Videók a fedettpályás országos bajnokságokról
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Lengyák György felvételei

Újonc és Serdülő Fedettpályás Összetett Atlétikai Bajnokság
2018. 03. 03 – 04. Budapest

Fiú 60 m gátfutás — egy gátvétel
Nagy Vanessza Noémi 1,51 m-es ugrása
Harkai Anna 1,51 m-es ugrása
Mórocz Zsófia Liza bíztató kísérlete az 1,51 m-en

https://youtu.be/SzYVy40CUU8
https://youtu.be/xxR2x0ZNSJo
https://youtu.be/vYuJZLYx5uE
https://youtu.be/AUYnbgUbg-g

Barna Patrícia 1,54 m-es ugrása
Keszthelyi Luca 1,54 m-es ugrása
Mórocz Zsófia Liza sikertelen kísérlete az 1,54 m-en
Barna Patrícia 1,57 m-es ugrása

https://youtu.be/sMo5kO_ohgA
https://youtu.be/iZiLLjYI4LQ
https://youtu.be/Y6NWpWLL31c
https://youtu.be/gWL0uFbdmBM

Nagy Vanessza Noémi sikertelen kísérlete az 1,57 m-en
Tóth Anna sikertelen kísérlete az 1,57 m-en
Wéber Csenge Fanni 1,57 m-es ugrása
Kásai Gréta sikertelen ugrása az 1,57 m-en

https://youtu.be/seW-ajPaBOQ
https://youtu.be/jvC2uXUxKGE
https://youtu.be/OCJIV0n9O4o
https://youtu.be/SLwCaqpUYcU

Barna Patrícia 1,60 m-es ugrása
Keszthelyi Luca 1,60 m-es ugrása
Kásai Gréta sikertelen ugrása az 1,60 m-en
Barna Patrícia 1,63 m-es ugrása

https://youtu.be/KXKJsxOIZ-c
https://youtu.be/w2CLrbLsBgo
https://youtu.be/HjSqBFxsKl0
https://youtu.be/eAwiiGRwxx4

Keszthelyi Luca sikertelen ugrása az 1,63 m-en
Keszthelyi Luca biztató kísérlete az 1,63 m-en
Barna Patrícia biztató kísérlete az 1,67 m-en

https://youtu.be/0RZwlwr0WNo
https://youtu.be/07XpaQzHyws
https://youtu.be/KExsQL2ZCpY

Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/R7IYBM15tnhEJLNo2

Fedettpályás Ifjúsági és Junior Atlétikai Bajnokság
Budapest, 2018. 02. 17-18.
Áts Viktória hármasugrása 12.32 m PB
Szabó Laura 11.72 m-es egyéni csúcsa hármasugrásban
Fodor Anna hármasugrása 11.53 m
Konya Enikő hármasugrása 11.93 m

https://youtu.be/vSPHjIq1qgw
https://youtu.be/UaayLlNepH8
https://youtu.be/r0f4pYSjiWM
https://youtu.be/gsBC_1R1Dvg

Áts Viktória belépett ugrása
Tóth Virág hármasugrása 11.77 m
Balogh Csenge belépett ugrása

https://youtu.be/X_LqZoKT4kc
https://youtu.be/m0DQPPhajb4
https://youtu.be/RjgHXucJ0E8

60 m es síkfutás ifjúsági fiú 3. előfutam hibás rajtja
60 m es síkfutás ifjúsági fiú 3. előfutam
60 m-es síkfutás ifjúsági fiú 4. előfutam
60 m-es síkfutás ifjúsági fiú 6. előfutam
60 m-es síkfutás ifjúsági fiú 7. előfutam - távközi futás

https://youtu.be/ZWu5fkyrXn8
https://youtu.be/T_ue3YSpR3o
https://youtu.be/GshiuEUJ2C0
https://youtu.be/S24H6oUc2Z4
https://youtu.be/SwTA_WBbmuM

1

60 m-es síkfutás junior férfi „A” döntő - távközi futás
60 m-es síkfutás junior női „B” döntő
60 m-es síkfutás junior női „A” döntő
60 m es síkfutás ifjúsági leány „A” döntő
60 m-es síkfutás ifjúsági fiú „B” döntő
60 m-es síkfutás ifjúsági fiú „A” döntő

https://youtu.be/yCI52_UoN7w
https://youtu.be/Tz6gv0YRfMo
https://youtu.be/jPC197eIf5g
https://youtu.be/fKrepwRYnMw
https://youtu.be/v9KrWiGuZO4
https://youtu.be/Bm73PQdhphY

Apáti Bence — 1500 m-es ifjúsági fiú síkfutás (részletek 1)
Apáti Bence — 1500 m-es ifjúsági fiú síkfutás (részletek 2)
Apáti Bence — 1500 m-es ifjúsági fiú síkfutás (részletek 3)
Apáti Bence — 1500 m-es ifjúsági fiú síkfutás célba érkezése

https://youtu.be/dgK0P19I66g
https://youtu.be/L435TMNU5SI
https://youtu.be/8LXxtVukgUs
https://youtu.be/2pHmES4lsp4

