
                                        

        

                                                    AAllmmeerriiaa  BBoowwlliinngg  CClluubb  

  

                                
LLaaddiieess  WWiinnnneerr::  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd                                            MMeenn’’ss  WWiinnnneerr::  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  

    22002200  DDyyeerr  CCuupp  aanndd  AApppplleebbyy  VVaassee  RReeppoorrtt                                              
((CClluubb  MMeenn’’ss  aanndd  LLaaddiieess  SSiinnggllee  CChhaammppiioonnsshhiipp))  

TThhee  DDyyeerr  CCuupp  aanndd  tthhee  AApppplleebbyy  VVaassee  CClluubb  CChhaammppiioonnsshhiipp  SSiinngglleess  ccoommmmeenncceedd  oonn  TThhuurrssddaayy  

3300tthh  wwiitthh  pprreelliimmiinnaarryy  rroouunnddss  ffoorr  tthhee  mmeenn,,  ffoolllloowweedd  bbyy  bbootthh  mmeenn,,  DDyyeerr  CCuupp  aanndd  llaaddiieess,,  AApppplleebbyy  

VVaassee  oonn  FFrriiddaayy3311sstt,,    rreeaacchhiinngg  tthhee  SSeemmii--ffiinnaallss  oonn  SSaattuurrddaayy  aafftteerrnnoooonn  11sstt  FFeebbrruuaarryy..  TThhee  FFiinnaallss  

ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonn  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg  22nndd  FFeebbrruuaarryy..  

TThhee  wweeaatthheerr  wwaass  ggrreeaatt  aanndd  wwhhaatt  aa  ffeeaasstt  ooff  eexxcceelllleenntt,,  eexxcciittiinngg,,    pprrooffeessssiioonnaall  ,,  bboowwlliinngg  ttooookk  ppllaaccee  

oovveerr  aallll  tthheessee  ccoommppeettiittiioonnss..  TThhee  ssuuppppoorrtt  aass  uussuuaall  wwaass  vveerryy  ggoooodd..    

  

TThhee  CClluubb  SSiinngglleess  CChhaammppiioonn  iinn  tthhee  LLaaddiieess  FFiinnaall,,  AApppplleebbyy  VVaassee  wwaass  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd  oovveerr  

ddeeffeennddiinngg  CChhaammppiioonn  CCaatthh  PPaattrriicckk..  TThhee  rruunnnneerr  uupp  llaasstt  yyeeaarr  ooff  DDyyeerr  CCuupp,,  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  hhaadd  

aann  eeppiicc  ccoommppeettiittiioonn    wwiinnnniinngg  aaggaaiinnsstt  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm..  

..      

AApppplleebbyy  VVaassee  FFiinnaall  ––  CCaatthh  PPaattrriicckk  hhaadd  aa  bbaadd  ddaayy  ssttaarrttiinngg  sslloowwllyy..  SSyyllvviiaa  PPrriittcchhaarrdd  wwaass  oonn  ffiirree  

aanndd  aalltthhoouugghh  CCaatthh  ffoouugghhtt  wweellll  ssccoorriinngg  ggoooodd  sshhoottss  SSyyllvviiaa    nneevveerr  lleett  hheerr  ggeett  iinn  ffrroonntt  bbuutt  CCaatthhss  

ppeerrsseevveerraannccee  ffiigghhttiinngg  hhaarrdd  ttoo  lleevveell  tthhee  ssccoorree  2200--2200  oonn  tthhee  ttwweennttyy--sseevveenntthh  eenndd..  TThhee  eenndd  wwaass  

eexxcciittiinngg  ttoo  wwaattcchh  wwiitthh  SSyyllvviiaa  ttaakkiinngg  tthhee  cchhaammppiioonnsshhiipp..  

DDyyeerr  CCuupp  FFiinnaall  ––  TThhiiss  wwaass  ggooiinngg  ttoo  bbee  aa  ttoouugghh  ggaammee  ffoorr  bbootthh  ppllaayyeerrss  wwiitthh  RReegg  BBiirrmmiinngghhaamm  aanndd  

llaasstt  yyeeaarr’’ss  rruunnnneerr  uupp  KKeenn  RRiicchhaarrddssoonn  wwhhoo  hhaadd  ssuuppeerrbb  ggaammeess  lleeaaddiinngg  uupp  ttoo  tthhiiss  ffiinnaall..  KKeenn  wwaass  iinn  aa  

ddeetteerrmmiinneedd  mmoooodd  nnoott  aalllloowwiinngg  RReegg  wwhhoo  ppllaayyeedd  ssoommee  ggoooodd  bboowwllss  ttoo  ggeett  aahheeaadd..  IItt  bbeeccaammee  eexxcciittiinngg    

oonn  tthhee  sseevveenntteeeenntthh  eenndd  wwhheenn  KKeenn  wwhhoo  wwaass  2200--1100  aahheeaadd  aanndd  ccoouulldd  nnoott  ccoommee  ooffff  tthhaatt  ssccoorree  ffoorr  tthhee  

nneexxtt  ffiivvee  eennddss..  RReegg  ffoouugghhtt  bbaacckk  ggaaiinniinngg  eeiigghhtt  sshhoottss  ,,  bbuutt  nnoott  eennoouugghh  ggiivviinngg  KKeenn  aa  wweellll--ddeesseerrvveedd  

cchhaammppiioonnsshhiipp..  

  

OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  ccoommppeettiittiioonnss  oouurr  ccaappttaaiinn  CChhrriiss  BBrroowwnn  tthhaannkkeedd  TToonnyy  LLeeaarr  ffoorr  rruunnnniinngg  tthhee  

ccoommppeettiittiioonnss,,    aallll  ppllaayyeerrss  aanndd  ssuuppppoorrtteerrss  ffoorr  ttaakkiinngg  ppaarrtt,,  BBrryyaann  HHuugghheess  ffoorr  ggrreeeenn  mmaaiinntteennaannccee  

tthhrroouugghhoouutt..  AAllll  mmaarrkkeerr  wwhhoo  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoommppeettiittiioonnss  ccoouullddnn’’tt  ttaakkee  ppllaaccee..  HHee  aallssoo  tthhaannkkeedd  tthhee  

uummppiirreess  pprreesseennttiinngg  CCoolliinn  WWrriigghhtt  wwiitthh  aa  bboottttllee  ffoorr  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd,,  GGrraahhaamm  PPaattrriicckk  ffoorr  sswwiisshhiinngg  

tthhee  ccaarrppeett  eeaarrllyy  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd  VViicc  PPaarrssoonnss  ffoorr  pphhoottooss  aanndd  rreeppoorrtt  wwrriittiinngg..  TThhiiss  rreeppoorrtt  wwiitthh  

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