Sdělení organizátora k účasti týmů na X. ročníku AUSTIN CUPu

	Vážení nohejbalisté, 

	nesmírně si vážíme Vašeho značného zájmu o účast na letošním AUSTIN CUPu. Hned po úvodním ročníku v roce 2002 jsme zaznamenali počet přihlášek, který přesahoval kapacitu turnaje. Proto jsme změnili propozice a zvýšili možný počet účastníků až na 24 týmů. Nynější stav a dostupnost sportovišť ve Vsetíně nám bohužel neumožňuje další zvýšení kapacity a nám nezbývá než některé zájemce o start s lítostí odmítnout. Pokusili jsme se zavést jasná a publikovaná kritéria účasti, která si kladou za cíl favorizovat ty týmy, kteří se turnaje pravidelně účastní a dosahují na něm výsledky. 
	
	Od roku 2008 turnaj vypisujeme jako klubovou soutěž. Jedním z důvodů byl mimo jiné fakt, že společná účast reprezentací a klubů v jedné soutěži je vcelku raritní záležitostí, obtížně vysvětlitelnou laikům neznalým nohejbalových poměrů. Hlavně však, kluby, jakožto nesporně klíčová složka, na které celý nohejbal stojí, jsou ve smíšené soutěži s reprezentacemi v nevýhodě. 

	Vedle regulérních účastníků z řad klubů, které si právo účasti vydobyly na předchozích ročnících AUSTIN CUPu připouštíme i udělení divokých karet. Ty udělujeme typicky týmům, které přispějí k divácké atraktivitě turnaje (jako například tým sestavený z bývalých mistrů světa, týmů s převahou čtyřicátníků, nohejbalových „legend“) nebo juniorské reprezentaci pro nabrání zkušeností. Velmi váháme nad poskytnutím divoké karty týmům, ad hoc poskládaným jako „all stars“ s cílem vytvořit napříč extraligovými kluby formaci s jednoznačnou ambicí na vítězství v turnaji. Takový tým by byl podobnou komplikací jako účast reprezentace. Dále pak v úvahu připadá též poskytnutí divoké karty klubové formaci bez historie na AUSTIN CUPu – taková trojka se cestou běžné přihlášky do turnaje těžko prosadí.

	V minulých letech byla široce diskutovanou záležitostí účast či neúčast zástupců týmů Modřic. Modřický klub se při zmaření sjednaného přestupu jednoho z hráčů projevil jako zoufale neseriozní partner, který nás poškodil obchodně i mediálně, proto nemáme nejmenší důvod prostřednictvím námi pracně uspořádané akce zajišťovat televizní reklamu jeho sponzorům. Na druhou stranu samotní hráči Modřic s námi mají většinou dobré vztahy, někteří i část své hráčské minulosti, a nám není příjemné upírat jim kvůli neserióznosti jejich kolegy a šéfa možnost účasti na žádném turnaji, který pořádáme. Vloni jsme proto hráče Modřic do turnaje přizvali za vzájemně dohodnuté podmínky, že nebudou hrát v dresech s reklamami modřických sponzorů. Dohodu hráči nedodrželi s vysvětlením, že tak učinili po intervenci vedení. Na to je jedinou logickou reakcí nepřijetí žádné modřické trojky do turnaje do doby, než některý ze dvou hlavních modřických protagonistů „přestupové kauzy“ nepřizná, že od přestupu bylo ustoupeno jednoznačně z důvodu na jejich straně, a nebo dokud se nezmění v Modřicích vedení. Vzhledem k tomu, že takový projev chlapáctví se už z biologických důvodů od žádného z obou dotčených patrně nedá očekávat, rozhodli jsme se svěřit možnost účasti přímo do rukou hráčů samotných: pokud se jedna nebo dvě modřické trojky do letošního turnaje přihlásí s tím, že nebudou hrát v dresech se jmény či logy modřických sponzorů, pořadatel je do turnaje rád přijme s postavením, které vyplývá z propozic turnaje. Všichni uvidíme, zda případní modřičtí účastníci podmínku dodrží.

	Letošní AUSTIN CUP je desátý, jubilejní. Snažíme se ho připravit tak, aby byl příjemným nohejbalovým zážitkem a aby se zapsal do paměti jako výkladní skříň dvoudopadového nohejbalu. Značný zájem zahraničních týmů o účast je k tomu dobrým východiskem.
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