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Lengyák György videófelvételei 

 

100 m női síkfutás 1. előfutam - 2. hibás rajtja   https://youtu.be/1j1sh4H9UIc 

100 m női síkfutás 1. előfutam - harmadik rajtja   https://youtu.be/pTGZ_1BZapw 

100 m női síkfutás 2. előfutam - rajtja    https://youtu.be/ZXUTP4WNLso    

100 m női síkfutás 3. előfutam - rajtja    https://youtu.be/oqKHNZx-PJg  

100 m férfi síkfutás 1. előfutam – hibás rajt    https://youtu.be/3uNOcjTa4-Q 
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100 m férfi síkfutás 1. előfutam – 2. rajtja    https://youtu.be/Wen7BHNVtEM  

100 m férfi síkfutás 3. előfutam – rajtja    https://youtu.be/fc-iYTIHwrc 

100 m-es férfi síkfutás 4. előfutam - hibás  rajtja   https://youtu.be/Fyi0zvANgss  

100 m-es férfi síkfutás 4. előfutam - technikai hibás rajtja  https://youtu.be/v2b1y4WOEu8 

100 m-es férfi síkfutás 4. előfutam 3. rajtja    https://youtu.be/aAn5ermuXKo 
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100 m-es női síkfutás 1. előfutam óvás utáni megismételt futása  https://youtu.be/cIhv8EBJZUI 

100 m-es férfi síkfutás 4. előfutam óvás utáni megismételt futása https://youtu.be/zfddLzh1VvM 

Bajnok Eszter 12,74 m-es ugrása     https://youtu.be/56tTl0tQG0A 

Bajnok Eszter 12,74 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/mHUBa0EgNc0 

Bajnok Eszter 13.11 m-es ugrása     https://youtu.be/vQRgnVUup7M 
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Bajnok Eszter 13.11 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/_Axy_JiHHKI  

Bajnok Eszter 13.27 m-es ugrása     https://youtu.be/oIPTZHWZQZk  

Bajnok Eszter 13.27 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/mrit6fY83g4   

Bajnok Eszter elrontott ugrása - 11 50 m    https://youtu.be/rBu78m6jiL4  

Bajnok Eszter elrontott ugrása - 11 50 m (lassítva)   https://youtu.be/YmbRjnCk0bU  
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Balogh Csenge hármasugrása     https://youtu.be/3M4W0ACt8CY 

Balogh Csenge hármasugrása – lassítva    https://youtu.be/iY3WiN2ZgO8  

Kónya Enikő hármasugrása     https://youtu.be/cVH6yvUTKzw 

Kónya Enikő hármasugrása – lassítva    https://youtu.be/EoyE7IHYgqs  

Zajácz Petra hármasugrása     https://youtu.be/8XdyG_pJSSA  
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Zajácz Petra hármasugrása – lassítva    https://youtu.be/vwlGdkSQioA  

100 m-es gátfutás 1. előfutam     https://youtu.be/jqiOk3cIxw8 

100 m-es gátfutás 1. előfutam (lassítva)    https://youtu.be/SNq0DetQd9I  

100 m-es gátfutás 2. előfutam     https://youtu.be/i5nMV2FJ_qs 

100 m-es gátfutás 2. előfutam – lassítva    https://youtu.be/rh-DhQUMhrQ  
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110 m-es gátfutás 1. előfutam     https://youtu.be/IxsrA0tedhs  

110 m-es gátfutás 1. előfutam – lassítva    https://youtu.be/kP8yhodeFVM    

Baji Balázs - második időfutam 13.37 (+0 4)   https://youtu.be/Cb-YiT-Tce8 

Baji Balázs - második időfutam 13.37 (+0 4) lassítva   https://youtu.be/2mJcie4Kuqc  

Bakosi Péter sikeres ugrása a 2,11 méteren    https://youtu.be/K8RGtUV10Uk  

35 

 

 

 

