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Na známosť sa všetkým dáva, že obec Podbiel sa oslavovaniu
oddáva. Nech nikto nič nerobí, každý nech sa dobrej nálade
odovzdá!Nech si dobrotami brucho mastí, lebo naraz máme
odpustové i folklórne slávnosti. A to všetko v nedeľu 6. júla
2003 od desiatej hodiny na Bobrovej rali.
Trochu nám to trvalo...
Je už koniec júna, deti sa
tešia na prázdniny, všetci sa
pripravujú na dovolenky. Od
zači at ku roka, už priam
neuverit eľne, ubehlo š es ť
mesiacov. Za túto dobu sa v
Podbieli udiali rôzne udalosti a
jedna z nich sa dosť nepríjemne
dotkla i nás - redakcie obecných
novín PODBIEL. Bola to búrka,
ktorá sa nad obcou prehnala v
j eden z apríl ových dní a
napáchala dosť škôd. Dotklo sa
to i nás - jeden z bleskov odstavil
telefónne linky a fax, zničil
internetový modem i počítač na
obecnom úrade a tak sme na
dlhšiu dobu boli nútení prerušiť
práce na pripravovanom
aprílovom vydaní obecných
novín. S odstupom času sa nám
však podarilo techniku opäť
"spojazdniť" a pustiť sa, okrem
iného, aj do prípravy ďalšieho
vydania nášho periodika. Vo
vydaní, ktoré máte práve v
rukách, preto možno nájdete i
čl ánky, ktoré informujú o
udalostiach s trochu väčším
časovým odstupom. Snažili sme
sa ale, aby aj tieto, už trochu
staršie informácie, neunikli vašej
pozornosti a dostali sa do vašich
domácností, lebo si to zaslúžia.
Bolo by na škodu opomenúť
úspechy detí z Materskej školy,
alebo Základnej školy. K tomu,
aby konečne vyšlo nové číslo
obecných novín nás tak trochu
dotlačili i blížiace sa odpustové
a folklórne slávnosti, o ktorých
píšeme na tretej strane. Budeme
s a v budúcnos t i s naži ť
dobehnúť zameškané a opäť vás
o všet kom dôl eži tom a
zaujímavom informovať v
nasledujúcich číslach našich
novín.
-r-

Bobrova raľa ožije po veľkonočnej oblievačke ruchom dvanásteho ročníka folklórnych slávností.

Stručne z histórie
Podbielanských folklórnych slávností
Podbielanské folklórne
s lávnos t i vznikli pôvodne
z príležitosti “ Dní kultúrneho
dedičstva”, ktoré sa organizovali
v druhý septembrový týždeň
v rámci členských štátov Rady
Európy. Vzhľadom na klimatické
pomery a nestálosť počasia sa
neskôr termín slávností presunul
bl ižšie k l etným dňom , no
posledné ročníky správnosť tejto
voľby taktiež úplne stopercentne
nepotvrdzujú. Napriek tomu majú
Podbielanské folklórne slávnosti
už
množs tvo
s t ál ych
obdivovateľov a pravidelných
návš tevní kov, ako m edzi
cezpoľným i, tak i m edzi
zahraničnými hosťami.

Obecný
úrad
a
organizačný štáb slávností sa
stále snažia o ich zatraktívnenie.
Tento rok j e okrem účast i
vyst avovat eľov - ľudových
výrobcov, opäť súčas ťou
slávností i výstava rezbárskych
prác mladých domácich majstrov .
Podobne vás chceme upozorniť a
doporučiť vám návštevu v malom
etnografickom múzeu v budove
bývalej cirkevnej školy, ktorého
zakladateľom je správca farnosti
v Podbieli vdp ThLic Donát
Č arnogurský.
Počas
m inuloročných s lávnost í
prebiehalo súbežne s programom
finále M ajstrovstiev s veta vo
futbale a na podbielanskej pôde,