400 m-es síkfutás ifjúsági fiú 1. időfutam rajtja

https://youtu.be/4vRwk5DHq8g

Pázmándi Dominik 7.19 m-es ugrása PB
Varga Péter Balázs belépett ugrása
Salamon András belépett nagy ugrása
Varga Péter Balázs 7.16 m-es ugrása
Szépe Gergő egyik belépett ugrása

https://youtu.be/hjcwwfFjhcg
https://youtu.be/gy42AQ18fLU
https://youtu.be/rmpGOPpjQ4Q
https://youtu.be/Am7zp3kVmAo
https://youtu.be/zf27WQS2UPs

Salamon András lendületszerzésének futótechnikája
Pázmándi Dominik lendületszerzésének futótechnikája
Varga Péter Balázs lendületszerzésének futótechnikája
Szépe Gergő lendületszerzésének futótechnikája

https://youtu.be/cNj6RsYVct4
https://youtu.be/2WXFLXOEuws
https://youtu.be/wCC1IuIuI9k
https://youtu.be/BG5mhNj7Wzc

Kállai Balázs 6.41 m-es ugrása
Szépe Gergő egy másik belépett ugrása
Varga Péter Balázs 6.88 m-es ugrása
Salamon András 7.20 m-es ugrása
Pázmándi Dominik győztes ugrása — 7.33 m PB

https://youtu.be/DpnDpdQTCuw
https://youtu.be/H4wrcSTJAoM
https://youtu.be/iLPyQhnnjD8
https://youtu.be/eZpFk4JwiWk
https://youtu.be/TbewofP3IjE

60 m-es gátfutás ifjúsági leány 2. előfutam
60 m-es gátfutás ifjúsági leány 3. előfutam
60 m-es gátfutás ifjúsági leány döntő

https://youtu.be/Z5edClO7PfM
https://youtu.be/U6dx2uGPUVs
https://youtu.be/QEe6Uz1TEIc

60 m-es gátfutás junior női 1. előfutam
60 m-es gátfutás junior női 2. előfutam
60 m-es gátfutás junior női döntő

https://youtu.be/qcRExPvK6DU
https://youtu.be/M_nLvZa1xcA
https://youtu.be/GKWGZ8cruYY

60 m-es gátfutás ifjúsági fiú 1. előfutam
60 m-es gátfutás ifjúsági fiú 2. előfutam
60 m-es gátfutás ifjúsági fiú döntő

https://youtu.be/lOo-KvB3DuQ
https://youtu.be/vIH3ha4w1B8
https://youtu.be/KZNM65VY6hc

60 m-es gátfutás junior férfi 1. előfutam — áthaladás a gát felett
60 m-es gátfutás junior férfi 2. előfutam — Eszes Dániel gátvétele
60 m-es gátfutás junior férfi döntő

https://youtu.be/lhWAyx5Mqx0
https://youtu.be/ecT_9Im4Tpo
https://youtu.be/8JeTdXxgFEk

Iván Zsombor belépett ugrása
Fejes Karsa 13.51 m-es ugrása
Iván Zsombor 13.31 m-es ugrása
Iván Zsombor 13.61 m-es ugrása

https://youtu.be/5M9NAmbLXHc
https://youtu.be/jCSG-V0lz_o
https://youtu.be/mFPvCnhjHyM
https://youtu.be/_y8XpN3W-wI

Klekner Hanga Csenge 4.00 m-es ugrása
Klekner Hanga Csenge sikertelen kísérlete a 4.15 m-es magasságon

https://youtu.be/tAMtAghc_64
https://youtu.be/54JUezQtFpo

Balogh Kristóf 14.23 m-es ugrása
Szenderffy Dániel 14.13 m-es ugrása
Szépe Gergő belépett ugrása

https://youtu.be/BgLgo5Zg4Co
https://youtu.be/LCQvxmsf7WY
https://youtu.be/OKxsviKBkw4
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Balogh Kristóf 14.31 m-es ugrása
Szépe Gergő 14.27 m-es ugrása
Balogh Kristóf belépett ugrása

https://youtu.be/d_XwDhwIfOk
https://youtu.be/5aStSOSJNA0
https://youtu.be/tehz4rSMHwo

Urbán Zita és Répássy Hanna futása 1
Urbán Zita és Répássy Hanna futása 2
Farkas Petra Beáta 5.95 m-es ugrása

https://youtu.be/OijaH9ia06g
https://youtu.be/xNM4USpADYk
https://youtu.be/7posCllqtvY

Molnár Attila — 200 m-es síkfutásának rajtja
Rádl Botond — 200 m-es síkfutásának rajtja
Baki Barna — 200 m-es síkfutásának rajtja

https://youtu.be/kztjkq6QD5Y
https://youtu.be/wuIG76gOXoI
https://youtu.be/_z53fHOWQVw

Abdul Kevin Kristóf 2.09 m-es ugrása PB
Bacsa Fanni 1. belépett ugrása
Endrész Klaudia 1. belépett ugrása

https://youtu.be/PDJjJIMZKfc
https://youtu.be/012nY4gr__0
https://youtu.be/Tm83H4_di4Q

