
                                                     

                                     COSTA ALMERIA LAWN BOWLS                                                                                                                             

                                                    22001155  CCAALLBB  FFoouurrss  KKnnoocckkoouutt  CCoommppeettiittiioonn    

  
                                                                        WWiinnnneerrss                                                                                                              FFiinnaalliissttss  

  

                                                                          
                                                

TThhiiss  yyeeaarr  tthhee  CCAALLBB  FFoouurrss  wwaass  oonnllyy  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  ssiixxtteeeenn  tteeaammss  ttaakkiinngg  ppaarrtt  ffrroomm  IInnddaalloo,,  CCaabbrreerraa  aanndd  

AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  cclluubb..  AAnn  uunnuussuuaall  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  iinnssuurraannccee  pprroobblleemmss  ccaauusseedd  aa  rreesscchheedduulliinngg  wwhheenn  iitt  wwaass  

ddeecciiddeedd  aallll  ggaammeess  wweerree  ppllaayyeedd  aatt  AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  CClluubb  aappaarrtt  ffrroomm  oonnee  ggaammee  sscchheedduulleedd  aatt  CCaabbrreerraa  aaggaaiinnsstt  aann  

AAllmmeerriiaa  ffoouurr..    

TThhiiss  wwaass  ccaanncceelllleedd  aafftteerr  PPaauull  AAbbeell,,  oonnee  ooff  tthhee  CCaabbrreerraa  ppllaayyeerrss  hhaadd  aa  hhoorrrriiffiicc  aacccciiddeenntt  tthhee  pprreevviioouuss  eevveenniinngg  

ttrryyiinngg  ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  lliigghhttiinngg  ooff  aa  lloogg  ffiirree  aanndd  rreecceeiivveedd  tthhiirrdd  ddeeggrreeee  bbuurrnn  ffrroomm  aa  ‘‘bbllooww  bbaacckk’’..  HHee  iiss  ccuurrrreennttllyy  

iinn  aa  GGrraannaaddaa  hhoossppiittaall  aanndd  mmaayy  hhaavvee  ttoo  ggoo  ttoo  SSeevviillllee..  II  aamm  ssuurree  yyoouu  wwiillll  aallll  bbee  tthhiinnkkiinngg  ooff  hhiimm  aanndd  wwiisshhiinngg  hhiimm  aa  

ffaasstt  aanndd  ssuucccceessssffuull  rreeccoovveerryy..        

  

TThhee  ccoommppeettiittiioonn  bbeeggaann  wwiitthh  tthhee  ffiirrsstt  rroouunndd  oonn  tthhee  FFrriiddaayy  44tthh  DDeecceemmbbeerr  aanndd  tthheenn  pprroocceeeeddeedd  wwiitthh  tthhee  qquuaarrtteerr--

ffiinnaallss  oonn  SSaattuurrddaayy  aafftteerrnnoooonn  55tthh  ccoommpplleettiinngg  SSuunnddaayy  66tthh  wwiitthh  SSeemmii--ffiinnaallss  aanndd  FFiinnaall..    

WWiinnnneerrss  wweerree  JJoohhnn  aanndd  CChhrriissttiinnaa  FFiittzzggeerraalldd,,  CChhrriiss  EEwweerr,,  MMaauurreeeenn  OOHHaarraa  RRuunnnneerrss  uupp  wwaass  aannootthheerr  AAllmmeerriiaa  

tteeaamm  ffrroomm  WWaayynnee  RRoobbeerrttss,,  CChhrriiss  PPaarrkkiinnssoonn,,  AAuussttiinn  CCrriillllyy  aanndd  JJoohhnn  HHeennwwoorrtthh  

    

TThhee  FFiinnaall  ttooookk  ppllaaccee  oonn  aa  ssuunnnnyy  bbuutt  vveerryy  ccoolldd  ddaayy..  TThhee  pprreeddiiccttiioonn  wwaass  iitt  wwoouulldd  bbee  aa  cclloossee  ggaammee  aanndd  ttoo  ssoommee  

eexxtteenntt  iitt  wwaass..  AA  ggaammee  ooff  ttwwoo  hhaallvveess  wwhheenn  WWaayynnee’’ss  tteeaamm  ssttaarrtteedd  eexxttrreemmeellyy  wweellll  ggooiinngg  1144--44  aahheeaadd  aatt  tthhee  hhaallff  

wwaayy  ssttaaggee..  FFrroomm  tthhee  nniinntthh  eenndd  JJoohhnn’’ss  tteeaamm  sseettttlleedd  ddoowwnn  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ppuutt  pprreessssuurree  oonn  lleevveelliinngg  tthhee  ssccoorree  oonn  

tthhee  ffoouurrtteeeenntthh  eenndd  1155--1155..  TThheeyy  wweerree  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  wwiinn  bbyy  aalllloowwiinngg  WWaayynnee  aanndd  tteeaamm  ttoo  ssccoorree  oonnllyy  oonnee  mmoorree  

sshhoott  ttaakkiinngg  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp1199--1166..    

  

TThhee  lloossiinngg  sseemmii--ffiinnaalliissttss  wwhhoo  ppllaayyeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  wwiinnnneerrss  wweerree  ssttrroonngg  tteeaammss  ffrroomm  AAllmmeerriiaa  BB..CC..  AAllaann  aanndd  PPaatt  

DDeeaaccoonn,,  VViivv  aanndd  KKeenn  SSyykkeess..  AAggaaiinnsstt  tthhee  rruunnnneerrss  uupp  aallssoo  ffrroomm  AAllmmeerriiaa  wweerree  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm,,  CCoolliinn  WWrriigghhtt,,  

TToonnyy  aanndd  MMaarryy  MMuulllleenn..      

  

AAfftteerr  tthhee  ggaammee  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd,,oouurr  ccaappttaaiinn,,  tthhaannkkeedd  aallll  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn,,  yyoouurrss  ttrruullyy  aanndd  JJiimm  PPiikkee  

ffoorr  rruunnnniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn..  II  tthheenn  eecchhooeedd  wwhhaatt  JJoohhnn  hhaadd  ssaaiidd  aanndd  iinnvviitteedd  CCAALLBB  TTrreeaassuurreerr,,  MMaallccoollnn  SSmmaallllffiieelldd  

ttoo  pprreesseenntt  tthhee  TTrroopphhyy  aanndd  PPrriizzeess  ttoo  tthhee  FFiinnaalliissttss..    

    

    

VViicc  PPaarrssoonnss  

CCAALLBB  PPrreessss  OOffffiicceerr  

  



  

  

  


