
 

OKLEVÉL 
 Petró Réka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

24:16 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Gosztola Mária részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:01 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zádeczki Zsóka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Petró Mónika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Borsosné Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

29:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Erőss Ágnes részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

30:37 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Krucsó Kitti részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Karsay Bíborka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

33:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Brecska-Nemes Eleonóra részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

37:05 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Havacs Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

41:15 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sümegi Klára részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

41:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Mészáros Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

20:49 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Egri Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

22:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békési Patrik részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:57 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Petró Roland részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:22 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Borsos Zsolt részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Ákos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagy Patrik Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:48 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Román József részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:17 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Czikó József részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagy Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

33:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csósz Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

36:37 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zsarnai Zsolt részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

36:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szofilkanics Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

38:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bencsik Mátyás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

38:53 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Halász Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

38:54 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ali Dóra részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

50:32 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagy Anita részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

55:19 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lukács Orsolya részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

57:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas Bettina részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:37 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Lászlóné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:00:45 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Léránt Antónia részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:05:17 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pethéné Szép Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:07:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bukta Ilona részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:10:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Durbák Eszter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:11:39 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Helmeczi Dóra részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:17:37 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békésiné Sólyom Mariann részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:20:32 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kánai Roland részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

39:06 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bejó Dávid részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

40:40 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bogár János részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

41:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békési Gergő részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

46:28 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Madarász Péter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

49:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hrenkó Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

56:19 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Misák Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:05:28 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lénárt László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:09:54 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Attila Krisztián részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:15:26 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Palencsár Tíbor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:35:05 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Varga Ildikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:21:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Miklósné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:40:50 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bényei Szilárd részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:00:40 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Harsányi Zsolt részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:02:25 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bak Szabolcs részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:03:18 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Benkő Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:12:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kormány László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:16:23 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ducsai Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:18:02 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Oláh György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:24:25 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Balázs Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:37:22 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ruboczky Béla részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:42:53 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Dávid részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:58:01 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kabai Márton részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:58:01 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hreskó Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:52:53 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barta Krisztina részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:57:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Vajda Nóra részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:59:02 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Harsányi Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:21:53 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lakatos Roland részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:28:12 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pocsi Attila részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:45:40 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dávid Péter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:47:08 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békési Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:48:21 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hosszú Zsolt részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:56:07 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Cseppely Bálint részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:57:10 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kenderesi Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:59:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Adorján Adrián részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:03:49 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sejkóczki Nándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:05:50 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagykovácsi Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:10:07 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pintér Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

5:41:10 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Gyula részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

3:39:15 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Viktor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:23:54 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ferencz György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

5:59:44 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sebestyén Tímea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

56 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Leiter Anikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

47 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Benda Ferencné Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

45 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Benda Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

61 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lévai Péter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

59 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lukács Mihály részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

55 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szundi Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

54 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Fülöp Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

53 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagykéri György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

52,5 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Duzs László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

50,8 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Gál Gábor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

36 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
  részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

 távját 

 eredménnyel 

 



 


