AUSTIN CUP Vsetín 2016 – 15. Ročník mezinárodního nohejbalového turnaje
O velikonoční sobotě 26.3. se na Vsetín sjelo 20 elitních klubových trojic ze čtyř zemí, aby se utkaly o prvenství na jednom z nejprestižnějších nohejbalových turnajů současnosti. Ze nynější nejužší špičky byly zastoupeny všechny kluby, s výjimkou Čakovic, které na turnaji chyběly v celé jeho historii vůbec poprvé, a na poslední chvíli odřekl účast košický KAC, což umožnilo domácímu NK CLIMAX Vsetín nasadit do turnaje nejen tři trojice z extraligového týmu, ale konfrontaci s elitou mohly podstoupit i dvě trojice z druholigového B týmu CLIMAXU.
Účastníci se utkali ve čtyřech pětičlenných skupinách, přičemž vítězové základních skupin postoupili přímo do osmičlenného play-off, druhé a třetí týmy se pak ještě musely pokusit projít osmifinálovým kolem. 
Favorité jednotlivých základních skupin, tedy SK Liapor Witte Karlovy Vary "B" (Vanke Jan, Bíbr Tomáš, Medek Matěj, Valenta Michal), MNK SDS EXMOST Modřice "A" (Pospíšil Jakub, Müller Martin, Rosenberk Lukáš), NK CLIMAX Vsetín "A"(Brutovský Ján, Perun Patrik, Plachý Michal, Vichtora Rudolf) svoji výkonnost očekávaným postupem z prvního místa potvrdili, ovšem vítěz posledních dvou ročníků, TJ Dynamo České Budějovice "A" (Chalupa Jan, Fík Dan, Žikeš David, Musil Zdeněk) se musel k radosti domácích překvapivě sklonit před NK CLIMAX Vsetín "C" (Gebel Lumír, Belko Branislav, Tomek Miroslav), takže už po základních skupinách bylo jasné, že pořádající CLIMAX bude mít v elitní osmičce nejméně dva zástupce.
V boji o zbylá čtyři místa zdolal TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice "A" (Kilík Ján, Souček Lukáš, Holas Vojtěch, Flekač Martin) do té doby skvěle hrající NK CLIMAX Vsetín "D" (Kurka Ondřej, Hyžák Tomáš, Tomek Stanislav), který ze základní skupiny postoupil na úkor B trojice z Českých Budějovic, a po vyhraném prvním setu vedl o tři body v setu druhém i proti Čelakovickým. NK CLIMAX Vsetín "B" (Stupák Ladislav, Pavelka Jan, Gargulák Petr) se pak k nelibosti domácího publika ve třech setech postaral o historický moment – poprvé na AUSTIN CUPU postoupil mezi elitní osmičku tým odjinud než z České či Slovenské republiky. Tengo Salonta (Bobis Georgel, Sorean Vasile, Sorean Alex, Nagy Darius, Purja Denis, Sorean Vasile (trenér)) už v základní skupině ani jednou neprohrál, dokonce ani s "A" formací CLIMAXU, a v osmifinále svoji kvalitu jen potvrdil. Skvěle hrál především úřadující mistr Světa i Evropy v singlu Bobis, který prokazoval, že je v současnosti patrně nejtechničtějším hráčem na světě. Třetím postupujícím z osmifinále se stal SK Šacung ČNES Benešov 1947 (Doubrava Jiří, Kadeřábek Václav, Stejskal Petr) po jednoznačném dvousetovém vítězství nad TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice "A" (Spilka Martin, Kolenský Michal, Bareš Michal, Doucek Michal). Čtvrtfinálovou osmičku zkompletoval NK CLIMAX Vsetín "D "A" (Medek Jakub, Kubín Radim, Kubín Vlastimil, Hron Karel) který završil neúspěch obhájce loňského prvenství.
Ve čtvrtfinále nenašel Gebelův CLIMAX "C" recept na Čelákovické, kteří se dopouštěli méně chyb a předčili domácí v obraně v obou odehraných setech (8:10, 6:10). Modřičtí favorité pak ukončili cestu turnajem rumunské Salontě. Bobišova formace důstojně vzdorovala soupeři jen v prvním setu (10:8), ve druhém už uhrála jen tři body. Nejdramatičtější čtvrtfinálový zápas odehrála Vankeho karlovarská trojice se Šacungem. První set vyhrála 10:7, druhý stejným poměrem ztratila, ovšem ve třetím rozstřílela soupeře 10:2, což je pro tým reprezentanta Doubravy vskutku neobvyklé. Vsetínské Áčko pak s přehledem a po výborném výkonu vyprovodilo Medkovu karlovarskou trojici 10:6, 10:6. Vichtora velmi dobře nahrával oběma smečařům a těm se pestrou hrou dařilo převýšit obranu soupeře. 
V prvním semifinále to vypadalo na velké překvapení. Čelakovičtí, kteří šťastně postoupili ze třetího místa v základní skupině, a pak i v osmifinále dlouho vypadali úplně bezradně, v boji o finále smazali v prvním setu modřické 10:5. Úřadující Mistři republiky pak už ale další překvapení nedovolili (10:6,10:7). Slabší chvilku si vybrala elitní trojka CLIMAXU zrovna v semifinále s Vankeho formací. V úvodu obou setů domácí vedli a hráli velice dobře, ve druhé polovině sad ale Karlovarští předčili Vsetínské na útoku, ti se navíc dopustili i technických chyb, což vedlo k výsledku 6:10, 6:10.
V exhibičním zápase singlistů hraném na jeden set porazil Bobiš slovenského reprezentanta Stupáka 13:11. Následně si NK CLIMAX Vsetín "A“ chtěl po prohraném semifinále spravit náladu v boji o bronz proti Čelakovickým. První set domácí nešťastně ztratili 9:10, ve druhém a třetím setu si vzpomněli na výkon ze čtvrtfinále a po setech 10:6, 10:5 proměnili svoji letošní účast v bronzový úspěch. 
Finále bylo zápasem dne ozdobeným skvělými výměnami, nasazením i dramatickým průběhem. Modřičtí získali první sadu 10:9, druhou karlovarští stejným poměrem. Dalo by se očekávat, že jediný smečař Vanke v dresu Liaporu nebude v závěru turnaje fyzicky stačit útočnému tandemu Modřických, ale opak byl pravdou a  SK Liapor Witte Karlovy Vary po zisku rozhodujícího setu 10:5 mohl slavit své premiérové vítězství na AUSTIN CUPu.
15. ročník AUSTIN CUPU přinesl výtečnou sportovní podívanou a diváci si vytvořili v pohledně zrekonstruované hale příjemnou kulisu.
Zdárné uspořádání turnaje umožnila podpora řady sponzorů, v čele s titulárním partnerem, firmou AUSTIN DETONATOR s.r.o, podporu poskytl i Zlínský kraj a Město Vsetín. Radní Zlínského kraje paní Taťána Valenová Nersesjan a straosta Vsetína a senátor pan Jiří Čunek AUSTIN CUP Vsetín 2016 i společensky zaštítili. 


