V sobotu 7.7. se na vsetínské Sokolovně odehrál již 16. ročník mezinárodního nohejbalového turnaje Valach OPEN. Stejně jako vloni byl turnaj okořeněn zajímavou zahraniční účastí: již od úterka společně se vsetínskými trénoval tým z polské Lodže, na sérii turnajů do Hranic, Oznice a na Valach OPEN zavítal tým KAC Košice. Stabilními účastníky vsetínských turnajů se stali hráči ze Švýcarska a Maďarska.
	V kategorii neregistrovaných hráčů se sešlo 15 trojic, z toho 6 ze  Slovenska. Ozdobou turnaje byl tým Maďarské ženské reprezentace, který však přes sympatický výkon nepostoupil ze základní skupiny.  Podobně se vedlo i dvěma formacím žáků z pořádajícího CLIMAXu Vsetín. Ve finálové osmičce se povětšinou sešli hráči, kteří uspěli již v minulých ročnících. Oproti loňsku však mezi finálovou čtyřku proniknul jediný tým ze Slovenska, obhájce „Západné Slovensko“ (Mikuláš Hanzlík, Ivan Lukáč, Paľo Kovásich). Jeho jediný přemožitel ze základní skupiny, favorizované Necpaly (Gabo Vozár, Ján Bajči, Karol Serdel), skončil ve čtvrtfinále. V boji o bronz se sešla Rumunská Pračka (Jan Vychopeň, Karel Švirák, Patrik Bartoň), která podlehla v semifinále Západnému Slovensku 9:10 ve třetím setu a Pegas (Petr Špok, Jarda Kašpar a Zbyněk Raška), který v boji o bronz neuspěi a obsadil čtvrtou příčku. Vítězem turnaje se nakonec stejně jako vloni stalo Západné Slovensko, největší sympatie početného publika však získal poražený finalista, tým MiMiZde, kde vedle Zdenka Uhříka a nejlepšího hráče této kategorie Michala Skřípky nastoupila také Mirka Vychopňová, a přes zranění podala statečný výkon.
	V kategorii výkonnostní se mezi patnácti startujícími objevilo hned osm zahraničních týmů a pět formací domácího CLIMAXu. Jediný, kdo z domácích nepostoupil do vyřazovacích bojů, byl tým „E“, kde se vedle juniorů Roberta Garguláka a Stanislava Tomka objevil i Maďarský reprezentant Tamás Pál, který jinak přijel jako trenér ženské reprezentace. Do dvanáctičlenného pavouka postoupili s nejlepším výsledkem vítězové skupin CLIMAX „A“ (Ján Brutovský, Patrik Perun, Lumír Gebel, Miroslav Tomek), KAC Košice „A“ (Silven Gálus, Michal Bertko, Samuel Bertko a Igor Hulin), Švýcarsko (Gilles Grandjean, Rossano, Ivan Doubrava) a ze druhého místa ve skupině též CLIMAX „B“ (Josef Nezval, Aleš Zbrožek, Petr Gargulák). Mezi osmičku pak postoupil Hlohovec na úkor NK Kúpele Piešťany, CLIMAX „C“ (Novosad, Vala, Ifka) přes  CLIMAX „D“ (Olšák, Sklář, Dorňák), Juniorská reprezentace Slovenska na úkor SK Slávia Orlová a KAC Košice „B“ se slavnými hráči nedávné minulosti Ivaneckým a Bertkom a dvěmi juniory). V semifinále pak CLIMAX „A“ přešel přes CLIMAX „B“ a v nejdelším, téměř hodinovém zápasu dne se KAC Košice „A“ prodral do finále přes slovenskou reprezentační juniorku (Kilík Ján, Kozlík Peter, Černota Milan). Snad proto také zápas o třetí místo s převahou ve dvou setech opanoval CLIMAX „B“ a ve finále pak rovněž ve dvou setech dominoval CLIMAX „A“. Je potěšující, že celý turnaj v sestavě „A“ týmu úspěšně odehrál Miroslav Tomek. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Ján Brutovský, který převzal stejně jako všichni další vítězové hodnotné ceny z rukou osbností, které turnaj zaštítily, tedy od starostky Vsetína paní Ivety Táborské, od Tatjány Nersesjan reprezentující pana hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka a senátora Jiřího Čunka.       