Kónya Enikő 5.48 m-es ugrása
Bacsa Fanni 5.60 m-es ugrása
Endrész Klaudia 5.31 m-es biztonsági ugrása

https://youtu.be/_CN-WRgsIa8
https://youtu.be/Y6AoVqOD_-Q
https://youtu.be/5-37ea9jwAA

Endrész Klaudia 3. belépett ugrása
Hevesi Hanna 5.37 m-es ugrása
Szabó Laura 5.50 m-es ugrása

https://youtu.be/99mK1UQzNwI
https://youtu.be/ZhScJyVr3Bw
https://youtu.be/_QCRAau2QkI

Tóth Virág belépett ugrása
Kónya Enikő 5.53 m-es ugrása
Simon Viktória belépett ugrása

https://youtu.be/ETQcPB7cSMI
https://youtu.be/s7l74bMUx0U
https://youtu.be/iuxUhyEAAlc

Bacsa Fanni belépett ugrása 2
Endrész Klaudia 5.75 m-es ugrása
Szabó Laura 5.49 m-es ugrása

https://youtu.be/KrGHvHnXT1Q
https://youtu.be/esiMKNuwuFE
https://youtu.be/i5U7_sDhC3M

Kónya Enikő 5.43 m-es ugrása
Simon Viktória 5.43 m-es ugrása
Bacsa Fanni 5.75 m-es ugrása

https://youtu.be/yA0GEq9tVuo
https://youtu.be/VHP16OzSL9o
https://youtu.be/E213mdj8zeI

Endrész Klaudia térdelő rajtja a váltófutásban

https://youtu.be/rP-piPg6O-U

Fotóalbum:

https://photos.app.goo.gl/oypWNDIQDoBzqcqV2

Magyarország 2018. évi Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága
Budapest, 2018. 02. 17-18.
Szenderffy Dániel — hármasugrás 1
Kiss Dániel — hármasugrás 1
Bartalos Dávid — hármasugrás 1
Galambos Tibor — hármasugrás 1

https://youtu.be/syqk5B5Qyog
https://youtu.be/ew76aY1PNHY
https://youtu.be/HSLMkW9ljDw
https://youtu.be/3hgmGYbw3eg

Böröndi Hunor — hármasugrás 1
Bartalos Dávid — hármasugrás 2
Prekli Zoltán — hármasugrás 1
Böröndi Hunor — hármasugrás 2

https://youtu.be/acjjY-fDW-g
https://youtu.be/-LroOQZODRQ
https://youtu.be/z-QCMOqG7c0
https://youtu.be/DYZQeXigQN8

Szenderffy Dániel — hármasugrás 2
Bartalos Dávid — hármasugrás 3
Szenderffy Dániel hármasugrás 3
Prekli Zoltán — hármasugrás 2

https://youtu.be/oi9_f1QkDEs
https://youtu.be/8jPCUO3O29s
https://youtu.be/1EF-l-blOBE
https://youtu.be/o81Fhk7KI40
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Endrész Klaudia — távolugrás 1
Szabó Beatrix — távolugrás 1
Lesti Diána — távolugrás 1
Krizsán Xénia — távolugrás 1
Zsivótzky-Farkas Györgyi — távolugrás 1
Farkas Petra Beáta — távolugrás 1
Nguyen Anasztázia — távolugrás 1
Endrész Klaudia — távolugrás 2

https://youtu.be/zGGlZpYm-t4
https://youtu.be/Rt61PTE7dP0
https://youtu.be/sdmdEmAxmgE
https://youtu.be/KRu7HEAjwQA
https://youtu.be/jpOjNWIKqCc
https://youtu.be/ABV--BWuuXk
https://youtu.be/18ONKAea-rA
https://youtu.be/TrhSNe5bQ1E

Bacsa Fanni — távolugrás 1
Lesti Diána — távolugrás 2
Krizsán Xénia — távolugrás 2
Zsivóczky-Farkas Györgyi — távolugrás 2

https://youtu.be/yZiwK-cV-8U
https://youtu.be/ATf31hUJ2N0
https://youtu.be/m2Ec90aUGOg
https://youtu.be/yyJIiLXcC9Y

Nguyen Anasztázia — távolugrás 2
Ecker Luca 3. belépett ugrása
Szűcs Szabina — távolugrás 1
Endrész Klaudia — távolugrás 3

https://youtu.be/lRRxEh1bLWk
https://youtu.be/fJho2fz2vOA
https://youtu.be/BsMhTD86Ih4
https://youtu.be/4JWX6uwRz2E

Lesti Diána — távolugrás 3
Farkas Petra Beáta — távolugrás 2
Hajdú Lotti — távolugrás 1
Zsivóczky Farkas Györgyi — távolugrás 3

https://youtu.be/pHQcv0D3dz0
https://youtu.be/-G6KVMLA72Y
https://youtu.be/yew-MzBFASE
https://youtu.be/Kyz7_plMKCo

