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WWiinnnneerrss::  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd//JJoohhnn  BBuurrggeessss        FFiinnaalliissttss::RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm//  PPaatt  DDeeaaccoonn  

                                                                                                                                                                JJoohhnn  BBuurrggeessss//  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd  

  

TThhee  AArrtthhuurr  PPiinnnn  DDrraawwnn  PPaaiirr’’ss  ccoommppeettiittiioonn  ssuuppppoorrtteedd  wweellll  wwaass  ppllaayyeedd  ffrroomm  TThhuurrssddaayy  

3311sstt  OOccttoobbeerr  uunnttiill  SSuunnddaayy  33rrdd  NNoovveemmbbeerr  wwhheenn  tthhee  ffiinnaall  wwaass  ppllaayyeedd..  

WWiinnnneerrss  wweerree  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd  aanndd  JJoohhnn  BBuurrggeessss    oovveerr  RReegg    BBiirrmmiinngghhaamm    aanndd  PPaatt  

DDeeaaccoonn  

  

TThhee  FFiinnaall  wwaass  aallwwaayyss  ggooiinngg  ttoo  bbee  aann  iinntteerreessttiinngg,,  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  pprroovveedd  

ttoo  bbee  ssoo..  AAllll  wwhhoo  wwaattcchheedd  tthhiiss  wwoouulldd  aaggrreeee  tthhiiss  wwaass  aarrgguuaabbllyy    tthhee  mmoosstt  eexxcciittiinngg  AArrtthhuurr  

PPiinnnn  FFiinnaall  eevveerr..    SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd    aanndd  JJoohhnn  BBuurrggeessss    ssttaarrtteedd    wweellll  oovveerr  tthhee  ffiirrsstt    ffoouurr  

eennddss,,  tthheenn  uunnffoorrttuunnaatteellyy  ddrrooppppeedd  ssiixx  sshhoottss  oonn  tthhee  nneexxtt  eenndd  ggiivviinngg    RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm  aanndd  

PPaatt  DDeeaaccoonn  aa  ggoooodd  lleeaadd  ooff  99--66..  NNeexxtt  ttwwoo  eennddss  wweerree  wwoonn  bbyy  SSyyllvviiaa  aanndd  JJoohhnn..  bbuutt  tthheenn  

tthheeyy  ddrrooppppeedd  aannootthheerr  bbiigg  ssccoorree  ooff  sseevveenn  sshhoottss  ggiivviinngg    RReegg  aanndd  PPaatt  ccoommmmaannddiinngg  lleeaadd    ooff  

tteenn  sshhoottss  wwiitthh  ssccoorree    1166--66..  TThhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn    ooff  SSyyllvviiaa  aanndd  JJoohhnn    sshhoowweedd  dduurriinngg  tthhee  nneexxtt    

eeiigghhtt  eennddss    ggooiinngg  aahheeaadd  1188--1177  oonn  tthhee  ssiixxtteeeenntthh  eenndd..  TThhee  ssccoorree  lleevveelllleedd  1188--1188  oonn  tthhee  

sseevveenntteeeenntthh  eenndd,,  aallll  ttoo  ppllaayy  ffoorr  oonn  tthhee  llaasstt  eenndd    FFiirrssttllyy  JJoohhnn  ddrreeww  sshhoott  tthheenn  PPaatt  bbeetttteerreedd  
iitt  ddrraawwiinngg  sshhoott  99  iinncchheess  bbeehhiinndd  tthhee  jjaacckk,,  SSyyllvviiaa  tthheenn  ggoott  sshhoott  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  ffrroonntt  ooff  
tthhee  jjaacckk..  RReegg  tthheenn  ,,wwiitthh  hhiiss  llaasstt  wwoooodd,,  ccaammee  iinn  nnuuddggeedd  SSyyllvviiaa  ss  wwoooodd  ttoo  wwiitthhiinn    aa  
qquuaarrtteerr  ooff  aann  iinncchh  ooff  tthhee  jjaacckk  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  wwoooodd  ddrrooppppiinngg  ttoo  wwiitthhiinn  aa  hhaallff  iinncchh..  
SSyyllvviiaa  ddiiddnn''tt  bboowwll  hheerr  llaasstt  wwoooodd  aanndd  tthhaatt''ss  hhooww    cclloossee  iitt  wwaass..  AAbbssoolluutteellyy    ffaannttaassttiicc..  
  

IInn  tthhee  sseemmii--ffiinnaallss  SSyyllvviiaa    aanndd  JJoohhnn  hhaadd  aa  ggoooodd    ggaammee  wwiinnnniinngg  oovveerr    JJiimm  PPiikkee  aanndd  CChhrriiss  

BBrroowwnn..  TThhee  ootthheerr  RReegg  aanndd  PPaatt  bbeeaatt    AAddrriiaann  DDaavviiss  aanndd  NNiiggeell  RRuusshhttoonn..  

  

OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  oouurr  CCaappttaaiinn,,  CChhrriiss  BBrroowwnn  tthhaannkkeedd  TToonnyy  LLeeaarr  ffoorr  

rruunnnniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn,,  eevveerryyoonnee  wwhhoo  hhaadd  mmaaddee  tthhee  eeffffoorrtt  ttoo    ppllaayy  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  

ggaammee,,  BBrryyaann  HHuugghheess  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ggrreeeenn..  HHee  tthheenn    aasskkeedd  tthhee  ssppoonnssoorr  ooff  tthhee  

AArrtthhuurr  PPiinnnn,,  PPeeggggyy  PPiinnnn  ttoo  pprreesseenntt    tthhee  ttrroopphhyy  ttoo  tthhee  wwiinnnneerrss..  YYoouurrss  ttrruullyy  tthheenn    ttooookk  tthhee  

pphhoottooggrraapphhss  wwhhiicchh  yyoouu  wwiillll  sseeee  oonn  oouurr  wweebbssiittee..    

  

VViicc  PPaarrssoonnss  ––  PPrreessss  SSeeccrreettaarryy--DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann  



    

  


