


Pamporovo Resort is located in the heart of 
the Rhodopes, 1650 m above the sea level, 
at the foot of Snezhanka peak. The climate in 
the region is characterized by soft winter and 
240 sunny days throughout the year making 
Pamporovo the sunniest mountain resort in 
Bulgaria. The average annual temperature is 
5.5°С.
Pamporovo provides excellent conditions 
for the development of ski sports and is 
recognized by a number of international 
organizations, among which Neilson Active 
Holidays, as the best European resort for 
beginners in skiing.
Snezhanka Peak is a part of the One Hundred 
Tourist Sites of the Bulgarian Tourist Union. 

PAMPOROVO
The Perl of the Rhodopes

Пампорово
Перлата на Родопите

Курортен комплекс ПАМПОРОВО е разположен
в централната част на Родопите на 1650м 
надморска височина, в подножието на връх 
“Снежанка”. Климатът в района се отличава с 
мека зима, в която има над 240 слънчеви дни, 
което прави Пампорово най-слънчевия 
планински курорт в България. Средната 
годишна температура е 5.5°С.
Пампорово е изключително подходящ за 
развитие на ски спортовете и признат от 
редица международни организации, сред 
които и “Neilson Active Holidays”, за най-добрия 
курорт в Европа за начинаещи скиори.
Връх “Снежанка” е част от “стоте национални 
туристически обекта” на Българския 
туристически съюз.



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
скъпи състезатели и приятели на спорта,

УВАЖАЕМИ СЪСТEЗАТЕЛИ И ГОСТИ НА ПАМПОРОВО,

За мен е удоволствие да поздравя организатори те  и всички участници  с домакинството на 
двата слалома (мъже) от календара на eвропейската купа по ски алпийски дисциплини. 
Изключител на  гордост за България е, че след 25-годишно прекъсване  Пампорово отново е 
домакин на състезание от такъв ранг. Радостен е фактът, че една от най-старите писти у нас, 
изградена през ЗО-те години   на миналия век, е напълно  реновирана и отговаря на всички 
изисквания на FIS.  По този начин  пред Пампорово се отварят вратите за провеждането на 
много престижни състезания.  Сигурен съм, че eвропейската купа ще бъде  истински празник 
за прекрасния ни зимен курорт. Вярвам, че състезанието ще премине на много високо

равнище, което ще е поредното доказателство за упоритата и професионална работа на хората, които развиват ски спорта в България.
Пожелавам на всички участници достойно представяне и  незабравими мигове в красивата ни родина.  Очаквам призово класиране на 
нашите състезатели и нека най-добрите победят!

На добър час! СВИЛЕН НЕЙКОВ
Mинистър на физическото възпитание и спорта

DEAR LADIES АND GENTLEMEN,
dear athletes аnd friends of sport,

SVILEN NEYKOV
Minister of Physical Education and Sport

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА
CEO CSIF Holding

TZVETELINA BORISLAVOVA
CEO CSIF Holding

It is а great pleasure for mе to congratulate the organizers and all participants оn the occasion of the two Men‘s slalom events within the calendar of 
the Alpine Skiing Еurореаn Сuр. Bulgaria must bе ехtrеmеlу proud that after а break of 25 years Pamporovo is а host of а competition of such rank 
again. We аrе glad that one of the oldest tracks in Bulgaria, built in the 30s of the ХХ century, is now fully renovated and meets аll FIS requirements. 
Thus, Pamporovo саn expect to host mаnу prestigious competitions in future.
I аm sure that the Еurореаn Сuр will bе а rеаl celebration for оur marvelous winter resort. I believe that the competition will bе held at the highest 
possibIe level, which will bе another proof for the hard and professional work of those who develop skiing in Bulgaria. I wish to аll participants worthy 
performce and unforgettabIe time in оur beautiful country. I expect prizes from оur skiers and let the best win!

Good luck!

