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Lengyák György videó felvételei 

 

Hétpróba 60 m 1. futam, távközi futás (lassítva)   https://youtu.be/qoZuBs3ZyWc 

Zsivóczky-Farkas Györgyi térdelő rajtja bemelegítés közben  https://youtu.be/WswtcInZmIQ 

 

Ötpróba 60 m-es gátfutás      https://youtu.be/VoV88B9m-Nw 

Ötpróba 60 m-es gátfutás (lassítva)     https://youtu.be/3jf5yafdzVM 

 

60 m-es női gátfutás      https://youtu.be/Uokd5o6Odew 

60 m-es női gátfutás (lassítva)     https://youtu.be/Cq7CNPiKdL8 

 

Ifjúsági ötpróba 60 m-es gátfutás     https://youtu.be/Ybi4vxx99r4 

Ifjúsági ötpróba 60 m-es gátfutás (lassítva)    https://youtu.be/pfWqxktEM8U 

 

Bacsa Fanni — 60 m-es gátfutás     https://youtu.be/Y1j1LYfEc4Y 

Bacsa Fanni — 60 m-es gátfutás (lassítva)    https://youtu.be/9tKMyUxRL2k 

 

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.73 m-en   https://youtu.be/1YSLsUelJGI 

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.73 m-en (lassítva)  https://youtu.be/0fkq7OuBgiI 

 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.73 m-en  https://youtu.be/M8rG0oLRnCY 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.73 m-en (lassítva) https://youtu.be/pSHmZ55LeAU 

 

Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.76 m-en   https://youtu.be/Pc-RGhPeUjY 

Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.76 m-en (lassítva)  https://youtu.be/YsZt4zrH5LY 

 

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.76 m-en   https://youtu.be/6v-L2ZYfqsE 

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.76 m-en (lassítva)  https://youtu.be/8t2z4oNHcmA 

 

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.79 m-en   https://youtu.be/QnavWBLqLj4 

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.79 m-en (lassítva)  https://youtu.be/ERanDvU-3SY 

 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.79 m-en  https://youtu.be/6DtzHiF7Uqs 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.79 m-en (lassítva) https://youtu.be/oZCe-bQyask 

 

Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.82 m-en   https://youtu.be/9XluFSmtKvg 

Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.82 m-en (lassítva)  https://youtu.be/r3WmATOy4Gk 

 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikertelen kísérlete az 1.82 m-en  https://youtu.be/Kh7XSZ4gI3w 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikertelen kísérlete az 1.82 m-en (lassítva) https://youtu.be/yVfTUShAS80 

 

Krizsán Xénia bíztató kísérlete az 1.82 m-en   https://youtu.be/q4ahvt1IIdc 

Krizsán Xénia bíztató kísérlete az 1.82 m-en (lassítva)  https://youtu.be/zRHzfsi0wK4 

 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.82 m-en  https://youtu.be/dziKzU-ygWg 

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.82 m-en (lassítva) https://youtu.be/mF_K7CMgCFU 

 

Krizsán Xénia 2. bíztató kísérlete az 1.82 m-en   https://youtu.be/4m3NcXZ2heI 

Krizsán Xénia 2. bíztató kísérlete az 1.82 m-en (lassítva)  https://youtu.be/77Ih7Q0oxZU 

 

Zsivóczky Farkas Györgyi első kísérlete az 1.85 –en   https://youtu.be/s1uhs6QJQKo 

Zsivóczky Farkas Györgyi első kísérlete az 1.85 -en (lassítva)  https://youtu.be/Ps4CwRIltus  

 

Zsivóczky Farkas Györgyi biztató kísérlete az 1.85 m-en  https://youtu.be/rIJaRVEs9HQ 

Zsivóczky Farkas Györgyi biztató kísérlete az 1.85 m-en (lassítva) https://youtu.be/fEsQAX0mhds  

 

