
 

 

OKLEVÉL 
Kádár Tamás részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
ifj. Deák Szabolcs részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Drávai Gergely 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 
Mátyók Tibor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Dörgő Sándor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  





 

 

OKLEVÉL 
Czeglédi Sándor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kovács Attila Krisztián részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Páll János részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Madarász Péter részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Kohári Szabolcs Gábor részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Hosszú Zsolt 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 
Nagykovácsi Lajos részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Nagykéri György részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

I. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Róka Károly részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

II. helyezést 

ért el 

  



 

 

OKLEVÉL 
Deák Szabolcs részére, 

aki a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás futás távján 

férfi abszolút kategóriában 

III. helyezést 

ért el 

  



 