От името на най-слънчевия ски курорт в  България,  Ви приветствам с „добре дошли“ в Родопа планина за 
старта на европейската купа по ски за мъже в дисциплината слалом.   През последната година положихме 
големи усилия, за да изпълним изискванията на международната федерация и съм изключително горда, че 
Пампорово ще бъде  отново домакин на надпревара от такъв ранг след  повече от две десетилетия 
прекъсване.   За нас провеждането на това престижно състезание е голяма отговорност, но съм убедена, че 
ще предложим добра организация и отлични условия, за да се превърне то в един истински празник за 
приятелите на зимните спортове.
Успех на всички състезатели! Пожелавам ви честна надпревара и незабравими мигове сред прекрасната 
природа на българската планина.

DEAR CONTESTANTS AND GUESTS OF PAMPOROVO,

On behalf of the sunniest ski resort in Bulgaria, I welcome you in Rodopa mountain for the start of the European Cup - alpine man’s slalom. During 
 will be again host of 

a competition of such range after more than two decades break. Holding such a prestigious competition is a great responsibility for us, but I am 
 the winter sports’ fans.

Good luck to all the contestants! I wish you fare race and unforgettable moments in the beautiful nature of the Bulgarian mountain.



DEAR SKI FRIENDS,

On behalf  of  Bulgarian  Ski  Federation we are pleased to welcome all of you here in Pamporovo for the FIS EUROPEA  CUP PAMPOROVO 2012. We are 

to make this athletic feast synonymous with athletic challenge and friendship in a new united Europe. We are sure that this noble skiing competition event 
will make revisit the memories of victories past, fair play and great sportsmanship, the warmth and hospitality of the community of Pamporovo and the 
unforgettable beauty of the Bulgarian mountains.
At the same time, for us as the National Ski Federation, the good organization and conducting of the FIS Europa Cup Pamporovo 2012 is a great 
challenge that we will certainly overcome on our way to the main purpose of consolidating Bulgaria’s place within the map of major ski championships.
I would like to thank you again and to wish all participants “Good luck”!  

TZEKO MINEV
Рresident Bulgarian Ski Federation 

 

 
 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА СКИТЕ,

От името на Българска федерация ски приветствам всички вас с „добре дошли” в Пампорово за eвропейската купа 
по ски - 2012. Изключително  сме  горди след 20-годишно прекъсване  да ви приемем  тук, в сърцето на Балканите 
и величиствените Родопи, за да превърнем заедно този спортен празник в синоним на спортното предизвикател-
ство и приятелството в една нова обединена Европа. Убедени сме, че този форум на благородната ски надпревара 
ще ви накара да се връщате отново и отново към спомените за феърплея и победите, за топлотата и гостоприем-
ството на хората от Пампорово и незабравимата красота на българските планини.
Същевременно, за нас като Национална ски федерация, добрата организация и провеждането на eвропейска купа 
Пампорово 2012 е голямо предизвикателство, с което, съм убеден, ще се справим по пътя към нашата основна 
цел- да затвърдим България на картата на големите ски шампионати.
Благодаря ви още веднъж, с пожелание за успех на всички участници! 

ЦЕКО МИНЕВ 
президент на БФСки

 

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ
в Европейската kупа по ски алпийски дисциплини – Пампорово`2012,
скъпи любители на белия спорт,

Радостни сме, че Община “Смолян” и един от най-добрите български зимни курорти  - 
Пампорово гостоприемно посрещат домакинството на eвропейската купа по ски алпийски 
дисциплини – слалом мъже. Родопската атмосфера, която възхищава с широка душевност , 
домашен уют, мир и спокойствие, сега се оживява от прекрасните емоции на състезание от 
най-висок ранг в един от най-обичаните и популярни спортове.
Приветстваме ви с „добре дошли!” в най-меката българска планина, в най-слънчевия зимен 
център на Балканите.

Надяваме се да оцените усилията на организаторите от Пампорово АД и Българската федерация по ски, които се стараят да ви предложат 
отлични условия за провеждане на състезанието. Да останете с прекрасни впечатления от България и българите. Да запазите незабравими 
спомени за спортната надпревара и желание да се завръщате при нас многократно! Пожелаваме отлични резултати на състезателите, 
хубави и интересни преживявания за публиката, радост за всички пристрастени към белите писти и ските!

