
FIS MASTERS CUP (FMC) TEKME NA SMUČARSKEM CENTRU CERKNO 

 

Cerkno, 6.1.2015 

3. in 4. januarja 2015 je Smučarski center Cerkno privabil masters tekmovalce iz vsega sveta. V letošnji 

sezoni sta v decembru odpadli FMC tekmovanji v Sestrieru in avstrijskem Maria Almu, zato je bila 

tekma na Smučarskem centru Cerknem zelo dobrodošla, kot prva te sezone na evropski celini. 

Tekmovanja za FIS Masters Cup se je udeležilo 190 tekmovalcev iz 13. držav, in sicer iz Rusije, ZDA, 

Velike Britanije, Češke, Slovaške, Nemčije, Italije, Avstrije, Francije, Švice, Hrvaške, Grčije in Slovenije. 

Organizator tekmovanja, Zveza Masters Smučarjev Slovenije s podporo SZS, je že vrsto let aktivna na 

področju tekmovanj in v organizaciji FMC tekmovanj. Slovenski masters tekmovalci so se že v preteklih 

sezonah pogosto uvrščali na stopničke v svojih kategorijah in tako je bilo tudi tokrat. Tekmovanje je 

potekalo na progi Lom, ki je bila zaradi snežne odeje zelo zahtevna. 

Na sobotnem slalomu smo Slovenci z 2. mestom Mojce Pečelin dosegli uvrstitev na stopničke. Sicer sta v 

kategoriji A in B slavila Italijana, pred Avstrijcema, najboljši slovenski tekmovalec pa je bil Peter Furlan s 

6. mestom v kategoriji A.  

V nedeljo je bilo sončno, vendar vetrovno vreme, tako da so bile tudi razmere za veleslalomsko tekmo 

zahtevne. Zmago v kategoriji A (skupno do 55. let) je slavil domačin Samuel Borovinšek pred dvema 

Avstrijcema. V kategoriji B je zmagal Italijan, pred Avstrijcem, tretji je bil Dušan Seljak. V kategoriji C 

(ženske) je skupno zmago slavila Avstrijka pred odlično in verjetno presenetljivo drugo uvrščeno Patricijo 

Zorjan Demšar in tretje uvrščeno Čehinjo Cerveno Andrejo. 

Kot predtekmovalca sta na tekmah nastopila slovenska A reprezentanta Žan Kranjec in Mišel Žerak. 

Za odlično izvedbo, pomoč in organizacijo tekmovanja gre vsa zahvala vsem posameznikom in klubom, 

vključno z vodilnimi člani Smučarskega društva Domžale, katerim je bilo zaupano vodenje tekmovanja 

ter ekipi Smučarskega centra Cerkno, ki je v nemogočih razmerah uspela kakovostno zasnežiti teren in 

ga pripraviti za izvedbo tekme. 
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