
СКИ КЛУБ „КЮСТЕНДИЛ” 
 

 

КУПА „КЮСТЕНДИЛ” 
 

Ски алпийски дисциплини 
 

 

Покана за участие 
 

Дата 07.02.2013г.  

 

 GS за възрастови групи: 
                                          - деца 6-12 години  

                                          - U14(K1) момичета и момчета младша възраст 

                                          - U16(K2) момичета и момчета старша възраст 

 

ПИСТА „ОСОГОВО” ДО ХИЖА „ОСОГОВО” 

 

 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Ден: Час: Събитие-място: 

Сряда, 06.02.2013 19.00 Техническа 

конференция – хижа 

„Осогово” 

Четвъртък, 07.02.2013 09.30 Гигантски слалом за 

възрастови групи U14  

и U16 

Четвъртък, 07.02.2013 14.00 Гигантски слалом за 

възрастова група деца 

6-12 години 

Четвъртък, 07.02.2013 След приключване на 

състезанието 

Награждаване и 

закриване на 

състезанието – 

финална част на 

пистата 

 

 



Право на участие Картотекирани към БФСки състезатели за 

настоящия сезон във възрастови групи U14  и 

U16, както и заявените деца от възрастова 

група 6-12 години 

Заявки  e-mail: race@bfski.com  

GSM: 0878 105 990 

Ася Илиева 

Краен срок за 

подаване на заявките 

Понеделник 04.02.2013 

Race office Чайна, долна станция на ски-влека 

Ръководител на 

състезанието 

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ 

 
Важна информация: За всеки стартов номер трябва да се внесе депозит 

в размер на 20,00лв при получаването му от треньорите на техническата 

конференция, който ще бъде възстановен при връщането му след 

приключване на състезанието. За загубен или повреден номер 

Организатора си запазва правото да задържи депозита в своя полза. 

 

Акредитация: По време на техническата конференция, съгласно 

заявките на отборите. 

 

Застраховки и предсъстезателен медицински преглед: Подавайки 

заявка за участие в състезанието, ски клубовете декларират, че 

заявените за участие техни състезатели са клинично здрави, имат 

сключена планинска застраховка и застраховка Злополука с достатъчна 

застрахователна премия и че са запознати с рисковете на ски спорта и 

ще участват в състезанията на своя собствена отговорност. 

 

Настаняване: 
 

 В ски зона „Осогово” на 15км от гр.Кюстендил: 

 

хотел „Три Буки“3*  -3км от писта Осогово 

тел.0895625020 – Теди 

http://www.tribuki.com/index.php 

Цени: деца до 12г. 23лв. 

           възрастни – 28лв. 

                                            (пълен пансион, басейн и сауна) 

                                  

mailto:race@bfski.com
http://www.tribuki.com/index.php


                                 комплекс „Лима“ -4км от писта Осогово 

тел.0888733249  e-mail: lima2005@abv.bg 

http://www.limacomplex.com/ 

Цени: 40лв. стая с две легла 

           35лв. за деца до 14г. 

          (пълен пансион, басейн и фитнес) 

 

 

хижа „Осогово“- до писта Осогово 

тел.0896688484 

http://www.osogovo.bgjourney.com/ 

e-mail: hotel@tribuki.com  
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