Endrész Klaudia — távolugrás 4
Farkas Petra Beáta — távolugrás 3
Lesti Diána — távolugrás 4
Nguyen Anasztázia — távolugrás 3

https://youtu.be/4xqKh5gJ-AY
https://youtu.be/arOaeEw1x5A
https://youtu.be/Ngxxh0DoiZ0
https://youtu.be/B-9tYYd1JAE

Bacsa Fanni — távolugrás 2
Endrész Klaudia — távolugrás 5
Endrész Klaudia — távolugrás 5 (lassítva)
Krizsán Xénia — távolugrás 3
Krizsán Xénia — távolugrás 3 (lassítva)

https://youtu.be/5D407Jz0eHA
https://youtu.be/jsXp38wz-5c
https://youtu.be/TKhZSB3L4mI
https://youtu.be/hJdVnqUNrlY
https://youtu.be/LU_fKcW3g70

Farkas Petra Beáta — távolugrás 4
Farkas Petra Beáta — távolugrás 4 (lassítva)
Lesti Diána — távolugrás 5
Lesti Diána — távolugrás 5 (lassítva)

https://youtu.be/QMXnZ4ZXTi8
https://youtu.be/-147qYXvJEE
https://youtu.be/QK8083ejmhk
https://youtu.be/hfkdQUzJQR0

Nguyen Anasztázia — távolugrás 4
Nguyen Anasztázia — távolugrás 4 (lassítva)

https://youtu.be/XMxHV1B1Lm0
https://youtu.be/4ZlkAMvkGSg

Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,12 m-en
Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,12 m-en (lassítva)
Bakosi Péter sikeres kísérlete a 2,15 m-en
Bakosi Péter sikeres kísérlete a 2,15 m-en (lassítva)

https://youtu.be/oh_szvkTo2s
https://youtu.be/qkgU_mrssjA
https://youtu.be/oFU-NeYpLeY
https://youtu.be/ns8PIO-hmFM

Agárdi Péter sikertelen kísérlete a 2,15 m-en
Agárdi Péter sikertelen kísérlete a 2,15 m-en (lassítva)

https://youtu.be/2l2Qq8Y2xQk
https://youtu.be/2XH7HjPvSkw

Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,20 m-en
Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,20 m-en (lassítva)
Bakosi Péter sikeres kísérlete a 2,20 m-en
Bakosi Péter sikeres kísérlete a 2,20 m-en (lassítva)

https://youtu.be/0r7WEzNREd0
https://youtu.be/hT3qPauwS54
https://youtu.be/n0Y4qjBlEc0
https://youtu.be/YCw81NRwUJs

Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,23 m-en
Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,23 m-en (lassítva)

https://youtu.be/tIwN3tMJs90
https://youtu.be/r5B5xW0EoOQ
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Bakosi Péter 2. sikertelen kísérlete a 2,23 m-en
Bakosi Péter 2. sikertelen kísérlete a 2,23 m-en (lassítva)

https://youtu.be/dUZS89VtwJA
https://youtu.be/Ki66MMr0hj0

60 m-es női gátfutás 1. előfutam
60 m-es női gátfutás 1. előfutam (lassítva)
60 m-es női gátfutás 2. előfutam
60 m-es női gátfutás 2. előfutam (lassítva)

https://youtu.be/jigRf275aSw
https://youtu.be/qM_4P4svSMw
https://youtu.be/UJoAxhZ6HV0
https://youtu.be/8ggrja1P8fU

60 m-es férfi gátfutás 1. előfutam
60 m-es férfi gátfutás 1. előfutam (lassítva)
60 m-es férfi gátfutás 2. előfutam
60 m-es férfi gátfutás 2. előfutam (lassítva)

https://youtu.be/q57jaJdlDPA
https://youtu.be/eKyggZxlanQ
https://youtu.be/uj2xVqOjKkw
https://youtu.be/zg72kv7n9EQ

60 m-es női gátfutás döntő
60 m-es női gátfutás döntő (lassítva)
60 m-es férfi gátfutás döntő
60 m-es férfi gátfutás döntő (lassítva)

https://youtu.be/MpIKXG2D_rE
https://youtu.be/4KiAa_IbtJ0
https://youtu.be/g8Vj_oc1GrQ
https://youtu.be/oGnYU7cyNYM

200 m-es női síkfutás 1. időfutam
200 m-es női síkfutás 2. időfutam
200 m-es női síkfutás 3. időfutam

https://youtu.be/UkhIS-041nk
https://youtu.be/uOLvpJ8h5b4
https://youtu.be/W9PiixD-0hU

Salamon András távolugrása 1
Salamon András távolugrása 2
Fodor Benjamin egyik ugrása
Szabó László egyik ugrása

https://youtu.be/0fBGK-_tBlU
https://youtu.be/8br7WxFEjpY
https://youtu.be/Rx3I6vjyca0
https://youtu.be/7p_-VBM1iGw

