Stručné zprávy z průběhů turnaje Rumparáda
26. ročník turnaje Rumparáda
Tradiční, již 26. ročník turnaje Rumparáda se konal v sobotu 18.6.2005. Turnaje se zúčastnilo
24 hráčů. Vítězem se stala dvojice Eduard Petiška a Martin Hejzlar. Byla tak přerušena
hegemonie Václava Haška ml., vítěze předcházejících šesti ročníků. Eduard Petiška se, po
osmi druhých místech, konečně dočkal vítězství. Na turnaji bylo vypito 560 piv a 18,5 litru
destilátu což je 925 malých panáků. V přepočtu na hráče to znamená spotřebu 25,45 piva/hráč
a 42 panáků/hráč.
27. ročník turnaje Rumparáda
Tradiční, již 27. ročník turnaje Rumparáda se konal v sobotu 24.6.2006. Turnaje se zúčastnilo
24 hráčů. Vítězem se stala nenápadná dvojice Roman Máša a Jan Hašek, která podala
bezchybný a koncentrovaný výkon. Neregistrovaný Hašek předváděl na síti nevyzpytatelné
zákroky. Na turnaji bylo vypito 520 piv a 15 litru destilátu, což je 750 malých panáků.
V přepočtu na hráče to znamená spotřebu 21,6 piva/hráč a 31,25 panáků/hráč. Projevila se
větší schopnost sportovat a menší konzumovat, heroické doby jsou již nenávratně ztraceny.
28. ročník turnaje Rumparáda
Tradiční, již 28. ročník turnaje Rumparáda se konal v sobotu 16.6.2007. Turnaje se zúčastnilo
26 hráčů. Posledním přihlášeným hráčem byla Michaela Paulusová, která doplnila po kratším
přemlouvání hráče na sudý počet a dotáhla svého spoluhráče Roberta Havrdu do finálové
skupiny. Vítězem se stala favorizovaná dvojice Kamil Řezníček a Josef Hausmann, která
podala bezchybný herní a vysoce taktický výkon. Ve finálové skupině vytajmovala
spoluhráče Petra Novotného Pavla Petišku a o vítězi bylo rozhodnuto. Josef Hausmann se
v 54 letech stal nejstarším vítězem turnaje. Na turnaji bylo vypito 530 piv a 20 litru destilátu,
což je 1000 malých panáků. V přepočtu na hráče to znamená spotřebu 20,3 piva/hráč a 38,40
panáků/hráč. Turnaj měl velmi vysokou sportovní i společenskou úroveň. Po mnoha letech
přišla zahrát i hudební skupina a tři malé děti Petra Novotného snědli 16 párků v rohlíku.
29. ročník turnaje Rumparáda
Tradiční, již 29. ročník turnaje Rumparáda se konal v sobotu 14.6.2008. Turnaje se zúčastnilo
28 hráčů. Vítězem se stala dvojice Roman Máša a Jan Hašek, která jako před dvěma roky
podala velmi dobrý herní i taktický výkon. Na dalších místech se umístily dvojice Karel
Zapadlo, Petr Vavřín a Jan Jandík, Rudolf Cejnar Na turnaji bylo vypito 310 piv a 17,2 litru
destilátu, což je 860 malých panáků. V přepočtu na hráče to znamená spotřebu 11,1 piva/hráč
a 30,7 panáků/hráč. Turnaj měl slušnou sportovní i společenskou úroveň. Rekordem ročníku
byla tragická spotřeba piva a fakt, že v posledních třech ročnících byla vždy vylosována
dvojice Roman Máša, Jan Hašek.
30. ročník turnaje Rumparáda
V sobotu 13. června 2009 proběhl jubilejní 30. ročník turnaje Rumparáda. Před zahájením
turnaje, bylo uvedeno několik historických údajů od 13. ročníku v roce 1992 do 29. ročníku
v roce 2008.
