
 

 

OKLEVÉL 
Havasi Bendegúz részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Csősz Nimród részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

800 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Iróczki Ambrus részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Jaczkó Zalán részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Borsos Balázs részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

1500 m távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Mészáros Tamás részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Egri Ferenc részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Békési Patrik részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kánai Roland részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Bejó Dávid részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Bogár János részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Bényei Szilárd részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Harsányi Zsolt részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Benkő Róbert részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Harsányi Tamás részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Lakatos Roland részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Pócsi Attila 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 
Matók Viktor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Ferencz György részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Benda Ferenc részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Lévai Péter részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Lukács Mihály részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 