 

https://youtu.be/1j1sh4H9UIc
https://youtu.be/pTGZ_1BZapw
https://youtu.be/ZXUTP4WNLso
https://youtu.be/oqKHNZx-PJg
https://youtu.be/3uNOcjTa4-Q
https://youtu.be/Wen7BHNVtEM
https://youtu.be/fc-iYTIHwrc
https://youtu.be/Fyi0zvANgss
https://youtu.be/v2b1y4WOEu8
https://youtu.be/aAn5ermuXKo
https://youtu.be/cIhv8EBJZUI
https://youtu.be/zfddLzh1VvM
https://youtu.be/56tTl0tQG0A
https://youtu.be/mHUBa0EgNc0
https://youtu.be/vQRgnVUup7M
https://youtu.be/_Axy_JiHHKI
https://youtu.be/oIPTZHWZQZk
https://youtu.be/mrit6fY83g4
https://youtu.be/rBu78m6jiL4
https://youtu.be/YmbRjnCk0bU
https://youtu.be/3M4W0ACt8CY
https://youtu.be/iY3WiN2ZgO8
https://youtu.be/cVH6yvUTKzw
https://youtu.be/EoyE7IHYgqs
https://youtu.be/8XdyG_pJSSA
https://youtu.be/vwlGdkSQioA
https://youtu.be/jqiOk3cIxw8
https://youtu.be/SNq0DetQd9I
https://youtu.be/i5nMV2FJ_qs
https://youtu.be/rh-DhQUMhrQ
https://youtu.be/IxsrA0tedhs
https://youtu.be/kP8yhodeFVM
https://youtu.be/Cb-YiT-Tce8
https://youtu.be/2mJcie4Kuqc
https://youtu.be/K8RGtUV10Uk


Bakosi Péter sikeres ugrása a 2,11 méteren – lassítva   https://youtu.be/PM5TUvHlrnQ  

Horváth Csaba sikertelen kísérlete a 2,11 méteren   https://youtu.be/-Tvu5uebshA 

Horváth Csaba sikertelen kísérlete a 2,11 méteren – lassítva  https://youtu.be/3ybspd5tRFQ  

Jankovics Dániel harmadik kísérlete a 2,11 méteren   https://youtu.be/8D08xszDuAo 

Jankovics Dániel harmadik kísérlete a 2,11 méteren – lassítva  https://youtu.be/-eP78Efgbqc  
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Jankovics Dániel első kísérlete a 2,14 m-en    https://youtu.be/jjbAqZ496ls 

Jankovics Dániel első kísérlete a 2,14 m-en (lassítva)  https://youtu.be/rXe2hizZcgI  

Bakosi Péter első kísérlete a 2,14 m-en    https://youtu.be/wWiBOZXA0V8 

Bakosi Péter első kísérlete a 2,14 m-en (lassítva)   https://youtu.be/Jnjf-w--NWw    

Jankovics Dániel első javításra ugorja a 2,14 m-et   https://youtu.be/eVKEIFRoqUc 
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Bakosi Péter első javítása a 2,14 m-en    https://youtu.be/rlRu-Y4iH70 

Bakosi Péter második javításra ugorja a 2,14 m-et   https://youtu.be/uW5RasNHtCA 

Jankovics Dániel első kísérlete a 2,16 m-en    https://youtu.be/bB3pbFerj50 

Bakosi Péter első kísérlete a 2,16 m-en    https://youtu.be/kF1Mq2Pu-t8 

Jankovics Dániel első javítása a 2,16 m-en    https://youtu.be/Izo3kVjPxJw   
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Bakosi Péter első javítása a 2,16 m-en    https://youtu.be/HLukKO57jao 

Jankovics Dániel második javítása a 2,16 m-en   https://youtu.be/pADGEZ4YOCY 

Bakosi Péter 3. javításra ugorja a 2,16 m-et    https://youtu.be/Ec7YVzP7Wx0 

Bakosi Péter első kísérlete a 2,20 m-en    https://youtu.be/0anV9g2rnS0 

Bakosi Péter második javítása a 2,20 m-en    https://youtu.be/VayNCV6ZS-o 
200 m-es női síkfutás 1. időelőfutam — célegyenes   https://youtu.be/-enZb3M5wRU 
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