účast hráčů
– největší 40 v roce1993 – 14. ročník
- nejmenší 22 v roce 2005 – 26. ročník
spotřeba piva
– největší 800 piv v roce 2002 – 23. ročník
- nejmenší 310 piv v roce 2008 – 29. ročník

spotřeba lihovin

- největší 33 l v roce 1998 – 19. ročník
- nejmenší 12 l v roce 1992 – 13. ročník
přepočtená hodnota na hráče
- největší 30,77 piva na hráče v roce 2002 – 23. ročník
- nejmenší 11,1 piva na hráče v roce 2008 – 29. ročník
- největší 58,9 malých panáků v roce 1998 – 19. ročník
- nejmenší 15,8 malých panáků v roce 1992 – 13. ročník
nejčastější účast
- Ladislav Pohl, Ivan Paulus – 27 x
atypické vítězství
- v roce 1993 se vítězem 14. ročníku stala žena, Vlasta Rudolfská
dárek k narozeninám - v roce 2001 se vítězem 22. ročníku stal Ladislav Pohl, který slavil
50. narozeniny
nejstarší vítěz
- Josef Hausmann, 54 let při vítězství v 28. ročníku v roce 2007
šťastné vítězství
- Eda Petiška po osmi druhých místech konečně vyhrál v roce 2005
26. ročník
největší vítězná série - Václav Hašek ml. zvítězil šestkrát v řadě v letech 1999 – 2004
absolutní vítěz
- Václav Lebedínský s osmi vítězstvími
Vlastní turnaj zahájil starosta města Ing. Jiří Klepsa. Byl nadšen uvedenými výsledky a popřál
nám mnoho úspěchů při jejich překonávání. Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů, tj. 15 dvojic
rozdělených do dvou skupin. Zápasy ve skupinách byly dohrány před 16. hodinou a finále, do
kterého postupovali první čtyři dvojice ze skupin se dohrálo v 19,30 hodin. Vítězem se stala
dvojice Tomáš Richter – Pavel Hejzlar. Sportovní část turnaje měla poměrně vysokou a
vyrovnanou úroveň. Ve 20 hodin zahájila produkci dvoučlenná skupina hudebníků, která
s krátkými přestávkami hrála až do 2 hodin. Rušení nočního klidu po 22. hodině bylo
povoleno kulatým razítkem získaným od příslušného odboru MěÚ Jaroměř. Pro zpestření byl
ve 22 hodin odpálen ohňostroj. Společenskou část, která skončila před třetí hodinou, lze
hodnotit též velmi kladně. Jedinou kaňkou je, že se hudebníkům ztratily dva kufry na nástroje.
Výsledky turnaje:
1. místo: Tomáš Richter – Pavel Hejzlar
2. místo: Petr Novotný – Martin Hejzlar
3. místo: Petr Kilevník – Zdeněk Vágner
Spotřeba:
400 piv – 13,3, piva na hráče
21,9 l destilátu, tj 1095 malých panáků – 36,5 panáku na hráče
Rekordy ročníku:
Dvojice Stanislav Horák – Václav Lebedínský dosáhla úhrnem věku 122 let a váhy 237 kilo.
Tomáš Richter se stal vítězem hned při své první účasti na Rumparádě.
31. ročník turnaje Rumparáda
V sobotu 12. června 2010 proběhl 31. ročník turnaje Rumparáda. Turnaje se zúčastnilo 26
hráčů, tj. 13 dvojic rozdělených do dvou skupin o šestia sedmi družstvech. Zápasy ve
skupinách byly dohrány po 17. hodině a finále, do kterého postupovali první čtyři dvojice ze
skupin se dohrálo v 21,15 hodin. Do posledního zápasu finálové skupiny nastupovali dvě
dosud neporažené dvojice, které navíc v průběhu turnaje neztratili ani set a odehráli přímý
souboj o první místo. Vítězem se stala dvojice Roman Máša a Rudolf Cejnar. Sportovní část
turnaje měla poměrně vysokou a až na první dvě dvojice převyšující herním projevem ostatní
i vyrovnanou úroveň. Finálovému zápasu předcházel zápas o umístění ve finálové skupině,
v kterém dvojice vyčerpaly všech osm oddechových časů a podle toho to taky dopadlo.
