
                                        AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  CClluubb  

          22001166  DDyyeerr  CCuupp  aanndd  AApppplleebbyy  VVaassee  RReeppoorrtt  
                                                              ((CClluubb  MMeenn’’ss  aanndd  LLaaddiieess  SSiinnggllee  CChhaammppiioonnsshhiippss))  

  

TThhee  DDyyeerr  CCuupp  aanndd  tthhee  AApppplleebbyy  VVaassee,,  MMeenn  aanndd  LLaaddiieess  SSiinngglleess  rreessppeeccttiivveellyy,,  

ccoommmmeenncceedd  oonn  aa  bbeeaauuttiiffuull  ssuunnnnyy  ddaayy  oonn  TThhuurrssddaayy  2288tthh  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  oovveerr  tthhee  wweeeekkeenndd  

uunnttiill  SSuunnddaayy  3311sstt,,  wwhheenn  tthhee  SSeemmiiss  aanndd  FFiinnaallss  wweerree  ppllaayyeedd..    

  

TThhee  CClluubb  SSiinngglleessCChhaammppiioonnss  iinn  tthhee  AApppplleebbyy  VVaassee  wwaass  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd  oovveerr  

CChhrriissttiinnee((CChhrriiss))  PPaarrkkiinnssoonn  wwiitthh  TToonnyy  MMuulllleenn  wwiinnnniinngg  oovveerr  JJooee  SSiibblleeyy  iinn  tthhee  DDyyeerr  CCuupp..    

  

AApppplleebbyy  VVaassee  FFiinnaall  ––  BBootthh  ffiinnaalliissttss  ccoonnttiinnuueedd  ppllaayyiinngg  eexxcceelllleenntt  bboowwllss  wwiitthh  CChhrriiss  

PPaarrkkiinnssoonn  ttaakkiinngg  aann  eeaarrllyy  lleeaadd  aafftteerr  ffiivvee  eennddss  aanndd  kkeeeeppiinngg  tthhee  pprreessssuurree  oonn  uunnttiill  tthhee  

ffiifftteeeenntthh  eenndd  wwhheenn  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd  wwhhoo  hhaadd  bbeeeenn  ffiigghhttiinngg  aanndd  ppllaayyiinngg  hhaarrdd  lleevveelllleedd  tthhee  

ssccoorree  aatt  1122--1122  aanndd  aaggaaiinn  oonn  tthhee  nniinneetteeeenntthh  eenndd,,  1155--1155..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  ffoorr  CChhrriiss,,  SSyyllvviiaa’’ss  

eexxppeerriieennccee  aanndd  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwoonn  tthhee  ddaayy  nnoott  aalllloowwiinngg  CChhrriiss  ttoo  ssccoorree  aaggaaiinn  wwiitthh  SSyyllvviiaa  

wwiinnnniinngg  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp..  

        

  DDyyeerr  CCuupp  FFiinnaall  ––  OOnn  ppaappeerr  iitt  wwaass  ggooiinngg  ttoo  bbee  aa  ttoouugghh  ggaammee  wwiitthh  bbootthh  ppllaayyeerrss  ggiivviinngg  

ssttrroonngg  qquuaalliittyy  ppeerrffoorrmmaanncceess  iinn  tthhee  eeaarrllyy  rroouunnddss..  TThhiiss  wwaass  aa  sstteeaaddyy  ssttaarrtt  ffoorr  bbootthh  ppllaayyeerrss  

ffoorr  eeiigghhtt  eennddss  wwiitthh  tthhee  ssccoorree  aatt  77--77..  JJooee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ffiigghhtt  aanndd  ppllaayy  hhaarrdd,,  bbuutt  TToonnyy  wwaass  iinn  

aa  mmeeaann  mmoooodd  aanndd  iinn  tthhee  eenndd  wwaass  aa  ccoommffoorrttaabbllee  wwiinnnneerr..  