Fényképalbum: https://photos.app.goo.gl/pzRiZFIgZE0Z2WQu2

Magyarország Fedettpályás Felnőtt, Junior és Ifjúsági Összetett Atlétikai Bajnoksága
2018. 02. 10-11. Budapest
Hétpróba 60 m 1. futam, távközi futás (lassítva)
Zsivóczky-Farkas Györgyi térdelő rajtja bemelegítés közben

https://youtu.be/qoZuBs3ZyWc
https://youtu.be/WswtcInZmIQ

Ötpróba 60 m-es gátfutás
Ötpróba 60 m-es gátfutás (lassítva)

https://youtu.be/VoV88B9m-Nw
https://youtu.be/3jf5yafdzVM

60 m-es női gátfutás
60 m-es női gátfutás (lassítva)

https://youtu.be/Uokd5o6Odew
https://youtu.be/Cq7CNPiKdL8

Ifjúsági ötpróba 60 m-es gátfutás
Ifjúsági ötpróba 60 m-es gátfutás (lassítva)

https://youtu.be/Ybi4vxx99r4
https://youtu.be/pfWqxktEM8U

Bacsa Fanni — 60 m-es gátfutás
Bacsa Fanni — 60 m-es gátfutás (lassítva)

https://youtu.be/Y1j1LYfEc4Y
https://youtu.be/9tKMyUxRL2k

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.73 m-en
Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.73 m-en (lassítva)

https://youtu.be/1YSLsUelJGI
https://youtu.be/0fkq7OuBgiI

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.73 m-en
Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.73 m-en (lassítva)

https://youtu.be/M8rG0oLRnCY
https://youtu.be/pSHmZ55LeAU

Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.76 m-en
Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.76 m-en (lassítva)

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

https://youtu.be/6v-L2ZYfqsE
https://youtu.be/8t2z4oNHcmA

Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.79 m-en
Krizsán Xénia sikeres kísérlete az 1.79 m-en (lassítva)

https://youtu.be/QnavWBLqLj4
https://youtu.be/ERanDvU-3SY

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.79 m-en
Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.79 m-en (lassítva)

https://youtu.be/6DtzHiF7Uqs
https://youtu.be/oZCe-bQyask

Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.82 m-en
Krizsán Xénia sikertelen kísérlete az 1.82 m-en (lassítva)

https://youtu.be/9XluFSmtKvg
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
Krizsán Xénia bíztató kísérlete az 1.82 m-en (lassítva)

https://youtu.be/q4ahvt1IIdc
https://youtu.be/zRHzfsi0wK4

Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.82 m-en
Zsivóczky Farkas Györgyi sikeres kísérlete az 1.82 m-en (lassítva)

https://youtu.be/dziKzU-ygWg
https://youtu.be/mF_K7CMgCFU

Krizsán Xénia 2. bíztató kísérlete az 1.82 m-en
Krizsán Xénia 2. bíztató kísérlete az 1.82 m-en (lassítva)

https://youtu.be/4m3NcXZ2heI
https://youtu.be/77Ih7Q0oxZU

Zsivóczky Farkas Györgyi első kísérlete az 1.85 –en
Zsivóczky Farkas Györgyi első kísérlete az 1.85 -en (lassítva)

https://youtu.be/s1uhs6QJQKo
https://youtu.be/Ps4CwRIltus

Zsivóczky Farkas Györgyi biztató kísérlete az 1.85 m-en
Zsivóczky Farkas Györgyi biztató kísérlete az 1.85 m-en (lassítva)

https://youtu.be/rIJaRVEs9HQ
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
Zsivóczky Farkas Györgyi bemelegítése a súlylökésre
Zsivóczky Farkas Györgyi bemelegítő lökése
Zsivóczky Farkas Györgyi 13,76 m-es lökése
Zsivóczky Farkas Györgyi 13,02 m-es lökése
Zsivóczky Farkas Györgyi 13,06 m-es lökése

https://youtu.be/qjtCCXexT4Q
https://youtu.be/wtvJZ3qCV2E
https://youtu.be/jmAfXr-D5hU
https://youtu.be/pvOPOgi9kqM
https://youtu.be/29hHQeCbkxY

Krizsán Xénia 13-92 m-es lökése
Krizsán Xénia 14,08 m-es lökése
Krizsán Xénia 14,21 m-es lökése

https://youtu.be/1os01M9gx54
https://youtu.be/6betoN8NHC4
https://youtu.be/6xEsY5phPxY

Szabó Beatrix 10,23 m-es lökése
Szabó Beatrix 10,36 m-es lökése

https://youtu.be/kToXx724fFo
https://youtu.be/-id-6t0pe0U

Nemes Rita 11,23 m-es lökése
Nemes Rita 11,48 m-es lökése

https://youtu.be/jMTHg4O0NJs
https://youtu.be/OQ6NTzzPUII

Zsivóczky-Farkas Györgyi 5,65 m-es ugrása
Zsivóczky-Farkas Györgyi belépett nagy ugrása 1
Zsivóczky-Farkas Györgyi belépett nagy ugrása 2

https://youtu.be/fnDfhMgViJ0
https://youtu.be/wIm0l9GowVg
https://youtu.be/TNNHuqAs1_I