Zsivóczky Farkas Györgyi harmadik kísérlete az 1.85 m-en  https://youtu.be/SXjR9_MxYpM  

Zsivóczky Farkas Györgyi harmadik kísérlete az 1.85 m-en (lassítva) https://youtu.be/_6CSRXldCfA 
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Zsivóczky Farkas Györgyi bemelegítése a súlylökésre  https://youtu.be/qjtCCXexT4Q 

Zsivóczky Farkas Györgyi bemelegítő lökése   https://youtu.be/wtvJZ3qCV2E 

 

Zsivóczky Farkas Györgyi 13,76 m-es lökése   https://youtu.be/jmAfXr-D5hU 

Zsivóczky Farkas Györgyi 13,02 m-es lökése   https://youtu.be/pvOPOgi9kqM 

Zsivóczky Farkas Györgyi 13,06 m-es lökése   https://youtu.be/29hHQeCbkxY 

 

Krizsán Xénia 13-92 m-es lökése     https://youtu.be/1os01M9gx54  

Krizsán Xénia 14,08 m-es lökése     https://youtu.be/6betoN8NHC4 

Krizsán Xénia 14,21 m-es lökése     https://youtu.be/6xEsY5phPxY 

 

Szabó Beatrix 10,23 m-es lökése     https://youtu.be/kToXx724fFo 

Szabó Beatrix 10,36 m-es lökése     https://youtu.be/-id-6t0pe0U 

 

Nemes Rita 11,23 m-es lökése     https://youtu.be/jMTHg4O0NJs 

Nemes Rita 11,48 m-es lökése     https://youtu.be/OQ6NTzzPUII 

 

Zsivóczky-Farkas Györgyi 5,65 m-es ugrása   https://youtu.be/fnDfhMgViJ0 

Zsivóczky-Farkas Györgyi belépett nagy ugrása 1   https://youtu.be/wIm0l9GowVg 

Zsivóczky-Farkas Györgyi belépett nagy ugrása 2   https://youtu.be/TNNHuqAs1_I 

 

Krizsán Xénia 6,14 m-es ugrása     https://youtu.be/1_IvvQw7Cgc  

Krizsán Xénia belépett nagy ugrása    https://youtu.be/ertc7m__npg  

 

Szabó Beatrix 6,01 m-es ugrása, egyéni csúcs   https://youtu.be/wY6gBggLWWo 

Szabó Beatrix 5,84 m-es ugrása     https://youtu.be/WS3PUrBgQw8  

 

Nemes Rita belépett ugrása     https://youtu.be/qYhZ5_XAVjE 

Nemes Rita 5,60 m-es ugrása     https://youtu.be/DV3CoUoY1SM  

 

Hajdú Lotti 5,24 m-es ugrása     https://youtu.be/_kvTNoYgWN4 

Hajdú Lotti 5,50 m-es ugrása     https://youtu.be/caWKN9BznnM 

 

Fekete Fanni 5,17 m-es ugrása     https://youtu.be/8oXVN1qUOHw  

Fekete Fanni 5,13 m-es ugrása     https://youtu.be/uSRDVd8gfnY 

 

60 m-es férfi gátfutás      https://youtu.be/5OvUjvrXzP8 

60 m-es férfi gátfutás (lassítva)     https://youtu.be/RmIBkRplVLw  

 

Tano Leonardo gátfutása      https://youtu.be/SjluEqDufOs 

400 m női síkfutás időfutam — Molnár Janka országos ifjúsági csúcs https://youtu.be/7FC7ACz9dCM 

 

Bánhidi Bence távolugrása     https://youtu.be/35uqVu6a944 

Bánhidi Bence távolugrása (lassítva)    https://youtu.be/tAMbwNrNqDg 

      

60 m női síkfutás „B” döntő — távközi futás   https://youtu.be/d4bmJv3_FC4 

60 m női síkfutás „A” döntő — távközi futás   https://youtu.be/gENag-t-yY0  
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