  

LLaaddiieess  ffiirrsstt  SSeemmii--FFiinnaall  ––  SSyyllvviiaa  rreeaacchheedd  tthhee  ffiinnaall  bbyy  hhaavviinngg  aa  ccoonnvviinncciinngg  wwiinn  oovveerr  VViivv  

SSyykkeess  wwhhoo  aalltthhoouugghh  ppllaayyeedd  wweellll  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  ssttiiffllee  SSyyllvviiaa’’ss  wwiillll  ttoo  wwiinn..            

TThhee  ootthheerr  llaaddyy’’ss  SSeemmii--  ffiinnaall  wwaass  bbeettwweeeenn  CChhrriiss  aanndd  SSiioobbhhaann  HHeerrrriittyy..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  ffoorr  

SSiioobbhhaann  wwhhoo  hhaadd  hhaadd  aa  ssuuppeerrbb  jjoouurrnneeyy  ttoo  tthhiiss  ppooiinntt,,  ccoouullddnn’’tt  kkeeeepp  uupp  wwiitthh  CChhrriiss..              

  

TThhee  mmeenn’’ss  ffiirrsstt  SSeemmii--ffiinnaall  wwaass  bbeettwweeeenn  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd,,  wwiinnnneerr  ooff  tthhiiss  eevveenntt  iinn  22001144  

aanndd  oonnee  ooff  oouurr  FFrreenncchh  vviissiittoorrss  JJooee  SSiibblleeyy..  BBootthh  ppllaayyeedd  ccoonnssttaannttllyy  ggoooodd  qquuaalliittyy  bboowwllss..  

HHoowweevveerr,,  oonn  tthhiiss  ddaayy  tthhee  ccrreeddiitt  wweenntt  ttoo  JJooee  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthhee  pprreessssuurree  oonn  iinn  rreeaacchhiinngg  tthhee  

ffiinnaall..  

TThhee  sseeccoonndd  mmeenn’’ss  SSeemmii--FFiinnaall  wwaass  aa  rreeaallllyy  ttoouugghh  eexxcciittiinngg  ggaammee  bbeettwweeeenn  TToonnyy  aanndd  BBrryyaann  

TThhoommppssoonn..  SSccoorree  1177--1177  oonn  tthhee  ttwweennttiieetthh  eenndd..  TToonnyy  hhoowweevveerr,,  ssccrraappeedd  iinn  bbyy  tthhrreeee  sshhoottss  ttoo  

rreeaacchh  tthhee  ffiinnaall..    

    

AAllll  iinn  aallll,,  tthhee  ffoouurr  ddaayyss  wweenntt  wweellll,,  wwiitthh  tthhee  eexxcceelllleenntt  ssttaannddaarrdd  ooff  ppllaayy  bbyy  aallll..  JJoohhnn  

FFiittzzggeerraalldd,,  oouurr  CCaappttaaiinn,,  tthhaannkkeedd  eevveerryyoonnee  wwhhoo  hhaadd  ppllaayyeedd  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  vvaarriioouuss  

ggaammeess,,  tthhee  mmaarrkkeerrss,,  CCoolliinn  WWrriigghhtt  aanndd  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  ffoorr  uummppiirriinngg..  VViicc  tthheenn  eecchhooeedd  

tthheessee  tthhaannkkss  aanndd  pprreesseenntteedd  tthhee  ttrroopphhiieess  ttoo  tthhee  wwiinnnneerrss  aanndd  pphhoottooggrraapphhss  wweerree  ttaakkeenn..          

TThhiiss  rreeppoorrtt  wwiitthh  pphhoottooggrraapphhss  wwiillll  bbee  ffoouunndd  oonn  wwwwww..bboowwlliinnggaallmmeerriiaa..ccoomm  aanndd  oouurr  nneeww  

ccoommppeettiittiioonn  wweebbssiittee  hhttttpp::////wwwwww..aabbccbboowwlliinnggccoommppss..ccoomm      

    

VViicc  PPaarrssoonnss  

http://www.bowlingalmeria.com/
http://www.abcbowlingcomps.com/
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