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EEcchhoo  CCuupp  aanndd  JJuunniioorr  LLeeaagguuee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  

  
TThhee  ttwwoo  ccoommppeettiittiioonnss  tthhiiss  yyeeaarr  wwhheerree  aass  ddiiffffeerreenntt  aass  nniigghhtt  aanndd  ddaayy..   

  

JJuunniioorr  LLeeaagguuee  
  

  IInn  JJuunniioorr  LLeeaagguuee  wwee  hhaadd  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  ssoommee  ooff  oouurr  mmeemmbbeerr  cclluubbss  ccoouulldd  nnoott,,  oorr  cchhoossee  nnoott,,  

ttoo  rraaiissee  aa  tteeaamm  aanndd  tthheerreeffoorree  wwoouulldd  nnoott  bbee  ccoommppeettiinngg  iinn  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  ccoommppeettiittiioonn..  VVaarriioouuss  

rreeaassoonnss  wwhheerree  ggiivveenn  bbyy  tthhee  cclluubbss  aass  ttoo  wwhhyy  tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  bbee  ccoommppeettiinngg,,  oonnee  cclluubb  eevveenn  ssiitteedd  

tthhee  OOllyymmppiiccss  aass  aa  rreeaassoonn  ffoorr  nnoott  ttaakkiinngg  ppaarrtt..  NNooww  ppaarrddoonn  mmee  ffoorr  ggooiinngg  ooffff  oonn  aa  ttaannggeenntt  hheerree  

bbuutt  II  lliikkee  mmaannyy  ooff  yyoouu  wwaass  aabbssoolluutteellyy  gglluueedd  ttoo  tthhee  ccoovveerraaggee  ooff  bbootthh  tthhee  OOllyymmppiiccss  aanndd  

PPaarraallyymmppiiccss  oovveerr  tthhee  ssuummmmeerr  aanndd  II  ddoonn’’tt  rreeccaallll  sseeeeiinngg  aannyy  nniinnee  ttoo  ttwweellvvee  yyeeaarr  oollddss  ffrroomm  tthhee  

NNoorrtthh  WWeesstt  ggooiinngg  ffoorr  ggoolldd  uupp  aaggaaiinnsstt  MMiicchhaaeell  PPhheellppss  iinn  tthhee  220000mm  BBuutttteerrffllyy..  

  

  MMooaann  oovveerr  bbaacckk  wwiitthh  tthhee  rreeppoorrtt..  

  

  AAnnootthheerr  aanndd  mmoorree  sslliigghhttllyy  aallaarrmmiinngg  rreeaassoonn  ffoorr  nnoonn  aatttteennddaannccee  wwaass  ppuutt  ttoo  mmee  bbyy  aa  cceerrttaaiinn  

cclluubbss  ccoommppeettiittiioonn  sseeccrreettaarryy  ((wwhhoo  sshhaallll  rreemmaaiinn  nnaammeelleessss))  wwhhoo  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthheeiirr  

cclluubb  nnoott  ttaakkiinngg  ppaarrtt  wwaass  ddoowwnn  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwiitthh  cclluubbss  LLiikkee  CCiittyy  ooff  LLiivveerrppooooll,,  SSttoocckkppoorrtt  MMeettrroo,,  

WWaarrrriioorrss  ooff  WWaarrrriinnggttoonn  aanndd  WWiirrrraall  MMeettrroo  ttaakkiinngg  ppaarrtt  tthhee  bbeesstt  tthhaatt  tthheerree  cclluubb  ccoouulldd  hhooppee  ttoo  ffiinniisshh  

wwoouulldd  bbee  ffiifftthh  aatt  bbeesstt  aanndd  iitt  wwaassnn’’tt  ggoooodd  ffoorr  sswwiimmmmeerrss  mmoorraallee..  IItt  iiss  mmyy  vviieeww  tthhaatt  tthheessee  ssoo  ccaalllleedd  

ssmmaalllleerr  cclluubbss  sshhoouulldd  uussee  tthhee  hhiigghh  ssttaannddaarrddss  sseett  bbyy  CC..oo..LL  aanndd  SS..MM  aammoonnggsstt  ootthheerrss  aass  aa  mmooddeell  

ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  ffoorr  tthheemmsseellvveess  nnoott  oonnllyy  ffoorr  sswwiimmmmeerrss  bbuutt  ffoorr  tthhee  ccooaacchhiinngg  ssttaaffff  aass  wweellll..  

