Zpráva z mezinárodního nohejbalového turnaje trojic CLIMAX Valach OPEN 2015
Za krásného letního počasí se v sobotu 4.7. sešlo na Vsetíně 38 nohejbalových týmů, aby se již po devatenácté utkaly o vítězství na tradičním turnaji CLIMAX Valach OPEN Vsetín. Tento turnaj je dobře etablovanou akcí, i letos se organizátoři mohli opřít o silné sponzorské zázemí – jméno dal turnaji Servis CLIMAX, generálními partnery byli Austin Detonator a Nástrojárna Matrix. Turnaj finančně podpořilo Město Vsetín a společenskou záštitu převzal starosta a senátor Jiří Čunek. Zlínský kraj rovněž poskytl finance a společensky turnaj zaštítili krajští radní Mgr. Taťána Valentová Nersesjan a PaedDr. Petr Navrátil. 
Startovní pole bylo vpravdě mezinárodní, celkem 18 týmů přijelo ze zahraničí. Vedle řady Slovenských účastníků se presentovali i zástupci z Polska a Rumunska.
Turnaj se odehrál ve dvou kategoriích – dvacet týmů se přihlásilo do prestižní výkonnostní kategorie a osmnáct do kategorie rekreačních hráčů, kde startovali též veteráni, žactvo a ženy. Právě mezi rekreačními hráči měly převahu týmy ze zahraničí – těch startovalo 10. Diváci mohli shlédnout zápasy žen DPMK Košice, ženy Blokers Lodž z Polska, žáky NK CLIMAX Vsetín a plejádu mužských trojic z Moravy a Slovenska. Mezi elitní osmičku se probojovaly čtyři moravské a čtyři slovenské týmy – vsetínský Kostihuntr, obhájce loňského vítězství (Gargulák senior, Urban,Doležel) porazil někdejšího vítěze Valach OPEN Jako Nič Banská Bystrica (Šajban, Rajnoha, Petrovič), favorizované Kysucké nové Mesto (bratři Trubačíkové a Kameniar) překvapivě podlehlo týmu Mladé maso Valašské Meziříčí (žáci Andris, Majštiník Halašta a třicátník Bartoň), Závišice (Ferst, Demovič, Lošák) podlehly pravidelnému účastníkovi závěrečných bojů, Patriotům z Dobré Nivy (Kristeľ, Golian, Faško, Bahna ml., Pápay) a Pegas Team Opava, kde se vsetínští Kašpar a Špok tentokrát vyzbrojili opavským smečařem Volmanem, porazil Výletníky Bratislava (Farkaš, Mandák, Belošic, Drahník). 
Kostihuntr pak prokázal svou zkušenost, když se přes Mladé Maso Valašské Meziříčí probojoval do finále a podobně si počínal i Pegas Team Opava na úkor Patriotů Dobrá Niva. Až po semifinále proběhly všechny zápasy play off ve dvou setech. Jinak tomu ovšem bylo v boji o medaile. Bronz získal tým Mladé Maso Valašské Meziříčí – dva sety se přetahoval s Patrioty o každý míč, až třetí set vybojoval jednoznačně. Finále bylo ještě vyhrocenější, na hřišti se odehrála spousta velmi emotivních momentů. První set získal 10:9 Kostihuntr, druhý těsně ztratil 8:10, ve třetím se vsetínští harcovníci úplně připravili o herní pohodu a vysoko prohrávali. Přesto srovnali na 9:9, ale desátý bod patřil Pegas teamu Opava. Jeho tahoun, Tomáš Volman, byl vyhlášen nejlepším hráčem kategorie rekreačních hráčů.
Ve výkonnostní kategorii se představilo dvacet týmů, tedy maximum zvládnutelné kapacity. Účastníci v úmorném vedru absolvovali téměř dvanáctihodinový maratón. Ze zahraničí tentokrát zavítalo na Vsetín osm týmů. Nejvzdálenějšími účastníky byli hráči Identical fotbaltenis Cizer, kteří premiérově přicestovali až z rumunského Sedmihradska. Blokeři z polské Lodže už patří mezi zkušené účastníky turnaje. Šestice týmů reprezentovala slovenský nohejbal. Představil se Výběr slovenské ligy s reprezentačním trenérem Žigalou, KAC Košice, dva týmy z Hlohovce, sympatická pětice perspektivních dorostenců Slniečko z Velkého Záluží a KZO Miláno 2007 Košice. Domácí NK CLIMAX nasadil pětici trojic, z nichž hned čtyři se probojovaly mezi elitní osmičku. A až nečekaně úspěšné byly i ve čtvrtfinále: CLIMAX A (Brutovský, Gebel, Tomek, Perun) se sice do semifinále doslova protrápil přes KAC Košice (Galus, bratři Hulinové, Kostík), CLIMAX B (Plachý, Belko, Vichtora) se zato celkem přesvědčivě prosadil proti NK Fifejdy (kde reprezentačního kanonýra Doubravu přece jen omezovalo svalové zranění, v týmu dále hráli Ertelt a Procházka). CLIMAX XXL (Nezval, Mikula, Kawulok), jako vítěz skupiny velmi překvapivě podlehl týmu CLIMAX Stars (Novosad, Forrai, Švirák, Zgarba) – tento tým se protlačil mezi dvanáctku až ze třetího místa v základní skupině a v osmifinále překvapivě poslal domů loňského medailistu z Hlohovce s Jaroslavem Ifkou. Semifinálovou čtveřici doplnil skvěle hrající Převar Přerov (Pavelka, bratři Miklíkové), když v atraktivním čtvrtfinálovém zápase porazil Ungemann team (Kočička, Simon, a nohejbalová legenda Ungermann, jenž se Valašky účastnil vůbec poprvé).
V semifinále teklo CLIMAXu A do bot, když s Převarem první set ztratil a ve druhém prohrával, ale zápas otočil a vybojoval si finále. CLIMAX B do finále dokráčel na úkor CLIMAX Stars, kde doposud skvěle hrajícího Novosada začaly omezovat svalové potíže. Ze zápasu o bronz musel nakonec Novosad odstoupit, ale i tak docílil CLIMAX Stars proti Převaru Přerov důstojného výsledku 8:10, 8:10.
Finále nabídlo divákům skvělou, dramatickou a vyhecovanou podívanou bez ohledu na to, že se na obou stranách sítě pohybovali pouze hráči extraligového CLIMAXu. Třísetovou bitvu v závěru ovládl „A“ tým (10:8, 7:10, 10:7) a převzal z rukou předsedy klubu, Tomáše Srněnského, putovní trofej. 
Kompletní výsledky CLIMAX Valach OPEN Vsetín 2015 jsou k dispozici na webové stránce  http://www.nohejbal-vsetin.cz.