na štadióne TJ ŠK Podbiel Pod
P ál eni cou, piat y roční k
futbalového turnaja exministrov.
Tento rok takéto zahustenie
podujatí nemáme a veríme, že
napriek tomu si každý návštevník
z ponuky programov tohoročných
slávností niečo vyberie a svojmu
výberu patrične prispôsobí aj svoj
čas. Všetkým návštevníkom
želáme dobrú pohodu a náladu,
ktorú veríme podporí i záverečná
časť programu s premiérou novej
kapely v Podbieli. Ostáva nám len
veriť, že počasie, ktoré je jedným z
rozhoduj úcich faktorov s a
nezblázni a atmosféru slávností
nenaruší. Do videnia na Bobrovej
rali!
-lj-
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Súťažné stretnutie
mladých poľovníkov
So záujmom ozr ejmiť
úlohu poľovníctva v spojení s
ochranou prírody a spropagovať
poľ ovníctvo medzi mládežou
pripravila pri príležitosti Mesiaca
poľovníctva na piatok 20. júna
Okr es ná
or gani záci a
Slovenského poľovníckeho zväzu
v Tvrdošíne celooravskú súťaž
krúžkov mladých pr iateľov
poľovníctva "O pohár Okresného
výbor u
Slovenského
poľovníckeho zväzu".
Trojčl enné dr užs tvá
žiakov základných škôl z Trstenej,
Nižnej a Podbiela privítal v areáli
TJ ŠK Podbiel, kde sa súťaž
uskut očnil a,
pr eds eda
organizačnej komisie Okresnej
organizácie SPZ Milan Lofaj st.
O podmienkach súť až e a
hodnot iacich
kr it ér i ách
informoval účas tní kov Ing.
Oldřich Suchánek. Súťažiacich
žiakov čakali súťažné disciplíny,
ako s t opár s tvo, dur enie,
kynol ógi a,
poľovní cke
názvoslovie, zoológia, strelectvo,
odhad vzdialenosti a športovo
branná disciplína - hod brvnom.
Po abs ol vovaní vš et kých
disciplín vyhodnotila výsledky
súťažná a hodnotiaca komisia v
zložení Ing. Oldřich Suchánek, p.
Štefan Sitek, p. Ivan Garaj, p.
Pavol Šimko, p. Suchánek ml. a
p. Klimčík a určila poradie v
jednotli vých kat egóriách. V
kategór ii mladších ži akov sa
umiestnili družstvá: 1. miesto Včela (so ziskom 254 bodov), 2.
miesto - Maskáči (244 b.), 3.
miesto - Včela II.(221 b.) všetky
zo Z Š Podbiel, naj lepš ími
jednotlivcami boli Ján Joštiak
(89 b.), Marek Latka (87 b.) a
Lukáš Lukáček (86 b.), všetci
traja zo ZŠ Podbiel. V kategórii
starších žiakov bolo poradie
družstiev: 1. miesto - Poľovníci
(ZŠ Trstená - 260,5 b.), 2. miesto Rysy (ZŠ Nižná - 260 b.), 3. miesto
- Chobotnice (ZŠ Nižná - 246,5
b.). Najlepšími jednotlivcami boli
Juraj Šuhaj (ZŠ Trstená - 91 b.),
Adam Mikulášik (ZŠ Nižná - 90,5
b.) a Vladimír Zajac (ZŠ Nižná 90 b.).

Aktuality
B ol a j ar! Š kvrny
bielučkého snehu pomaly mizli a
odkrývali tajomstvá a poklady
zeme. Okrem prvých jarných
kvietkov však zo zeme začali
vykúkať aj iné zaujímavosti. Na
jarnom slniečku sa skveli prázdne
plastové fľaše, papiere, polámané
dets ké lopáre, črepi ny, ale i
poloprázdna fľaša s horčicou a WC
splachovač. naozaj pekná zbierka.
Čo s ňou? Ideme ju zveľaďovať,
alebo zlikvidovať? My sme sa
rozhodli pre druhé riešeni e.
Uvedomi li sme si, že s tým
zveľaďovaním by to nebol až taký
problém, no o pár rokov by sme sa
brodili pomedzi smetie na každom
kroku.
S dobrou náladou,
úsmevom na tvári a prázdnymi
odpadovými vrecami sm e sa
vybrali - my deti zo ZŠ Podbiel - k
obecnému potoku. Pracovali sme
usilovne ako včeličky. „Poklady“
potoka sme starostlivo „uložili“ do
prázdnych vriec a odviezli do
kontajnera. Tak! A práca je
dokončená. Odchádzam e s
dobrým poci t om , s ladkou
odmenou a vodou v čižmičkách.
Dokonca sme v tom potoku našli
predsa aj niečo cenné. Stratený
prsteň! A ten naši el s voj ho
majiteľa. Po tom všetkom, čo sme
videli a v potoku našli nám blúdi
hlavami niekoľko myšlienok. Je to
odkaz. Odkaz nás, ktorí chceme žiť
na čistej planéte pre tých, ktorí sú
k svojmu okoliu ľahostajní:
„Nepíľte konár, na ktorom sedí celé
ľuds tvo. Môže s padnúť a
„zaniknúť“ . A MY CHCEMEŽIŤ!
-Mgr. J. Turčáková a deti ZŠ-

