Nohejbal klub Vsetín v sezóně 2011


	Vsetínský nohejbal vstupuje v roce 2011 už do 42. soutěžní sezóny. Hned v počátku své existence bojovali vsetínští v Moravskoslovenské lize. Po dlouhých letech, která pak strávil v oblastních soutěžích, na sebe klub upozornil až v roce 2002, když uspořádal finálový turnaj poháru ČNS – Austin Cup. Nadějných výsledků pak začal dosahovat v mládežnických soutěžích – v roce 2002 získali žáci čtvrté místo na MČR trojic, dorost se v roce 2006 stal vícemistrem republiky ve dvojicích, v dorostenecké extralize v roce 2006 dosáhl NK Vsetín rovněž na stříbro. Úspěšný rok 2006 korunoval Petr Gargulák ziskem dorosteneckého titulu mistra světa v disciplíně trojic. V kategorii mužů je dosavadním největším úspěchem stříbro na MČR dvojic v roce 2009. 
	Do roku 2003 působil NK Vsetín v krajské soutěži. V letech 2005 – 2008 hrál NK Vsetín ve II. Lize, pak postoupil do I. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, kterou v roce 2010 vyhrál, pak ale neuspěl v baráži o postup do extraligy  s NK Děčín.
	Rok 20011 je pro NK Vsetín, který od roku 2006 hraje pod názvem NK CLIMAX Vsetín významný hned z několika důvodů:



1. Proběhne již 10., tedy jubilejní, ročník mezinárodního nohejbalového turnaje mužů AUSTIN CUP 2011. Za léta své existence si tento turnaj vydobyl důležité postavení v mezinárodním termínovém kalendáři a podobně jako v minulých letech se jej i tentokrát zúčastní špičkové klubové týmy vyspělých evropských zemí. Letos se turnaj koná 26. března ve Vsetíně na Lapači. Poloviční jubileum čeká také letní mezinárodní turnaj Valach OPEN. Tentokrát proběhne 9.7. u Sokolovny.


2. NK CLIMAX Vsetín vstoupí do první extraligové sezóny. 
Přestože NK CLIMAX v posledním barážovém utkání o postup do extraligy v roce 2010 neuspěl, využil nabídky NK Děčín na převzetí práva účasti v nejvyšší nohejbalové soutěži mužů. Stalo se tak po pečlivém zvážení všech důležitých faktorů herních i organizačních, a především díky podpoře klíčových sponzorů. 
Do extraligy NK CLIMAX Vsetín nasadí v podstatě stávající kádr, se kterým vyhrál první ligu, avšak posílený o Patrika Peruna z Košic, který je ve svých 32 letech  se ziskem 14 titulů nejúspěšnějším hráčem v historii nohejbalových Mistrovství světa a Evropy.

3. Prohloubení spolupráce s partnery. 
Nohejbal klub Vsetín od roku 2002 úspěšně spolupracuje s nejvýznamnějším Vsetínským podnikem Austin Detonator s.r.o. Tento partner poskytnul své jméno prestižnímu turnaji AUSTIN CUP. Od první ligové sezóny, tedy od roku 2005 je partnerem vsetínského nohejbalu také SERVIS CLIMAX a.s., který také poskytl své jméno samotnému klubu. S oběma těmito klíčovými partnery se NK Vsetín dohodl na prohloubení spolupráce až do roku 2013, čímž bylo vytvořeno zázemí pro působení klubu nejen v nejvyšší soutěži, ale také pro další rozvoj aktivit v mládežnické kategorii. 
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S nohejbalem začal v roce 1989 jako desetiletý v klubu Cassovia v rodných Košicích. Od roku 1994 hrál za DPMK Košice. Mimořádný talent a píle mu brzy zajistila místo ve slovenské reprezentaci, se kterou získal už jako 17 letý v roce 1996 v Brazílii svůj první titul mistra světa a dodnes je historicky nejmladším mistrem světa v kategorii mužů. 
Ještě v roce 2000 hrál v kategorii juniorů a také v ní se stal mistrem světa. 
Je málo významných statistik, kde nedominuje. Získal 8 titulů mistra světa (5 ve trojicích a 3 ve dvojicích), 6 titulů mistra Evropy (3 x trojice i dvojice). Je 25 ti násobným mistrem Slovenska. 
Obvykle hrává na postu útočícího polaře.  
  