Výsledky turnaje:
1. místo: Roman Máša – Rudolf Cejnar
2. místo: Tomáš Richter – Petr Kilevník

3. místo: Jan Jandík – Jan Hašek
Spotřeba:
340 piv - 13,1 piva/hráč
spotřeba destilátu nebyla evidována, ale byla nízká
Rekordy ročníku:
Finálová skupina skončila zápasem dvou dvojic, které do té doby neprohráli ani set v půl
desáté večer.
Společenská část turnaje trvala pouhou hodinu a půl, nejkratší trvání v evidované historii.
32. ročník turnaje Rumparáda
V sobotu 18. června 2011 proběhl 32. ročník turnaje Rumparáda. Turnaje se zúčastnilo 26
hráčů, tj. 13 dvojic rozdělených do dvou skupin o šesti a sedmi družstvech. Do finálové
skupiny postupoval budoucí vítěz a druhý v pořadí se stejným bodovým ziskem. Vzájemný
zápas ve skupině totiž skončil remízou a zaváhání dvojice Petiška – Kovařík v jednom zápase
finálové části rozhodlo o bodové ztrátě, která při stoprocentní úspěšnosti dvojice Zapadlo –
Cejnar rozhodla o vítězi turnaje.
Sportovní část turnaje měla poměrně vysokou a oproti předchozímu ročníku i vyrovnanější
úroveň. Finálová skupina skončila okolo 18. hodiny a společenská část turnaje ve 23 hodin.
Jako pamětník musím konstatovat, že heroické doby jsou minulostí.
Výsledky turnaje:
1. místo: Karel Zapadlo – Rudolf Cejnar
2. místo: Eda Petiška – Vlasta Kovařík
3. místo: Ján Klimek – Pavel Hejzlar
Spotřeba:
260 piv - 10 piv/hráč
11 l destilátu – 550 malých panáků – 21,1 panáku/hráč
Rekordy ročníku:
Karel Zapadlo je v 50 letech nejstarším vítězem, který jako nasazený hráč vyhrál Rumparádu.
Vzhledem ke spotřebě byl konstatován smutný fakt, že až na výjimky lidi nepijí.
33. ročník turnaje Rumparáda
V sobotu 16. června 2012 proběhl 33. ročník turnaje Rumparáda. Turnaje se zúčastnilo 30
hráčů, tj. 15 dvojic rozdělených do dvou skupin o sedmi a osmi družstvech. Ve skupině A
nebyla výrazná dvojice ale ve skupině B dvojice Richter – Hejzlar M. a Vavřín – Cejnar R.
sváděli boj o první příčku.
Finálová skupina, kam postupovali 4 družstva z každé skupiny, pak již jenom potvrdila
převahu skupiny B, z které vzešli první tři dvojice turnaje. Ukázalo se, že herní systém s
finálovou skupinou je přežitý, pro příští ročník bude změněn.
Sportovní část turnaje měla slušnou úroveň. Finálová skupina skončila okolo 19. hodiny
a společenská část turnaje ve 01 hodin dalšího dne.
Výsledky turnaje:
1. místo: Tomáš Richter – Martin Hejzlar
2. místo: Petr Vavřín – Rudolf Cejnar
3. místo: Milan Souček – Jan Hašek
Spotřeba:
312 piv – 10,4 piva/hráč
12,5 l destilátu – 625 malých panáků – 20,8 panáku/hráč
Rekordy ročníku:
Dvojice na druhém místě měřila dohromady bez 6 cm 4 metry.

34. ročník turnaje Rumparáda
Za nádherného počasí, které by i Bača záviděl, se v sobotu 15.6.2013 konal již neskutečný
34. ročník tradičního a na celém světě ojedinělého turnaje Rumparáda.
