
 

 

               

                        WWiinnnneerr::  LLiinnddaa  BBuurrggeessss                                                                    FFiinnaalliissttss::  MMaannddyy  HHaarrrriiss  aanndd  LLiinnddaa  BBuurrggeessss  

                                            22001177  NNoonn--  WWiinnnneerrss  SSiinngglleess  CCuupp  RReeppoorrtt    

TThhee  NNoonn--  WWiinnnneerrss  SSiinngglleess  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  22001177  aauuttuummnn  ccoommppeettiittiioonnss..  TThhee  NNoonn--  WWiinnnneerrss’’  CCuupp  

iiss  ffoorr  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  wwoonn  aa  ssiinngglleess  ccoommppeettiittiioonn  hheerree  iinn  SSppaaiinn  oorr  UUKK  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  

ffiivvee  yyeeaarrss..  IItt  wwaass  eennccoouurraaggiinngg  tthhaatt  ssiixxtteeeenn  mmeemmbbeerrss  eenntteerreedd..  SSoommee  ooff  oouurr  mmoosstt  aaccccoommpplliisshheedd  nneeww  

aanndd  nnoott  ssoo  nneeww  ppllaayyeerrss  ttooookk  ppaarrtt..  IItt  llooookkeedd  oonn  ppaappeerr  ttoo  bbee  aa  vveerryy  ggoooodd  ccoommppeettiittiivvee  ccoommppeettiittiioonn  

aanndd  pprroovveedd  ttoo  bbee  ssoo..  

TThhee  ccoommppeettiittiioonn  ttooookk  tthhrreeee  ddaayyss  ttoo  ccoommpplleettee,,  ssttaarrttiinngg  oonn  MMoonnddaayy  99tthh  wwiitthh  tthhee  ffiinnaall  ttaakkiinngg  

ppllaaccee  oonn  TThhuurrssddaayy  1122tthh  OOccttoobbeerr  aafftteerrnnoooonn..  TThhee  wweeaatthheerr  wwaass  hhoott,,  nnoo  wwiinndd,,  wwiitthh  tthhee  ssuunn  

sshhiinniinngg..  TThhoossee  ttaakkiinngg  ppaarrtt  ppuutt  uupp  ssoommee  ttrreemmeennddoouuss  ppeerrffoorrmmaanncceess..  

IInn  tthhee  sseemmii  --ffiinnaallss  LLiinnddaa  BBuurrggeessss  lloossiinngg  ffiinnaalliisstt  iinn  22001166  aaggaaiinnsstt  TToonnyy  LLeeaarr  wwaass  ggrreeaatt  ttoo  

wwaattcchh  wwhheenn  TToonnyy  sseeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  tthhee  ggaammee  wwrraappppeedd  uupp  wwiinnnniinngg  aatt  tthhee  ttiimmee  1188--1133  oonn  tthhee  

tteenntthh  eenndd  aanndd  ggooiinngg  ccoonnffiiddeennttllyy  ffoorrwwaarrdd..  LLiinnddaa  tthheenn  ssttaarrtteedd  ppllaayyiinngg  hheerr  ‘‘AA’’  ggaammee  ssccoorriinngg  

wweellll  aanndd  mmaattcchhiinngg  TToonnyy  uunnttiill  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh  eenndd  wwhheenn  ssccoorreess  wweerree  lleevveell  aatt  1199--1199  

ffiinniisshhiinngg  ooffff  wwiitthh  aa  bbrreeaatthhttaakkiinngg  ttwwoo  eennddss  wwhheenn  LLiinnddaa  ssccoorreedd  ttwwiiccee  aatt  ttwwoo  sshhoottss  eeaacchh  

wwiinnnniinngg  tthhee  ggaammee  2211--1199..  

TThhee  ootthheerr  sseemmii  ffeeaattuurreedd  ttwwoo  nneewwiisshh  bboowwlleerrss  wwhhoo  hhaavvee  oonnllyy  bbeeeenn  ppllaayyiinngg  bboowwllss  ffoorr  aa  

sshhoorrtt  ppeerriioodd..  SStteepphheenn  BByyaatttt  ((SStteevvee))  aaggaaiinnsstt  ppeettiittee  MMaannddyy  HHaarrrriiss..  BBootthh  hhaadd  ppllaayyeedd  wweellll  uupp  

ttoo  tthhiiss  ppooiinntt  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  ssoo  dduurriinngg  tthhiiss  ggaammee..  TThhee  lleeaadd  cchhaannggiinngg  sseevveerraall  ttiimmeess  wwiitthh  tthhee  

ssccoorree  oonn  tthhee  ttwweennttiieetthh  eenndd  1155--1155..  MMaannddyy  tthheenn  ppuutt  tthhee  ffiinnaall  pprreessssuurree  wwiinnnniinngg  tthhee  sseemmii  2211--

1166..  

  

TThhee  FFiinnaall,,  tthhee  ffiirrsstt  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhiiss  ccoommppeettiittiioonn  ffeeaattuurriinngg  ttwwoo  llaaddiieess  aanndd  vveerryy  

ccoommppeetteenntt  llaaddiieess  tthheeyy  wweerree..  BBootthh  ppllaayyeedd  wweellll,,  bbuutt  uunnffoorrttuunnaatteellyy  ffoorr  MMaannddyy,,  LLiinnddaa  wwaass  

ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  nnoott  rreeppeeaatt  22001166  wwhheenn  sshhee  lloosstt  ttoo  CChhrriiss  PPaarrkkiinnssoonn..  MMaannddyy  ffoouugghhtt  hhaarrdd  bbuutt  

tthhiiss  wwaass  LLiinnddaa’’ss  ddaayy  wwiinnnniinngg  2211--99..  

  
OOnn  ccoommpplleettiioonn,,  oouurr  CCaappttaaiinn,,  JJoohhnn  FFiittzzggeerraalldd  tthhaannkkeedd  aallll  ppllaayyeerrss  tthhaatt  hhaadd  ttaakkeenn  ppaarrtt,,  tthhee  vveerryy  

ggoooodd  ssuuppppoorrtt  wwaattcchhiinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn,,  tthhee  aassssiissttaannccee  wwiitthh      ggrreeeenn  pprreeppaarraattiioonn  nnoott  ffoorrggeettttiinngg  tthhee  

mmaarrkkeerrss      wwhhoo  wwiitthhoouutt,,  wwee  ccoouullddnn’’tt  rruunn  tthhee  eevveenntt..  HHee  tthheenn  pprreesseenntteedd  tthhee  TTrroopphhyy  ttoo  LLiinnddaa  

BBuurrggeessss..  TThhaannkkss  ttoo  VViicc  PPaarrssoonnss  ddooiinngg  hhiiss  uussuuaall  pphhoottooggrraapphh  wwoorrkk  
  

VViicc  PPaarrssoonnss  --  AABBCC  PPrreessss  OOffffiicceerr  

  



    

    
  


