


DEAR CONTESTANTS AND GUESTS OF PAMPOROVO,

The sunniest ski resort in Bulgaria greets you with Welcome in Rodopa 
mountain for the start of the !rst in nearly two decades European Cup - 
alpine ladies’ giant slalom! Last year Pamporovo was host of one very 
successful race in men’s slalom and I am convinced the forthcoming Ladies’ 
Cup will strengthen the role of the resort and the country on the professional 
skiing stage. The quality organization and excellent conditions which 
Pamporovo o"ers are proof and award for the great e"orts we put in covering the global 
requirements for hosting events of such scale.   
Good luck to all the contestants! I wish you a fair race in order to turn this competition into one real 
festival for the winter sports’ fans. 

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
DEAR FRIENDS OF THE SNOW SLOPES,

It is my utmost pleasure to welcome all the participants, 
organizers and guests of the Europa Cup Ladies’ Giant Slalom in 
Bulgaria!
For a second year in a row Pamporovo will host a round of the 
Europa Skiing Cup, but this time for the ladies. This is a great 
recognition for our country and we can only be proud of this fact. 

The presence of so many and so highly respected skiers is a sign that Pamporovo will prove to be a 
high level organizer of the event when it meets the snow caravan again.
I am convinced that this international event will provoke the interest of the Bulgarian audience and 
will leave outstanding impressions with the excellent results attained by the skiers!
Let’s together turn the snow slope competition into a sports feast! With all my heart I wish the skiers 
successful starts and unforgettable moments in the beautiful mountain resort of Pamporovo.
Good luck!

СВИЛЕН НЕЙКОВ министър на физическото
възпитаниеи спорта

SVILEN NEIKOV minister of physical
education and sport

УВАЖАЕМИ СЪСТEЗАТЕЛИ И ГОСТИ НА ПАМПОРОВО,

Най-слънчевият ски курорт в България Ви поздравява с „Добре дошли“ в Родопа планина за 
старта на първата от близо две десетилетия европейска купа по ски за жени. Сигурна съм, 
че след като миналата година Пампорово беше домакин на едно изключително успешно 
състезание в мъжкия слалом, предстоящата купа при жените ще затвърди позициите на 
курорта и България на сцената на професионалните ски. Добрата организация и отлични 
условия, които Пампорово предлага, са доказателство и награда за големите усилия, които 
полагаме, за да покрием световните изисквания за домакинство на събития от такъв ранг. 
Успех на всички състезатели! Пожелавам ви честна надпревара, за да се превърне 
състезанието в един истински празник за приятелите на зимните спортове.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА БЕЛИТЕ ПИСТИ,

Удоволствие за мен е да приветствам всички участници, организатори и гости на 
Европейската купа по ски в дисциплината гигантски слалом за жени в България!
 За втора поредна година Пампорово ще бъде домакин на кръг от Европейската купа по ски, 
но този път при жените. Това е голямо признание за страната ни и ние можем само да се 
гордеем с този факт. Присъствието на много и авторитетни състезатели е знак, че при новата 
среща с белия керван Пампорово ще покаже още веднъж прекрасна организация на високо 
ниво, както и безпроблемно провеждане на състезанието.
 Убеден съм, че тази международна проява ще предизвика интереса на българската публика 
и ще остави добри спомени с отличните резултати, постигнати от участниците.
 Нека заедно да превърнем надпреварата по белите писти в спортен празник! Пожелавам от 
сърце на състезателите успешни стартове и незабравими мигове сред красотата на 
Пампорово!
На  добър час!

TZVETELINA BORISLAVOVA csif holding
ceo

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА csif holding
ceo



DEAR SKI FRIENDS,

On behalf of the Bulgarian Ski Federation, I am pleased to welcome all 
of you here in our country for the Ladies 2013 FIS Alpine Ski Europa Cup 
Pamporovo event. We are very proud to have you here in the heart of 
the Balkans, at the  magni!cent Rodopite mountains.
We are sure that these prestigious skiing competitions will make you 
leave a piece of your heart in Pamporovo.
We also strongly believe that all our visitors, especially our future 
winners, will keep great memories of the warm hospitality o"ered by 
Pamporovo and the unforgettable beauty of the Rodopite mountains. 
On the other hand, our spectators will remember the fairplay and the sportsmanship 
demonstrated by all the athletes while !ghting hard to achieve their potential. It’s de!nitely our 
main goal to create a unique atmosphere during our Europa Cup that will make it really 
special for everybody!
 I would like to thank your again for coming here and wish all participants “Good Luck!”
 