  IItt  iiss  aallssoo  mmyy  bbeelliieeff  tthhaatt  tthhee  NNoorrtthhwweesstt  rreeggiioonn  ((eessppeecciiaallllyy  tthhee  LLiivveerrppooooll  aarreeaa))  iiss  oonnee  ooff,,  iiff  nnoott  tthhee  

ssttrroonnggeesstt  rreeggiioonn  iinn  JJuunniioorr  sswwiimmmmiinngg  aass  rreessuullttss  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  ffiinnaall  ooff  tthhee  JJuunniioorr  sswwiimmmmiinngg  

lleeaagguuee  iinn  pprreevviioouuss  yyeeaarrss  sshhooww,,  wwiitthh  wwhhiicchh  eevveerr  cclluubb  tthhaatt  wwiinnss  tthhee  LLiivveerrppooooll  aarreeaa  ffiinnaall  aallwwaayyss  

ggooiinngg  oonnttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  ffiinnaall  aanndd  ggiivviinngg  aa  ggoooodd  aaccccoouunntt  ooff  tthheemmsseellvveess  aanndd  vveerryy  rraarreellyy  ffiinniisshhiinngg  

oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ttoopp  tthhrreeee..  

  AAfftteerr  ssoommee  ddeebbaattee  aammoonnggsstt  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubbss  tthhaatt  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  ccoommppeettiittiioonn  iitt  wwaass  

ddeecciiddeedd  ttoo  rruunn  wwiitthh  jjuusstt  aa  ssttrraaiigghhtt  ffiinnaall  oonn  SSeepptteemmbbeerr  2222
nndd

  tthhiiss  wwaass  dduuee  ppaarrttllyy  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  

ssoommee  cclluubbss    wwhheerree    ccoommmmiitttteedd  ttoo  aannootthheerr  ggaallaa  wwhhiicchh  ttooookk  ppllaaccee  oovveerr  tthhee  wweeeekkeenndd    wwhheenn  wwee  

uussuuaallllyy  hhoolldd  tthhee  pprreelliimmiinnaarryy  rroouunndd,,  TThhee  ffiinnaall  iittsseellff  wwaass  aannootthheerr  cclloossee  rruunn  eevveenntt  wwiitthh  tthhee  lleeaadd  

cchhaannggiinngg  hhaannddss  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess  bbeeffoorree  SSttoocckkppoorrtt  MMeettrroo  wwhheerree  vviiccttoorriioouuss    jjuusstt  aahheeaadd  ooff  CCiittyy  

ooff  LLiivveerrppooooll  iinn  sseeccoonndd  ppllaaccee  wwiitthh  WWiirrrraall  MMeettrroo  iinn  tthhiirrdd  wwiitthh  WWaarrrriioorrss  ooff  WWaarrrriinnggttoonn  iinn  ffoouurrtthh..  

  

  TThhee  oovveerraallll  ppooiinnttss  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ppllaacciinngg  wwhheerree  aass  ffoolllloowwss  

  

11
sstt
  ppllaaccee          SSttoocckkppoorrtt  MMeettrroo                          116633  ppooiinnttss  

22
nndd

  ppllaaccee        CCiittyy  ooff  LLiivveerrppooooll                          114477  ppooiinnttss  

33
rrdd

  ppllaaccee          WWiirrrraall  MMeettrroo                                      9955  ppooiinnttss  

44
tthh

  ppllaaccee          WWaarrrriioorrss  ooff  WWaarrrriinnggttoonn      7799  ppooiinnttss  

  

  



  

SSttoocckkppoorrtt  MMeettrroo  wweenntt  oonnttoo  tthhee  NNoorrtthh  ooff  EEnnggllaanndd  ffiinnaall  iinn  BBllaacckkppooooll  oonn  SSuunnddaayy  77
tthh

  ooff  OOccttoobbeerr  

wwhheerree  tthheeyy  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  tthhee  NNaattiioonnaall  ffiinnaall  wwhhiicchh  tthhiiss  yyeeaarr  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  iinn  CCoorrbbyy  NNoorrtthhaannttss  oonn  

SSuunnddaayy  2255
tthh

  ooff  NNoovveemmbbeerr..  II  hhaavvee  rreecceennttllyy  ccoonnttaacctteedd  tthhee  SS..MM..  ccooaacchhiinngg  tteeaamm  wwiisshhiinngg  tthheemm  aallll  

tthhee  vveerryy  bbeesstt  ffoorr  tthhee  ffiinnaall  oonn  bbeehhaallff  ooff  CCiittyy  ooff  LLiivveerrppooooll  sswwiimmmmiinngg  cclluubb  aanndd  tthhee  oorrggaanniisseerrss  ooff  

tthhee  LLiivveerrppooooll  aarreeaa  JJuunniioorr  sswwiimmmmiinngg  lleeaagguuee..  

