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Fedettpályás Serdülő Atlétikai Bajnokság  

és MASZ Nyílt Verseny/ BOK csarnok - 2018. 02. 03-04. 
Lengyák György felvételei 

 

Fotóalbum:  https://photos.app.goo.gl/zWqaYnZ0AxfFyCqd2  

 

Soós Levente kísérlete az 1,91 m-en 1     https://youtu.be/B-_NhdORFlk  

Soós Levente kísérlete az 1,91 m-en 2     https://youtu.be/4wK0qMxr5SY  

 

Együd, Huller, Lőrincz, Kovács — 400 m 1. időfutam   https://youtu.be/GrOom-rThIg 

Molnár Janka 400 m-es futása      https://youtu.be/xt7xFJtAkIY 

 

Répási Petra 60 m-es gátfutása      https://youtu.be/coM9MBI3k3Q 

Répási Petra 60 m-es gátfutása (lassítva)     https://youtu.be/u5EW0m8nmq0 

 

Lesti Diána 1. ugrása       https://youtu.be/ueDfAmP0gFI  

Lesti Diána 1. ugrása (lassítva)      https://youtu.be/PioLrYLz9Tk  

Lesti Diána 2. ugrása       https://youtu.be/8iuQj3S1Zho  

Lesti Diána 2. ugrása (lassítva)       https://youtu.be/OiOQpRHuDS0  

Lesti Diána 3. ugrása       https://youtu.be/hlmDMMedUq0  

Lesti Diána 3. ugrása (lassítva)      https://youtu.be/drKGm1vE8HQ  

 

Lesti Diána 4. ugrása       https://youtu.be/JwZFBW5NQkg  

Lesti Diána 4. ugrása (lassítva)      https://youtu.be/TW7O3vzgJWQ  

Lesti Diána 5. ugrása       https://youtu.be/AYXdepbJgM4  

Lesti Diána 5. ugrása (lassítva)      https://youtu.be/dl8JIzBx7iI  

Lesti Diána 6. ugrása       https://youtu.be/ozuULn9124U  

Lesti Diána 6. ugrása (lassítva)      https://youtu.be/fQ5h7jSecfo 

 

Bacsa Fanni távolugrása 1       https://youtu.be/KlmRmLHIqh8  

Bacsa Fanni távolugrása 1 (lassítva)     https://youtu.be/e8ZPR45XX-g  

Bacsa Fanni távolugrása 2       https://youtu.be/fYE9UyZd0J0  

Bacsa Fanni távolugrása 2 (lassítva)     https://youtu.be/380YKrqbJ6g  

 

Bacsa Fanni távolugrása 3       https://youtu.be/qnUSKmsu-Ls   

Bacsa Fanni távolugrása 3 (lassítva)     https://youtu.be/HqS8IG2Duls 

Bacsa Fanni távolugrása 4       https://youtu.be/z9MUOqOsC5Y 

Bacsa Fanni távolugrása 4 (lassítva)     https://youtu.be/pLKAQHVhz8U 

 

Farkas Petra ugrása 1       https://youtu.be/1GaRu66Gzg0 

Farkas Petra ugrása 1 (lassítva)      https://youtu.be/mNTBaW-R2j4 

Farkas Petra ugrása 2       https://youtu.be/omR3F2d-htU 

Farkas Petra ugrása 2 (lassítva)      https://youtu.be/GVt0nXrv8bQ 

Farkas Petra ugrása 3       https://youtu.be/8AiUU2NiI9U 

Farkas Petra ugrása 3 (lassítva)      https://youtu.be/oKbHiZU47bw  

 

Nguyen Anasztázia ugrása 1      https://youtu.be/YchcCgu-Oro 

Nguyen Anasztázia ugrása 1 (lassítva)     https://youtu.be/GQCq3roR4MA   

Nguyen Anasztázia ugrása 2      https://youtu.be/4XfPk8VQzyQ  

Nguyen Anasztázia ugrása 2 (lassítva)     https://youtu.be/oiXEhrTkFTM 

 

