16. ročník mezinárodního turnaje v nohejbalu trojic mužů AUSTIN CUP Vsetín
Poslední březnovou sobotu se na Vsetíně již tradičně koná AUSTIN CUP, na který jsou zvány nejlepší klubové trojice z České republiky i z dalších zemí. Nejinak tomu bylo 25. března, kdy do Vsetína přijelo 24 trojic, přičemž elita se představila takřka v kompletním složení. 
Týmy se utkaly v hale na Lapači a na Hovězí v šesti základních skupinách, ze kterých pouze vítězové postupovali přímo do osmičlenného play off. O zbylá dvě místa se v každé hale střetly 3 týmy z druhých míst základních skupin. Nasazení do prvního koše a tedy i rozdělení do základních skupin  si nejlepších šest týmů vybojovalo na loňském Austin Cupu. Všichni nasazení svou pozici a přímý postup do play off i uhájili, až na dvě výjimky – a obě patřily vsetínskému CLIMAXu. A tým (Brutovský, Stupák, Gebel, M.Tomek) překvapivě prohrál v základní skupině s B týmem Šacungu, kde dominoval skvěle hrající Kalas a nezdar korunoval i porážkou od ANK Holice, kde se po přestupu z Modřic představil bijec Kop. Vsetínský B tým (Gargulák, Plachý, Chalupa a Vala) uhrál v základní skupině v přímém souboji o prvenství remízu s TJ Avia Čakovice, a až díky horšímu skore s dalšími soupeři zůstal na druhé příčce. S Šacungem B a Trnavou si v baráži poradil, a do play off proniknul. Climax C (Galus, Hyžák, Nezval) začal nadějně vítězstvím nad A týmem Českých Budějovic, ale pak se zbytečně připravil o postup nepovedeným prvním setem proti Slávia Trnava. Vsetín D (Mikula, Švirák, Stařičný) měl přetěžkou pozici a v základní skupině nebodoval. Z baráže druhých týmů v Hale na Hovězí postoupila Česká juniorská reprezentace. Smolně dopadl turnaj pro KAC Košice, který poslal domů už po základní skupině B tým Modřic, ale do play off nepronikl. 
V exhibici singlistů si rumunský matador Bobiš poradil se vsetínským Michalem Plachým.
Finálová osmička nabídla velmi dramatické zápasy. Hned zápas Holic (Kop, Kučera, Krátký) s Čelákovicemi A (Kilík, Kolenský, Holas) byl třísetový, kdy Holice první set těsně ztratily, ale pak dominovaly. Karlovy Vary (Vanke, M.Medek, Hron) porazily Českou juniorku (Kalos, Souček, Višváder, Ftačník) 2:0 a Šacung A (Doubrava, Kadeřábek, Knytl) si poradil s Čakovicemi (Kučera, Macura, Pachman, Chadim) rovněž 2:0. Nadějně rozehrál čtvrtfinále domácí CLIMAX A, když v prvním setu zaskočil MNK Modřice A (Pospíšil, Rosenberk, Müller) 10:7. Ve druhém držel krok do stavu 4:4, pak ale 7:10 prohrál. Nepovedený úvod setu třetího vyústil ve vysokou prážku 3:10.
První semifinále nabídlo přetahovanou o každý bod, přičemž první set šťastně získaly Modřice, druhý Holice. V setu třetím Modřice zopakovaly čtvrtfinálovou koncovku 10:3. Druhé semifinále bylo ještě vyrovnanější. O finalistovi rozhodl až poslední možný míč, a to ve prospěch Karlových Varů.
Holický bijec Kop sice v koncovce semifinále vypadal, že mu došly síly, ale v zápase o třetí místo reprezentanta Doubravu předčil a po dvou vítězných setech pomohl Holicím k bronzu hned při první účasti na turnaji. Finále mělo netradiční průběh. V prvním setu Modřice zválcovaly Karlovy Vary 10:4. Druhý set však jednoznačně, i když menším rozdílem (10:7) ovládly Karlovy Vary. Modřice tedy všechny zápasy play off hrály na tři sety. A podobně jako v obou předchozích případech nebylo ve třetím setu pochyb o jejich dominanci. Nakonec, jsou to všichni úřadující mistři světa.
Nejlepším hráčem turnaje byl odborníky vyhodnocen Pavel Kop, který dotáhl svou druholigovou sestavu až k bronzu, a stejného hráče ocenili i diváci jako osobnost turnaje. 
Titulárním partnerem turnaje byla tradičně firma Austin Detonator, s.r.o., generálním partnerem firma SERVIS CLIMAX, a.s.. Turnaj zaštítil senátor, Hejtman Zlínského kraje a starosta města Vsetín pan Jiří Čunek. Město Vsetín i Zlínský kraj též turnaj finančně podpořili.
Záznam z turnaje pořídila a odvysílala Česká televize s odborným spolukomentářem Lumíra Gebela.

