
 

 

OKLEVÉL 
Drótár Katalin részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Enyedi Sára részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Zákány Katalin részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Rácz Ildikó részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Orosz Lászlóné részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Szeifert Imréné részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Balázs Boglárka részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

n i abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Pellei Szilvia részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

n i abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Páll-Salamon Gyöngyi részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Sándor Ilona 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 
Nagyné Galla Éva részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

n i abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Deákné Tóth Erika részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

n i abszolút kategóriában 

I. 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 

II. helyezést 

ért el 

  



 