60 m-es gátfutás leány „B” döntő      https://youtu.be/A9JNfXuYcr0 

60 m-es gátfutás leány „B” döntő (lassítva)     https://youtu.be/GOFJ5MvBq_c 

60 m-es gátfutás leány „A” döntő      https://youtu.be/v4-oyQkVYoY 

60 m-es gátfutás leány „A” döntő (lassítva)     https://youtu.be/keN-hEluVak 
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60 m es-gátfutás fiú „B” döntő      https://youtu.be/uxN79x-o4QI 

60 m es-gátfutás fiú „B” döntő (lassítva)     https://youtu.be/eVpjSnZ85kY 

 

60 m-es fiú síkfutás időelőfutam rajt     https://youtu.be/_SX882w38WU  

60 m-es fiú síkfutás időelőfutam rajt (lassítva)    https://youtu.be/5NGR6Mtyp_U 

60 m-es leány síkfutás időelőfutam — hibás rajt    https://youtu.be/ene_FGmzY_I 

 

60 m-es fiú síkfutás „B” döntő      https://youtu.be/_zqJ7aNFy9c 

60 m-es fiú síkfutás „B” döntő (lassítva)     https://youtu.be/t3292If2ywo 

60 m es síkfutás fiú „A” döntő      https://youtu.be/IIDp25dsSfk  

60 m es síkfutás fiú „A” döntő (lassítva)     https://youtu.be/01A0r8xtdSY  

 

60 m-es leány síkfutás „B” döntő      https://youtu.be/WCAW-AA5hW4 

60 m-es síkfutás leány „B” döntő (lassítva)     https://youtu.be/tmr7kZVRBgc   

60 m-es leány síkfutás „A” döntő      https://youtu.be/xHx3LF31QnA 

60 m-es leány síkfutás „A” döntő (lassítva) 

 

Scheidler Réka sikertelen kísérlete 3,30 m-en    https://youtu.be/8u_lRK7_re0 

Scheidler Réka sikertelen kísérlete 3,30 m-en (lassítva) 

 

60 m-es női síkfutás 2. időelőfutam — távközi futás    https://youtu.be/BDJUnlF6XOg 

60 m-es női síkfutás 3. időelőfutam — távközi futás    https://youtu.be/fDmrXIjhs3c 

 

60 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutam — távközi futás   https://youtu.be/djMqrm4Ffps 

60 m-es férfi síkfutás 2. időelőfutam — távközi futás   https://youtu.be/kJYvyX70AZI 

60 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutam — távközi futás   https://youtu.be/pR6FvVNV44I 

60 m-es férfi síkfutás 4. időelőfutam — távközi futás   https://youtu.be/WVSC9Dtaloc 

 

60 m-es női síkfutás „B” döntő — távközi futás    https://youtu.be/PEk2h4kNcTA 

60 m-es női síkfutás „A” döntő — távközi futás    https://youtu.be/s5QG0PBS56g 

 

Furulyás Lili és Molnár Janka 200 m-es versenye    https://youtu.be/gnPMjb8n7dQ 

 

Bartalos Dávid — hármasugrás 1      https://youtu.be/lFPbvn1kviY 

Bartalos Dávid — hármasugrás 1 (lassítva)     https://youtu.be/SPYzHOgYr2M 

Bartalos Dávid — hármasugrás 2      https://youtu.be/vRgh9SLDZMM 

Bartalos Dávid hármasugrás 2 (lassítva)     https://youtu.be/ZNMfJWOZGPQ  

Bartalos Dávid — hármasugrás 3      https://youtu.be/qoXdgDWRg9k 

 

Barna Patrícia bíztató kísérlete az 1.68 m- en    https://youtu.be/iE5qV5onixY  

Barna Patrícia bíztató kísérlete az 1.68 m- en (lassítva)   https://youtu.be/_C15l66igg4  

Keszthelyi Luca ugrása az 1.70 m-es egyéni csúcsmagasságon   https://youtu.be/vhfozdQ014U  

Keszthelyi Luca ugrása az 1.70 m-es egyéni csúcsmagasságon (lassítva) https://youtu.be/lnxhc0f8M0I  
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