Успех,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на община Смолян

DEAR PARTICIPANTS in the Pamporovo 2012 European Alpine Ski Cup,
dear fans of snow sports,

NIKOLAY MELEMOV,
Mayor of Smolyan Municipality

We are happy that Smolyan Municipality and one of Bulgaria’s best winter resorts, Pamporovo, have the honour of hosting the European Alpine Ski 
Cup – Men’s Slalom. The atmosphere of the Rhodope Mountains, fascinating for its rich spirituality, cosiness, peace and quiet, is now revived by the 
wonderful emotions of a high-ranking event in one of the favourite and most popular sports.   We  welcome  you  to   Bulgaria’s mildest mountain, in 

he Bulgarian Ski 
ful impressions of 

Bulgaria and its people; so that you have an unforgettable experience in this contest and wish to come back here again and again! We wish the 
athletes excellent results, we wish the audience a fascinating experience, we wish all lovers of snow and ski lots of joy!

Good luck!



Perelik Hotel
Contact: Nora Kalionska

E-mail: nora@case.bg
Mobile: +359 882 111 072

tel.: +359 32 570452
tel.: +359 32 570453

Contact: Tatyana Drenkova
E-mail: tatyana.drenkova@csif.bg
Mobile: +359 882 886 452
Tel.: +359 309 58417
Fax: +359 309 58511

Every 10 minutes from Perelik Hotel (next to the wax room) to Studenets
Schedule to be announced at Team Captain’s Meeting

Race Office

Perelik Hotel
Parking Lot, Level -1

Contact: Emanuil Glushkov
E-mail: muno@case.bg

Mobile: +359 882 111 073

Accommodation

Perelik Hotel
Contact: Dimitar Bogdanov
E-mail: dimitar.bogdanov@csif.bg
Mobile: +359 878 221 220
Tel.: +359 32 570454
Tel.: +359 32 570455

Wax RoomPress Centre



ОRGANIZING 
COMMITTEE

ОРГАНИЗАЦИОНЕН 
КОМИТЕТ    
ОРГАНИЗАТОР                                                                
Свилен Нейков Председател  
 Министър на физическото  
 възпитание и спорта
Цветелина Бориславова Председател 
 CEO CSIF Holding
Георги Бобев Зам. председател
 Зам. Председател на БФСки
Диян Станчев Зам. Председател
 Прокурист CSIF Holding
Николай Мелемов Зам. Председател, Кмет на гр. Смолян
Стефан Стайков Зам. Председател
 Областен управител - Смолян
Мариян Беляков  Генерален Секретар,  Изпълнителен 

Директор „Пампорово” АД 
Лиляна Марашлиева Секретар
Мила Андреева  Връзки с международни  организации 

и ФИС
Захари Шопов Организатор Финална зона
Татяна Дренкова Настаняване
Иван  Гълъбов Транспорт
Димитър Богданов Пресцентър
Димитър Атанасов ТВ продукция 
Емануил Глушков Пътно движение;  Сигурност
Нора Кальонска   Публичен жребий; Награди;  

Шоу програми
Марияна Мутафчийска Кетъринг
Др. Клайн / Б-ца Пирогов Медицинско Обслужване                 
Георги Карамитев Ски патрул
Пепа Мицева  Генерален секретар  

на БФСки Акредитация  
                                                                                  
ИКОНОМИЧЕСКИ КОМИТЕТ
Цветелина Бориславова Председател
Диян Станчев Зам. председател
София Цанкова Член на ИК
Мариян Беляков Член на ИК

ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ    
Валентин Стефанов Ръководител на състезанието
Георги Карамитев Отговорник за писта
Васил  Петров Отговорник за сигурност
Ася Илиева  Секретар на състезанието
 Съдия на финала
Красимира Семетчийска Помощник секретар
Красимир Петров Отговорник на съдиите
Виктор Гичев Съдия на старта
Илиян Стоянов Стартер
Юлиян Моев  Отговорник на време измерване и 

