
Junior és U23 Országos Bajnokság - 2017. 06. 17-18. Budapest, 

Lengyák György videó felvételei 

Szűcs Valdó — 110 m es gátfutás előfutam    https://youtu.be/13fF8j4yBdo 

Szűcs Valdó — 110 m es gátfutás előfutam (lassítva)  https://youtu.be/Q797KrpAOAQ  

Sorok Klaudia — junior 100 m-es gátfutás döntője   https://youtu.be/aKdZ5iivrCA  

Sorok Klaudia — junior 100 m-es gátfutás döntője (lassítva)  https://youtu.be/xr6gwvuZrtQ  

U23 100 m-es gátfutás döntője     https://youtu.be/3ClHWOJhsX4 
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U23 100 m-es gátfutás döntője (lassítva)    https://youtu.be/w_KtSdTmlA4  

Bartalos Dávid — hármasugrás     https://youtu.be/zeCtqStbdf8 

Bartalos Dávid — hármasugrás (lassítva)    https://youtu.be/ViXzB-Oy0Tw  

100 m-es U23 női síkfutás döntője     https://youtu.be/GshxQ6nyni0 

100 m-es U23 női síkfutás döntője (lassítva)   https://youtu.be/8DbbDhVULZg  
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Zajácz Petra — hármasugrás     https://youtu.be/rOe0kOcN1xQ 

Bajnok Eszter — hármasugrás     https://youtu.be/1GnuIJfYaFE 

Bajnok Eszter – távolugrás     https://youtu.be/d5WI7FAmG5c 

Bajnok Eszter - távolugrás (lassítva)    https://youtu.be/gnEb0uODj98 

200 m-es U23 férfi síkfutás — 1. előfutam    https://youtu.be/8jNnaGGyC9g 
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200 m-es U23 férfi síkfutás — 2. előfutam    https://youtu.be/fkm643QRyKQ 

200 m-es U23 férfi síkfutás — 2. előfutam (lassítva)   https://youtu.be/jPf8zHW-CcY   

200 m-es junior női síkfutás — 1. előfutam    https://youtu.be/WEpz4tFLpoA 

200 m-es junior női síkfutás — 2. előfutam    https://youtu.be/KkgL0EjdBNk 

200 m-es junior férfi síkfutás — 1. előfutam   https://youtu.be/L3xQOAGTRsY 
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200 m-es junior férfi síkfutás — 1. előfutam (lassítva)  https://youtu.be/6MXna5VlX0M  

200 m-es junior férfi síkfutás — 2. előfutam   https://youtu.be/9eMqzNxmpBA 

200 m-es junior férfi síkfutás — 2. előfutam (lassítva)  https://youtu.be/lrXDe3K1j50  

200 m-es junior férfi síkfutás 3. előfutam – célegyenes  https://youtu.be/rplJNKnWAK0 

200 m-es junior férfi síkfutás 3. előfutam - célegyenes (lassítva) https://youtu.be/ABwb7qjkagk  
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400 m-es U23 férfi gátfutás 1. időfutam    https://youtu.be/z1J4tQkGYlw 

400 m-es U23 női gátfutás döntője     https://youtu.be/M4byC-fQxpQ 

200 m-es U23 női síkfutás döntője     https://youtu.be/BFpznv4pOVQ    

200 m-es U23 női síkfutás döntője (lassítva)   https://youtu.be/YXhlZ3jJPKk  

200 m-es U23 férfi döntő      https://youtu.be/7d2TEDRcORQ 
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200 m-es U23 férfi döntő (lassítva)     https://youtu.be/-kLA60zt5ZA  

200 m-es junior női döntő      https://youtu.be/u1g1gEdTle0 

200 m-es junior női döntő (lassítva)    https://youtu.be/JKl_skRQM04  

200 m-es junior férfi döntő     https://youtu.be/yziKC6Xc4KA 

200 m-es junior férfi döntő (lassítva)    https://youtu.be/aGhLaWP8Lsc  
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Lesti Diána — távolugrás 1     https://youtu.be/YFOu2f3cXP4 

Lesti Diána — távolugrás 1 (lassítva)    https://youtu.be/oVL9z5_65K4  

Farkas Petra — távolugrás 1     https://youtu.be/BK9x8sDeKAo  

Farkas Petra — távolugrás 1 (lassítva)    https://youtu.be/-LNx-tAVT-M  

Farkas Petra — távolugrás 2     https://youtu.be/_B1bB_aRRpw  
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Farkas Petra — távolugrás 2 (lassítva)    https://youtu.be/2Sk7Dwc8GSY  

Lesti Diána — távolugrás 2     https://youtu.be/0uOt-Jxlly8  

Lesti Diána — távolugrás 2 (lassítva)    https://youtu.be/yPPZpQ09KVY     

Renner Luca távolugrása      https://youtu.be/9JgqEqUon0w  

Renner Luca távolugrása (lassítva)     https://youtu.be/T7P2zGwCf9w  
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Lesti Diána — távolugrás 3     https://youtu.be/1xC1HRe0EAo  

Lesti Diána — távolugrás 3 (lassítva)    https://youtu.be/0pIA24qkaMI  

Farkas Petra — távolugrás 3     https://youtu.be/_u-0f6e0fC0  

Farkas Petra — távolugrás 3 (lassítva)    https://youtu.be/wDVZggAyJhM  
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