Krizsán Xénia 6,14 m-es ugrása
Krizsán Xénia belépett nagy ugrása

https://youtu.be/1_IvvQw7Cgc
https://youtu.be/ertc7m__npg

Szabó Beatrix 6,01 m-es ugrása, egyéni csúcs
Szabó Beatrix 5,84 m-es ugrása

https://youtu.be/wY6gBggLWWo
https://youtu.be/WS3PUrBgQw8
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Nemes Rita belépett ugrása
Nemes Rita 5,60 m-es ugrása

https://youtu.be/qYhZ5_XAVjE
https://youtu.be/DV3CoUoY1SM

Hajdú Lotti 5,24 m-es ugrása
Hajdú Lotti 5,50 m-es ugrása

https://youtu.be/_kvTNoYgWN4
https://youtu.be/caWKN9BznnM

Fekete Fanni 5,17 m-es ugrása
Fekete Fanni 5,13 m-es ugrása

https://youtu.be/8oXVN1qUOHw
https://youtu.be/uSRDVd8gfnY

60 m-es férfi gátfutás
60 m-es férfi gátfutás (lassítva)

https://youtu.be/5OvUjvrXzP8
https://youtu.be/RmIBkRplVLw

Tano Leonardo gátfutása
400 m női síkfutás időfutam — Molnár Janka országos ifjúsági csúcs

https://youtu.be/SjluEqDufOs
https://youtu.be/7FC7ACz9dCM

Bánhidi Bence távolugrása
Bánhidi Bence távolugrása (lassítva)

https://youtu.be/35uqVu6a944
https://youtu.be/tAMbwNrNqDg

60 m női síkfutás „B” döntő — távközi futás
60 m női síkfutás „A” döntő — távközi futás

https://youtu.be/d4bmJv3_FC4
https://youtu.be/gENag-t-yY0

Fedettpályás Serdülő Atlétikai Bajnokság
2018. 02. 03-04.
Soós Levente kísérlete az 1,91 m-en 1
Soós Levente kísérlete az 1,91 m-en 2

https://youtu.be/B-_NhdORFlk
https://youtu.be/4wK0qMxr5SY

Együd, Huller, Lőrincz, Kovács — 400 m 1. időfutam
Molnár Janka 400 m-es futása

https://youtu.be/GrOom-rThIg
https://youtu.be/xt7xFJtAkIY

Répási Petra 60 m-es gátfutása
Répási Petra 60 m-es gátfutása (lassítva)

https://youtu.be/coM9MBI3k3Q
https://youtu.be/u5EW0m8nmq0

Lesti Diána 1. ugrása
Lesti Diána 1. ugrása (lassítva)
Lesti Diána 2. ugrása
Lesti Diána 2. ugrása (lassítva)
Lesti Diána 3. ugrása
Lesti Diána 3. ugrása (lassítva)

https://youtu.be/ueDfAmP0gFI
https://youtu.be/PioLrYLz9Tk
https://youtu.be/8iuQj3S1Zho
https://youtu.be/OiOQpRHuDS0
https://youtu.be/hlmDMMedUq0
https://youtu.be/drKGm1vE8HQ

Lesti Diána 4. ugrása
Lesti Diána 4. ugrása (lassítva)
Lesti Diána 5. ugrása
Lesti Diána 5. ugrása (lassítva)
Lesti Diána 6. ugrása
Lesti Diána 6. ugrása (lassítva)

https://youtu.be/JwZFBW5NQkg
https://youtu.be/TW7O3vzgJWQ
https://youtu.be/AYXdepbJgM4
https://youtu.be/dl8JIzBx7iI
https://youtu.be/ozuULn9124U
https://youtu.be/fQ5h7jSecfo

Bacsa Fanni távolugrása 1
Bacsa Fanni távolugrása 1 (lassítva)
Bacsa Fanni távolugrása 2
Bacsa Fanni távolugrása 2 (lassítva)
Bacsa Fanni távolugrása 3
Bacsa Fanni távolugrása 3 (lassítva)

https://youtu.be/KlmRmLHIqh8
https://youtu.be/e8ZPR45XX-g
https://youtu.be/fYE9UyZd0J0
https://youtu.be/380YKrqbJ6g
https://youtu.be/qnUSKmsu-Ls
https://youtu.be/HqS8IG2Duls
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Bacsa Fanni távolugrása 4
Bacsa Fanni távolugrása 4 (lassítva)

https://youtu.be/z9MUOqOsC5Y
https://youtu.be/pLKAQHVhz8U

Farkas Petra ugrása 1
Farkas Petra ugrása 1 (lassítva)
Farkas Petra ugrása 2
Farkas Petra ugrása 2 (lassítva)
Farkas Petra ugrása 3
Farkas Petra ugrása 3 (lassítva)

https://youtu.be/1GaRu66Gzg0
https://youtu.be/mNTBaW-R2j4
https://youtu.be/omR3F2d-htU
https://youtu.be/GVt0nXrv8bQ
https://youtu.be/8AiUU2NiI9U
https://youtu.be/oKbHiZU47bw