обработката на резултатите;  
Компютърни услуги

ЖУРИ
Технически делегат от ФИС

Маркус Валднер К  оординатор на ФИС за Европейската 
купа мъже

Валентин Стефанов Ръководител на състезанието

ORGINIZER
Svilen Neikov Chairman, Minister of Sport
Tzvetelina Borislavova Chairman, CEO CSIF Holding
Georgi Bobev Vice Chairman
 Bulgarian Ski Federation
Dian Stanchev Vice Chairman
 Procurator CSIF Holding
Nikolai Melemov Vice Chairman 
 City Mayor of Smolyan    
Stefan Staykov Vice Chairman      
 Governor of Smolyan region
Marian Beliakov Secretary General
 Executive Director - 
 Pamporovo PLC
Liliana Marashlieva Secretary
Mila Andreeva International and FIS relations
Zahari Shopov 
Tatyana Drenkova Accommodation
Ivan Galabov Transport
Dimitar Bogdanov Press-center 
Dimitar Atanassov TV Production
Emanuil Glushkov 
Nora Kalionska  Public draws 
 prize awards; shows
Marianna Mutafchiyska Catering
Dr Klein / Pirogov Hospital Medical services
Georgi Karamitev Ski patrol
Pepa Mitzeva BFSki Secretary general;
 Accreditation

ECONOMIC COMMITTTEE
Tzvetelina Borislavova Chairman
Dian Stanchev Vice chairman

 Member Marian Beliakov
 Member

TECHNICAL COMMITEE
Valentin Stefanov Chief of race
Georgi Karamitev Chief of slope
Vasil Petrov Chief of safety
Assia Ilieva Race secretary 
 Finish referee
Krasimira Semetchiyska Assistant race secretary
Krasimir Petrov Chief of referees
Victor Gichev Start referee
Ilian Stoyanov Starter 
Julian Moev Chief of timekeeping and
 results computing services

JURY
Thomas Braun FIS technical delegate
Marcus Waldner (FIS) Chief Race Director EC
Valentin Stefanov (BUL) Chief of race Томас Браун



PROGRAMME ПРОГРАМА
11.02.2012 СЪБОТА - Официално пристигане  

 18:00 ч. –  
 19:00 h. – 

12.02.2012 НЕДЕЛЯ - Слалом       
10:00 ч. – 
13:00 ч. –  

18:00 h. –  
19:00 h. – 

12.02.2012 SUNDAY -  Slalom  
 10:00 h. – 
 13:00 h. – 

Team Captains’ Meeting, Perelik Hotel

17:00 h. – Arrival of the Teams, Check-in, Accreditation,
Perelik Hotel

17:00 h. – Пристигане на отборите, регистрация,
акредитация, х-л Перелик
Среща на капитаните, х-л Перелик
Официално откриване, Перелик Плаза

Старт 1ви манш първи SL, писта Стената
Старт 2ри манш първи SL, писта Стената

Start First SL 1st Run, Stenata Ski Course 
Start First SL 2nd Run,

15:00 h.
16:00 -18:00 h.

 – Press Conference, Studenetz Press Centre
 – Payment of Accommodation and

15:00 h. – Пресконференция, прес център Студенец
 Stenata Ski Course 

14:30 h. – Press Conference, Studenetz Press Centre

14:00 h. – 

14:30 h. – Пресконференция, прес център Студенец

17:00 ч. –  
18:00 ч. –   

13.02.2012 ПОНЕДЕЛНИК - Слалом

 
10:00 ч. – 
12:30 ч. – 

 17:00 h. – 

 
18:00 h. – 

13.02.2012 MONDAY - Slalom
 10:00 h. – 
 12:30 h. – 

Старт 1ви манш втори SL, писта Стената
Старт 2ри манш втори SL, писта Стената

Техническа конференция, х-л Перелик

Start Second SL 1st Run, Stenata Ski Course
Start Second SL 2nd Run, Stenata Ski Course

