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Magyarország 2018. évi Felnőtt és Junior  

Összetett Atlétikai Bajnoksága - Rába Kupa Atlétikai Verseny 
2018.05.19-20. Győr / Lengyák György videó felvételei 

 

 

400 m-es leány gátfutás        https://youtu.be/PqjRRnsfCFo 

400 m-es leány gátfutás (lassítva)      https://youtu.be/A9pRSb3o2f8 

 

4x100 m-es női váltófutás       https://youtu.be/BUJ9ZZLkrSQ 

4x100 m es női váltófutás (lassítva)     https://youtu.be/LAyRihuIZoI 

 

100 m-es gátfutás — hétpróba első futam     https://youtu.be/oSE3v4uIy5o 

100 m-es gátfutás — hétpróba első futam (lassítva)    https://youtu.be/_YTJxO1F4CA 

 

100 m es gátfutás — ifjúsági hétpróba első futam    https://youtu.be/Rs1psXUKeqo 

100 m es gátfutás — ifjúsági hétpróba első futam (lassítva)   https://youtu.be/D67VZ0FqogU  

 

100 m-es női síkfutás időelőfutama      https://youtu.be/kwW_VLw3Awc 

100 m-es női síkfutás időelőfutama (lassítva)    https://youtu.be/HGZ1roox9aA 

 

100 m-es női síkfutás döntője      https://youtu.be/c5yufFf7zQk 

100 m-es női síkfutás döntője (lassítva)     https://youtu.be/vT6rAgVsih4 

 

100 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutama     https://youtu.be/3K3K_mqlZGA 

100 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutama (lassítva)    https://youtu.be/cRxxuwdlNjA 

 

100 m-es férfi síkfutás 2. időelőfutama     https://youtu.be/tPNOYS2YPes 

100 m-es férfi síkfutás 2. időelőfutama (lassítva)    https://youtu.be/bsxbKmtpGsQ 

 

100 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutama     https://youtu.be/vlHF0P0UQFs 

100 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutama (lassítva)    https://youtu.be/UXce_PVxfC8  

  

100 m-es férfi síkfutás döntője, Illovszky Dominik visszatérése - 10.66 https://youtu.be/2xZo8FxqKG4  

 

Kozák Luca — 100 m-es gátfutás, országos utánpótlás csúcs 12.96 mp  https://youtu.be/WcoupWEi7D8 

Kozák Luca — 100 m-es gátfutás, országos utánpótlás csúcs 12.96 mp (lassítva)    

         https://youtu.be/Dup0bM2nZVg 

100 m-es síkfutás serdülő leány döntő     https://youtu.be/LOlgMtrL8s0 

100 m-es síkfutás serdülő leány döntő (lassítva)    https://youtu.be/sot5jN1GfxI  

 

100 m-es síkfutás serdülő fiú második időelőfutam    https://youtu.be/i-n7NkAg9vw 

100 m-es síkfutás serdülő fiú második időelőfutam (lassítva)   https://youtu.be/cTj-DvsSTZM 

 

100 m-es síkfutás serdülő fiú döntő      https://youtu.be/snx5CT0Sp3g 

100 m-es síkfutás serdülő fiú döntő (lassítva)    https://youtu.be/5_6P7517UGY 

 

400 m-es női síkfutás első időfutama     https://youtu.be/jb93h8MTW-I 

400 m-es férfi síkfutás 2. időfutam (első 200 m)    https://youtu.be/UyQIZawGHzs 

 

Szabó László 4. ugrása 7,51 m (+2.0)     https://youtu.be/NsVTGyE3NYU 

Galambos Tibor 5. ugrása 7.51 m (+2.8)     https://youtu.be/nnYZ7QIBry4 

 

Salamon András 5. ugrása 7,49 m (+1.8)     https://youtu.be/8i0YEVvCAXA 

Pap Kristóf 4. ugrása 7.48 m (+2.8)     https://youtu.be/WK6lsNxE8oo 
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Fedor Benjamin 6. ugrása 7,13 m (+0.9)     https://youtu.be/HEMQL9SUph4 

Lesku Patrik 6. 7,05 m (+1.4)      https://youtu.be/WZf2QNEmCRQ 

 

Galambos Tibor 6. ugrása 15,81 m (+1.6)     https://youtu.be/CNOTMU3vgnM 

Böröndy Hunor 6. ugrása 14,74 m (+1.6)     https://youtu.be/2mcD3zOMezo 

 

Bartalos Dávid 5. ugrása 14,40 (+0.9)     https://youtu.be/n3L3HE77cH4 

Gerics Roland 6. ugrása 14,07 (+1 3)     https://youtu.be/wG7DG1nvIHI 

 

Hoffer Krisztina 4. ugrása 12,97 m (+1.5)     https://youtu.be/noP9BVgx3gU 

Áts Viktória 3. ugrása 12,25 m (+0.7)     https://youtu.be/gbIvT0zrwEM 

Tóth Virág 6. ugrása (belépett)      https://youtu.be/SXV2RiK3e_o 
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