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                                                  WWiinnnneerrss                                                                                                                                FFiinnaalliissttss  

BBeeccaauussee  ooff  tthhee  bbuussyy  ffiixxttuurreess,,  tthhiiss  ccoommppeettiittiioonn  wwaass  aa  sshhoorrtteenneedd  332211  rroouunndd--rroobbiinn  ffoorrmmaatt,,  wwhheerree  aa  tteeaamm  ooff  tthhrreeee  

ppllaayyeerrss  ppllaayy  ssiixx  eennddss  ooff  TTrriipplleess,,  ssiixx  ooff  PPaaiirrss  aanndd  ffiinnaallllyy  ssiixx  eennddss  ooff  SSiinngglleess  oovveerr  sseett  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  hhoouurrss..  IItt  wwaass  

ooppeenn  ttoo  CCaabbrreerraa,,  IInnddaalloo,,  MMoojjaaccaarr  aanndd  AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  CClluubbss..  TThhiiss  yyeeaarr  aallll  cclluubbss  wweerree  rreepprreesseenntteedd,,  ggiivviinngg  uuss  aa  

ttoottaall  ooff  ttwweennttyy--ffoouurr  tteeaammss  wwhhiicchh  wweerree  ddrraawwnn  iinnttoo  ffoouurr  ggrroouuppss  ooff  ssiixx  wwhhoo  ppllaayyeedd  oovveerr  tthhee  ttwwoo  ddaayyss  aallllooccaatteedd,,  

FFrriiddaayy  2233rrdd  aanndd  SSuunnddaayy  2255tthh..    OOnn  ccoommpplleettiioonn  wwhheenn  aallll  ggrroouuppss  hhaadd  ppllaayyeedd  tthhrreeee  ggaammeess  tthhee  wwiinnnneerrss  ooff  ggrroouupp  AA  

ppllaayyeedd  wwiinnnneerrss  ooff  ggrroouupp  BB    aanndd  lliikkeewwiissee  ggrroouuppss  CC  aanndd  DD    ttoo    ppllaayy  ooffff  iinn  tthhee  FFiinnaall..  
  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthhee  wweeaatthheerr    wwaass  nnoott  ggoooodd  oonn  tthhee  SSuunnddaayy  aanndd  hhaattss  ooffff  ttoo  eevveerryyoonnee  ssttiicckkiinngg  ttoo  tthheeiirr  ttaasskk  ddeessppiittee  

hheeaavvyy  rraaiinn  aatt  ttiimmeess..  BBeeccaauussee  ooff  tthhiiss,,  ddeellaayyss  wweerree  iinneevviittaabbllee  aanndd  wwiitthh  tthhee  cclloocckkss  ggooiinngg  bbaacckk,,  bbaadd  lliigghhtt  aanndd  

pprroossppeecctt  ooff  mmoorree  rraaiinn,,  tthhee  ffiinnaall  ccoouullddnn’’tt  bbee  ppllaayyeedd  uunnttiill  WWeeddnneessddaayy  mmoorrnniinngg  ooff    2288tthh  OOccttoobbeerr..  

  

TThhee  qquuaalliittyy  ooff  ppllaayy  wwaass  eexxcceelllleenntt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  FFiinnaall  bbeettwweeeenn  tthhee  ssttrroonngg  AAllmmeerriiaa  tteeaamm  ooff  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd,,  

CChhrriiss  EEwweerr,,  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm  aanndd  tthhee  eeqquuaallllyy  ssttrroonngg  tteeaamm  ffrroomm  IInnddaalloo,,  RRiicchhaarrdd,,  LLooiiss  SSwwaaiinnee  aanndd  RRuutthh  

CCoommppttoonn..  JJoohhnn’’ss  tteeaamm  wwoonn  tthhee  TTrriippllee  aanndd  PPaaiirrss..  AA  ffiigghhtt  bbaacckk  wwaass  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  SSiinngglleess..  RRiicchhaarrdd  SSwwaaiinnee  ttooookk  

oonn  tthhiiss  ttaasskk  aanndd  ffoouugghhtt  wweellll  ttoo  wwiinn..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  ffoorr  RRiicchhaarrdd  iitt  wwaassnn’’tt  eennoouugghh  ttoo  aalltteerr  tthhee  rreessuulltt  wwhhiicchh  wwaass    aa  

wwiinn    ffoorr  JJoohhnn,,  CChhrriiss  aanndd  RReegg  ttoo  ttaakkee  tthhee  CChhaammppiioonnsshhiipp..  

  

JJoohhnn’’ss  tteeaamm  ppllaayyeedd  tthhee  CCaabbrreerraa  wwiinnnneerrss  ooff  ggrroouupp  AA  iinn  tthhee  sseemmii--ffiinnaall..  DDaavvee  JJeennkkiinnss,,  GGiillll  aanndd    TTeerrrryy  YYoouunngg  

ppllaayyeedd  wweellll  bbuutt  ccoouullddnn’’tt  mmaannaaggee  tthhee  oonnssllaauugghhtt  bbyy  JJoohhnn’’ss  tteeaamm  wwiinnnniinngg  ccoommffoorrttaabbllyy    

JJoohhnn  aanndd  SSuuee  MMaannnnaallll  wwiitthh  BBaarrbbaarraa  RRuussccooee    ooff  ggrroouupp  CC,,  ppllaayyeedd  aa  ssttrroonngg  ggaammee  aaggaaiinnsstt  RRiicchhaarrdd  SSwwaaiinn  aanndd  tteeaamm,,  

ssccoorriinngg  wwiinnnniinngg  ssccoorreess  wwiitthh  tthhee  ppaaiirrss  aanndd  ssiinngglleess..    HHoowweevveerr  RRiicchhaarrdd  aanndd  ccoommppaannyy  wwoonn  tthhee  ttrriipplleess  aanndd  oovveerraallll  

ssccoorree..  BBootthh,,  ffiinnaalliissttss  tthheenn  hhaadd  ffoouurr  ppooiinnttss..  SShhoott  ddiiffffeerreennccee  tthheenn  ccaammee  iinnttoo  ppllaayy  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  SSwwaaiinn’’ee’’ss    aanndd  

RRuutthh  CCoommppttoonn  rreeaacchhiinngg  tthhee  ffiinnaall....  