Nguyen Anasztázia ugrása 1
Nguyen Anasztázia ugrása 1 (lassítva)
Nguyen Anasztázia ugrása 2
Nguyen Anasztázia ugrása 2 (lassítva)

https://youtu.be/YchcCgu-Oro
https://youtu.be/GQCq3roR4MA
https://youtu.be/4XfPk8VQzyQ
https://youtu.be/oiXEhrTkFTM

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

https://youtu.be/A9JNfXuYcr0
https://youtu.be/GOFJ5MvBq_c
https://youtu.be/v4-oyQkVYoY
https://youtu.be/keN-hEluVak

60 m es-gátfutás fiú „B” döntő
60 m es-gátfutás fiú „B” döntő (lassítva)

https://youtu.be/uxN79x-o4QI
https://youtu.be/eVpjSnZ85kY

60 m-es fiú síkfutás időelőfutam rajt
60 m-es fiú síkfutás időelőfutam rajt (lassítva)
60 m-es leány síkfutás időelőfutam — hibás rajt

https://youtu.be/_SX882w38WU
https://youtu.be/5NGR6Mtyp_U
https://youtu.be/ene_FGmzY_I

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

https://youtu.be/_zqJ7aNFy9c
https://youtu.be/t3292If2ywo
https://youtu.be/IIDp25dsSfk
https://youtu.be/01A0r8xtdSY

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

https://youtu.be/WCAW-AA5hW4
https://youtu.be/tmr7kZVRBgc
https://youtu.be/xHx3LF31QnA

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

https://youtu.be/8u_lRK7_re0
https://youtu.be/uYT4QRe9hDM

60 m-es női síkfutás 2. időelőfutam — távközi futás
60 m-es női síkfutás 3. időelőfutam — távközi futás

https://youtu.be/BDJUnlF6XOg
https://youtu.be/fDmrXIjhs3c

60 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutam — távközi futás
60 m-es férfi síkfutás 2. időelőfutam — távközi futás
60 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutam — távközi futás
60 m-es férfi síkfutás 4. időelőfutam — távközi futás

https://youtu.be/djMqrm4Ffps
https://youtu.be/kJYvyX70AZI
https://youtu.be/pR6FvVNV44I
https://youtu.be/WVSC9Dtaloc

60 m-es női síkfutás „B” döntő — távközi futás
60 m-es női síkfutás „A” döntő — távközi futás

https://youtu.be/PEk2h4kNcTA
https://youtu.be/s5QG0PBS56g

Furulyás Lili és Molnár Janka 200 m-es versenye

https://youtu.be/gnPMjb8n7dQ

Bartalos Dávid — hármasugrás 1
Bartalos Dávid — hármasugrás 1 (lassítva)
Bartalos Dávid — hármasugrás 2
Bartalos Dávid — hármasugrás 2 (lassítva)
Bartalos Dávid — hármasugrás 3

https://youtu.be/lFPbvn1kviY
https://youtu.be/SPYzHOgYr2M
https://youtu.be/vRgh9SLDZMM
https://youtu.be/ZNMfJWOZGPQ
https://youtu.be/qoXdgDWRg9k
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Barna Patrícia bíztató kísérlete az 1.68 m- en
Barna Patrícia bíztató kísérlete az 1.68 m- en (lassítva)
Keszthelyi Luca ugrása az 1.70 m-es egyéni csúcsmagasságon
Keszthelyi Luca ugrása az 1.70 m-es egyéni csúcsmagasságon (lassítva)
Fotóalbum:

https://youtu.be/iE5qV5onixY
https://youtu.be/_C15l66igg4
https://youtu.be/vhfozdQ014U
https://youtu.be/lnxhc0f8M0I

1. https://photos.app.goo.gl/zWqaYnZ0AxfFyCqd2
2. https://photos.app.goo.gl/QUDiWW7ugVP5AWs33

Fedettpályás Újonc Atlétikai Bajnokság
2018.01.27-28.

600 m férfi időfutam — (Koroknai fivérek, Együd, Huller, Wágner)
Szeles Bálint — 60 m gátfutás
Újonc leány 60 m gátfutás „A” döntője
Újonc leány 60 m gátfutás „A” döntője (lassítva)

https://youtu.be/siKPb0MpED0
https://youtu.be/WFELugk_pdw
https://youtu.be/Pr5PNcf5CUo
https://youtu.be/4ZhZbOr3yY8

Ifjúsági fiú gátfutás döntője
Ifjúsági fiú gátfutás döntője (lassítva)
Újonc leány 60 m gátfutás „B” döntője
Újonc leány 60 m gátfutás „B” döntője (lassítva)

https://youtu.be/odBbojELfQc
https://youtu.be/O7ytfz7O7-o
https://youtu.be/ZGezk_-89IM
https://youtu.be/KSByXKaFljA

