
 

                                  

      WWiinnnneerr::  BBrryyaann  TThhoommppssoonn  wwiitthh  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd                    RRuunnnneerr  uupp::    JJoohhnn  BBuurrggeessss  wwiitthh  BBrryyaann  

                                            22001144  NNoonn  WWiinnnneerrss  SSiinngglleess  CCuupp  RReeppoorrtt    

TThhee  NNoonn  WWiinnnneerrss  SSiinngglleess  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  22001155  aauuttuummnn  ccoommppeettiittiioonnss  ffoorr  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  

hhaavvee  nnoott  wwoonn  aa  ssiinngglleess  ccoommppeettiittiioonn  hheerree  iinn  SSppaaiinn  oorr  UUKK  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  IItt  wwaass  

eennccoouurraaggiinngg  tthhaatt  ttwweennttyy  eeiigghhtt  mmeemmbbeerrss  eenntteerreedd..  SSoommee  ooff  oouurr  mmoosstt  aaccccoommpplliisshheedd  ppllaayyeerrss  ttooookk  

ppaarrtt  ttooggeetthheerr  wwiitthh  nneeww  iimmpprroovveedd  ppllaayyeerrss..  IItt  llooookkeedd  oonn  ppaappeerr  ttoo  bbee  aa  vveerryy  ggoooodd  ccoommppeettiittiivvee  

ccoommppeettiittiioonn  aanndd  pprroovveedd  ttoo  bbee  ssoo..  

TThhee  ccoommppeettiittiioonn  ttooookk  tthhrreeee  ddaayyss  ttoo  ccoommpplleettee  wwiitthh  tthhee  ffiinnaall  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonn  SSuunnddaayy  

aafftteerrnnoooonn  ooff  1111tthh  OOccttoobbeerr  iinn  iiddeeaall  ccoonnddiittiioonnss,,  wwiitthh  tthhee  ssuunn  sshhiinniinngg  aanndd  jjuusstt  aa  lliittttllee  wwiinndd..  

TThhoossee  ttaakkiinngg  ppaarrtt  ppuutt  uupp  ssoommee  ttrreemmeennddoouuss  ppeerrffoorrmmaanncceess  rreessuullttiinngg  iinn  oonnee  ooff  tthhee  cclloosseesstt  

NNoonn  WWiinnnneerrss  FFiinnaallss  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  wwiittnneesssseedd  bbyy  mmaannyy  mmeemmbbeerrss  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  

ooccccaassiioonn..  

TThhee  ffiinnaalliissttss  wweerree  JJoohhnn  BBuurrggeessss  wwhhoo  hhaadd  ssoommee  ggoooodd  rreessuullttss  iinn  tteeaamm  ccoommppeettiittiioonnss  iinn  UUKK  

pprriioorr  ttoo  sseettttlliinngg  ddoowwnn  tthhiiss  yyeeaarr  iinn  SSppaaiinn  hhaavviinngg  ppuurrcchhaasseedd  aa  nneeww  hhoommee..  HHiiss  ooppppoonneenntt  wwaass  

aa  vveerryy  eexxppeerriieennccee  BBrryyaann  TThhoommppssoonn  wwhhoo  bboowwlleedd  mmaannyy  yyeeaarrss  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  

BBootthh  ppllaayyeerrss  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  tthheeiirr  uussuuaall  vveerryy  rreellaaxxeedd  mmaannnneerr  wwee  aarree  uusseedd  ttoo  sseeeeiinngg..  BBrryyaann  

wwaass  aahheeaadd  77--33  aafftteerr  ssiixx  eennddss..  JJoohhnn  ssttuucckk  ttoo  tthhee  jjoobb  aanndd  lleevveelllleedd  tthhee  ssccoorree  1111--1111  oonn  tthhee  

tthhiirrtteeeenntthh  eenndd..  BBrryyaann  kkeepptt  tthhee  pprreessssuurree  oonn  aanndd  wwaass  aahheeaadd  aafftteerr  nniinneetteeeenn  eennddss  1155--1144..  AA  

ssuuppeerrbb  nneexxtt  eenndd,,  wwhheenn  JJoohhnn  wweenntt  aahheeaadd  1177--1155  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  ssccoorriinngg  tthhrreeee  sshhoottss..  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy  ffoorr  JJoohhnn  hhee  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhiiss  lleeaadd  aanndd  BBrryyaann  ccoonnttiinnuueedd  iinn  hhiiss  

uussuuaall  ppoossiittiivvee  wwaayy  ttaakkiinngg  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp  2211--1188  

IItt  wwoouulldd  bbee  wwrroonngg  nnoott  ttoo  mmeennttiioonn  tthhee  lloossiinngg  sseemmii--ffiinnaalliissttss..  TThhee  oonnllyy  llaaddyy  rreemmaaiinniinngg  iinn  tthhee  

ccoommppeettiittiioonn,,  CCaarrooll  RRoobbeerrttss,,  hhaadd  ppllaayyeedd  ssoo  wweellll  iinn  eeaarrlliieerr  rroouunnddss  aanndd  wwaass  aannxxiioouuss  ttoo  ddoo  wweellll  mmeett  aa  

ddeetteerrmmiinneedd  JJoohhnn  BBuurrggeessss,,  wwhhoo  iinn  tthhee  eenndd  hhaadd  aa  ccoommffoorrttaabbllee  wwiinn..  BBrryyaann  TThhoommppssoonn  mmeett  KKeeiitthh  

SSeepphhttoonn  wwhhoo  aaggaaiinn  hhaadd  ppllaayyeedd  vveerryy  ggoooodd  bboowwllss  ttoo  rreeaacchh  tthhiiss  ssttaaggee..  KKeeiitthh  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ppllaayy  wweellll,,  

bbuutt  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  ssuupppprreessss  BBrryyaann’’ss  wwiillll  ttoo  wwiinn..  

OOnn  ccoommpplleettiioonn  II  tthhaannkkeedd  aallll    ppllaayyeerrss  tthhaatt  hhaadd  ttaakkeenn  ppaarrtt  ,,  tthhee  vveerryy  ggoooodd  ssuuppppoorrtt    wwaattcchhiinngg  tthhee  

ccoommppeettiittiioonn,,  tthhee    aassssiissttaannccee    II  hhaadd  wwiitthh  uummppiirriinngg  aanndd  ggrreeeenn  pprreeppaarraattiioonn  nnoott  ffoorrggeettttiinngg  tthhee  mmaarrkkeerrss      

wwhhoo  wwiitthhoouutt,,  wwee  ccoouullddnn’’tt  rruunn  tthhee  eevveenntt..  OOuurr  CCaappttaaiinn  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd  tthheenn  eecchhooeedd  mmyy  ccoommmmeennttss  

aanndd  pprreesseennttiinngg  tthhee  TTrroopphhyy  ttoo  BBrryyaann..  
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