TThhee  aannnnuuaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  ((aaggmm))  ooff  tthhee  AArreennaa  NNaattiioonnaall  JJuunniioorr  sswwiimmmmiinngg  lleeaagguuee  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  

iinn  CCoorrbbyy  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffiinnaall,,  II  sshhaallll  bbee  aatttteennddiinngg  tthhee  aaggmm  aass  LLiivveerrppooooll  aarreeaa  sseeccrreettaarryy  aanndd  hhaavvee  

aasskkeedd  oouurr  mmeemmbbeerr  cclluubbss  iiff  tthheeyy  hhaavvee  aannyy  rreelleevvaanntt  ppooiinnttss  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  mmee  ttoo  bbrriinngg  uupp  tthhaatt  

rreeqquuiirree  ddiissccuussssiioonn  aatt  NNaattiioonnaall  lleevveell..    

PPllaannnniinngg  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr’’ss  ccoommppeettiittiioonn  bbeeggiinnss  iinn  MMaarrcchh  wwhheerree  ttoopp  ooff  mmyy  aaggeennddaa  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  

aattttrraacctt  mmoorree  cclluubbss  iinnttoo  oouurr  lleeaagguuee  aanndd  ccoonnvviinncciinngg  eexxiissttiinngg  mmeemmbbeerr  cclluubbss  wwhhoo  ddiidd  nnoott  ttaakkee  ppaarrtt  

iinn  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  ccoommppeettiittiioonn  ttoo  rraaiissee  aa  tteeaamm  ttoo  ccoommppeettee..    

  

  

EEcchhoo  CCuupp  

  

  

  
OOllyymmppiiaann  aanndd  ffoorrmmeerr  CCiittyy  ooff  

LLiivveerrppooooll  sswwiimmmmeerr        

MMiicchhaaeell  RRoocckk  aalloonngg  wwiitthh  

TToomm  BBaarrttoonn  aanndd            

GGeeoorrggiinnaa  EEvvaannss      

WWeerree  oonn  hhaanndd  ttoo  pprreesseenntt  tthhee  

ttrroopphhiieess  

TToo  tthhee  tteeaamm  ccaappttaaiinnss    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

EEvveerryy  yyeeaarr  wwhheenn  II  aamm  wwrriittiinngg  mmyy  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ffoorr  tthhee  CC..oo..LL  aaggmm  II  ffiinndd  mmyysseellff  cchheecckkiinngg  

pprreevviioouuss  yyeeaarrss  rreeppoorrttss  jjuusstt  ttoo  cchheecckk  mmyy  ffaaccttss  aanndd  ffiigguurreess  aarree  ccoorrrreecctt  aanndd  tthhaatt  II  ddoo  nnoott  rreeppeeaatt  

mmyysseellff  wwhheenn  II  aamm  ttrryyiinngg  ttoo  ffiinndd  tthhee  rriigghhtt  wwoorrddss  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  ccoommppeettiittiioonn..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthhiiss  

yyeeaarr’’ss  rreeppoorrtt  wwiillll  mmiirrrroorr  pprreevviioouuss  yyeeaarr’’ss  rreeppoorrttss  wwhheenn  II  ssaayy  tthhaatt  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  EEcchhoo  ccuupp  

ccoommppeettiittiioonn  wwaass  ddeeffiinniitteellyy  tthhee  bbeesstt  yyeett..  TThhee  ssttaannddaarrdd  ooff  sswwiimmmmiinngg  hhaass  iimmpprroovveedd  iimmmmeennsseellyy  

aaccrroossss  aallll  ccoommppeettiinngg  cclluubbss,,  aanndd  tthhiiss  ccaann  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  tthhee  hhaarrdd  wwoorrkk  ccooaacchheess  aanndd  

vvoolluunntteeeerrss  ddoo  aatt  cclluubb  lleevveell..  

TThhee  GGrraanndd  ffiinnaall  oonn  OOccttoobbeerr  2288
tthh

  wwaass  aa  ccoommpplleettee  sseellll  oouutt,,  iitt  rreeaallllyy  wwaass  aa  ssttrruuggggllee  ttoo  ffiitt  eevveerryyoonnee  

iinn  bbuutt  eevveennttuuaallllyy  wwee  mmaannaaggeedd..  TThhee  ppaarraaddee  ooff  tteeaammss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ggaallaa  bbrroouugghhtt  tthhee  uussuuaall  

ddiissppllaayyss  ooff    ffllaaggss,,  bbaannnneerrss,,  hhoorrnnss  eettcc..  bbuutt  tthhiiss  yyeeaarr  tthheerree  wwaass  eevveenn  aa  ffuullll  ssiizzee  hhiippppoo  oonn  

ppoooollssiiddee,,  II  ddoo  hhooppee  aafftteerr  tthhee  ggaallaa  tthhee  hhiippppoo  wwaass  ssaaffeellyy  rreettuurrnneedd  ttoo  CChheesstteerr  zzoooo..        