Pri
z áver ečnom
vyhodnotení a odovzdávaní cien
poďakoval všetkým za účasť
predseda Okresnej organizácie
SPZ v Tvrdošíne p. Miroslav
Pavčo.
Jeho
z vl áš tne
poďakovanie patrilo starostovi
obce Podbi el , Ing. Jánovi
Sit ekovi , z a pos kyt nuti e
priestorov, firmám z Podbiela za
občers tveni e a ceny pr e
účastníkov a riaditeľke ZŠ
Podbiel, Mgr. Blanke Kontrovej
za pr ípravu tr och súťažných
družstiev.
-Milan Lofaj st.-

S lovo ku Dňu učiteľov
V spolupráci s kultúrnou
a š kol skou
kom is iou
zorganizoval starosta obce dňa
28. marca, kedy si každoročne
pripomíname a oceňujeme prácu
pedagogických pracovníkov,
s lávnost né pos edeni e pre
zames tnancov ZŠ a MŠ v
Podbieli.
Pri tejto príležitosti im
poďakoval za ich záslužnú prácu

a odovzdal kvety a malé darčeky.
V dnešnej dobe školy zápasia s
mnohýmiproblémami. Väčšina z
ni ch na zákl ade zákona o
prechode kompetencií prešla od
1. 7. 2002 pod správu obcí amiest.
Vážime si preto, že napriek
všetkým
st arost iam s
prevádzkou školských zariadení
v našej obci bol pre učiteľky z
Podbiela prvýkrát Deň učiteľov
naozaj dňom slávnostným.
Zamestnanci ZŠ a MŠ

Kvet z rúk starostu putoval aj do rúk jediného muža v pedagogickom
zbore - ThLic. Donáta Čarnogurského

Patríme me dzi naj...

Školáci v ZOO
Ktože by ich nemal rád? Koho?
No predsa zvieratká! A viete kde
j e naj bl iž š ia zool ogi cká
záhrada? No, je to vlastne iba
taká maličká ZOO. Ale predsa!
V piatok 21. marca sme ju
spoločne s deťmi z našej školičky
navštívili. Je to ZOO-klub v
Dolnom Kubíne. Sú tam rôzne
zaujímavé zvieratká, o ktoré sa
starajú deti zo základných škôl
v Dolnom Kubíne. Najviac nás
z auj al l eguán, kt or ý s a
nebojácne predvádzal. Ani
papagáj Ara nebol mimo nášho
záujmu. Veľa sme videli a veľa
nového o zvieratkách a ich
živote sme sa dozvedeli. Za túto
možnos ť chceme poďakovať
starostovi obce, ktorý sa nám
pos t ar al o z abezpečeni e
dopravy.
-Mgr. J. Turčáková a deti ZŠ-

Začiatkom mesiaca jún sa konal v
Čimhovej piaty ročník okresnej
súťaže detí Materských škôl Predškolácky trojboj.
Trojčlenné družstvá zo všetkých
MŠ v okrese Tvrdošín súťažili v
troch disciplínach - vedomostná
súťaž z matematických predstáv,
súťaž zručnosti a telesnej zdatnosti
a poslednou disciplínou bolo
výtvarné s tvárnenie zadanej
úlohy.
Deti z Podbiela šli v tomto roku na
súťaž s veľkým elánom a bojovali
s veľkým nasadením, veď minulý
rok zvíťazili a prvenstvo chceli
obhájiť. Minulý rok boliprví, tento
rok skončili na treťom mieste výborný výsl edok v s il nej
konkurencii. Pochvala patrí nielen
trojčlennému družstvu v zložení
M. Pacurová, M. Poldauf, D.
Kaššáková, ale aj pani učiteľkám
E. Eckertovej a M. Skubanovej.
-Ľ. Brnová, riad. MŠ-