Do turnaje se přihlásilo 24 silně odhodlaných jedinců, z kterých bylo vylosováno 12 dvojic.
Ty se rozdělily do dvou skupin po šesti týmech. Skupiny byly dohrány v 16 hodin a poté dle
nově zvoleného systému následovaly vyřazovací zápasy.
V 1. semifinále jasně zvítězila dvojice Petiška - Hašek nad duem Skořepa - Kilevník. O vítězi
2. semifinále musel rozhodovat 3.set, a to těsně 21:20. Zajímavostí tohoto semifinále bylo i to,
že proti sobě hrály 2 stoleté týmy ve složení Paulus-Novotný a Lebedínský-Máša. Šťastnější
byla dvojice Lebedínský-Máša. Ve finále pak jasně kralovala favorizovaná dvojice PetiškaHašek, která zvítězila v poměru 2:0 a stala se jasným vítězem 34. Rumparády.
Opět po roce byl naplněn pohár Rumparády litrovkou rumu a poté společnými silami zdolán.
Výsledky turnaje:
1. místo: Eduard Petiška – Jan Hašek
2. místo: Roman Máša – Václav Lebedínský
3. místo: Petr Novotný – Ivan Paulus
Spotřeba:
400 piv – 16,6 piva/hráč
11,7 l destilátu – 585 malých panáků – 24,3 panáku/hráč
Rekordy ročníku:
Nejrychleji vyhlášený oddechový čas - 1.set 1. zápasu – Ladislav Cabalka
Na 2. a 3. místě se umístili 2 šedesátiletí hráči domácího oddílu
35. ročník turnaje Rumparáda
Při neúčasti tradičních hráčů jako Eda a Bača, absenci baskeťáků a jiných, kteří dali přednost
svým pochybným zájmům před klasickým turnajem, se v sobotu 14.6.2014 sešlo rekordně
málo hráčů - 14. Je to smutný rekord, který ale nic neměnil na úsilí zúčastněných uspět
v tomto prestižním turnaji.
V základní části se hrála skupina všech sedmi dvojic, kterou bez ztráty zápasu vyhrála dvojice
Petr Kilevník – Jiří Podolník. Tato dvojice byla nasazena přímo do semifinále a zbývajících
šest se utkalo ve čtvrtfinále.
V prvním semifinále se utkala dvojice Kilevník-Podolník s dvojicí Lebedínský–Cabalka
a zvítězila 2 :0, druhém si dvojice Mušák-Hejzlar P. poradila s dvojicí Máša-Hausmann
rovněž výsledkem 2:0.
Ve finále potvrdili Kilevník s Podolníkem svoji kvalitu a výsledkem 2:0 turnaj vyhráli.
Výsledky turnaje:
1. místo: Petr Kilevník – Jiří Podolník
2. místo: Libor Mušák – Pavel Hejzlar
3. místo: o třetí místo se nehrálo
Spotřeba:
280 piv … 20 piv/hráč
9 l destilátu – 450 malých panáků – 32,1 panáku/hráč
Rekordy ročníku:
Nejmenší účast v historii turnaje.
Na 2. místě se umístila dvojice, která vážila dohromady jako Vašek Lebedínský.

36. ročník turnaje Rumparáda
Za příšerného vedra se v sobotu 13.6.2015 sešlo 18 hráčů, kteří vytvořili 9 vyrovnaných
dvojic. Hrála se jedna skupina systémem každý s každým s tím, že bude následovat play-off.
K play-off ovšem nedošlo jednak vinou počasí, které se dramaticky změnilo, jednak stavem
hráčů. Situace, kdy si soupeřící dvojice v rozporu s pravidly, ale za nadšení diváků, vyberou
v jednom zápase 15 oddechových časů, připomíná doby dávno minulé.
