FIS MASTERS CUP 2019

S finalom v Hochkar – Göstling (AUT), 5. – 6.4.2019 se je s tekmovanjima v Super-G in
veleslalom končala še sezona za svetovni masters pokal (FMC).
Sezona, ki je bila za slovenske masterse nadvse uspešna, morda celo najuspešnejša do sedaj.
V sezoni 2018/19 je bilo na koledarju kar 46 tekmovanj najvišjega ranga FMC, začelo se je
septembra v Čilu, nadaljevali smo v nizozemski dvorani, preko domačega Cerkna, z zaključkom v
Avstriji. Tekmovanji v Abetonu (ITA) in Lackenhofu (AUT) sta odpadli, prvo zaradi premalo,
drugo zaradi preveč snega. Na izvedenih 42 tekmovanj pa se je konkurenca potegovala za
medalje in nabor točk, ki štejejo za končno skupno razvrstitev, nagrada kristalni globus. Za
skupni seštevek že drugo sezono šteje 12 najboljših rezultatov, za vse tekmovalce po vsaki
kategoriji zase.
Zakaj smo bili slovenski mastersi tako zelo uspešni?
Januarja smo v Cerknem z odliko organizirali eno med bolj obiskanimi tekmovanji, naj spomnim,
kar 210 tekmovalcev se je »borilo« za najboljši rezultat, keterga je v SL in VSL dosegel naš
Bernard Vajdič. Da smo slovenski mastersi res odlični je nekaj tednov po Cerknem potrdil še
Tadej Prebil, ki je v Zagrebu v slalomu zmagal z absolutno najboljšim časom tekme.
Slovenci se nismo podali na štart le v Čilu in USA, vsa ostala tekmovanja smo številčno zastopali
in praktično ni bilo tekmovanja, ko ne bi vsaj eden osvojil medalje.
Letos redni dobitniki medalj so Boža Torkar, Heda Kotar, Jurij Veršec, Samuel Borovinšek,
Boštjan Brus, Peter Furlan, Tadej Prebil, Dejan Mrak, na stopničkah tudi Drago Bornšek,
Marko Velikonja, Dušan Seljak, Mojca Pečelin, Patricija Demšar in Nina Gantar. Pri mastersih
je včasih pomembno tudi sodelovati, pa čeprav medalje ne osvojiš, je pač konkurenca
premočna, na FMC tekmah sodeluje vsaj še 80 slovenskih mastersev, čestitke vsem!
Statistično gledano sezona 18/19 smo osvojili 35 zlatih medalj, 28 srebrnih medalj in 29
bronastih, da nehvaležnih 4 mest niti ne omenjam.
Svetovno prvenstvo Megeve – februar:
Slovenijo je zastopalo 11 mastersov, osvojili smo kar 4 odličija
Boža Torkar (C7 – 60 do 64 let) – VSL svetovna prvakinja

Ikona slovenskih mastersov, Boža Torkar je ponovno posegla na vrh in suvereno osvojila zlato
medaljo v veleslalomu, zlatu je Boža dodala še srebro v super-G.
Heda Kotar (C9 – 70 do 74 let) – SL, 2. mesto
Samuel Borovinšek (A4 – 45 – 49 let) – SG 3. mesto
Končna razvrstitev FIS MASTERS 2018/19 – pet kristalnih globusov za Slovenijo:
BOŽA TORKAR – 1. mesto, kategorija 60 do 64 let (C7)
Kot pravi Boža, vso smučarsko karieero (ki pa ni kratka) si je
želela osvojiti naslov prvakinje in dodati še veliki kristalni
globus. Končana sezona ji je prinesla oboje.

TADEJ PREBIL – 2. mesto, kategorija 40 do 44 let (A3)
Zagotovo je tudi za Tadejem ena najboljših sezon, med vsemi
stopničkami je prvič v karieri osvojil tudi overall čas v kategoriji
30 do 55 let.

JURIJ VERŠEC – 3. mesto, kategorija 80 do 84 let (B11) – na
socialnih omrežjih je gospod sam sebe poimenoval starček, ki je
osvojil pokal. Starček, ki pa to vsaj po srcu ni, človek, ki ne samo
da uživa na smučeh, letos je za njim odlična sezona, prva zmaga
FMC in skupno tretje mesto. Poleg tega uživa tudi v surfanju in
je športnik od A do Ž.

HEDA KOTAR – 3. mesto, kategorija 70 do 74 let (C9) – v
zimskem času smučanje, v poletnih dneh gospa teče maratone
po vsej Evropi in ni naključje, da nobena proga zanjo ni
predolga.

SAMUEL BOROVINŠEK 3. mesto, kategorija 45 do 49 let (A4) človek z verjetno največjim smučarskim srcem, zanj je kristalni
globus letos prvi, zagotovo pa ne zadnji.

Padel je zastor na belih masters strminah, tekmovanja so končana, pokali podeljeni. Iz srca
čestitke vsem tekmovalcm za pogum, za borbo in res odlične rezultate.
Hvala lepa SC Cerkno za vso podporo pri izvedbi FMC- Slovenija, hvala tudi vsej organizacijski
ekipi. Vidimo se ponovno 3. – 6.1.2020 na FMC Cerkno, dobrodošli!

