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Magyarország Atlétikai Csapatbajnoksága - Nyugati Elődöntő 

2018. 05. 12-13.. Zalaegerszeg 

Lengyák György videó felvételei 

 

Halász Bence kilépett dobása    https://youtu.be/m_625imzDNs 

Rába Dániel 68,26 m-es dobása    https://youtu.be/u0jX-FAfZw4 

Pásztor Bence 70,01 m-es dobása    https://youtu.be/3_uvTiKLh5k 

Hudi Ákos 70,86 m-es dobása    https://youtu.be/-x9D6TfwWS8 

 

Varga Balázs 61,79 m-es dobása    https://youtu.be/Z1q4YK5lv0g 

Szentivánszky Péter 59,03 m-es dobása   https://youtu.be/pA7Q-Y7-rYU 

Halász Bence szektoron kívüli dobása   https://youtu.be/9DuJABrn2KQ 

Rába Dániel 65,80 m-es dobása    https://youtu.be/QZc98yoK0_U 

 

Pásztor Bence 69,66 m-es dobása    https://youtu.be/Yj_zIe7uNcQ 

Hudi Ákos második 71,57 m-es dobása   https://youtu.be/Fe8BCdnJI30 

Halász Bence 76,47 m-es dobása    https://youtu.be/41CgPV_-GKU  

Halász Bence 76,47 m-es dobása (lassítva)   https://youtu.be/Wu3cXJdmFEg  

 

Varga Balázs 64,76 m-es dobása    https://youtu.be/Kncu6RmxWnY 

Rába Dániel 68,67 m-es dobása    https://youtu.be/YwnxK91ctSg 

Pásztor Bence 72,87 m-es dobása    https://youtu.be/UI3bobPWOuc  

Pásztor Bence 72,87 m-es dobása (lassítva)   https://youtu.be/Egtvnnx3pGo  

 

Hudi Ákos sikertelen kísérlete    https://youtu.be/ZGhHTc8MtKY 

Pásztor Bence sikertelen kísérlete    https://youtu.be/pBOq4l0K9ek 

Endrész Klaudia 5,41 m-es ugrása    https://youtu.be/uuYPIBoekjA 

Endrész Klaudia 5,41 m-es ugrása (lassítva)   https://youtu.be/uuK2xzF-zlQ 

 

Endrész Klaudia 5,56 m-es ugrása    https://youtu.be/nD5WoxbvVoQ 

Endrész Klaudia 5,56 m-es ugrása (lassítva)   https://youtu.be/kwy4louwWsY 

Endrész Klaudia 5,75 m-es ugrása    https://youtu.be/3aMrUtnDbCE 

Endrész Klaudia 5,75 m-es ugrása (lassítva)   https://youtu.be/vUeMPY3oeDc 

 

Nguyen Anasztázia 6,08 m-es győztes ugrása  https://youtu.be/DOKGFUcWOrQ 

Zápor a javából!      https://youtu.be/VNVHbEsLXLo  

400 m-es férfi síkfutás első időfutama   https://youtu.be/atJccMCryJ8  

Pap Kristóf 7,33 m-es (-1.1) ugrása    https://youtu.be/SPMHAzpPuLY 

Pap Kristóf 7,33 m-es (-1.1) ugrása — lassítva  https://youtu.be/q5qhX5jy6MQ 

 

Pap Kristóf 7,30 m-es (0.0) ugrása    https://youtu.be/bVLB0kcug9k  

Pap Kristóf 7,30 m-es (0.0) ugrása — lassítva  https://youtu.be/fRATrSZ8MYU 

Pap Kristóf 7,35 m es (0.0) ugrása    https://youtu.be/53eFWAfoaZg 

Pap Kristóf 7,35 m es (0.0) ugrása — lassítva  https://youtu.be/DtL_EtpTWRk 

 

Pap Kristóf 7,26 m-es (0.0) ugrása    https://youtu.be/IfNEgxbu9X4 

Pap Kristóf 7,26 m-es (0.0) ugrása — lassítva  https://youtu.be/wgp_-2arrMc 

Salamon András — távolugrás 1    https://youtu.be/R1cwaIrzVH0 

Virovecz István — távolugrás 1    https://youtu.be/Tt9OpVmWkWI 

 

Szabó László — távolugrása 1    https://youtu.be/ouuPUtqvk4w 

Erdélyi Zoltán — távolugrása 1    https://youtu.be/vPi2UdKHMmM 

Bartalos Dávid — távolugrása 1    https://youtu.be/4FXd9j9IwD0 

Bartalos Dávid — távolugrása 1 (lassítva)   https://youtu.be/9KAbanw8MGY 
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Galambos Tibor — távolugrása 1    https://youtu.be/H85NjwJ1zhs  

