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Barna Patrícia biztató kísérlete az 1,75 m-en   https://youtu.be/OYO9twGeXNM 

Barna Patrícia biztató kísérlete az 1,75 m-en (lassítva)  https://youtu.be/UXW8d270SLs  

 

Bacsa Fanni 100 m gátfutás szemből    https://youtu.be/Tbv3UELRKjw 

Bacsa Fanni 100 m gátfutás szemből (lassítva)   https://youtu.be/uaaIGqA4VDcg  

 

Misák Dominika dobása szemből     https://youtu.be/_Fxu0cLF3jA 

Misák Dominika dobása szemből (lassítva)    https://youtu.be/7JyYjU61zD4  

 

Kárpáti Enikő első javítása az 1,75 m-en    https://youtu.be/9kKp_Ipn3bY 

Kárpáti Enikő második javítása az 1,75 m-en   https://youtu.be/86KSFZivMWQ 

 

Gerics Roland ötösugrása 18,94 m     https://youtu.be/lef32KnUI4Y 

Gerics Roland ötösugrása 18,94 m (lassítva)   https://youtu.be/h9H8srMxP3c  

 

Iván Zsombor ötösugrása 19,99 m     https://youtu.be/bJg2L1COtmY 

Iván Zsombor ötösugrása 19,99 m (lassítva)    https://youtu.be/vZgQS81vYqk  

 

Pintér Erik ötösugrása 19,75 m     https://youtu.be/Y5U3PCALuBA 

Pintér Erik ötösugrása 19,75 m (lassítva)    https://youtu.be/7RriH3DzSwQ  

 

Endrész Klaudia első ugrása 6,11 m (+2.2)    https://youtu.be/gx7FOwggQpQ 

Endrész Klaudia első ugrása 6,11 m +2.2 (lassítva)   https://youtu.be/RvMWE6qNxRE 

 

Bacsa Fanni első ugrása 5,90 (+2.8)    https://youtu.be/pyBxhcJh56Q 

Bacsa Fanni első ugrása 5,90 (+2.8) — lassítva   https://youtu.be/Uhrx_Q9UMi4 

 

Szűcs Szabina első belépett ugrása     https://youtu.be/OTnVjpLWUQE 

Szűcs Szabina első belépett ugrása (lassítva)   https://youtu.be/1Ca08cep-KI 

 

Endrész Klaudia második ugrása 6,12 m (+2.1)   https://youtu.be/10_Fy5p9IYQ 

Endrész Klaudia második ugrása 6,12 m (+2.1) — lassítva  https://youtu.be/tnIZY7B3xds 

 

Bacsa Fanni második ugrása 5,79 m (+1.2)    https://youtu.be/iybdUNhkwRY 

Bacsa Fanni második ugrása 5,79 m (+1.2) — lassítva  https://youtu.be/bPyhbB40OvE 

 

Simon Viktória második ugrása 5,44 m (+2.6)   https://youtu.be/F-VsREC65XU 

Simon Viktória második ugrása 5,44 m (+2.6) — lassítva  https://youtu.be/4G0tjVxi1r0 

 

Szűcs Szabina második belépett ugrása    https://youtu.be/bkP1qf8V79k 

Szűcs Szabina második belépett ugrása (lassítva)   https://youtu.be/Uvjb6RZCOcQ 

 

Bacsa Fanni harmadik ugrása 5,85 (+0.7)    https://youtu.be/-Wp4xeA0HCA 

Bacsa Fanni harmadik ugrása 5,85 (+0.7) — lassítva   https://youtu.be/kc-IJnCEcW4 

 

Simon Viktória harmadik ugrása 5,46 (+1.2)   https://youtu.be/nWc6HXXAI1k 

Simon Viktória harmadik ugrása 5,46 (+1.2) — lassítva  https://youtu.be/ALUabGq4o5I 

 

Szűcs Szabina harmadik ugrása 5,87 m (+1.3)   https://youtu.be/4nEBvbMB2-o 

Szűcs Szabina harmadik ugrása 5,87 m (+1.3) — lassítva  https://youtu.be/e1pqYFHbtZU 

 

   

Fényképalbum: https://photos.app.goo.gl/meIovrVwZfP4ERhk2 — képek 

  https://photos.app.goo.gl/qXEYihHSKkWhDvx93 — sorozat képek 
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