
 

OKLEVÉL 
 Drótár Katalin részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

23:05 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kádár Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

23:28 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 ifj. Deák Szabolcs részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

23:52 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Enyedi Sára részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

25:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Drávai Gergely részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

26:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Antal László részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:26 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zákány Katalin részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

27:59 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Zádeczki Zsóka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

30:07 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Takács Géza részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

30:13 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matyókné Bardóczi Ilona részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

31:06 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Györki Erika Mónika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

37:10 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kánai Roland részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

40:19 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Mátyók Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

41:24 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Dörgő Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

42:10 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovácsné Botrágyi Mónika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

44:13 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Békési Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

49:59 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szeifert Imre részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

51:21 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rácz Ildikó részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

51:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Lászlóné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

52:47 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Balázs Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

56:24 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kígyós Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

57:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szoboszlai Botond részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szeifert Imréné részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

59:56 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pethéné Szép Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:02:14 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Tuboly Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

5 km távját 

1:03:21 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Csorvási Erzsébet részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:05:22 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Czeglédi Sándor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:08:11 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Balázs Boglárka részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:08:38 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Burai Judit részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:10:42 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Karácsonyné Hákli Gyöngyi részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

10 km távját 

1:16:12 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pellei Szilvia részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:21:48 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kovács Attila Krisztián részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:24:19 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Madarász Péter részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:40:35 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kohári Szabolcs Gábor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:43:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hosszú Zsolt részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:43:36 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Páll János részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:45:26 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Páll-Salamon Gyöngyi részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

15 km távját 

1:45:27 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Tibor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:48:28 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Karácsony Béla részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:49:50 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Norbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:50:17 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Sándor Ilona részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:51:13 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Varga Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:51:29 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Haller József részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:56:44 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hreskó Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:57:58 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Péntek Miklós részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:58:12 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Vincze Tamás részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

1:59:35 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pócsi Attila részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:00:42 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagyné Galla Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:02:41 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hegedüs Erika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:03:14 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Orosz Tóth András részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:03:15 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Léránt Antónia részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:05:25 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Szabó Márta részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:13:12 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagy Göde Zsuzsanna részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:17:34 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Takácsné Kis Erika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:17:35 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Mészáros Andrea részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:19:01 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Kőhalminé Mizsei Orsolya részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:21:11 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hosszúné Szabó Mária részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:36:08 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Hosszú János részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Félmaraton távját 

2:36:08 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Gyula részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Maraton távját 

3:14:35 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Matók Viktor részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Maraton távját 

3:35:13 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagykovácsi Lajos részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Maraton távját 

4:24:12 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Ferencz György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Maraton távját 

4:53:14 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Pálvölgyi Attila részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

Maraton távját 

5:10:32 eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Deák Szabolcs részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

40 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Rácz Róbert részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

40 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Törökné Buri Éva részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

46 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Róka Károly részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

52,5 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Deákné Tóth Erika részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

55 km eredménnyel 

 



 

OKLEVÉL 
 Nagykéri György részére, 

aki teljesítette a Tiszadada-Tiszadob közötti védelmi 

töltésszakaszon megrendezett futóverseny 

6 órás távját 

60 km eredménnyel 

 



 


