Alpsko smučanje | Masters 10. – 11.3.2018
Svetovni pokal Masters na Cerknem
Cerkno, 10. – 11.3.2018 je gostilo Masters tekmovalce iz 11 držav, v soboto je bilo na štartu 140
slalomistov in v deževni nedelji 145 veleslalomistov zbranih, vsi z željo po zmagi. Slovenski Mastersi
smo kot običajno zasedali odlična mesta in osvajali medalje.

Slovenski Mastersi na vseh FMC (FIS Masters Cup – Svetovni Masters pokal ) tekmovanjih osvajajo
medalje, tako je bilo tudi na Cerknem. Mastersi tekmujemo v 13 ženskih in 13 moških kategorijah,
najstarejši tekmovalec je že drugo leto zapored 93 letni gospod Oto iz Slovaške, ki pravi, da mu je pri
nas super in se drugo leto zagotovo vrne – njega nedeljski dež ni zmotil, res kapo dol pred takšnimi
»koreninami«, njegove zlate medalje, pa čeprav je sam v kategoriji nad 90 let, so res zlata vredne.
Slovenske slalomske medalje so bile letos še posebej bleščeče, saj je v over all seštevku kat. A (do 55
let) zmago slavil naš debitant Master Bernard Vajdič. Srebrno medaljo, vsak v svoji starostni kategoriji
je osvojil Jernej Kokalj, bron pa Heda Kotar, Boža Torkar, Jure Gantar in Klemen Bister.
V veleslalomu osvojene medalje, zlati medalji: Nina Gantar in Boštjan Bernik, srebro so osvojili: Mojca
Pečelin, Petra Borovinšek in Jernej Kokalj, bron pa: Boža Torkar, Ada Humar, Drago Bornšek, Samuel
Borovinšek, Tadej Prebil in Klemen Bister.
Kot organizatorji letos nismo imeli nobenih težav s količino snega. Tokrat nam je delo močno otežilo
vreme, sobota je bila oblačna, temperature visoke, nedelja pa deževna. V težkih razmerah je
potrebno sprejeti veliko odločitev in odločitve OK so bile prave. Tekmovanje je bilo zopet izpeljano z
odliko in pohvalami tekmovalcev. Na terenu je sodelovalo 48 ljudi, za odlično pripravljene proge so
pod vodstvom postavljača Slavka Zupanca in Pavleta Logarja skrbeli člani SK Poljane in SK Idrija, za

logistiko so poskrbele članice SK Idrija, za fotografije Boris Drešček, za odlično vodenje tekmovanja
gre posebna zahvala Marku Arnežu, glavnemu sodniku Petru Furlanu in TD Petru Petrovčiču, zahvala
tudi časomerilcu Matjažu Goltezu z ekipo. Za koordinacijo vseh ekip na terenu pa je že šesto leto
poskrbela glavna organizatorka Pati Mali, katera je ob koncu tekmovanja vse povabila k sodelovanju
že za prihodnje leto.
FMC Cerkno postaja v krogih Masters tekmovalcev poznano po odličnih progah in odlični
organizaciji, zato na Cerkno prihaja vsako leto več tujcev. Letos smo tekmovanju dodali še večerni
program, vabilu k sodelovanju se je odzval Sandi Murovec, ki je sobotni večer popestril z
predvajanjem filma 7to Haven – katerega so si z veseljem ogledali prisotni v Hotelu Cerkno.
Tekmovanje FMC Cerkno 2018 se je zaključilo z odliko. Kvalitetna izvedba tekmovanja na tako
visokem nivoju, kar FMC definitivno je, pa ne bi mogoča brez podpornikov, katerim gre posebno
velika zahvala: OK Pokal Vitranc s gospodom Srečkom Medvenom, ki je prispeval sol in potrebne
zaščitne mreže, Tesma sport in Pavel Grašič, ki nam je vedno pripravljen pomagati tako osebno, kot s
svojo opremo, letos tudi z bogatimi nagradami za štiri najhitrejše slalomiste. UPS in Sandi Murovec, ki
je svojo prisotnostjo, predavanjem in ogledom filma popestril večer, prispeval in podelil nagrade
prvim trem uvrščenim v vsaki kategorij VSL. Ne nazadnje je tu še najpomembnejši podpornik SC
Cerkno, s katerim uspešno sodelujemo že vsa leta, brez odlično pripravljene proge pod nadzorom
Cirila Peternela, brez suporta osebja Staneta Gosarja, Aleksandre Bizjak…. seveda ne gre. Posebna
zahvala pa vodilnim SC Cerkno Urošu Žajdeli in Petri Borovinšek, ki so pripravljeni sprejeti in podpreti
vse zahteve Mastersov.

