
 

Magyarország 2016. évi Ifjúsági Atlétikai Bajnoksága 
2016. 07. 02 - 03. Miskolc 

Lengyák György felvételei 

Videók: 

 
Varga Donát győztes dobása      https://youtu.be/gqZEwOO0HAk 

Varga Donát győztes dobása – lassítva    https://youtu.be/pQ0yBM5h5vo  

100 m-es gátfutás 1. előfutam     https://youtu.be/6qdMb_jC-Kg 

100 m-es gátfutás 1. előfutam – lassítva    https://youtu.be/JcPrutVNyYI  

100 m-es gátfutás 2. előfutam     https://youtu.be/uxab008n_s4 

 

100 m-es gátfutás 2. előfutam – lassítva    https://youtu.be/XPCL_uPfQQA  

110 m-es gátfutás 1. előfutam     https://youtu.be/bJX4myaxiQw 

110 m-es gátfutás 1. előfutam – lassítva    https://youtu.be/jAKzYeA1oac  

110 m-es gátfutás 2. előfutam     https://youtu.be/7B7dp46TUfQ 

110 m-es gátfutás 2. előfutam – lassítva    https://youtu.be/wEwE_E3VG6A  

 

100 m-es leány síkfutás 1. előfutam    https://youtu.be/-oQ3V_LMKDY   

100 m-es leány síkfutás 1. előfutam – lassítva   https://youtu.be/SnxrZA00AxI   

100 m-es leány síkfutás 2. előfutam    https://youtu.be/jdb1Ixm67KM 

100 m-es leány síkfutás 2. előfutam – lassítva   https://youtu.be/kOiqQSsCb2o  

100 m-es leány síkfutás 3. előfutam    https://youtu.be/IEiUVjwgFS4   

 

100 m-es leány síkfutás 3. előfutam – lassítva   https://youtu.be/VnKoSNOwbXg  

100 m-es fiú síkfutás 1. előfutam     https://youtu.be/W46p2qUffRU 

100 m-es fiú síkfutás 1. előfutam – lassítva    https://youtu.be/GETQLCTgh0I  

100 m-es fiú síkfutás 2. előfutam     https://youtu.be/tSo65kVU4ec 

100 m-es fiú síkfutás 2. előfutam – lassítva    https://youtu.be/TnkL-eukUHU    

 

100 m-es fiú síkfutás 3. előfutam     https://youtu.be/FpoL3kv707w 

100 m-es fiú síkfutás 3. előfutam – lassítva    https://youtu.be/OQXISRGxi-Q  

100 m-es gátfutás döntő      https://youtu.be/bTxhfCFA1jc 

100 m-es gátfutás döntő – lassítva     https://youtu.be/GyJwHK1r5ic  

Eszes Dániel — 110 m-es gátfutás döntő 13.61   https://youtu.be/WZHusSfkc3Q  

 

Eszes Dániel — 110 m-es gátfutás döntő 13.61 – lassítva  https://youtu.be/FkxMLKZtgEw  

100 m-es fiú síkfutás döntője     https://youtu.be/t-CGfFW-WvA 

100 m-es fiú síkfutás döntője – lassítva    https://youtu.be/3wYPPsZs8wc    

Kevin Abdul — magasugrás 2,02 m    https://youtu.be/Flhuh8Kyy-A 

Kevin Abdul — magasugrás 2,02 m – lassítva   https://youtu.be/WjEwdHFBaiI  

 

Pázmándi Dominik — magasugrás 2,02 m    https://youtu.be/S19paW6qMfM 

Pázmándi Dominik — magasugrás 2,02 m – lassítva   https://youtu.be/MWsHJOLjviY  

Pázmándi Dominik — magasugrás 2,05 m    https://youtu.be/ydKeteeeEpc  

Pázmándi Dominik — magasugrás 2,05 m – lassítva   https://youtu.be/-_tda0uPSfI  

Kevin Abdul — magasugrás 2,05 m    https://youtu.be/_XUrQBcHFVc  

 

Kevin Abdul — magasugrás 2,05 m – lassítva   https://youtu.be/9RbsCzoupc8  

Jagodics Dennis 400 m-es síkfutás 48.88 mp PB   https://youtu.be/L9St7eVAwrc 

Sárközi Dominik 400 m-es síkfutás 51.29 mp PB   https://youtu.be/Dhfi0zCKa8A 

Király Adél — 400 m-es síkfutás 56.88 mp    https://youtu.be/fl4UgrVjnTk 

Bede Petra futása a hosszú egyenesben    https://youtu.be/c2AOUGMSrGc 

 

Bede Petra futása a hosszú egyenesben – lassítva   https://youtu.be/yyXOY0Vyia0  

Sárossi Bálint szép technikájú gyaloglása     https://youtu.be/emHnUY85A2g   

       

      

Fotóalbum:  

    
https://picasaweb.google.com/111279478619019754159/6304086639208295665 
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