Výsledky turnaje:
1. místo: Petr Vavřín – Jan Hašek
2. místo: Eduard Petiška – Karel Zemek
3. místo: Roman Máša – Libor Mušák
Spotřeba:
200 piv … 11,1 piv/hráč
10,5 l destilátu … 525 malých panáků, 29,1 malých panáků/hráč
Rekordy ročníku:
Při téměř nulovém množství příchozích mají veškerou spotřebu na svědomí hráči
Po konzultaci a schválení diváky dvojice Novotný, Cabalka L. a Petiška, Zemek
ve vzájemném zápase měla nejméně 15 oddechových časů
37. ročník turnaje Rumparáda
V sobotu 11.6.2016 přišlo na tradiční turnaj 16 hráčů. V základní skupině dominovala dvojice
Petiška, Kudláček když v v sedmi zápasech hraných na dva sety ztratila pouze jeden set
a získala 13 bodů. Další dvě dvojice získali 10 bodů a dále to bylo již vyrovnané.
V play-off potvrdili vítězné dvojice ze základní skupiny svoji kvalitu a dohráli ve stejném
pořadí celý turnaj.
Výsledky turnaje:
1. místo: Eduard Petiška – Petr Kudláček
2. místo: Milan Souček – Jiří Podolník
3. místo: Petr Kilevník – Jan Hašek
Spotřeba: tato čísla jsou odhad, bohužel podklady k výpočtu jsou nenávratně ztracené
200 piv … 12,5 piv/hráč
11 destilátu … 550 malých panáků, 34,37 malých panáků/hráč
Rekordy ročníku: původní komorní atmosféra, díky účasti pouze 16-ti hráčů, se zvrhla v
play-off zápasech v neskutečnou pitku, kdy šel timeout za timeoutem a do finále prošli jen
nejotrlejší borci.

38. ročník turnaje Rumparáda
Turnaje se v sobotu 17.6.2017 zúčastnilo 20 hráčů rozdělených do dvou skupin. Po
vyrovnaných zápasech postoupili do druhé části vždy čtyři dvojice ze základních skupin. Po
čtyřech letech se nehrálo play-off, ale finálová skupina se započtením výsledků ze základních
skupin. Dvojice Novotný – Kilevník, vítěz červené skupiny si celkem snadno poradila se
soupeři z modré skupiny a jednobodový náskok ze základních skupin před dvojicí Petiška –
Kudláček J. tak udržela.
Výsledky turnaje:
1. místo: Petr Novotný – Petr Kilevník
2. místo: Eda Petiška – Jan Kudláček
3. místo: Milan Souček – Michal Skořepa
Spotřeba:
200 piv … 10 piv/hráč
8,6 l destilátu … 430 malých panáků, 21,5 malých panáků/hráč
Rekordy ročníku:
V průběhu turnaje se vypilo 60 velkých limonád. Petr Kilevník se v 55 letech stal nejstarším
vítězem turnaje Rumparáda v celé historii turnaje.
39. ročník turnaje Rumparáda
Turnaje se v sobotu 16.6.2018 zúčastnilo opět 20 hráčů rozdělených do dvou skupin. Po
vyrovnaných zápasech postoupili do druhé části vždy čtyři dvojice ze základních skupin.
Opět se nehrálo play-off, ale finálová skupina se započtením výsledků ze základních skupin.
Několik poznatků z průběhu turnaje:
Tomáš Richter zaplatil dvojnásobný vklad do turnaje a tak si vydláždil cestičku k vítězství.
Oproti 34. ročníku, kdy první time byl vyžádán již po třech míčích prvního zápasu
(Cabalka), byl time vyžádán až ve 12. zápase (Kilevník).
V průběhu turnaje došlo po mnoha letech ke zranění dokonce dvou hráčů, výrony kotníkú
byli postižení Ján Klimek a Láďa Šilinek.
Limonáda došla již v 15 hodin.
Eda Petiška je věčně druhý.
Milan Souček ani jednou neprohrál a přitom skončil čtvrtý.
