Zpráva z 21. Ročníku mezinárodního nohejbalového turnaje trojic CLIMAX Valach OPEN Vsetín 2017

V sobotu 8. července 2017 se sjeli příznivci nohejbalu na vsetínskou Sokolovnu, kde za příjemného letního počasí proběhl 21. ročník  mezinárodního nohejbalového turnaje trojic CLIMAX Valach OPEN Vsetín 2017.
V kategorii rekreačních hráčů se utkalo 20 týmů (z toho hned 12 zahraničních) ve čtyřech pětičlenných základních skupinách. Vítězové postupovali přímo do čtvrtfinále, druzí a třetí navíc absolvovali osmifinále. Podle očekávání vyhrál základní skupinu Pegas (Husařík, Kašpar, Špok) i KAC Košice old boys s někdejšími mistry světa Ivaneckým a Bertkem a korejským činovníkem Ki Hongem, vsetínské fanoušky potěšila místní Pivnice Beseda (Urban, Vašíček, Bartoň), skupinu vyhrála i Slávia Trnava (Hanzlík, Kaľuha a Dusko). Ze základní skupiny se naopak nepodařilo postoupit ženské reprezentaci Maďarska ani žákům NK CLIMAX Vsetín (Daněk, Tomek, Palát, Julínek).
Osmifinálové dvojice vytvořili: No stres (Doležel, Chromela, Fujerík) a Výletníci (Farkaš, Mandák, Belošic, Farkaš), NK Vinodol (Melíšek, Kratochvíla, Varga) a Na pohodu (Rožnovják, Rožnovják, Vychopeň), Vrakuňa (Kovasich, Lukáč, Ferenčák, Kostelanský) a Turzovka (Nemček, Kameniar, Lyko, Trubačík), poslední osmifinálovou dvojicí byl Ze-kop Zvolen (Šovčík, Šouc, Kukučka, Grajciar) a Bylnice (Kostka, Polach, Raska). Úspěšné byly dva týmy, které v základní skupině skončily druhé, tedy Vrakuňa a NK Vinodol, ale také dva týmy, tedy Výletníci a Bylnice, které do play off postoupily ze třetího místa v základní skupině. 
Ve čtvrtfinále překvapivě skončila cesta hned dvou vítězů základních skupin, a to Pivnice Beseda, které překonali Výletníci a skončila též Slávia Trnava, kterou posledním možným míčem, tedy 10:9 ve třetím setu, porazila Vrakuňa. Naopak Kac Old boys postoupil na úkor Bylnice a Pegas porazil NK Vinodol. Oba bratislavské týmy, tedy Vrakuňa a Výletníci, svá semifinále prohráli a utkaly se pak o třetí místo. Ve třech setech uspěli Výletníci – těm se play off náramně vydařilo. Postoupili do něj ze třetího místa v základní skupině, pak ze čtyř následujících zápasů prohráli jen ve třech setech s Pegasem. 
Finále bylo dramatické po stránce sportovní i z hlediska atmosféry na hřišti. Po třech setech slavila úspěch enormní a nezastavitelná touha po výhře týmu Pegas. 
V kategorii výkonnostní se utkalo 17 trojic ve třech čtyřčlenných a jedné pětičlenné skupině. I v této kategorii byla cizina zastoupena hojně – hned osm trojic hrálo pod vlajkou Slovenska, Maďarska nebo Jižní Koreje. Startovní pole bylo opravdu kvalitní a zajímavé. Kromě toho nejlepšího, co mohl nasadit domácí NK CLIMAX, se představila slovenská reprezentace s kanonýrem Belkem (+Bezeg, Uličný), slovenský mistr KAC Košice nasadil dvě silné trojice, diváckou pozornost však nejvíce poutal tým KoreaČel, kde čelakovočtí hráči Spilka, Flekač a Šafr hráli s nejlepším nohejbalistou Jižní Koreje, Son Yeonsokem.
