
Víťazom Oblastnej ligy žiakov a žiačok 2015 je MŠK Vranov nad Topľou 

Ročník 2015 Oblastnej ligy žiakov a žiačok je ukončený.  
Víťazom je oddiel judo MŠK Vranov nad Topľou.  
Po prvom kole, ktoré bolo 14.2.2015 v Poprade, viedol oddiel MŠK Vranov n.T. o 140 bodov 
pred druhým, TJ Zemplín Michalovce. Tento oddiel zase v druhom kole, konanom 
v Michalovciach, 28.3.2015, vystriedal Vranov na priebežnom prvom mieste o 50 bodov.  
Tretie kolo, ktorého usporiadateľom bol Vranov, 26.9.2015, opäť vyhrali vranovčania a viedli 
o 90 bodov pred obávaným súperom z Michaloviec. V poslednom kole, ktoré bolo 5.12.2015 
v Bardejove, umocnil oddiel judo MŠK Vranov n.T. svoje víťazstvo a súčtom bodov zo 
všetkých štyroch kôl vyhral rozdielom 240 bodov!  Body sa vypočítavajú podľa vopred 
dohodnutého kľúča uvedeného v ranking liste, a to určitý počet bodov za umiestnenie 
pretekára, plus body za každý vyhratý zápas.  
 
Konečné poradie oddielov Prešovského a Košického kraja (t.j. Východoslovenskej oblasti) je:  

1. MŠK Vranov nad Topľou 2710 bodov 
2. TJ Zemplín Michalovce 2470 bodov 
3. Judo Club Bardejov  1660 bodov 
4. TJ Mladosť Poprad  1290 bodov 
5. JUDO KOŠICE  725 bodov 
6. Džudo klub Sp.Nová Ves 605 bodov 
7. TJ Slávia PU Prešov  555 bodov 
8. Judo Kan Klub  Bardejov 210 bodov 
9. Judo Klub Poprad  80 bodov 

 
Posledné dva oddiely sa zúčastnili iba druhého kola oblastnej ligy. Z FB zdrojov týchto dvoch 
oddielov však vieme, že si organizujú súťaž nazvanú „Olympiáda Východ“. Treba však 
poznamenať, že súťaž „Olympiáda Východ“ nie je schvaľovaná ŠTK Východoslovenskej 
oblasti a teda je neoficiálnou súťažou SZJ s vlastnými pravidlami, ktoré sa neriadia Súťažným 
poriadkom SZJ, ktorý platí pre oficiálne schválené súťaže Slovenského zväzu judo. Nemožno 
preto porovnávať ani výkonnostne ani organizačne súťaž Oblastná liga žiakov a žiačok 
Východoslovenskej oblasti, ktorej sa zúčastňujú pretekári oficiálne zapísaní v evidencii SZJ 
s platnou licenčnou známkou, so súťažou „Olympiáda Východ“, ktorej sa zúčastňujú kluby aj 
zo stredného Slovenska či zo zahraničia a pretekári, mnohí neregistrovaní v SZJ.  
 


