
 

OKLEVÉL 
 Hajdú Barbara részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

21:56 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zákány Katalin részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

23:25 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Petró Réka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Lászlóné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

26:05 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sós Anna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

26:45 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Enyedi Sára részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

26:46 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kósdiné Ferkovics Mária részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:08 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nyüvedi Sándorné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Egri Kincső részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Enyedi Luca részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Becsky Lilla Imola részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Becsky Anna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:34 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Petró Mónika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:57 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Major Imola Reka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

29:13 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Durbák Eszter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

31:30 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pierog Anita részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:22 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Magyar Maja Martina részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

33:16 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Egri Csenge részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

33:16 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bozsvai Orsolya részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

34:49 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Markovics Szandra részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

35:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Maráczi Aranka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

39:48 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Némedi Erika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

47:19 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Molnár Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

17:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sós Barnabás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

17:49 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Mészáros Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

19:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Jurth Gyula részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

20:11 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Egri Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

21:13 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sajtos Levente részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

21:31 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békési Gergő részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

21:31 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zolnay Máté részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

21:56 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bőhm Regő részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

22:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nyüvedi Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

22:45 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Becsky Gábor Pál részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

24:30 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Gergely Kristóf Gábor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

24:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lénárt László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:15 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Botrágyi Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:28 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas Dénes részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

26:22 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kerekes Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Drávai Gergely részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:01 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Petró Roland részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

28:59 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dr Becsky Gabor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

29:14 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Román József részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

32:49 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Soltész Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

33:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Drótár Katalin részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

51:46 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rácz Ildikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

54:01 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Márta részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

57:33 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Györki Erika Mónika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:02 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bákai Anita részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dr Mészárosné Földesi Katalin részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:00:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Barátfalvi Ágnes részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:00:34 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Horváth Betti részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:01:42 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pethéné Szép Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:04:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Borsosné Csorvási Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:06:15 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kocsis Anikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:06:28 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zádeczki Zsóka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:09:39 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabóné Gubányi Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:10:48 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szeifert Imréné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:11:37 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békési Lajosné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:13:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:14:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Krucsó Kitti részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:14:44 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Burai Judit részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:16:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kiss Márton részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

39:39 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rimóczy István részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

40:39 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csörgi Péter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

42:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Éliás Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

44:06 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

50:52 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bűdi Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

52:04 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szeifert Imre részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

53:19 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hrenkó Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

56:44 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Tóth András részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

58:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Törő Csaba részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:09 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Borsos Zsolt részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:01:02 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dr Petróczi Ottó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:08:39 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dr- Horváth Gábor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:08:50 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tóth Dávid részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:10:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Varga Ildikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:16:35 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Áfra Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:24:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Magyar-Csorvási Judit részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:25:03 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagy Anita részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:25:49 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas Bettina részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:29:18 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Fazekas Anikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:35:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Martinek Franciska részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:41:40 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Miklósné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:44:11 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabovikné Szuromi Zsuzsa részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

3:53:03 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bogár János részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:01:42 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pócsi Attila részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:07:02 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Czeglédi Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:07:25 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Viktor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:13:34 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagykovácsi Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:24:31 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bak Szabolcs részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:28:06 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Attila Krisztián részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:41:31 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sipos István részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:43:15 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabovik Zoltán István részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:45:18 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kabai Márton részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

2:00:34 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Vargáné Kathi Judit részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:59:34 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hreskó Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:04:37 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Gergelyné Molnár Edit részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:04:44 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sándor Ilona részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:07:50 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kiss Erika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:09:09 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sárga Erzsébet részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:17:21 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csanádi Anikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:20:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Léránt Antónia részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:22:51 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kalamár Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:45:08 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkasné Árvai Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:48:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Virág Gyuláné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:48:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tunyi Szilvia részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:56:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bukta Ilona részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:56:48 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Havacs Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

3:08:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sziszák Benedekné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

3:11:52 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Böhmné Sallai Krisztina részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

3:58:25 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kánai Roland részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:25:31 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rácz Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:29:55 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Bozsvai András részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:30:12 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kormány László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:36:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagy Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:43:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kerekes Ferenc részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:51:22 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Varga László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:53:40 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békési Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:54:16 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Márton Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:54:55 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Madarász Péter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:57:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Béla Szenázor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:57:51 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:02:05 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dr. Becsky Áron részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:03:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Adorján Károly részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:05:31 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Boros Mihály részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:08:06 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Munkácsi Miklós részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:08:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:10:57 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kuszkó Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:11:45 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kecskeméti György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:13:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Zoltán részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:19:48 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Farkas László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:23:18 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kiss Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

2:24:13 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pálvölgyi Attila részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

3:50:05 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Péntek Miklós részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

félmaraton távját 

1:01:37 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Molnár Mariann részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

5:44:50 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Gyula részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

3:11:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Lázár László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

3:56:30 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kohári Szabolcs részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:04:32 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csontos Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:09:28 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Varga Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:09:32 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Máyer Csaba részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:13:01 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Fülöp Gyula részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

4:40:22 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ferencz György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

5:11:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szimkovics Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

maraton távját 

5:38:43 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sebestyén Tímea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

60,5 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Repei Csilla részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

48,5 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Törökné Buri Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

46,4 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hosszúné Szabó Mária részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

37,3 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Lajos 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 

58 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagykéri György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

50 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csanádi Béla részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

52,5 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hosszu János részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

37,3 km eredménnyel 

 



 


