
СПОРТЕН КЛУБ „КРАКРА”- ГРАД ПЕРНИК  / джудо, самбо / 

 

 

 

1. Институция: СПОРТЕН КЛУБ „КРАКРА”- ГРАД ПЕРНИК 

 

2. Формация  

 

3.Кратка анотация на дейността на формацията : Създаден през 1997 г. с цел развитие 

и популяризиране на спортовете джудо и самбо с председател Румен Чаков. От 

създаването си СК”Кракра” осъществява своята дейност в спортната зала по джудо в 

сградата на  СУ”Олимпиец. 

Обучението в СК”Кракра”е безплатно, което го прави лесно достъпно за всички 

желаещи. 

На сметката на клуба през годините са записани стотици медали от Държавни 

шампионати, десетки купи от Държавни Отборни първенства, 5 медала от Световни 

шампионати, 10 от Европейски първенства, 1 от Световна купа и 1 от Купа Европа. 

Световни. 

Реализираме проект „Джудо...стъпка по стъпка” по Програма на ММС „Спорт за 

децата в свободното време”, направление „Начално обучение по вид спорт”. Пета  

година по 60 деца от град Перник се запознават със спорта джудо и  придобиват 

първоначални знания,  умения и навици за практикуване на този спорт, с оглед 

подобряване физическата им дееспособност. Провокирахме интерес към системни 

занимания със спорт. 

 

4.Място на провеждане на заниманията/ адрес /: 

      Перник ул. „Клемент Готвалд” №2 Спортно училище „Олимпиец” 

Перник ул „Монте Карло” №1 ОУ ”Св. Иван Рилски” –по Програма на МФВС 

„СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” 

 

5. Ръководител на формацията:     Председател- Румен Чаков 

 

6. Координати за връзка с ръководителя на формацията :0889 539 239, 0894 65 97 24 / 

0889 60 40 11  

 

7. Възрастова група на участниците в отбора: 

 

ДЖУДО    САМБО 

 

Момичета / момчета    подрастващи момичета / момчетая 

ДМВ / ЮМВ    момичета / момчета 

ДСВ / ЮСВ    кадетки / кадети 

Девойки / младежи   Девойки / юноши до 18 г. 

Жени / мъже до 23 г.    Девойки / младежи до 20 г. 

Жени / мъже    Жени / мъже 

 

8. График за провеждане на заниманията /тренировките по дни и часове: 

 

Спортна зала по джудо и самбо СК”Кракра” в СУ”Олимпиец”  

 

 

Понеделник  10,00-12,00 часа- СК”Кракра” 

                       13,30-16,00 часа-по програма на МФВС 

                       16,00-18,00 часа-спортна подготовка –СУ”Олимпиец” 

                       18,00-20,00 часа- СК”Кракра” 

Вторник   8,00 – 9, 15 часа – спортна подготовка СУ”Олимпиец”-  

   9,15-10,40 часа - спортна подготовка СУ”Олимпиец” 



                       11,00-12,30 часа- СК”Кракра” 

                       13,00-14,30 часа- СК”Кракра” 

                       15,00-16,00 часа-по програма на МФВС 

                     16,00-18,00 часа- спортна подготовка СУ”Олимпиец”самбо 

                       18,00-20,00 часа- СК”Кракра” 

Сряда             10,00-12,00 часа- СК”Кракра” 

                      13,30-17,00 часа-по програма на МФВС 

                      17,00-19,00 часа-спортна подготовка –СУ”Олимпиец” 

                      19,00-20,30 часа- СК”Кракра” 

Четвъртък  8,00- 9, 15 часа спортна подготовка –СУ”Олимпиец” 

9,00-10,30 часа - спортна подготовка –СУ”Олимпиец” 

                     11,00-12,30 часа- СК”Кракра” 

                     13,00 14,30 часа- СК”Кракра” 

                      15,00-16,00 часа-по програма на МФВС 

                      16,00-18,00 часа- спортна подготовка –СУ”Олимпиец” 

                      18,00-20,00 часа- СК”Кракра” 

Петък            10,00-12,00 часа- СК”Кракра” 

                      13,30-16,00 часа-по програма на МФВС 

                      16,00-18,00 часа-спортна подготовка –СУ”Олимпиец” 

                      18,00-20,00 часа- СК”Кракра” 

Събота          10,00-16,30 часа - свободен достъп 

Неделя          10,00-16,30 часа - свободен достъп 

 

Физкултурен салон ОУ „Св. Иван Рилски” 

ПРОГРАМА НА МФВС „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” 

 

Вторник    12,00 – 13, 20 часа 

      Сряда -            12,00 – 13, 20 часа 

      Четвъртък -    12,00 – 13, 20 часа 

 

9.  Начало и край на сезона: 01. 09. – 31. 07. 

10.  Срокове за записване на желаещи ( в т. ч. изисквания):  

 

по Програма на МФВС – срок до 15.11. всяка година 

за тренировъчна дейност – срок постоянен 

 

11.Такса (месечна, седмична, на час): Обучението е безплатно 

 


