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100 m gátfutás ifjúsági leány 1. időfutam     https://youtu.be/BRfj5bxG2q8 

100 m gátfutás ifjúsági leány 1. időfutam – lassítva    https://youtu.be/ED2QLxK883o 

100 m gátfutás ifjúsági leány 2. időfutam     https://youtu.be/wAJs2HkpKT0 

100 m gátfutás ifjúsági leány 2. időfutam – lassítva    https://youtu.be/KD0gSpc08fo 

Pintér Erik ugrása       https://youtu.be/4biFyyJhsSo 
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Pintér Erik ugrása – lassítva      https://youtu.be/DF_iF4Z8RX4 

80 m gátfutás leány serdülő 1. időfutam (rajt és 3 gátvétel)   https://youtu.be/Wb9yL38PeF8 

80 m gátfutás leány serdülő 1. időfutam (rajt és 3 gátvétel) lassítva  https://youtu.be/ucwx5XpQAxQ 

80 m gátfutás leány serdülő 2. időfutam (kiugrás)    https://youtu.be/SoxCoNt7MpY  

80 m gátfutás leány serdülő 2. időfutam (rajt és 3 gátvétel)   https://youtu.be/cdoKITRIU7g 
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80 m gátfutás leány serdülő 2. időfutam (rajt és 3 gátvétel) – lassítva  https://youtu.be/3nCuQjATXhA  

110 m gátfutás ifjúsági fiú 1. időfutam (hibás rajt, amit az önző emberek miatt nem látni) https://youtu.be/VGJxp6_Ij58 

110 m gátfutás ifjúsági fiú 1. időfutam     https://youtu.be/c2gmlI0MVUE  

110 m gátfutás ifjúsági fiú 1. időfutam – lassítva    https://youtu.be/N8GBsjHplUQ 

Renner Luca biztató kísérlete az 1,80 m-en 1    https://youtu.be/k4YO5fsdpxg 
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Renner Luca biztató kísérlete az 1,80 m-en 1 (lassítva)   https://youtu.be/IpWqGZAJmAo  

Krizsán Xénia bíztató kísérlete az 1,80 m-en 1    https://youtu.be/xcU51vckGFs 

Krizsán Xénia bíztató kísérlete az 1,80 m-en 1 (lassítva)   https://youtu.be/azbVFJf5EHo   

Renner Luca biztató kísérlete az 1,80 m-en 2    https://youtu.be/sWnowefDcYM 

Renner Luca biztató kísérlete az 1,80 m-en 2 (lassítva)   https://youtu.be/8bZTL3XtFkI  
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Krizsán Xénia bíztató kísérlete az 1,80 m-en 2    https://youtu.be/Bg3dfY96eGE 

Krizsán Xénia bíztató kísérlete az 1,80 m-en 2 (lassítva)   https://youtu.be/RX86fFw4ozk   

Renner Luca bíztató kísérlete az 1,80 m-en 3    https://youtu.be/xVKzGtAH3tg 

Renner Luca bíztató kísérlete az 1,80 m-en 3 (lassítva)   https://youtu.be/7-FF1sQNgGs  

300 m leány gátfutás 1. időfutam (homályos felvétel)   https://youtu.be/B0n5kavm7oU 
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300 m fiú gátfutás 1. időfutam (homályos felvétel)    https://youtu.be/wnCj6MX_yLk  
300 m fiú gátfutás 2. időfutam (homályos felvétel)    https://youtu.be/T1DaDeubeUM  

Kiszel Zsófia — 400 m gátfutás 63.97 PB     https://youtu.be/FVp5sFJtNu4  

Molnár Janka — 400 m gátfutás 61.94 PB     https://youtu.be/CajGH96-HFM 

Jerémiás Donát — 400 m gátfutás 53.58 PB     https://youtu.be/obRtjNeK87c 
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Mátó Sára — távolugrás 1       https://youtu.be/qqxqdXXkdrg 

Mátó Sára — távolugrás 1 – lassítva     https://youtu.be/uSkbaWDSog8  

Bacsa Fanni 5,82 m es ugrása      https://youtu.be/RTA70L_PH-o 

Bacsa Fanni 5,82 m es ugrása – lassítva     https://youtu.be/PR5j3_SS6oU  

Simon Viktória távolugrása 1      https://youtu.be/UIBnCUIVY_s 
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Simon Viktória távolugrása 1 – lassítva     https://youtu.be/NDYSmnJoEew  

200 m női hárompróba (kanyarból kifutás és a célegyenes futása)  https://youtu.be/hu1Opmtk_dg 
200 m női hárompróba (kanyarból kifutás és a célegyenes futása) – lassítva https://youtu.be/7PMij9cUrBM  

Mátó Sára — távolugrás 2       https://youtu.be/2WtGSQxNXW8 

Mátó Sára — távolugrás 2 (lassítva)     https://youtu.be/eFtlGUSIqS4  
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Ást Viktória — távolugrás      https://youtu.be/zSLABNGJGeQ 

Ást Viktória — távolugrás (lassítva)     https://youtu.be/1k3RpcMAHW4  

Bacsa Fanni belépett ugrása      https://youtu.be/sXpqueO_qWg 

Bacsa Fanni belépett ugrása – lassítva     https://youtu.be/ZQ7ng7TsJQ4  

Bacsa Fanni 5,71 m-es ugrása      https://youtu.be/NKKjyebHyHo 
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Bacsa Fanni 5,71 m-es ugrása – lassítva     https://youtu.be/zt9MJo3mR58  

Simon Viktória távolugrása 2      https://youtu.be/7G4Di0HOPNk 

Simon Viktória távolugrása 2 – lassítva     https://youtu.be/cF_wWVTLLvM  

Endrész Klaudia 5,77 m es ugrása      https://youtu.be/AX2J7KvzoT0 

Endrész Klaudia 5,77 m es ugrása – lassítva     https://youtu.be/QNDR-dI-rks  
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