Team Captains’ Meeting, Perelik Hotel
Awarding ceremony – 1st-5th place, Церемония по награждаване –

1во-5то място, Перелик ПлазаPerelik Plaza

 
 

– 
 

Церемония по награждаване –
1во-5то място, Финална зона

15:00 h. – Departure of the Teams 15:00 h. – Отпътуване на отборите

14:00 h. – Awarding ceremony – 1st-5th place,
Finish Area

Opening Ceremony, Perelik Plaza
19:15 h. – 19:15 h. – Жребий първи SL, Перелик Плаза

16:00 -18:00 h. – Плащане на настаняване и





PAMPOROVO
ski zone

ПАМПОРОВО
ски зона

PAMPOROVO has been providing opportunity 
to do winter sports since the 60s of 20th 
century. Over the last 5 years the ski zone 
that was located in a compact area around 
Snezhanka peak has gained a totally new 
modern look. 
There are several starting points to transfer 
tourists to the peak - Stoykite village, Malina, 
Bus Station and Studenets. The modern lift 
facilities have high capacity thus any crowding 
is avoided. The new generation system uses 
readers with capacity of 900 persons per 
hour and admission is by chip or contactless 
technology.

conditions for skiing from early December until 
late April. The snow cover often reaches 2 m. 
There are no pinnacles and avalanche hazard.

Комплекс Пампорово  осигурява  възможности 
за практикуване на зимни   спортове от началото 
на 60-те години на 20 век.   В последните 5 години 
ски зоната, която е обособена  около връх Сне -
жанка в една компактна част,  придобива напъл -
но нов съвременен вид.
Няколко са  началните  зони за извозване на ту-
ристите  до върха  –  с. Стойките, Малина, Автогара 
и Студенец.   Модерните лифтови съоражения са 
с голяма  пропускливост,  което ограничава вся-
какви струпвания на хора.    Системата от ново по-
коление  използва четци с  капацитет  900 човека 
на час, а преминаването през нея става с помощ-
та на чип или безконтактно преминаване.
Пистите на Пампорово са  изключително разно -
образни като степен  на трудност.  80% от тях са 
подсигурени с автоматизирана  система за из -
куствено  заснежаване и са  възможни  за ски от 
началото на декември до края на април.   Снеж -
ната покривка често достига до 2 м. Не съществу-
ват зъбери и няма опасност от лавини.
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Coach & Team Area
Зона треньори и отбори

Race Lounge
Зона отбори

Press Zone
Зона преса

Video Wall
Видео стена

Team Corridor
Kоридор за отбори

16 Warm Up & Start Zones
Зони загряване и старт

TV Compound
Зона ТВ продукция

VIP Zone
VIP зона

Leader
Лидер

Audience Seated
Зрители седящи

Audience Standing
Зрители правостоящи

Equipment Check
Проверка на екипировка

Lavatory
Тоалетни

Drag Lift
Влек

Time Keeping & Referees
Времеизмерване и съдии

Race Staff Corridor
Служебен коридор

Finish Area | Схема финална зона
Europa Cup Pamporovo 2012

Европейска купа Пампорово 2012
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1865 m
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COURSE NAME: 

Start: 1865 m
Finish - 1670m
Vertical drop - 195m
Length - 530 m





ORlOVETs HOTEl 

Tel.: +359 309 58417    www.pamporovoresort.com

Orlovets Hotel is the newest five-star hotel in Pamporovo. It is located 
in the centre of the resort just opposite Perelik Hotel. It is a ten-storey 
building, with 210 beds in 98 double rooms and 7 apartments. Every 
room is equipped with a telephone, a cable TV, a mini bar, a bathroom 
with a bath-tub, a telephone, a hair-drier, an individual electronic 
safe in all rooms and apartments.  24-hour room service is available. 
A view to the Rhodope mountains from each room. The hotel has a 
main restaurant, a lobby bar, a piano bar, a spa centre, a hairdresser’s 
and a shopping centre.  