Favorizované týmy své skupiny dokázaly vyhrát: NK CLIMAX Vsetín A (Chalupa, Gargulák, Vala)  i B (Brutovský, Plachý, Stupák), dále Slovensko a také KoreaČel. Jednoduché to ale neměli. Jedině CLIMAX A v základní skupině neztratil set a počínal si vcelku suverénně. CLIMAX B hned čtyři ze šesti uhraných setů získal těsně 10:9, Slovenská reprezentace vyhrála skupinu díky lepšímu skóre mezi třemi týmy se stejným bodovým ziskem a KoraČel odvrátil hned čtyři matchbally týmu Trnava Szentendrei (Novosad, Rácik, Sziposz).
V osmifinále se utkalo příjemné překvapení turnaje, Junioři NK ValMez (Andris, Bílý, Majštiník) s CLIMAX 3XL (Nezval, Mikula, Kawulok). Mladíci se dokázali prosadit i tentokrát. To nejlepší z Moravy (Pavelka, Klaudy, Gebel) přehráli Slávia Trnava B (R. Loskot, Ifka, Ifka), Slovensko (B) udolalo Hradec nad Moravicí (Doležel, Kurka, Lokoč) až ve třech setech, a Trnava Szentendrei, která v zápase o prvenství v základní skupině promarnila čtyři matchbally a tím i přímý postup do čtvrtfinále, se do něj nakonec nedostala vůbec, neboť ve třech těsných setech podlehla KAC Košice A (Galus, Hulin, Hulin).
Všichni vítězové skupin se probojovali i do semifinále. KoreaČel zastavila dosavadní vítězné tažení juniorů NK ValMez, CLIMAX B potřeboval k vyřazení týmu To nejlepší z Moravy 3 sety, podobně jako Slovensko k vyřazení Hradce nad Moravicí, naopak CLIMAX A porazil KAC Košice A vcelku jednoznačně. 
Oba Vsetínské týmy pak zvládly svá semifinále fenomenálně, CLIMAX B zastavil KoreaČel a CLIMAX A omlazenou Slovenskou reprezentaci. Ta se pak dokázala ve dvou setech prosadit i v zápase o třetí místo. 
Finále nabídlo nejkrásnější nohejbal dne. Trio Stupák, Brutovský, Plachý v úvodu turnaje tápalo, ale od semifinále hrálo jako vyměněné a ve finále porazilo své kolegy z CLIMAXu A ve dvou setech, což byly jedné dva sety, které CLIMAX A na celém turnaji nevyhrál. 
Na 21 ročníku CLIMAX Valach OPEN bylo za 11 hodin odehráno celkem 92 zápasů, 204 setů.
Turnaj svým jménem zaštítil senátor a hejtman Zlínského kraje, pan Jiří Čunek a starosta Vsetína, pan Ing. Mgr. Jiří Růžička. Ten také osobně předal putovní pohár vítězi turnaje. 
Nejlepším hráčem kategorie rekreační byl zvolen Kamil Husařík z vítězného Pegasu, nejlepším hráčem v kategorii výkonnostní pak Michal Plachý z NK CLIMAX Vsetín B, tedy rovněž z vítězného týmu. Oba hráči obdrželi exkluzivní cenu, kterou zajistil a osobně předal manažer VHK ROBE Vsetín, skvělý hokejista Radim Tesařík – špičkové hokejky, navíc obdařené podpisem Radima Tesaříka. 
Vedle titulárního partnera, firmy Servis CLIMAX a.s. turnaj podpořily firmy Austin Detonator s.r.o. a Nástrojárna Matrix s.r.o. jako Generální partneři, Gala a.s. Botas a.s., hotel Aquapalace Čestlice, Brand s.r.o.,  Foresta SG, a.s. jako Hlavní partneři.
Turnaj byl též podpořen Městem Vsetín a Zlínským krajem.

