UNIF Club World CUP – Světový pohár vítězů ligových soutěží

V sobotu 11. srpna se na Vsetíně odehrála nejvýznamnější nohejbalová akce, jakou kdy Valašsko dosud mohlo spatřit. Sjelo se sem osm vítězů ligových soutěží z celého světa, aby se utkali o titul Světového klubového šampióna. 
NK CLIMAX Vsetín se o pořadatelství této akce přihlásil ihned poté, co se vloni  29. října stal vítězem české extraligy, a to zejména proto, že samotné extraligové finále mohli vidět naživo pouze ti fanoušci, kteří neváhali vyrazit na finále do Prahy, byť byl CLIMAX papírově „domácím“ týmem.
I když má v nohejbalovém světě Český extraligový pohár stejné renomé, jako v hokeji Stanley Cup, není ve světové klubové soutěži český mistr automaticky favoritem, jak se o tom mohl vloni na domácí půdě přesvědčit SK Liapor Karlovy Vary, kterého ve finále připravil o trofej tým rumunské Salonty. Důvodem je skladba disciplín v utkání CWC, která se ponejvíce podobá právě utkání rumunské ligy. 
Týmy byly rozděleny do dvou základních skupin:
Group A (court 1)  

            Group B (court 2)
1. Tengo Salonta (ROM)  

        1. NK Climax Vsetín (CZE) 
2. NO KAC Košice (SVK)  

        2. Nantes LTB (FRA)
3. Szeged (HUN)   

        3. KS Blokers Lodz (POL)
4. Healthgroup Kyiv (UKR) 

        4. San Diego (USA)

V těchto základních skupinách se odehrála utkání všech týmů navzájem, každé sestávalo z jednoho zápasu singlu, dvojic a trojic, vše hráno na jeden dopad a dva vítězné sety do 11 s nutností rozdílu o dva body, avšak 15. bod byl v setu poslední. Poněkud nezvykle se za každý uhraný set uděloval bod do konečné tabulky. 
Ve skupině A obhájce loňského vítězství ze Salonty překvapivě měl těžkosti už v utkání s maďarským Szegedem, a o ambici na vítězství ve skupině ho po velkém boji připravil mladý tým KAC Košice. Čtvrtou příčku obsadil Kyjev.
Ve skupině B domácí CLIMAX neztratil jediný set, přičemž trenér Perun využíval širokého kádru, a zapojil do hry celkem deset hráčů (zatímco třeba Kyjev pouze tři). O druhé místo bojovali Blokeři z Lodže proti LTB Nantes, úspěch slavil francouzský mistr. Mistr USA ze San Diega skončil ve skupině čtvrtý.
Semifinále, do kterého postupovaly dva týmy z každé skupiny, se pak hrálo na tři vítězné zápasy, v pořadí singl, dvojka, trojka, dvojka, singl. Utkání KAC Košice proti LTB Nantes bylo vyrovnané, ale slovenský mistr všechny zápasy zvládl, a tedy se končilo už po trojce s celkovým skóre 3:0, i když nejlepší hráč Nantes, Julien Mercier, dělal co mohl a těšil publikum svým akrobatickým pojetím hry. 
CLIMAX přistoupil k semifinále s Tengo Salonta velice koncentrovaně. Hned v úvodním singlu, který je rumunskou parádní disciplínou, Stupák nedal Vasilemu Soreanovi šanci, a podobně i v tandemu s Brutovským porazili 2:0 na sety Georgela Bobise, kterého doplnil na hřišti, podobně jako v domácím týmu, singlista z úvodního zápasu. Do trojky proti bratrům Soreanovým a Bobišovi nejprve vsetínský trenér Perun poslal na hřiště Gebela s Chalupou a dorostencem Majštiníkem, po váhavém začátku prohrávali domácí 3:6, poté dohrávali v sestavě Gebel, Brutovský, Gargulák, kdy už zápletku nedopustili a po vítězství 2:0 na sety získali i třetí bod v utkání.
O bronz se utkal francouzský mistr s rumunským, lepším týmem a tedy i bronzovým medailistou, se stal rumunský Tengo Salonta, který před turnajem patrně pomýšlel na lepší výsledek. Zdálo se, že někdejší skvělou formu postrádal hlavně obávaný singlista Bobiš, možná kvůli zdravotní indispozici.
Finále zahájil ve velkém stylu vítězstvím 2:0 domácí Ladislav Stupák proti Igorovi Hulinovi z KAC Košice. Ve dvojici Brutovský se Stupákem s převahou porazili Belka s Markem Hulinem. Dramaticý průběh měl až zápas trojic, kde mladící z KAC Belko s bratry Hulinovými trápili Chalupu s Gebelem a Gargulákem, nepříznivý vývoj setu neodvrátilo střídání Brutovského místo Chalupy. Do druhého setu ještě přišel místo Gebela Stupák, aby soupeře potrápil smečovaným servisem. Vsetínští rychle získali náskok až 5:1, ale pak soupeř skóre srovnal na 5:5. Zdravotní indispozice přiměla střídat M. Hulina za Prachára, ale i v této sestavě KAC udržel s domácími krok. Do koncovky ještě vystřídal Gebel Garguláka a Hulin zpět Prachára – ovšem dvě chyby KAC rozhodly, že CLIMAX srovnal na 1:1. Ve stejném hráčském složení už se odehrál i rozhodující třetí set, kde domácí s převahou uspěli, a zvítězili tak v utkání i celém UNIF Club World Cupu.
Ziskem vítězné trofeje na Club World Cupu završil NK CLIMAX Vsetín etapu, kdy od okresního přeboru v roce 1996 po dvaadvaceti letech dosáhl nejvyšší mety, jaké může klubový tým vůbec dosáhnout. 
Sestava NK CLIMAX Vsetín: trenér Patrik Perun, kapitán Lumír Gebel, Jan Brutovský, Rudolf VICHTORA, Jan CHALUPA, Petr GARGULÁK, Michal PLACHÝ, Ladislav STUPÁK, Silven GÁLUS, Marek NOVOSAD, Tomáš ANDRIS, Daniel Bílý, David MAJIŠTNÍK, Stanislav TOMEK, Miroslav TOMEK.
UNIF Club World Cup společensky zaštítil senátor Jiří Čunek, starosta Města Vsetína Ing. Mgr. Jiří Růžička, Zlínský kraj i Město Vsetín též podpořilo turnaj finančně, podobně jako generální partneři Austin Detonator s.r.o. a Servis Climax, a.s. a hlavní partneři Nástrojárna Matrix s.r.o., Botas a.s. a Gala a.s.
Z UNIF Club World Cupu připravila záznam Česká televize, premiérově bude vysílán 16.8.2018 v 18:30.

