Zpráva ze 14. Ročníku mezinárodního nohejbalového turnaje AUSTIN CUP Vsetín 2015
	V sobotu 28. března se ve vsetínské hale Na Lapači a v hale ZŠ Hovězí utkalo 24 elitních klubových formací o putovní pohár na tradičním nohejbalovém turnaji trojic AUSTIN CUP. Už čtrnáct ročníků tohoto prestižního turnaje spojila se svým jménem vsetínská firma AUSTIN DETONATOR s.r.o. Na startovní listině byly opravdu elitní týmy, z evropské špičky, s výjimkou Francouzské elity, nechyběl nikdo – divákům se vedle českých představili přední hráči z Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Švýcarska.
Ze šesti základních skupin postupovali do play přímo pouze jejich vítězové. Hned po dvou základních skupinách opanovaly kluby Sokol SDS EXMOST Modřice a domácí NK CLIMAX, zbývající skupiny byly opanovány obhájcem loňského prvenství – týmem TJ Dynamo České Budějovice a SK Šacung ČNES Benešov 1947 „A“. Osmičku doplnili v dodatečné kvalifikaci týmů z druhých míst základních skupin SK Liapor Witte Karlovy Vary a TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice. Zahraniční týmy zůstaly za očekáváním, zejména KAC Košice doplatil na to, že „B“ tým CLIMAXu překvapivě poslal favorizovanou trojici Karlových Varů do kvalifikace a v ní právě Karlovarští elitní slovenský tým porazili. Do play off se neprosadila ani formace s názvem „Mistři 21“, složená z legendárních hráčů Bláhy, Ungermanna a Forraie, kteří dohromady nasbírali 21 titulů mistra světa či Evropy.
Už čtvrtfinálové zápasy nabídly divákům nesmírně atraktivní, dramatické a vyrovnané zápasy. Obhájci z Českých Budějovic ve třech setech vyřadili hvězdnou sestavu Karlových Varů (Vanke, Bíbr, M.Medek a Hron), Modřice „A“ nejprve deklasovaly „A“ tým Šacungu (Doubrava, Kupský, Kadeřábek) 10:2, ale pak druhý set prohrály a postup zachraňovaly posledním možným míčem setu třetího (10:9). Domácí CLIMAX „B“  (Belko, Plachý, Vichtora) v prvním čtvrtfinálovém setu ještě vygradoval výkon, kterým se prosadil proti Karlovým Varům a přehrál úřadujícího mistra ČR Modřice „B“ 10:6. Zkušený soupeř pak ale zápas dokonale otočil a postoupil do semifinále. Jediný dvousetový čtvrtfinálový zápas sehrál ve svůj prospěch CLIMAX „A“ proti čelakovickým (Spilka, Kolenský, Bareš). 
V prvním semifinále České Budějovice porazily ve třech setech Modřice „B“ (Kop, Pelikán, Topinka), a ve druhém 10:9 rovněž ve třetím setu CLIMAX „A“ odsoudil k zápasu o třetí místo Modřice „A“ (Pospíšil, Rosenberk, Müller). Ty poté své klubové kolegy porazily v boji o bronz.
Finále nabídlo divákům veliké drama. Nejprve mladá trojka Dynama České Budějovice „A“ (Chalupa, Fík, Musil) po vyrovnaném úvodu prvního setu s CLIMAXem „A“ (Brutovský, Perun, Gebel, Vala) šla do trháku a set získala 10:7. Ve druhém setu měli Budějovičtí tři matchbally, z toho je o dva připravil domácí Ján Brutovský svělým blokem. Zlomovým momentem finále byl úvod závěrečného setu, kdy se podařilo Dynamu odskočit na 5:1 a pak už set i celé finále úspěšně dohráli 10:5.
Putovní pohár pak vítěz, tedy TJ Dynamo České Budějovice,  převzal z rukou starosty města Vsetína pana Jiřího Čunka, Pan Otta Grebeň, jednatel firmy AUSTIN DETONATOR s.r.o., předal vítězům cenu finanční. Cenu pro nejlepšího hráče předala Janu Chalupovi z vítězného týmu Radní Zlínského kraje, paní Taťána Valentová Nersesjan. Paní Radní vyhlásila i vítěze ceny diváků, kterým se stal domácí hráč Michal Plachý. 
Hned v následující sobotu, tedy 4.4. záhájí CLIMAX svou další extraligovou sezónu. Od 14 hodin přivítá v hale Na Lapači právě TJ Dynamo České Budějovice a bude tak mít příležitost si finále AUSTIN CUPu zopakovat. 