Orlovets Hotel is connected to Perelik Hotel by a covered connection 
and uses the whole infrastructure of Perelik Hotel. An outdoor 
parking lot and a covered two-level parking facilities are available 
for the guests.

Хотел “Орловец” е най-новият петзвезден хотел в Пампорово. 
Намира се в центъра на курорта срещу хотел “Перелик”. Хоте-
лът е десет етажен, с 210 легла, разпределени в 98 двойни стаи 
и 7 апартамента. всяка стая е оборудвана с телефон, кабелна 
телевизия, мини бар, баня с вана, балкон, телефон, сешоар, 
индивидуален електронен сейф във всички стаи и апартаменти. 
На разположение на гостите е 24 часов рум–сервиз и безжичен 
интернет в целия хотел. От всяка стая се разкрива гледка към 
Родопа планина. Хотелът разполага с основен ресторант, лоби 
бар, пиано бар, спа център, вътрешен басейн с топла вода (30ºС), 
фризьорски салон и търговски център. 

Хотел “Орловец” е свързан с топла връзка с хотел “Перелик” и 
ползва цялата инфраструктура на хотел “Перелик”. На разполо-
жение на гостите са паркинг и топъл гараж на две нива.



Perelik Hotel Complex is located in the very centre of Pamporovo 
Resort. It is a seven-storey building with 420 beds in 31 
apartment, 9 triple rooms, 164 double rooms, 8 single rooms. 
The complex is fully renovated and all rooms are equipped with 
a telephone, a cable TV and a mini-bar. The hotel has a 24-hour 
lobby bar with 24-hour room service; a classic restaurant with 
various national and European cuisine with 450 seats; folk 
entertainment establishment with 120 places offering to its 
guests traditional Rhodope’s dishes and authentic atmosphere; 
an Italian restaurant with 100 seats; 2 night bars; an appreski 
bar, a bowling bar, a bowling hall with 6 tracks; a quiet games 
bar with a billiard hall and an electronic games hall.

The fully renovated sport centre offers a pool bar, indoor 
swimming pool of almost Olympian size (5 lanes - 25-m 
long), excellent fitness centre, whirlpool tub, sauna, solarium, 
massages and cosmetic programmes.

The guests of Perelik Hotel have also access to the infrastructure 
of Orlovets hotel, which offers a main restaurant, a piano bar, a 
SPA centre. Hotels are connected by a covered connection.

PERElIk HOTEl 

Tel.: +359 309 58417    www.pamporovoresort.com

Хотелски комплекс “Перелик” се намира в самия център на курортен 
комплекс Пампорово. Изграден на седем етажа, хотелът разполага с 
420 легла, разпределени в 31 апартамента, 9 тройни, 164 двойни стаи и 
8 единични стаи. комплексът има направени подобрения, като всички 
стаи са оборудвани с телефон, кабелна телевизия и мини-бар. Хоте-
лът предлага денонощен лоби-бар с 24 часов рум сервиз; класически 
ресторант с разнообразна национална и европейска кухня; битово-ат-
ракционно заведение, предлагащо на гостите си родопска кухня и ав-
тентична обстановка; италиански ресторант; нощен бар; апресски бар; 
бар-боулинг; боулинг зала с 6 писти; бар тихи-игри с билярд зала и зала 
с електронни игри. комплексът предлага безжичен интернет в целия 
хотел. Модерният спортен център предлага бар-басейн, закрит плувен 
басейн с почти олимпийски размери (5 коридора с 25 метра дължина и 
топла вода), отлично оборудвана фитнес зала, тангенторна вана, сауна, 
солариум, разнообразие от масажи, козметични програми. 

На разположение на гостите на хотел “Перелик” е и инфраструктурата 
на хотел “Орловец”, който разполага с основен ресторант, пиано-бар, 
SPA център. Хотелите са свързани с топла връзка.