Aktuality
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Obecný úrad v Podbieli pozýva v nedeľu 6. júla 2003 na

XII. ročník
Podbielanských folklórnych slávností
v amfiteátri na Bobrovej rali
Program:
10:00 Slávnostná odpustová svätá omša
13:30 Pozývanie po dedine
14:00 Hlavný program slávností, v ktorom účinkujú:
- Ženská spevácka skupina SENKOVÁ z Podbiela - CIFROVANÁ MUZIKA zo ZUŠ v Nižnej - Dievčenská
tanečná skupina zo ZUŠ v T rstenej - Detský folklórny súbor VIENOK zo Štefanova – ľudová hudba Klimekovcov
z Habovky - Sólista ľubomír Párička z Martina - POLANA MAKOWSKA z Makowa Podhalanskiego (Poľsko)
- Folklórny súbor PUPOVz Terchovej
Po skončení hlavného programu slávností
na počúvanie i do tanca hrá nová “Podbielska kapela”.
Sprievodná výstava: Malé etnografické múzeum - budova bývalej cirkevnej školy
Ukážky tradičných remesiel – areál amfiteátra
V prípade nepriaznivého počasia sa programy slávností uskutočnia
v športovo – kultúrnej hale

Ostrov "Zelená lúka"
V extrémnych horúčavách,
ktoré priniesol mesiac jún nás to
všetkých láka k vode. Práve to bol
signál pre os adenstvo MŠ v
Podbieli, aby sa vybrali na výlet
na Oravskú priehradu.
V ten deň sme sa všetci nazvali
morepl avcami . Prís tav na
Oravskej priehrade síce veľmi
nenas vedčoval tom u, že
turistická sezóna je za dverami,
ale loď naložená nákladom detí
nám zlepšila náladu. Chystala sa
k odplávani u. Kapit án nás
pozdravil hlasným trúbením a
všetky deti z lode mávali a kričali.
"Deti, všetci sme moreplavci a
stroskotali sme na ostrove",
zahlásila pani učiteľka, keď
deťom prestierala deku. -"Ostrov
musíme pomenovať!" -"Nech sa
volá "Ostrov zelená lúka", ozvala
sa Slávka a schuti sa napila. A
tak sme ostrov nazvali "Zelená
lúka" a ako správni stroskotanci

sme napísali pozdrav, ktorý sme
vložili do fľaše a hodili do vôd
Oravskej priehrady. Ak ho niekto
nájde, nech sa nám ozve. Deti
potom hádzali do vody kamene,
pozorovali rybky a súťažili na
ostrove "Zelená lúka". Na záver
pobytu na ostrove si každé dieťa
pusti lo po vode pl ávajúci
pozdrav - malú korkovú loďku.
Farebný prístav malých lodiek
bol prekrásny. V ten deň bolo
naozaj poriadne teplo, ale nám to
pri vode vôbec nevadilo.
Touto ces tou s a chcem e
poďakovať Obecnému úradu v
Podbi eli za finančné kryt ie
cestovných nákladov spojených
s týmto výletom a za ústretovosť
pri zabezpečení dopravy na
ďal ši e akci e s úvis i ace s
činnos ťou M Š - Det ská
olympiáda a vyhlasovanie NAJ.
-Ľ. Brnová, riad. MŠ-

Spomínate si na básničku s názvom „Povedz mi“ a začínajúcu
týmito veršami:
„Povedz mi, slniečko chodiace po svete,
čo spája nás ľudí na tejto planéte? ...“
- Uverejnili sme ju v tohoročnom februárovom čísle našich
obecných novín. Je to ukážka literárnej práce, s ktorou sa žiaci 4.
ročníka ZŠ v Podbieli zapojili do súťaže "Európa v škole" a
spoločne s výtvarnými prácami L. Meszárošovej a A. Žuffovej
postúpili do celoslovenského kola. Pred niekoľkými dňami prišiel
zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave riaditeľke ZŠ list
s nasleduljúcim znením:
„Vážená pani riaditeľka!
Je nám cťou oznámiť Vám, že Vaša žiačka Alena Žuffová získala
na základe rozhodnutia celoslovenskej poroty ocenenie v 50.
ročníku medzinárodného projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE.
Toto ocenenie bolo udelené 60-tim prácam ( ďalším 60-tim
prácam bolo udelené čestné uznanie) z celkového počtu 2500
posudzovaných prác.
K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a pripájame
pozvánku na stretnutie pri príležitosti osláv DŇA EURÓPY V
ŠKOLE a s lávnos tné vyhodnot enia 50. r oční ka t ohot o
medzinárodného projektu. Podujatie sa uskutoční v utorok 13.
mája 2003 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca“.
Alenke, jej spolužiakom zo 4. ročníka i pedagogickým pracovníkom
k tomuto úspechu srdečne blahoželáme!
-r-
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Šport