Eszes Dániel — 60 m gátfutás
Eszes Dániel — 60 m gátfutás (lassítva)
Goschi Anna kísérlete az 1,71 m-en, „ami nagyon fájhatott”
Fekete Fédra kísérlete az 1.71 m-en

https://youtu.be/GBhxMv_f2EE
https://youtu.be/lVliGVNW3LA
https://youtu.be/4nprF3-lc9Y
https://youtu.be/QIYDCPwAMuE

Goschi Anna kísérlete az 1.71 m-en 2
Borhy Anna Mária kísérlete az 1.74 m-en 1
Krizsán Xénia kísérlete az 1.74 m-en
Borhy Anna Mária kísérlete az 1.74 m-en 2

https://youtu.be/8MwafJ_niO8
https://youtu.be/wAmWIfMKpI8
https://youtu.be/pW7uo-y6wqM
https://youtu.be/p2zA17ePuUk

Borhy Anna Mária kísérlete az 1.74 m-en 3
Krizsán Xénia — magasugrás 1.74 m
Renner Luca — kísérlete az 1.77 m-en

https://youtu.be/aZZoW0i-mds
https://youtu.be/iENcIifrPro
https://youtu.be/dBZn5QiCwkE

Leány 60 m 2. időelőfutam
Leány 60 m 2. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/m7Cv3YiMFmA
https://youtu.be/THA-xAR3c_E

Leány 60 m 3. időelőfutam — hibás rajt, (azonnal újraindítás)
Leány 60 m 3. időelőfutam — hibás rajt (azonnal újraindítás) lassítva
Leány 60 m 3. (2 percen belül megismételt) időelőfutam
Leány 60 m 3. (2 percen belül megismételt) időelőfutam – lassítva

https://youtu.be/tJVJEn_5hTE
https://youtu.be/fUUgbz-yA7M
https://youtu.be/P3-Nlp-ynko
https://youtu.be/cxn2we0Wiwc

Leány 60 m 4. időelőfutam
Leány 60 m 4. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/zL9MLRna2B8
https://youtu.be/5UKC3LzIomI

Leány 60 m 5. időelőfutam
Leány 60 m 5. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/AGqMDWSlGDE
https://youtu.be/3LnG4RxqDh8

Leány 60 m 6. időelőfutam
Leány 60 m 6. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/jnFjDilatOI
https://youtu.be/Wc4LcW2uCmQ

Leány 60 m 7. időelőfutam
Leány 60 m 7. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/ZTbRYkvvsEg
https://youtu.be/LK8Rm-POZiI

Leány 60 m 8. időelőfutam
Leány 60 m 8. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/0Oz_Fk7VMgU
https://youtu.be/WVHBjhiNRrg
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60 m férfi 1. időelőfutam
60 m férfi 2. időelőfutam rajtja
60 m férfi 3. időelőfutam rajtja

https://youtu.be/1o3UEmcpA4w
https://youtu.be/9bIPdPa9D3Q
https://youtu.be/MeKz1MzdYGQ

60 m női 1. időelőfutam rajtja
60 m női 2. időelőfutam rajtja
Leány 60 m „B” döntő
Leány 60 m „B” döntő (lassítva)

https://youtu.be/bPYT_bYDMig
https://youtu.be/AWXrE5_1yvc
https://youtu.be/-5_SdDD_JnU
https://youtu.be/eP0znfyqL6s

Leány 60 m „A” döntő — hibás rajt
Leány 60 m „A” döntő
Leány 60 m „A” döntő (lassítva)

https://youtu.be/s5JjHFX08-E
https://youtu.be/E2gFy_555RQ
https://youtu.be/pKd5V8twX30

60 m női „B” döntő
60 m női „B” döntő (lassítva)

https://youtu.be/JPXQdL41BZ4
https://youtu.be/OcoRvypMhgI

60 m női „A” döntő
60 m női „A” döntő (lassítva)

https://youtu.be/XNJaVafJjyo
https://youtu.be/5JWcC5QGjiU

60 m gátfutás leány serdülő 1. időelőfutam
60 m gátfutás leány serdülő 1. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/ytIhBY7Spp8
https://youtu.be/uiyEYX1efzs

60 m gátfutás leány serdülő 2. időelőfutam
60 m gátfutás leány serdülő 2. időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/FFjMb7YZd6U
https://youtu.be/r8_AdLMLx2s

60 m gátfutás leány ifjúsági időelőfutam
60 m gátfutás leány ifjúsági időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/Wp5xxzmVR_I
https://youtu.be/YuqXpFZaD2Q

60 m gátfutás fiú serdülő időelőfutam
60 m gátfutás fiú serdülő időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/U8GCR2DYu7A
https://youtu.be/QADZru6YA4c

60 m gátfutás leány serdülő döntő
60 m gátfutás leány serdülő döntő (lassítva)

https://youtu.be/TAIBGOuDn28
https://youtu.be/9JNNO-4Clwo

60 m gátfutás női időelőfutam
60 m gátfutás női időelőfutam (lassítva)

https://youtu.be/Qe_tHvjfBIE
https://youtu.be/s1vG7GodI7Q

Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/yMRpGynEZIOlRUE83

10