Mórocz Róbert — távolugrása 1    https://youtu.be/12oa7AHSwDk 

Szakács Máté — távolugrása 1    https://youtu.be/a2l8COmaZ0c 

Erdélyi Zoltán — távolugrása 2    https://youtu.be/sKAILfzD1nE 

 

Virovecz István — távolugrása 2    https://youtu.be/87W9e1c1L_s 

Erdélyi Zoltán — távolugrása 3    https://youtu.be/fbX4NoTgp4I 

Salamon András — távolugrása 2    https://youtu.be/xlQbDqlln_M 

Galambos Tibor — távolugrása 2    https://youtu.be/CYsmRc4IXgU 

 

Virovecz István — távolugrása 2    https://youtu.be/SEzpYNYZzYs  

Salamon András — távolugrás 3    https://youtu.be/hEQw_NSHnug  

Galambos Tibor — távolugrás 3    https://youtu.be/Ys14qTJ6Elc 

Mórocz Róbert — távolugrás 2    https://youtu.be/hmiYV0NoXsM 

 

Bartalos Dávid — távolugrás 2    https://youtu.be/z9kc2mFNmHU 

Bartalos Dávid — távolugrás 2 (lassítva)   https://youtu.be/dghgURQ_o48 

Erdélyi Zoltán — távolugrása 4    https://youtu.be/oMtOTT92mWM 

Szabó László — távolugrása 2    https://youtu.be/I_xcG20Kxsc 

 

Salamon András — távolugrása 4    https://youtu.be/-H6q6igzQs4 

Virovecz István — távolugrása 4    https://youtu.be/nAApBIfsaCw 

Galambos Tibor — távolugrása 4    https://youtu.be/baC4vlBYveY  

 

4x100 m-es női váltófutás első időfutama   https://youtu.be/FBnaFROTbB8  

4x100 m-es férfi váltófutás első időfutama   https://youtu.be/NNYqgliNMkQ  

4x100 m-es férfi váltófutás második időfutama  https://youtu.be/t4YxYYWx3WI 

 

100 m-es gátfutás első időfutam (részlet)   https://youtu.be/hn4j43bXMh4 

100 m-es gátfutás első időfutam (részlet) – lassítva  https://youtu.be/FE0mjcMhyOc  

100 m-es gátfutás második időfutam (részlet)  https://youtu.be/OB4EgCLyz5Y 

100 m-es gátfutás második időfutam (részlet) – lassítva https://youtu.be/5bhD0z_EFTQ  

 

110 m-es gátfutás első időfutam (szemből)   https://youtu.be/RgvvHoGmYm0  

110 m-es gátfutás első időfutam (szemből) – lassítva  https://youtu.be/4RfecxZoJMc   

110 m-es gátfutás második időfutam   https://youtu.be/Pc0ytLiIwFA  

110 m-es gátfutás második időfutam – lassítva  https://youtu.be/gnAhpE5Z1LQ   

 

200 m-es női síkfutás első időfutam — célegyenes közepe https://youtu.be/vw8tp8DH2LU 

200 m-es női síkfutás 2. időfutam    https://youtu.be/Bn9Fqbgd7-E  

200 m-es női síkfutás 2. időfutam (lassítva)   https://youtu.be/fbQu7PqAJO4  

 

200 m-es férfi síkfutás 1. időfutam    https://youtu.be/0cIC2mtwoi8 

200 m-es férfi síkfutás 1. időfutam (lassítva)  https://youtu.be/vMdv_Q7FRB4  

Szűcs Valdó 200 m-es síkfutása    https://youtu.be/0t9LjnQgDhM 

Szűcs Valdó 200 m-es síkfutása (lassítva)   https://youtu.be/MVvm3n-px1I  

  

Kótay Gábor sikertelen kísérlete az 1,95 m-en  https://youtu.be/J6ADeaPVB6g 

Kótay Gábor sikertelen kísérlete az 1,95 m-en (lassítva) https://youtu.be/G1L8qQZh85I  

Kótai Gábor bíztató kísérlete az 1,95 m-en   https://youtu.be/B5UOZyZFO1w 

Kótai Gábor bíztató kísérlete az 1,95 m-en (lassítva)  https://youtu.be/8Gi-fmJNOM4  

 

Fényképalbum: https://photos.app.goo.gl/3KSSPY9OyvH3tOIv2 
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