
 

 

OKLEVÉL 
Nyüredi Nándor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Jaczkó Zalán részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kozsdi Ádám részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Zolnay Máté részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Böhm Regő részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kerekes Miklós részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Molnár Róbert részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Sós Barnabás részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Mészáros Tamás részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kiss Márton részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Rimóczy István részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Csörgi Péter részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Bogár János részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Pócsi Attila részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Czeglédi Sándor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kánai Roland részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Rácz Róbert részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Bozsvai András részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Matók Gyula részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Lázár László részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kohári Szabolcs részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Szundi Zoltán részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kovács Lajos részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Csanádi Béla részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 


