Zpráva z mezinárodního nohejbalového turnaje Valach OPEN


	V sobotu 9. července se na vsetínské Sokolovně konal již 15. ročník mezinárodního nohejbalového turnaje trojic „Valach OPEN Vsetín 2011“. Během půldruhého desetiletí si turnaj získal důvěru hráčů, sponzorů i veřejných institucí, díky tomu byl společensky zaštítěn jak senátorem panem Jiřím Čunkem, tak hejtmanem Zlínského kraje panem MVDr. Stanislavem Mišákem i starostkou města Vsetína pani Ivetou Táborskou. Ve dvou kategoriích se letos utkalo celkem 40 trojic. 

	V kategorii rekreačních hráčů se sešlo 21 trojic leckdy podivných názvů, dokládajících, že se účastníci přišli nohejbalem opravdu pobavit. Čtyři kvalitní týmy přijely ze Slovenska. Vsetínští diváci byli velmi zvědaví na tým Kostihuntr, hrající ve složení Miroslav Srněnský, Marcel Čech a Petr Gargulák, ktrý byl dlouhá léta kapitánem vsetínského „A“ týmu. Tato atraktivní trojka ztroskotala ve finálové osmičce na pozdějším stříbrném medailistovi. Také favorizovaný Pegas (s Petrem Špokem a Jardou Kašparem) na medaile nedosáhl, byť byl jediným, kdo v play off připravil o set pozdějšího šampióna. Vítězi skupin se stal Sokol Pustkovec,  (Ivan Mikeska, Jan Podzemný, Jaroslav Baba), vsetínská Pivnice Beseda (Petr Urban, David Doležel, Srněnský Tomáš), Pardi z Valašského Meziříčí (Antoní Lukavský, Svatopluk Palát, Vlastimil Baletka) a Trnavsko – Bratislavské  Knihárstvo Hanzlík (Mikuláš Hanzlík, Ivan Lukáč, Paľo Kovasich). Tyto týmy si nakonec také rozdělily medaile, s jedinou výjimkou – na úkor Pivnice Beseda se prosadil tým Neboj sa (Karel Švirák, Jan Vychopeň  a jediná žena na turnaji Mirka Vychopňová). Ve finále zdolalo Knihárstvo Hanzlík Sokol Pustkovec 10:8, 10:7 a Neboj sa porazil v boji o třetí místo Pardy, kteří v semifinále nestačili na pozdější vítěze. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Ivan Lukáč. 

	Ve výkonnostní kategorii se představili zástupci čtyř zemí. Poprvé přijel tým z Polské Lodže, ale  nepodařilo se mu postoupit ze základní skupiny, stejně tak, jako týmům z maďarského Kaposváru a Budapesti. Čest zahraničních týmů tak zachraňovali slovenští zástupci, když Hlohovec vyhrál jednu ze čtyř základních skupin, a A i B tým DPMK Košice postoupili z druhých míst. Neuspěl jen Trebišov, který jako jediný slovenský zástupce ze základní skupiny nepostoupil. Pro domácí barvy NK CLIMAX bylo nadějné, že do dvanáctičlenného play-off se prodrali hned tři jeho zástupci a dokonce všichni postoupili mezi finálovou osmičku. Nakonec ale na vítězství nedosáhli, to obhájil tým Monte BU Brno ve složení Jakub Pospíšil, Lukáš Rosenberk a Martin Müller, jenž byl vyhodnocen jako nejlepší hráč turnaje. Stříbro po finálové prohře ( 9:10, 8:10) získal tým s názvem Konojedy vedený reprezentantem Jiřím Doubravou, ve kterém dále figuroval Pavel Ježdík a Ondřej Klesal. 	Třetím místem nakonec po těsné třísetové porážce v semifinále s pozdějším vítězem potěšil domácí publikum CLIMAX „A“ s Lumírem Gebelem, Alešem Zbrožkem a Patrikem Perunem, když ve dvou setech (10:7, 10:4) porazil tým Pelikán (Radek Pelikán, Petr Topinka a Patrik Iláš). Právě v utkání o třetí místo došlo k pozoruhodné situaci, když za stavu 9:4 pro domácí, kdy tedy jediný míč dělil CLIMAX od bronzu, postihly Patrika Peruna silné křeče, čehož soupeř nevyužil a Radek Pelikán záměrně zakopl servis a dal tak najevo, že nechce bojovat o třetí příčku, byť za vcelku beznadějného stavu s využitím indispozice soupeře. Vysloužil si za to cenu fair play.  