Yours truly,

DEAR PARTICIPANTS IN THE ALPINE SKIING EUROPEAN CUP, 
LADIES’ GIANT SLALOM, PAMPOROVO 2013,
DEAR FANS OF ALPINE SKIING,

It is my pleasure to welcome you in the cosiest Bulgarian 
mountain and the sunniest winter center on the Balkans.
I am delighted that Smolyan Municipality and Pamporovo, 
one of the best Bulgarian winter resorts, are kindly hosting 
the Alpine Skiing European Cup, Ladies’ Giant Slalom.

This competition at a high level in the cherished and popular sport of skiing will bring life to our 
mountain with wonderful emotions, while the Rhodopean atmosphere of coziness and peace will 
create good conditions for the racing.
As always, the organizers, Pamporovo AD and the Bulgarian Ski Federation, will o"er you excellent 
conditions for holding the competition. I hope that you will take home fascinating impressions of 
Bulgaria and unforgettable memories of the upcoming ski racing. May they bring you back here, 
time and again!
I wish all the best to the contestants and exciting moments for the spectators and all those who are 
captivated by the alpine tracks.
Good luck!

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ НА СКИТЕ,

От името на Българска федерация по ски, имам удоволствието да приветствам всички Вас с 
„добре дошли“ на Европейската купа по ски алпийски дисциплини за жени 2013. Ние сме 
много горди да Ви посрещнем тук, в сърцето на Балканите, във величествените Родопи. 
Сигурни сме, че тези престижни ски състезания ще Ви накарат да оставите част от сърцето 
си в Пампорово.
Ние силно вярваме, че всички наши гости, особено бъдещите победители, ще запазят 
чудесни спомени от горещото гостоприемство на Пампорово и незабравимата красота на 
Родопите. От друга страна, нашите зрители ще запомнят честната надпревара и 
спортсменския дух, показан от всички атлети, борейки се да реализират своя потенциал. 
Нашата основна цел е да създадем уникална атмосфера по време на Европейската купа и тя 
да се превърне в едно незабравимо преживяване за всички.
 Бих искал отново да ви благодаря за това, че сте тук и да пожелая на всички участници 
„късмет“!
 
Искрено Ваш,

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА ПО
СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ ЖЕНИ ПАМПОРОВО 2013,
СКЪПИ ЛЮБИТЕЛИ НА БЕЛИЯ СПОРТ,

За мен е удоволствие да Ви приветствам с„Добре дошли!”в най-уютната българска планина, 
в най-слънчевия зимен център на Балканите. Радостен съм, че Община Смолян и Пампорово 
– един от най-добрите български зимни курорти, стават гостоприемни домакини на 
Европейската купа по ски алпийски дисциплини – гигантски  слалом жени.
Това състезание от висок ранг в обичания и популярен спорт ще оживи с прекрасните си 
емоции нашата планина, а родопската атмосфера на уют и спокойствие ще създаде добрите 
условия за реализирането му.
Организаторите от Пампорово АД и Българската федерация по ски и тази година ще Ви 
предложат отлични условия за провеждане на състезанието. Надявам се да останете с 
прекрасни впечатления от България и да запазите незабравим спомен за спортната 
надпревара. Нека те да Ви връщат при нас многократно!
Пожелавам отлично представяне на състезателите и вълнуващи преживявания за публиката 
и за всички, пристрастени към белите писти!
Успех!