TThhee  ggaallaa  iittsseellff  wwaass  tthhee  uussuuaall  22  hhoouurrss  ooff  ccoonnttrroolllleedd  mmaaddnneessss  aanndd  nnooiissee  ((eexxcceepptt  wwhheenn  tthhee  

rreeffeerreeee  bblleeww  hhiiss  wwhhiissttllee))  tthhaatt  ppaasssseess  bbyy  iinn  tthhee  bblliinnkk  ooff  aann  eeyyee,,  



  OOllyymmppiicc  sswwiimmmmeerr  MMiicchhaaeell  RRoocckk  wwaass  oonn  hhaanndd  ttoo  mmiinnggllee  wwiitthh  tthhee  tteeaammss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ggaallaa  

wwhheerree  hhee  ggllaaddllyy  ssiiggnneedd  aauuttooggrraapphhss  aanndd  aannsswweerreedd  qquueessttiioonnss  ppuutt  ttoo  hhiimm  bbyy  tthhee  sswwiimmmmeerrss  aanndd  

ccooaacchheess..  

SSoouutthhppoorrtt    wwhheerree  tthhee  eevveennttuuaall  wwiinnnneerrss  ooff  tthhee  ffiinnaall  bbuutt  wwhheerree  ppuusshheedd  hhaarrdd  aallll  tthhee  wwaayy  bbyy  

EEvveerrttoonn  wwhhoo  ffiinniisshheedd  sseeccoonndd    aanndd  HHooyyllaakkee  wwhhoo  ccaammee  iinn  tthhiirrdd..  

  

TThhee  oovveerraallll  ppooiinnttss  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ppllaacciinngg’’ss  wwhheerree  aass  ffoolllloowwss  

  

11
sstt
  ppllaaccee          SSoouutthhppoorrtt                                    331188  ppooiinnttss  

22
nndd

  ppllaaccee        EEvveerrttoonn                                          330022  ppooiinnttss  

33
rrdd

  ppllaaccee          HHooyyllaakkee                                        224466  ppooiinnttss  

44
tthh

  ppllaaccee        LLiivveerrppooooll  PPeenngguuiinn          222233  ppooiinnttss  

55
tthh

  ppllaaccee        CCrroossbbyy                                              221111  ppooiinnttss  

66
tthh

  ppllaaccee        GGaarrssttoonn                                          118833  ppooiinnttss  

77
tthh

  ppllaaccee        HHaallttoonn                                              116622  ppooiinnttss  

88
tthh

  ppllaaccee        OOrrmmsskkiirrkk                                      111177  ppooiinnttss  

  

TThhee  tthhrreeee  tteeaammss  uunnlluucckkyy  nnoott  ttoo  mmaakkee  tthhee  ffiinnaall  wwhheerree  BBoooottllee  &&  NNoorrtthh  LLiivveerrppooooll,,  BBrriiddggeeffiieelldd,,  aanndd  

WWaallllaasseeyy,,  aanndd  II’’mm  ssuurree  tthhee  ccooaacchheess  aatt  tthheessee  cclluubbss  wwiillll  bbee  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  oovveerr  tthhee  ccoommiinngg  

mmoonntthhss  aanndd  wwoorrkk  ttoowwaarrddss  qquuaalliiffyyiinngg  ffoorr  tthhee  22110033  ffiinnaall    

  

    

  

PPrreeppaarraattiioonnss  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr’’ss  ccoommppeettiittiioonn  bbeeggiinn  eeaarrllyy  iinn  tthhee  nneeww  yyeeaarr  wwhheenn  II  wwiillll  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  aanndd  ddiissccuussss  ddaatteess  ffoorr  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  tthhaatt  ddoonn’’tt  ccllaasshh  wwiitthh  ootthheerr  ccoommppeettiittiioonnss  bbeeiinngg  

hheelldd  aatt  tthhaatt  ttiimmee,,  tthhee  ppooooll  wwiillll  bbee  bbooookkeedd  aanndd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  ppaacckkss  wwiillll  bbee  

ccoommppiilleedd  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  ..  

  

AAnndd  FFiinnaallllyy  

  
NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  tthhee  hheellpp  aanndd  aassssiissttaannccee  ooff  aa  tteeaamm  ooff  vvoolluunntteeeerrss  II  

aamm  pprroouudd  aanndd  hhoonnoouurreedd  ttoo  bbee  aa  ppaarrtt  ooff,,  aanndd  ccaannnnoott  tthhaannkk  tthhee  tteeaamm  eennoouugghh  ffoorr  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt,,  

gguuiiddaannccee  aanndd  sseennssee  ooff  hhuummoouurr  wwhheenn  aatt  ttiimmeess  II  ffeeeell  lliikkee  bbaannggiinngg  mmyy  hheeaadd  aaggaaiinnsstt  tthhee  nneeaarreesstt  

wwaallll..  

  

PPeetteerr  BBaarrttoonn  

EEcchhoo  CCuupp  aanndd  JJuunniioorr  LLeeaagguuee  SSeeccrreettaarryy  