  

II  aaddddrreesssseedd  aallll  ppllaayyeerrss  oonn  tthhee  SSuunnddaayy  eevveenniinngg  aafftteerr    tthhee  sseemmiiss  aanndd  pprreesseenntteedd  tthhee  eeqquuaall  ccaasshh    pprriizzeess  ttoo  tthhee  lloossiinngg  

tteeaammss  ooff  JJoohhnn,,  SSuuee  MMaannnnaallll  aanndd  BBaarrbbaarraa  RRuussccooee  ttooggeetthheerr  wwiitthh  DDaavvee  JJeennkkiinnss,,  TTeerrrryy  aanndd  GGiillll  YYoouunngg  aafftteerr  

aannnnoouunncciinngg  tthhaatt  tthhee  ffiinnaall  wwiillll  bbee  ppllaayyeedd  WWeeddnneessddaayy2288tthh  OOccttoobbeerr  aatt  1100aamm..  

AAfftteerr  tthhee  FFiinnaall  oonn  WWeeddnneessddaayy,,  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd,,  oouurr  CCaappttaaiinn,,  tthhaannkkeedd  tthhee  ssuuppppoorrtteerrss  ffoorr  ccoommiinngg  aanndd  mmyysseellff  ffoorr  

rruunnnniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  DDaavvee  AAlllleenn....    II  tthheenn  ccoonnttiinnuueedd  wwiitthh  mmyy  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  aallll  ppllaayyeerrss  aanndd  

hheellppeerrss  mmaakkiinngg  tthhiiss  ccoommppeettiittiioonn  ssoo  eennjjooyyaabbllee..  SSppeecciiaall  tthhaannkkss  ttoo  BBrreennddaa  TTiiddsswweellll,,  DDaavvee  AAlllleenn,,  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  

tthhee  mmaannyy  iinnvvoollvveedd  ssccoorree  ccaarrddss..  AAllssoo  dduurriinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr    DDaavvee  aassssiissttiinngg  mmee  wwiitthh  tthhee  ssccoorriinngg  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoolliinn  WWrriigghhtt  ffoorr  cchheecckkiinngg  tthhaatt    wwee  wweerree  ccoorrrreecctt  !!!!!!!!!!!!!!ttooggeetthheerr  wwiitthh    ssttaannddiinngg  bbyy  ffoorr    uummppiirriinngg    

wwhheenn  rreeqquuiirreedd..  TThhaannkkss  aallssoo  ttoo  BBrryyaann  HHuugghheess  aanndd  JJiimm  PPiikkee  ffoorr  eennssuurriinngg  eeqquuiippmmeenntt  wwaass    aavvaaiillaabbllee  aanndd  

mmaaiinnttaaiinniinngg  ppllaayyiinngg  ccoonnddiittiioonnss  oonn  tthhee  ccaarrppeett..  WWeerree  ggoooodd..  TThhee  TTrroopphhyy  wwaass  tthheenn    pprreesseenntteedd  wwiitthh  ccaasshh  pprriizzeess  ttoo  

tthhee  wwiinnnneerrss  aanndd  rruunnnneerrss  uupp  aanndd  pphhoottooggrraapphhss  ttaakkeenn  bbyy  yyoouurrss  ttrruullyy..  

  

NNeexxtt  yyeeaarr  aafftteerr  ppooppuullaarr  rreeqquueessttss  wwee  wwiillll  bbee  ppllaayyiinngg  tthhiiss  ccoommppeettiittiioonn  oovveerr  tthhrreeee  ddaayyss  aass  aa  ccoommpplleettee  rroouunndd--rroobbiinn  

eevveenntt  wwhheerree  eevveerryyoonnee  ppllaayyss  eeaacchh  ootthheerr  iinn  tthheeiirr  ggrroouuppss..    TThhee  ddaatteess  aarree  ccuurrrreennttllyy  aa  pprroobblleemm  aass  IInnddaalloo  aarree  rruunnnniinngg  

aann  IInnvviittaattiioonn  FFoouurrss  oonn  tthhee  ssaammee  ddaatteess  aass  oouurr  pprrooggrraammmmeedd  ffiixxttuurree  ddaattee  ffoorr  tthhee  332211  CChhaalllleennggee  CCuupp..    AAss  tthhiiss  

ccoommppeettiittiioonn  iiss  vveerryy  ppooppuullaarr  wwiitthh  IInnddaalloo  mmeemmbbeerrss  II,,  iitt  wwiillll  bbee  aa  hhaarrdd  cchhooiiccee  ttoo  wwhhaatt  ccoommppeettiittiioonn  tthheeyy    wwoouulldd  lliikkee  

ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn..  

VViicc  PPaarrssoonnss  

CCoommppeettiittiioonn  sseeccrreettaarryy  



    

  

  

  

    

  

    

  

    

  