NIKOLAY MELEMOV smolyan municipality
mayor

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ кмет на
община смолян

TZEKO MINEV bulgarian ski federation
president

ЦЕКО МИНЕВ президент на
българска федерация по ски



организационен комитет
Свилен Нейков

Цветелина Бориславова
Георги Бобев
Диян Станчев
Николай Мелемов
Стефан Стайков
Мариян Беляков

Лиляна Марашлиева
Мила Андреева
Захари Шопов
Татяна Дренкова
Веселин Табаков
Димитър Богданов
Иван Цаков - Джовани
Веселин Табаков
CASE
Антон Илиев
Др. Клайн / Б-ца Пирогов
Георги Карамитев
Пепа Мицева

Председател, Министър на
физическото възпитание и спорта
Председател, CSIF Hold ing CEO
Зам. Председател, Зам. Председател на БФСки
Зам. Председател, Прокурист CSIF Holding
Зам. Председател, Кмет на гр. Смолян
Зам. Председател. Областен управител - Смолян
Генерален Секретар,
Изпълнителен Директор „Пампорово” АД
Секретар
Връзки с международни организации и ФИС
Организатор Финална зона
Настаняване
Транспорт
Пресцентър
ТВ продукция
Пътно движение; Сигурност
Публичен жребий, Награди, Шоу програми
Кетъринг
Медицинско Обслужване
Ски патрул
Генерален секретар на БФСки, Акредитация

икономически комитет
Цветелина Бориславова
Диян Станчев
София Цанкова
Мариян Беляков

Председател
Зам. председател
Член на ИК
Член на ИК

технически комитет
Валентин Стефанов
Росен Ненков
Георги Карамитев
Васил Петров
Ася Илиева
Ана Костова
Снежана Дамянова
Елка Трилева
Красимир Петров
Ася Илиева
Виктор Гичев
Юлиян Моев
Стоян Атанасов

Ръководител на състезанието
Отговорник за писта
Помощник отговорник за писта
Отговорник за сигурност
Секретар на състезанието
Помощник секретар
Помощник секретар
Помощник секретар
Отговорник на съдиите
Съдия на старта
Съдия на финала
Стартер
Отговорник на времеизмерване и
обработката на резултатите; Компютърни услуги

жури
Стилиани Хрони
Янес Флеър
Валентин Стефанов

Технически делегат на ФИС
Арбитър, Координатор на ФИС за EK жени
Ръководител на състезанието

organizing committee
Svilen Neikov
Tzvetelina Borislavova
Georgi Bobev
Dian Stanchev
Nikolai Melemov
Stefan Staykov
Marian Beliakov
Liliana Marashlieva
Mila Andreeva
Zahari Shopov
Tatyana Drenkova
Veselin Tabakov
Dimitar Bogdanov
Ivan Obreikov
Veselin Tabakov
CASE
Anton Iliev
Dr Kline / Pirogov Hospital
Georgi Karamitev
Pepa Mitzeva

Chairman, Minister of Sport
Chairman, CEO CSIF Holding
Vice Chairman, Bulgarian Ski Federation Vice Chairman
Vice Chairman, Procurator CSIF Holding
Vice Chairman, City Mayor of Smolyan
Vice Chairman, Governor of Smolyan region Secretary General
Secretary General, Executive Director - Pamporovo PLC
Secretary
International and FIS relations
Organization Finish Area
Accommodation
Transport
Press-center
TV Production
TraOc, Security
Public Draws, Awards, Shows
Catering
Medical Services
Ski patrol
BFSki Secretary General, Accreditation

economic committee
Tzvetelina Borislavova
Dian Stanchev
Marian Beliakov
SoRa Tzankova

Chairman
Vice Chairman
Member
Member

technical committee
Valentin Stefanov
Rosen Nenkov
Georgi Karamitev
Vasil Petrov
Assia Ilieva
Ana Kostova
Snejana Damianova
Elka Trileva
Krasimir Petrov
Assia Ilieva
Viktor Gichev
Julian Moev
Stoyan Atanasov

Chief of Race
Chief of Slope
Assistant Chief of Slope
Chief of Safety
Race Secretary
Assistant Race Secretary
Assistant Race Secretary
Assistant Race Secretary
Chief of Gate Keepers
Start Referee
Finish Referee
Starter
Chief of Timekeeping and Results Computing Services

jury
Stiliani Chroni (GRE)
Janez Fleré  (FIS)
Valentin Stefanov (BUL)