Tomáš Richter se při každé své účasti na turnaji stane vítězem, tentokrát potřetí.
Před vyhlášení vítězů turnaje byla předána speciální cena pro Václava Lebedínského,
nejstaršího a nejtěžšího účastníka turnaje a přitom historicky nejúspěšnějšího hráče
Rumparády, osminásobného vítěze turnaje.
Výsledky turnaje:
1. místo: Tomáš Richter – Petr Kudláček
2. místo: Eda Petiška – Ján Klimek- Petr Kilevník
3. místo: Michal Skořepa – Jan Jandík
Spotřeba:
Spotřeba piva nebyla podchycena.
11,3 l destilátu … 565 malých panáků, 28,2 malých panáků/hráč
Rekordy ročníku:
Milan Souček ani jednou neprohrál a přitom skončil čtvrtý.
Tomáš Richter se při každé své účasti na turnaji stal vítězem, tentokrát potřetí.

40. ročník turnaje Rumparáda
Jubilejní 40, ročník turnaje se konal v sobotu 15.6.2019 za tropického vedra 350C a za téměř
nulové účasti diváků, nehodné historii a významu turnaje. Doufáme, že důvodem byla pouze
souběžně konaná akce 100 let Gymnazia v Jaroměři, jejíž význam se ovšem rozhodně nemůže
rovnat významu našeho turnaje.
Protože uběhlo 10 let od rekapitulace dlouhodobých rekordů při 30. ročníku, byly před
zahájením turnaje upřesněny některé překonané a nové rekordy mezi 30. a 40. ročníkem.
účast hráčů
- nejmenší 14 v roce 2014 – 35. ročník
spotřeba piva
- nejmenší 200 piv v roce 2015-17 – 36.-38 ročník
spotřeba lihovin
- nejmenší 9 l v roce 2014 – 35. ročník
nejstarší vítěz
- Petr Kilevník, 55 let při vítězství v 38. ročníku v roce 2017
Nové rekordy:
- při 30. ročníku byly vytvořeny dva nové rekordy:
- dvojice Stanislav Horák – Václav Lebedínský dosáhla úhrnem věku 122 let a váhy 237 kilo.
- Tomáš Richter se stal vítězem hned při své první účasti na Rumparádě. A to se opakovalo
ještě dvakrát. Za několik let přijel, viděl a zvítězil.
- v 35. ročníku se na 2. místě se umístila dvojice, která vážila dohromady jako Vašek
Lebedínský.
- při 34. ročníku se na 2. a 3. místě se umístili 2 šedesátiletí hráči domácího oddílu
- nejrychlejší time - v 34. ročníku si po třech míčích prvního zápasu time vyžádal Láďa
Cabalka
- největší porušení pravidel – v 36. ročníku bylo vyžádáno 15 time v jednom zápase, na
svědomí to mají dvojice Novotný, Cabalka a Petiška, Zemek.
Vlastní turnaj sehrálo 8 dvojic systémem každý s každým, tentokráte na dva vítězné sety do
21 míčů. Postupně se začala prosazovat dvojice Richter – Vavřín, která v konečném součtu
porazila všechny soupeře a pouze dvakrát ztratila set.
Výsledky turnaje:
1. místo: Tomáš Richter – Petr Vavřín
2. místo: Petr Novotný - Jan Jandík
3. místo: Milan Souček – Josef Hausman
Spotřeba:
190 piv … 11,9 piv/hráč
8,15 l destilátu … 407 malých panáků, 25,5 malých panáků/hráč
Rekordy ročníku:
Tomáš Richter neočekávaně přijel a opět zvítězil.
Nejstarší hráč turnaje Josef Hausmann (ročník 1953) se umístil na stupni vítězů.
Některé dvojice po vzájemné dohodě začínali od stavu 8:8, čímž došlo k historickému
porušení pravidel.
Historicky nejmenší spotřeba panáků na hráče (a to se ještě skupina důchodců snažila den
předem vytvořit základ spotřeby).
