
 

OKLEVÉL 
 Sós Barnabás részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

17:37 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sós Barnabás részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

19:06 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kohári Szabolcs Gábor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

19:47 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dörgő Máté részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

20:19 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szerencsi Attila részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

20:30 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas József részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

20:43 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Béla részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

22:34 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bató Virág részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

22:59 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Drótár Katalin részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

23:11 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rusznyák Beáta részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

23:34 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kóti Ádám részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

24:46 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sós Anna részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

24:57 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sasváriné Juhász Enikő részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:10 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Enyedi Sára részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:23 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barnáné Tóth Katalin részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

26:45 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Makó László részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

29:20 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barbócz Anikó részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

29:46 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barva Levente részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

29:59 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas Anita részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

30:08 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkasné Solymosi Anett részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

30:31 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkasné Csisztu Mónika részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

30:43 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Makó Lászlóné részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:26 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Antal Emese részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:35 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Takács Géza részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:41 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Fiam Sándor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:50 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dr. Papp Angéla részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:53 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Varga Szilveszter részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:57 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Krucsó Kitti részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

33:19 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabóné Póka Zsuzsa részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

33:47 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Soltész Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

35:27 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Román József részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

36:41 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sasváriné Fodor Éva részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

39:42 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Béláné részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

42:59 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Kitti Rita részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

43:05 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Györki Erika Mónika részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

43:57 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Budai Laura részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

51:11 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Jung Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

39:27 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rimóczy István részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

40:01 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pócsi Attila részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

43:11 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dörgő Sándor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

43:34 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Éliás Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

45:34 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Egri Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

47:07 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szoták-Orosz Katalin részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

47:46 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lévai István részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

48:19 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bűdi Tibor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

48:30 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Erőss Béla részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

51:26 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Lászlóné részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

52:19 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szeifert Imre részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

52:48 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Guszti Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

54:08 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Baráth Armandina részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

54:18 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Attila Krisztián részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

56:33 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Gyarmati Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

56:55 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szeifertné Andrea részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

57:07 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Léránt Antónia részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

57:14 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Török István részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

57:54 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zsindely Györgyi részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

58:08 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Budai Miklós részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:09 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zádeczki Zsóka részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:21 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Árvai István részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:30 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kocsis Anikó részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:51 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Unyi Ágnes részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:00:22 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dobai Marcella részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:00:48 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szirbik Gabriella részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:01:35 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barátfalvi Ágnes részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:02:33 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Drávai Gergely részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:03:23 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hütter Andrea részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:04:02 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Boros Beatrix részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:04:19 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pethéné Szép Éva részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:04:44 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Járásiné Majorszki Marianna részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:04:59 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Fehér Erika részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:05:10 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Novák Magdolna részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:05:49 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kőhalminé Mizsei Orsolya részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:05:56 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Fekete Andrea részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:06:44 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bacsó Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:06:51 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szanyi Mária részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:06:59 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Járási István részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:08:58 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Takácsné Kis Erika részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:09:40 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Göcző Ágnes részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:15:36 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Árvainé Gyarmati Katalin részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:17:02 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Makrányi Gréta részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:19:22 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Török Tünde részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:19:26 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kertészné Dobai Bernadett részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:19:51 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kertészné Dobai Bernadett részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:29:22 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szanyi Mihály részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:03:47 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sinka József részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:03:59 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Gábor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:07:13 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas Attila részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:10:48 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ali Dóra részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:12:08 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Lajos részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:12:13 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Madarász Péter részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:14:33 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tamás József részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:15:48 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rácz Ildikó részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:16:42 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagy Anita részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:19:16 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szombati Gábor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:19:21 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szoboszlainé Pellei Szilvia részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:20:23 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barva Péter részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:30:05 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tamásné Hornyák Éva részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:30:23 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Biros Judit részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:31:47 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Milán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:35:22 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Szilvia részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:37:50 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas László részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:39:14 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Karacs Judit részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:48:14 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Burai Judit részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:52:14 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szoboszlai Botond részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:53:02 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szoboszlai Boglárka részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:53:07 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Urbán Gabriella részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

2:03:04 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Márkus Gizella részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

2:03:08 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kánai Roland részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:24:23 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szakál László részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:24:30 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Harsányi Zsolt részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:28:58 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Lajos részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:30:50 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barna Miklós részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:34:27 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 verdes csaba részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:38:16 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Futó Gergely részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:38:35 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 M. Király Csaba részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:38:57 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Viktor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:39:03 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kreácsik Ákos részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:40:16 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Széki Csaba részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:44:04 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas Csaba részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:45:18 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zsiros Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:46:10 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bodnár Attila részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:47:20 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tomorszki János részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:47:24 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tiliczki Tamás részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:49:32 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kókai Dániel részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:49:37 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagykovácsi Lajos részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:50:20 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kósa Jolán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:53:47 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Márton Lajos részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:54:22 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szoboszlai Csaba részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:54:41 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kiss Róbert részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:54:45 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ducza János részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:55:13 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Czaga Tamás részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:55:59 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hegedüs Erika részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:57:27 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Áfra Andrea részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:58:12 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Tibor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:59:30 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bákai Anita részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:00:40 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Konyári Péter részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:00:49 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csősz Viktor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:00:52 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zarándi János részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:01:42 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Tóth András részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:02:04 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Vasas György részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:02:33 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bartha Éva részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:04:06 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Vajda Nóra részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:04:29 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Sándor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:05:06 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Major Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:05:06 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Gábor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

feladta időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Imre Gyuláné részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:06:27 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Gulyásné Balogh Mária részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:06:42 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Péntek Miklós részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:09:45 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Törökné Buri Éva részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:10:42 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szanto Claudia részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:12:04 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Vajkó Attila részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:13:33 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kabai Márton részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:15:28 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Füzesiné Csapó Krisztina részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:16:50 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Márta részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:17:50 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kányási László részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:18:48 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ásztai Sándor részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:18:54 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lukácsi Andrea részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:18:57 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lázárné Szilágyi Ildikó részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:23:20 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csutora Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:28:54 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Emődi Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:43:35 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Gyula részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

3:09:10 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Róka Károly részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

3:37:56 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 DR SZULICS PÉTER részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

feladta időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lázár László részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:01:03 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Varga Lajos részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:14:30 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó József részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:30:53 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ferencz György részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

5:16:40 időeredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tizsadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távját 

51,6 km időeredménnyel 

 



 


