
 

 

OKLEVÉL 
Jaczkó Lilla részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Jaczkó Csilla részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

női abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Bújdosó Dorottya részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Egri Kincső részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

női abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Egri Csenge részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

női abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Petró Réka részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Gosztola Mária részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

női abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Zádeczki Zsóka részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

női abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Ali Dóra részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Nagy Anita részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

női abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Lukács Orsolya részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

női abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Varga Ildikó részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Orosz Miklósné részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

női abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Hreskó Zsuzsanna részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Barta Krisztina részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

női abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Vajda Nóra részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

női abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Pintér Zsuzsanna részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Sebestyén Tímea részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

női abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Leiter Anikó részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

női abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Benda Ferencné Andrea részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

női abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 


