
                                      

                       ПОКАНА   

ОБЩИНА СМОЛЯН,  „ПАМПОРОВО“АД, КМЕТСТВО 

с.СТОЙКИТЕ и ГПК“БОРИКА“ Ви канят за трета поредна година 
 

 на 02‐03.02.2013 г. купа  “Кръстана Стоева” с.Стойките . 
Състезанието по ски бягане се провежда под патронажа на кмета на 

гр.Смолян,  Г‐н Николай Мелемов.  

 

Програма на състезанието 
Дата: Час: Събитие: 

 
Петък 

01.02.2013 
 

18:00ч. 
 

19:00ч. 
 

Техническа конференция – офиса на ГПК‘Борика‘ 
 
Откриване на състезанието-центъра на с.Стойките 

 
Индивидуален спринт в класически стил 

 
Събота 
02.02.2013 

 
 

 
 
 

09:00-10:20ч. 
10:30ч. 

 
 
 

 
 

       11:30ч. 
12:00ч. 
13:00ч. 

15:30-17:00 ч. 
18:00 ч. 

Официална тренировка        
Старт квалификация 
Момичета, момчета младша      500 м.;600 м. 
Момичета, момчета старша       600 м.;800 м. 
Момичета, момчета кадети        800 м.;1000 м. 
Девойки,  Жени                               1 км 
Юноши, мъже                                  1,2 км 
Техническа конференция серии (на старта) 
Старт на серии 
Награждаване  
Официална тренировка   
Техническа конференция в офиса на ГПК‘‘Борика‘‘ 

Интервален старт в класически стил 
 

03.02.2013 9:30ч. Старт 



  
 
 
 
. 

12:00ч. 

Момичета, момчета младша      3 км.;3,5 км 
Момичета, момчета старша       4 км.;  5 км. 
Момичета, момчета кадети        5 км.; 7,5 км. 
Девойки,  Жени                           7,5 км 
Юноши, мъже                              10 км 
Награждаване 

право на участие Картотекирани състезатели в БФ Ски   
валидно за купа”България” и купа”Надежди”  
 

класиране и награди индивидуално по възрастови групи и 
отборно  
награди – медали за  призьорите.  

заявки  crosscountry@bfski.com ; Факс:02/8548186; 
Краен срок:31.01.2013г. до 15:00ч. 
Даниела Машова-0882 111 704 
 

 ТД  на БФ Ски Мано Кетенлиев 
Ръководител състезание Даниела Машова 

Финансови условия:  Разходите са за сметка на участниците 

Допълнителна информация:  Председател на ГПК‘‘Борйка“Г-н ,Глухов - 
0896/643-596 
Отговорник настаняване:Кмет,с.Стойките- 
Георги Георгиев-0884/310-334;www.stoikite.com 

                 
1. Възможности за настаняване: в рамките на 15 лв.www.pochivka.bg 

 
 

 

Забележителности и развлечения 



Стойките е живописно селце, разположено на 1400 метра надморска височина в Родопите. То е добре познато 

на всички любители на ските и планинарите. Селото разполага със собствена ски писта, разположена в центъра 

и обслужвана от влек. Наблизо от вр. Черни връх до местността Еничарско има втора по-трудна писта, 

обслужвана от влек и ски гардероб. По желание скиорите и сноубордистите могат да практикуват любимия си 

спорт и на пистите на Пампорово и защо не - Чепеларе. През топлите месеци село Стойките е отличен избор за 

пешеходни турове и излети в Родопите. Тук има редица маркирани пътеки до Широка лъка, Гела, Гращица, 

тракийския некропол до "Света Елена", крепостта "Свети Врач". Районът на село Стойките е подходящ за скално 

катерене, яздене на коне, планинско колоездене, посещение на пещери и други скални образувания. 

 

 

 Семеен 
Хотел Крис    

 

обл. Смолян, общ. Смолян, с. Стойките 4844 

+359 887 322365, +359 32 647366 

http://hotelkris.tripod.com 

 

Описание 

 

Хотел Крис е двузвезден семеен хотел в село Стойките. Хотелът се намира в центъра на селото само на 7 км от 

Пампорово и е предпочитано място за почивка в Родопите по всяко време на годината от планинари и скиори. 

Тук всеки ценител на непокътнатата природа, чистият планински въздух, забавленията и спортуването на 

открито ще им се наслади напълно. Хотел Крис в село Стойките приема гости целогодишно и предлага добри 

условия за настаняване на ниски цени. 

 

Хотел Крис предлага настаняване в 2 двойни и 8 тройни стаи, 1 апартамент-студио. Всички помещения са 

светли и просторни, обзаведени комфортно и уютно с мебели от естествено дърво.  



Хотел Крис е разположен в село Стойките на 7 км от Пампорово, на 15 км от Смолян, на 90 км от Пловдив и на 

250 км от София. 

Заповядайте да почувствате обаянието на Родопа планина и гостоприемството на родопчани. 

 

Желаем успех на участниците ! 
 