FIS Technical Delegate
Referee, Race Director EC Ladies
Chief of RaceОР
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21JAN  TEAMS’ ARRIVAL

22JAN  TRAINING DAY

09:00-14:00 
GS training on training course (course №1),

    the OC will provide gates for 2 GS courses
10:00 Free skiing on the race course (course №2) – 2 runs
17:00 Team captains’ meeting – Perelik Hotel
18:30 Opening ceremony and
    Public draw (1-15) – Perelik Hotel

23JAN  GIANT SLALOM 1

10:00 Giant slalom – 1st run
13:00 Giant slalom – 2nd run
17:00 Team captains’ meeting – Perelik Hotel
18:30 Prize giving ceremony (1-10) and
    Public draw (1-15) – Perelik Hotel
20:00 Race party – Orlovetz Hotel

24JAN  GIANT SLALOM 2

10:00 Giant slalom – 1st run
13:00 Giant slalom – 2nd run

After the protest time - Prize giving ceremony (1-10) - Finish area

Teams’ departure





EVENT
Europa cup L  adies 2xGS

ORGANIZER
Bulgarian Ski Federation

    Bokar Complex
    81 B, Bulgaria Bvrd
    1404 So!a
    Bulgaria

LOCAL ORGANIZER
Pamporovo plc

    Orlovetz Hotel
    4870 k.k. Pamporovo
    Bulgaria

RULES
The Continental Cup Rules and ICR of FIS shell apply. Racers from all NSA a"liated to FIS 
are eligible to compete. The number of competitors per nation is determined according to 
Continental Cup Rules and Continental Cup Quotas. Every competitor must own a national 
licence and must have signed the FIS athletes’ declaration (art. 203 ICR).
Entry to the race course and restricted zones of Competition area will be in accordance 
with o"cial accreditations issued by the Organizer.

ENTRIES
Please e-mail all entries to: race@bfski.com

Deadline for preliminary entries, stating the number of team members:  23.12.2012
Deadline for !nal entries with the de!nitive list of names: 16.01.2013

INSURANCE

contd.

Each individual NSA is responsible for providing su"cient insurance for its participants 
(art. 204.2 ICR). The Organizer accepts no responsibility for either accidents or any other 
damage during the training or racing days, nor are they liable to third party claims.

TH   E COURSE
    STENATA - Hom No 105   /   09   /  12  



TERMS OF CONTRACT
The requirements concerning condition and safety precautions of the race and training 
courses go by International Ski Federation’s (FIS) rules and current regulation. Upon 
starting every competitor con!rms that she acknowledges the race course and safety 
precautions as adequate and su"cient. Above all, the Organizer cannot be held 
responsible for any particular faults in the course and safety.

PROTEST
Protest, if any, should be submitted at the race o"ce in the !nish hut.

BULLETIN-BOARD
Teams’ zone – !nish area

PRIZE MONEY
3000 CHF per race distributed among 1st – 5th place and presents 6th – 10th place.

CHARTER FLIGHT BOOKING AND INFORMATION
Please, contact Mrs. Mila Andreeva by
e-mail: mila@bfski.com or
mobile: +359 878 103107

ACCOMMODATION
All teams will be accommodated in Perelik Hotel.
For additional information, please contact Mrs. Tatyana Drenkova by
e-mail: tatyana.drenkova@csif.bg or
mobile: +359 882 886 452

ACCREDITATION OFFICE
Perelik Hotel from 21.01.2013

ADITIONAL INFORMATION
Team members use the ski lifts for free by showing their o"cial race accreditations.

