
                                        

        

                                          AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  CClluubb  

  

                               

  MMeenn’’ss  WWiinnnneerr  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn                                                                                                  LLaaddiieess  WWiinnnneerr  SSiioobbhhaann  HHeerrrriittyy  

                        22001177  DDyyeerr  CCuupp  aanndd  AApppplleebbyy  VVaassee  RReeppoorrtt  
                                                              ((CClluubb  MMeenn’’ss  aanndd  LLaaddiieess  SSiinnggllee  CChhaammppiioonnsshhiipp))  

  
TThhee  DDyyeerr  CCuupp  aanndd  tthhee  AApppplleebbyy  VVaassee,,  MMeenn  SSiinngglleess  ccoommmmeenncceedd  oonn  TThhuurrssddaayy  22nndd  wwiitthh  

pprreelliimmiinnaarryy  rroouunnddss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  bbootthh  mmeenn  aanndd  llaaddiieess  ss  ssiinngglleess  oonn  FFrriiddaayy  33rrdd  rreeaacchhiinngg  tthhee  SSeemmiiss  

oonn  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg  ooff  55tthh      FFeebbrruuaarryy..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  aass  tthhee  wweeaatthheerr  wwaass  vveerryy,,  vveerryy  wwiinnddyy  tthhee  

ffiinnaallss  wweerree  rree--sscchheedduulleedd  ffoorr  WWeeddnneessddaayy  mmoorrnniinngg  tthhee  88tthh  FFeebbrruuaarryy..  

  

TThhee  CClluubb  SSiinngglleess  CChhaammppiioonnss  iinn  tthhee  LLaaddiieess  FFiinnaall,,  AApppplleebbyy  VVaassee  wwaass  SSiioobbhhaann  HHeerrrriittyy  oovveerr  

MMaannddyy  HHaarrrriiss  wwiitthh  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  wwiinnnniinngg  oovveerr  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd  iinn  tthhee  MMeenn’’ss  FFiinnaall,,  DDyyeerr  CCuupp..    

  

AApppplleebbyy  VVaassee  FFiinnaall  ––  AAlltthhoouugghh  bbootthh  ffiinnaalliissttss  ppllaayyeedd  wweellll  ttoo  rreeaacchh  tthhiiss  ssttaaggee  tthhee  ffiinnaall  wwaass  aa  

ddiissaappppooiinnttmmeenntt  ffoorr  oouurr  nneeww,,  bbuutt  vveerryy  ccaappaabbllee  MMaannddyy  HHaarrrriiss,,  wwhhoo  ffoouunndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoonnttaaiinn  tthhee  

oonnssllaauugghhtt  ooff  SSiioobbhhaann  HHeerrrriittyy  wwiinnnniinngg  ccoommffoorrttaabbllyy..  SSiioobbhhaann  hhaadd  bbeeaatteenn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  wwiinnnneerr  SSyyllvviiaa  

PPrriittcchhaarrdd  aanndd  MMaannddyy  bbeeaatt  CChhrriissttiinnee  PPaarrkkiinnssoonn,,  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ffiinnaalliisstt  ttoo  ggeett  ttoo  tthhee  ffiinnaall..  

        

  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  wwiitthh  tthhee  ssccoorreess  

vveerryy  cclloossee  wwiitthh  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  aa  ccoouuppllee  ooff  ppooiinnttss  aahheeaadd..  KKeenn  ccoonnttiinnuueedd    pprreessssuurriizziinngg  ccooooll  aanndd  

ccaallmm,,  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd..  JJoohhnn  hhoowweevveerr  ffoouugghhtt  wweellll  bbuutt  ccoouullddnn’’tt  ggeett  aahheeaadd  wwiitthh  KKeenn  wwiinnnniinngg  wwiitthh  aa  

ccrreeddiibbllee  2211--1166..    

    

AAllll  iinn  aallll,,  tthhee  ffiivvee  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  wwhhoo  

wwiitthhoouutt  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  ccoouullddnn’’tt  ttaakkee  ppllaaccee,,  JJiimm  PPiikkee  aanndd  BBrryyaann  HHuugghheess  wwhhoo  ddiidd  aa  ggrraanndd  jjoobb  

ccaarriinngg  ffoorr  tthhee  ccaarrppeett  ddeessppiittee  bbaadd  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ffiinnaallllyy  CCoolliinn  WWrriigghhtt  ffoorr  uummppiirriinngg  tthhee  

ffiinnaall....  TToonnyy  LLeeaarr  tthheenn  pprreesseenntteedd  tthhee  ttrroopphhiieess  aanndd  pphhoottooggrraapphhss  wweerree  ttaakkeenn  TThhiiss  rreeppoorrtt  wwiitthh  

pphhoottooggrraapphhss  wwiillll  bbee  ffoouunndd  oonn  wwwwww..bboowwlliinnggaallmmeerriiaa..ccoomm        

    

VViicc  PPaarrssoonnss  
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