
 

 

OKLEVÉL 
Mészáros Márta részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Karsay Bíborka részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Böhm Villő részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Havasi Bíbor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Hajdú Barbara részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Zákány Katalin részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Petró Réka részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Drótár Katalin részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Rácz Ildikó részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Szabó Márta részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Varga Ildikó részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Áfra Andrea részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Magyar-Csorvási Judit részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Vargáné Kathi Judit részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Hreskó Zsuzsanna részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Gergelyné Molnár Edit részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Molnár Mariann részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Sebestyén Tímea részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Repei Csilla részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Törökné Buri Éva részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 