Z f u t b a lo v é h o živ o t a
Skončil sa ďalší ročník f utbalových súťaží. Pre podbielanský f utbal to nebola najlepšia sezóna. Po
vynikajúcom treťom miestesme tentorazbojovali o záchranu. Všetko nakoniec dobre dopadlo. Vedenie
mužstva môžev pokoji pripraviť káder na budúcu sezónu. Predpokladáme, že užv najblžšom čísle obecných
novín predstavíme mužstvo, ktorébude hrať znovu na špici piatej ligy. Tá bude okorenená účasťou Zuberca,
ktorý konečne postúpil.Čo sa týka mládežníckych mužstiev, dorastenci opäť skončili len na druhom mieste. U žiakov nastáva reorganizácia
súťaží. Náš žiacky výber má teda napriek štvrtému miestu šancu postúpiť do najvyššej oravskej súťaže, ktorou bude I. trieda.

Výsledky

Nadpis domáci / hostia platí pre jarnú časť súťaže

A muž stvo v V. lige skupine “B” SsFZ v ročníku 2002/2003
domáci
Nižná
Po dbie l
Palúdzka
Po dbie l
Svätý Kríž
Po dbie l
Dražkovce
Po dbie l
Z. Poruba
Or. Jasenica
Po dbie l
Vrútky
Po dbie l

-

hos tia
Po dbiel
Martin B
Po dbie l
Dúbrava
Po dbie l
T. Štiavnička
Po dbie l
Bešeňová
Po dbie l
Po dbie l
Lokca
Po dbie l
Bobrovec

jeseň
0:1
1:4
2:0
1:2
1:2
1:4
1:7
1:4
1:5
3:3
1:1
3:3
0:1

góly
Kaplánek
Zrn čík

jar
2:0
3:2
4:2
J. Mintál
3:0
Batuna, Zrnčík
9:2
Zrn čík
1:2
Korčuška 3x, Batuna 2x, Baláž, Novák 3:2
Zrn čík
0:0
Drbiak 2x, Batuna 2x, Zrnčík
2:1
Zrnčík 3x
3:0
Mar ton
2:1
Batuna, Mišek, Kaplánek
1:2
3:2

góly
Dančo 2x, Krížo
Zrnčík, Batuna
Drbiak 2x, Zrnčík
Miše k, Fra nko
Zrn čík
Zrnčík, Kaplánek
Drbiak
Dančo, R. Baláž
Zrnčík 2x
Zrnčík 2x, Kaplánek

Dorastenci v I. trie de skupine “A” O FZ v ročníku 2002/2003
domáci
Po dbie l
Podzámok
Po dbie l
Lokca
Po dbie l
Podbiel
Po dbie l
Veličná

-

hos tia
Habovka
Po dbie l
Tvrd ošín
Po dbie l
Zubrohlava
Hruštín
Vavrečka
Po dbie l

jeseň
0: 1
0: 4
5: 0
1: 4
1: 2
7: 2
3: 2
0: 4

góly
D. Kanderka 2x, Žilinec, Kuzár
D. Kanderka 3x, Kekeliak, Dolník
D.Kanderka 3x, J. Kanderka
vlastný
D. Kanderka 3x, Žilinec 2x, Bočkaj, Kekeliak
D. Kanderka, Kekeliak, Krška

Za krásne športové zážitky na
štadióne P od P álenicou vďačím e
nielen hráčom a realizačnému tímu
ale aj generálnem u sponzorovi
firm e OVP Orava s.r.o., ktorá
zásluhou generálneho riaditeľa Ing.
Joz efa S ite ka u ž dl hé r oky
zabezpečuje pokojný chod Š K
Podbiel.