41. ročník turnaje Rumparáda
41. ročník turnaje se konal v sobotu 13.6.2020 opět za úmorného vedra přerušeného průtrží
mračen. Přes obavy pořadatelů z nízké účasti se nakonec turnaje zúčastnilo 20 hráčů včetně
dvojice super veteránů Zbyněk Jarchovský (ročník 1947) a Josef Haňka (ročník 1955). Tato
dvojice byla na vlastní přání vylosována společně a hrdinně dodržovala pravidla. Ovšem po
každém úvodním míči zápas skrečovala.
Turnaj tedy sehrálo 10 dvojic v pětičlenných skupinách na dva sety do 21 míčů, do finále
postupovali čtyři dvojice z každé skupiny. Ve finálové skupině se započítávaly předchozí
výsledky. Na stupních vítězů se na třetím místě umístila nenápadná, ale velmi zodpovědně a

dobře hrající dvojice Libor Mušák, Jan Vyškrabka, na druhém místě favorizovaná dvojice
Tomáš Richter, Karel Zemek a vybojovat první místo donutil Petra Novotného excelentním
výkonem neúnavně hrající šedesátisedmiletý Josef Hausmann.
Výsledky turnaje:
1. místo: Petr Novotný – Josef Hausmann
2. místo: Tomáš Richter – Karel Zemek
3. místo: Libor Mušák – Jan Vyškrabka
Spotřeba:
220 piv … 11 piv/hráč
9,4 l destilátu … 470 malých panáků, 23,5 malých panáků/hráč
Rekordy ročníku:
Tomáš Richter opět přijel, ale na třetí vítězství v řadě nedosáhl.
Josef Hausmann (18.9.1953) se ve svých 66 letech, 8 měsících a 26 dnech stal historicky
nejstarším vítězem.
1. timeout byl vyžádán až v 11,50 minut po cca dvou hodinách hry
Neoficiální rekordy:
V jednu chvíli se v areálu pohybovalo šest členů rodiny Petra Novotného a deset členů
v příbuzenském vztahu rodiny Petiškových.
Turnaje se aktivně zúčastnili tři Petiškové - Eda, Pavel a Vojta.
Podle dostupných údajů Eda Petiška vybojoval, kromě tří vítězství, též 12krát druhé místo.
Pozitivní zjištění:
Po dlouhodobě se zvyšujícím věkovém průměru účastníků doufáme, že nastane trend
omlazování, které svojí účastí zahájili dvacetiletí hráči Vojta Petiška a Filip Novotný.
42. ročník turnaje Rumparáda
42. ročník turnaje se konal v sobotu 19.6.2021za velkého vedra. Tentokrát se obava
pořadatelů z nízké účasti naplnila a turnaje se zúčastnilo historicky nejméně hráčů za celou
dobu trvání turnaje.
Počtu šesti dvojic byl přizpůsoben systém turnaje, nejdříve se odehrála základní skupina, kde
se hrálo systémem každý s každým o pořadí do play-off. Po ukončení základní části proběhla
část nástavbová. V prvním kole play-off vítězná družstva postoupila do finále A, poražená
hrála finále B o 4.-6.místo. Ve finálové skupině se nejvíce dařilo dvojici Petr Novotný a
Karel Zemek. Petr Novotný se tak v tabulce vítězů zařadil na třetí místo s celkově pěti
vítězstvími.
Výsledky turnaje:
1. místo: Petr Novotný – Karel Zemek
2. místo: Eduard Petiška – Pavel Hejzlar
3. místo: Michal Skořepa – Josef Hausmann
spotřeba: 100 piv … 8,33 piva/hráč
5,6 l destilátu … 280 malých panáků, 23,33 malých panáků/hráč
Rekordy ročníku:
Historicky nejnižší účast hráčů
5 hráčů nepilo pivo, z důvodu malé účasti turnaj odehráli i někteří "abstinenti“
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