: Nordblom (3°) 
Canevari (1°) e Bellomonte (2°) 

La cerimonia di chiusura della bandiera 
dell’ESBC, che verrà riaperta l’anno 
prossimo in Francia 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             

             
       

             
             
             
  

All-events fascia B:  
Nielsen, La Bianca e Masetti premiati 
da Pertegato e dalla Presidente 
dell’ESBC Sig.ra Riggelssen 
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Il vice Presidente della FISB Giuseppe 
Sciascia con il “fratello” israeliano,
tifoso tedesco 

Mario Brusa e Andrea Canevari 
responsabili di gara dei centri bowling 
di Marsala e Trapani: si vede che ne 
hanno visto di tutti i colori 

CURIOSITA’ 
              
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             

       

             

             
             
             
             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo folkloristico della Valle dei 
Templi durante la cerimonia 
d’apertura dei Campionati 

Un simpatico bowler finlandese con la 
nostra supporter Annalisa Balzano 

Un portacolori della Francia, prossima
nazione  ospite dei Campionati 

La tedesca Sig.ra Vera Krakowiak (79 
anni) beniamina del pubblico con la 
medaglia d’oro del doppio fascia C 