The Organizer will provide up to 30 pairs of skis free of charge for coaches and service 
personnel. For information, please, contact Mr. Georgi Karamitev by
e-mail: gkaramitev@pamporovoresort.com or
mobile: +359 882 886 443
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Coach & Team Area
Зона треньори и отбори

Race Lounge
Зона отбори

Press Zone
Зона преса

Video Wall
Видео стена

TV Compound
Зона ТВ продукция

VIP Zone
VIP зона

Leader
Лидер

Audience Seated
Зрители седящи

Audience Standing
Зрители правостоящи

Race Course
Състезателно трасе

Service Area
Сервизна зона

Drag Lift
Влек

Time Keeping,
Race O;ce, Jury
Времеизмерване,
Рейс офис, Жури

Race StaA Corridor
Служебен коридор
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accomodation / настаняване
contact: Tatyana Drenkova
e-mail: tatyana.drenkova@csif.bg
mobile: +359 882 886 452
tel.: +359 309 58417
fax: +359 309 58511

race o.ce / рейс офис
Perelik Hotel
contact: Assia Ilieva
e-mail: assia.ilieva@bfski.com
mobile: +359 878 105 990

press center / прес център
Perelik Hotel
contact: Dimitar Bogdanov
e-mail: dimitar.bogdanov@csif.bg
mobile: +359 878 221 220

wax room / вакс кабини
Perelik Hotel
Parking Lot, Level -1
contact: Nikolay Karadjov
e-mail: nicky@case.bg
mobile: +359 882 111 060

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



Курортен комплекс Пампорово e разположен в централната част на Родопите на 1650 м надморска височина, 
в подножието на връх Снежанка. Климатът в района се отличава с мека зима с 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 развитието на ски спортовете и е признат от редица международни 
организации, сред които и Neilson Active Holidays, за най-добрия курорт в Европа за начинаещи скиори с 
най-доброто Ски училище на Пампорово АД за сезон 2009/10.
Почти всички ски писти в курорта започват от връх Снежанка, като тяхната надморска височина е от 1926 м до 
1400 м. Ски сезонът започва в началото на месец декември и продължава до края на месец април. Снежната 
покривка често достига до 2 м. Планината е с умерен климат със средиземноморско влияние, което 
предопределя продължителна, но мека зима. Сред най-големите плюсове на Пампорово е липсата на лавинна 
опасност и силен ураганен вятър.
Красивата природа е причина областта да бъде привлекателно място за туристи и през летните месеци. 
Родопите са сред най-живописните планини в България, с девствена природа и спиращи дъха гледки, 
магическо място, известно като земята на Орфей и люлка на цивилизацията на траките. Районът е с най-много 
столетници в България, екологични храни, уникална кухня, кристално чист въздух и липса на индустриално 
замърсяване. Повишената отрицателна йонизация в района прави курорта подходящ за профилактика и 
рехабилитация на респираторни заболявания и заболявания на нервната система и метаболизма.
Връх Снежанка e част от Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз.

ПАМПОРОВО перлата на
родопите

The PAMPOROVO Resort is situated in the central part of the Rhodopes, at an altitude of 1,650m, at the foot of the 
Snejanka Peak. The climate of the region is characterized by mild winter, with more than 240 sunny days, which makes 
Pamporovo the sunniest mountain resort in all Bulgaria. The average annual temperature is 5.5°С. Pamporovo is 
remarkably suitable for the development of ski sports and has been recognized by a number of international 
organizations, including Neilson Active Holidays, as the best European Resort for beginner skiers with the Best Ski School 

of Pamporovo PLC for winter season 2009/10.
Almost all ski runways start from the Snejanka Peak, their altitude varying from 1,926m to 1,400m. The ski- season 
starts at the beginning of December and continues untill the end of April. The snow cover often amounts to over 2 
meters. The mountain has temperate climate with Mediterranean inHuence, which is the cause for a long, but mild 

winter. An especially marked advantage of Pamporovo is the lack of avalanche hazard and strong hurricanes.
The unique beauty of local nature attracts tourists throughout summer, as well. The Rhodopes are among the most 
picturesque mountains in Bulgaria, with authentic landscapes and breath-taking panorama, a magical place, famous as 
the land of Orpheus and the cradle of the ancient Thracian civilization. The region also boasts the greatest number of 
centenarians in Bulgaria, environmentally safe food, inimitable local dishes, crystal clean air, and lack of industrial 
pollution. The high level of negative ionization of the area makes it the perfect place for prevention and rehabilitation of 

respiratory diseases, and for nervous system and metabolism disorders.
The Snejanka Peak is among the Hundred National Tourist Sites of the Bulgarian Tourist Union.

PAMPOROVOthe pearl
of the rhodopes