jar
3:1
1:3
1:1
1:1
4:0
1:0
1:0
2:4

góly
D.Kanderka,Tu rčák, Matlák
D. Kanderka 2x, Kekeliak
D. Kanderka
Jakub Kanderka
Kuzár, D. Kanderka, Turčák, Žilinec
Do ln ík
D. Kanderka
Žilinec, David, Jakub a Daniel Kanderka

jar
4:0
3:0
1:5

góly

10 :0
5:1
1:3
3:0
3:3
1:6
1:1
0:1

Michalic 6x, Mintál 4x
Do ln ík
Michalic

Žiaci v I. trie de skupine “A” O FZ v ročníku 2002/2003
domáci
Chlebnice
Po dbie l
Malatiná

-

hos tia
Po dbie l
Krivá
Po dbie l

Po dbie l
S. Dubová
Po dbie l
Babín
Žaš kov
Po dbie l
Veličná
Po dbie l

-

Zázrivá
Po dbie l
Hruštín
Po dbie l
Po dbie l
Medzibrodie
Po dbie l
O. Podzámok

jeseň
0 : 4 3x Turčák, Michalic
6 : 1 4 x Turčák, Ľ. Kanderka, Hric
1 : 16 Turčák 5x, Mintál 3x, D. Kanderka 3x,
Ľ. Kanderka 3x, Mikulášik, Michalic
10: 1 Mintál 5x, M. Turčák 4x, D. Kanderka
1 : 5 Mintál 3x, L. Turčák, Uher
2 : 1 M. Turčák, D. Kanderka
0 : 4 M. Turčák 3x, J. Domiňák
0 : 1 V. Mintál
0: 4
1: 0
4: 1

“A” muž stvo
FK Nižná
FK Bešeňová
ŠK Závažná Poruba
Družstevník T. Štiavnička
OravanOravská Jasenica
ŠKF ZŤS VTJ Martin „B“
FC 34 L. Mikuláš – Palúdzka
ŠK AgroBaník Dúbrava
OŠK Svätý Kríž
Družstevník Dražkovce
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
TJ ŠK P odbiel
ŠK Bobrovec
SEZ Lokca

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
15
12
13
13
12
11
11
10
10
10
9
3
2

3
5
8
4
3
5
6
6
4
4
3
4
5
4

4
6
6
9
10
9
9
9
12
12
13
13
18
20

Hric 2x, Michalic
J. Domiňák
J. Domiňák

Doraste nci

Tabuľky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .

Pazúrik, Mintál, Michalic
Michalic 3x, Mintál 2x

66 : 23
61 : 34
56 : 41
41 : 35
50 : 41
53 : 35
41 : 35
29 : 31
50 : 47
41 : 51
46 : 48
45 : 55
23 : 74
16 : 68

60
50
44
43
42
41
39
39
34
34
33
31
14
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Sokol Zubrohlava
ŠK Podbiel
ŠK Tvrdošín
TJ Slovan Magura Vavrečka
OŠK Hruštín
TJ SEZ Lokca
FC TJ Oravský Podzámok
TJ Družstevník Veličná
TJ Blatná Habovka

16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
6
6
6
5
3
3
3

3
3
4
4
3
4
5
4
4

19
19
14
12
11
11
11
10
6
3
2
1

2
1
3
2
3
3
0
1
4
2
3
2

1
2
6
6
7
7
8
9
9

43 : 16
43 : 13
35 : 26
29 : 29
40 : 32
18 : 31
14 : 31
12 : 33
20 : 43

39
36
22
22
21
19
14
13
13

108 : 13
84 : 17
68 : 26
78 : 36
73 : 30
56 : 46
42 : 45
56 : 43
36 : 62
21 : 88
8 : 97
21 : 148

59
58
45
38
36
36
33
31
22
11
9
5

Žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .

TJ Družstevník Medzibrodie
TJ Tatran Chlebnice
OŠK Hruštín
ŠK Podbiel
TJ Cosmos Sedliacka Dubová
TJ Družstevník Veličná
FC TJ Oravský Podzámok
TJ Slovan Babín
OFK Družstevník Žaškov
TJ Družstevník Krivá
TJ Fatran Zázrivá
TJ Poľana Malatiná

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1
2
5
8
8
8
11
11
12
17
17
19

