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                                                                                                                                                                                                                        KKeeiitthh  SSeepphhttoonn                                                                                                          

  TThhee  PPaallaaccee  CCuupp  HHaannddiiccaapp  CCuupp  wwaass  ssuuppppoorrtteedd  rreeaassoonnaabbllyy  wweellll  wwiitthh  ttwweennttyy  ppllaayyeerrss  

ttaakkiinngg  ppaarrtt..  TThhee  ccoommppeettiittiioonn  ccoommmmeenncceedd  oonn  TThhuurrssddaayy  2244tthh  aanndd  eennddeedd  wwiitthh  tthhee  FFiinnaall  oonn  

SSaattuurrddaayy  aafftteerrnnoooonn,,  2277tthh  MMaarrcchh..  TThhee  uuppddaatteedd  hhaannddiiccaapp  lliisstt  wwaass  uusseedd  ffoorr  tthhee  ccoommppeettiittiioonn..    

  

IInn  tthhee  FFiinnaall,,  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm  ((ssccrraattcchh  hhaannddiiccaapp))  wwaass  ssuucccceessssffuull  oovveerr  KKeeiitthh  SSeepphhttoonn  

((tthhrreeee  hhaannddiiccaapp))  TThhee  ggaammee  wwaass  rree--sscchheedduulleedd  ffrroomm  11440000  ttoo  mmiidd--  aafftteerrnnoooonn  aass  tthhee  sseemmiiss  

ttooookk  ppllaaccee  eeaarrlliieerr  dduuee  ttoo  tthhee  tthhee  eexxttrreemmee  hheeaatt  oonn  FFrriiddaayy,,  hheennccee  mmoovviinngg  tthheemm  ttoo  SSaattuurrddaayy..  

IItt  wwaass  ggoooodd  ttoo  sseeee  KKeeiitthh  ttaakkee  ppaarrtt  aass  hhee  hhaass  aa  ttrraauummaattiicc  ttiimmee  wwiitthh  ccaanncceerr  ooff  tthhee  tthhrrooaatt  aanndd  

uunnddeerrggoonnee  ssuurrggeerryy  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  yyeeaarr..  KKeeiitthh  hhoowweevveerr,,  oonn  tthhiiss  ooccccaassiioonn  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  tthhee  lleevveell  ooff  bboowwllss  hhee  hhaadd  ppllaayyeedd  lleeaaddiinngg  uupp  ttoo  tthhiiss  ggaammee,,  bbuutt  ssttiillll  ppllaayyeedd  ssoommee  

ggoooodd  sshhoottss..  RReegg  wwaass  iinn  aa  mmeeaann,,  ddeetteerrmmiinneedd  mmoooodd  ttaakkiinngg  tthhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  ccoommffoorrttaabbllyy..  

  

TToo  rreeaacchh  tthhee  ffiinnaallss  bbootthh  ppllaayyeerrss  hhaadd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppllaayy  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  tthheeiirr  ggaammee..  RReegg  

ppllaayyeedd  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  ppllaayyiinngg  vveerryy  wweellll  tthhiiss  sseeaassoonn..  HHeerr  ssttaarrtt  wwaass  nnoott  

ggoooodd  ffoorr  tthhiirrtteeeenn  eennddss..    SShhee  tthheenn  ffoouugghhtt  bbaacckk  bbuutt  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  ccaattcchh  uupp  wwiitthh  RReegg  wwhhoo  

wwaass  oonn  ffiirree..  KKeeiitthh  ppllaayyeedd  TToonnyy  MMuulllleenn  aanndd  aass  pprreeddiicctteedd  wwaass  aa  ttoouugghh  ggaammee..  SSccoorree  wwaass  

lleevveell  oonn  tteenntthh  eenndd  aatt  1100--1100,,  tthheenn  KKeeiitthh  ssttaarrtteedd  ttoo  ppuutt  pprreessssuurree  oonn  TToonnyy  ggooiinngg  aahheeaadd  bbyy  1188--

1100..  TToonnyy,,  ssttiillll  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ffiigghhtt  bbuutt  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  oovveerrccoommee  KKeeiitthh’’ss  lleeaadd..  

  

TThhee  qquuaalliittyy  ooff  bboowwllss  wwaass  ssuuppeerrbb  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  tthhrreeee  ddaayyss  aanndd  pprroodduucceedd  mmaannyy  eexxcciittiinngg  

ggaammeess  ffoorr  tthhee  ssuuppppoorrtteerrss  wwaattcchhiinngg..  AAss  yyoouurrss  ttrruullyy  wwaass  iinn  UUKK  mmaannyy  tthhaannkkss  ttoo  JJiimm  PPiikkee  ffoorr  

rruunnnniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn..  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd  ggaavvee  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  mmaarrkkeerrss  wwhhoo  wwiitthhoouutt,,  tthhee  

ccoommppeettiittiioonn  ccoouulldd  nnoott  hhaappppeenn  aanndd  ffoorr  aallll  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  mmeemmbbeerrss  bbootthh  ppllaayyiinngg  aanndd  

wwaattcchhiinngg..  TToo  BBrryyaann  HHuugghheess  ffoorr  ttaakkiinngg  tthhee  pphhoottooggrraapphhss..  TThhee  TTrroopphhyy  wwaass  tthheenn  pprreesseenntteedd..    

AAllll  aabboovvee  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  oouurr  ccoommppeettiittiioonn  wweebbssiittee  tthhaannkkss  ttoo  JJoohhnn  HHeennwwoorrtthh..  

hhttttpp::////wwwwww..aabbccbboowwlliinnggccoommppss..ccoomm    
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