Magyar Atlétikai Szuper Liga Döntő
2018. 08. 25--26. Budapest
Lengyák György videó felvételei
100 m-es női gátfutás
110 m-es gátfutás — hibás rajt
110 m-es gátfutás
110 m es gátfutás— lassítva

https://youtu.be/P55K6ucbT1g
https://youtu.be/D5TK81lE45o
https://youtu.be/OEDabKPmLBs
https://youtu.be/E0IW35e1MTM

Halász Bence ötödik dobása
Halász Bence ötödik dobása — lassítva

https://youtu.be/rmRvEkpi1mc
https://youtu.be/-VYK2-rGiG4

Fábián Zoltán dobása
Fábián Zoltán dobása — lassítva

https://youtu.be/hz0_x98c7vU
https://youtu.be/ifN2ROEGx8U

Varga Balázs Dobása
Varga Balázs Dobása — lassítva

https://youtu.be/J7xo7L9_uMk
https://youtu.be/g9a5256NhEY

Varga Donát dobása
Varga Donát dobása — lassítva

https://youtu.be/tCOlFw6QR0A
https://youtu.be/3tI0cXxoLBw

Pásztor Bence dobása
Pásztor Bence dobása — lassítva

https://youtu.be/tSl54RMXrD4
https://youtu.be/ENQQSIg0CWE

Halász Bence hatodik dobása
Halász Bence hatodik dobása — lassítva

https://youtu.be/1f9pHbpSuhY
https://youtu.be/27r_cy85hGw

Áts Viktória ugrása 1
Hoffer Krisztina ugrása
Zajácz Petra ugrása 1

https://youtu.be/Awh7Bo7Ii1Y
https://youtu.be/sHyVuSIXbsE
https://youtu.be/IgIAIkNpqE0

Áts Viktória ugrása 2
Radócz Viktória ugrása
Zajácz Petra hatodik ugrása

https://youtu.be/71k3jLLR_Gc
https://youtu.be/WZj0P7F58aw
https://youtu.be/Puqeu5aLSVQ

Bánhidi Bence távolugrása

https://youtu.be/iQpQKKOGrag

Klauzer László Zsolt ötösugrása
Bolla Gergő ötösugrása
Monoki Benjamin ötösugrása

https://youtu.be/me0qff-Uvr0
https://youtu.be/oAR7D_XQUdY
https://youtu.be/IyRS3VxwgIM

…………………………………………………………………………………………..

Ifjúsági és Junior Liga Döntő
2018. 09. 01-02. Budapest
Lengyák György videó felvételei
Eszes Dániel országos junior csúcsa a 110 m-es gátfutásban
Eszes Dániel országos junior csúcsa a 110 m-es gátfutásban — lassítva

https://youtu.be/LNZ4wDGDhWQ
https://youtu.be/O2ulDVrc6a8

100 m-es junior gátfutás rajtja — lassítva
100 m-es gátfutás ifjúsági leány
100 m-es gátfutás ifjúsági leány — lassítva

https://youtu.be/FY5z1ZYaAZY
https://youtu.be/HVGxfuW7PDY
https://youtu.be/sKrNFXoeE9U
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Sztupák László hatodik dobása
Sztupák László hatodik dobása (lassítva)

https://youtu.be/rofDTxm27MQ
https://youtu.be/8gmJvMEaue0

Katavics Balázs hatodik dobása
Katavics Balázs hatodik dobása (lassítva)

https://youtu.be/vOEiiAyGFms
https://youtu.be/1_rjOSLFqeY

Doma Benedek hatodik dobása - megszakított kísérlet
Doma Benedek hatodik dobása - megszakított kísérlet (lassítva)

https://youtu.be/UkKD673jTyM
https://youtu.be/qNsYEt5hqec

Huller Dániel Gellért fölényes győzelme a 400 m-es gátfutásban
Huller Dániel Gellért fölényes győzelme a 400 m-es gátfutásban (lassítva)

https://youtu.be/vsCBs2HIupo
https://youtu.be/7KPs2fERhss

Horváth Csenge hatodik ugrása
Horváth Csenge hatodik ugrása (lassítva)

https://youtu.be/R0Bl-KEa_gM
https://youtu.be/Cs2gPQ8dmuw

Simon Viktória hatodik ugrása
Simon Viktória hatodik ugrása (lassítva)

https://youtu.be/TQVdLQEg39Q
https://youtu.be/py4BwzuqCS0

Radócz Viktória hatodik ugrása
Radócz Viktória hatodik ugrása (lassítva)

https://youtu.be/HPU0iOwKYYw
https://youtu.be/DpluRKpNguQ

Kónya Enikő hatodik ugrása
Kónya Enikő hatodik ugrása (lassítva)

https://youtu.be/haRfLxP6Fuo
https://youtu.be/iqgAEmA-CH8

Áts Viktória hatodik ugrása
Áts Viktória hatodik ugrása (lassítva)

https://youtu.be/TOlU0w6DQNM
https://youtu.be/WMVPLhq8cqE
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