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U20 Világbajnokság - Tampere, 2018.07.09-16. 
Lengyák György felvételei** 

 
Illovszky - Wahl - Pisch váltóedzése 1    https://youtu.be/zHd1nEMutl8 

Illovszky és Wahl váltóedzése 1     https://youtu.be/gva_Db_Dx8A 

 

Wahl és Pisch váltóedzése      https://youtu.be/3MHopugdK8Y 

Illovszky és Wahl váltóedzése 2     https://youtu.be/btKwV-O_3GQ 
 

Molnár Janka ráfutása egy gátra 1     https://youtu.be/LbzzVQHBobQ 

Molnár Janka ráfutása egy gátra 2     https://youtu.be/qhDj5R0HdBg 
 

Illovszky és Wahl váltóedzése 2     https://youtu.be/btKwV-O_3GQ 

Wahl és Pisch váltóedzése 2     https://youtu.be/SXmvZNcGeTQ 

 

Illovszky és Wahl váltóedzése 3     https://youtu.be/CpoRlvyZyfk 

Wahl és Pisch váltóedzése 3     https://youtu.be/XV7AZn2s4vc 
 

10.000 m-en 28-an vágtak neki a távnak    https://youtu.be/bNBhD2-V_kY 
  

Illovszky és Wahl váltása 1     https://youtu.be/zTYq2DU0-HA 

Pisch és Pázmándi váltása 1     https://youtu.be/bRe8fN15lv8 

 

Illovszky és Wahl váltása 2     https://youtu.be/lHKp1SwVZGc 

Pisch és Pázmándi váltása 2     https://youtu.be/QogDWk_sdo0 
 

Wahl és Pisch váltása 1      https://youtu.be/Aqy2xPC4xLs 

Wahl és Pisch váltása 2      https://youtu.be/PJyXyiAzpio 

 

Illovszky és Wahl váltása 3     https://youtu.be/ArXPSoVWlns 

Pisch és Pázmándi váltása 3     https://youtu.be/Z1Cj8GeTCio 
 

Czeller Gábor 1. dobása      https://youtu.be/b8FAm8LxKP8 

Czeller Gábor 3. dobása      https://youtu.be/T-yeSrIT4VY 
 

Takács Boglárka térdelőrajtja     https://youtu.be/ZyERrE8bIj0 

Takács Boglárka — 100 m R1 - hibás rajt    https://youtu.be/qu4OhXhEsPI 

 

Takács Boglárka — 100 m R1 - hibás rajt (lassítva)   https://youtu.be/Hng3F71isqE 

Takács Boglárka — 100 m R1     https://youtu.be/ry3n_94QXU8 

Takács Boglárka — 100 m R1 (lassítva)    https://youtu.be/yEMV6hBCZnI 
 

Varga Donát döntőt érő dobása     https://youtu.be/XV4z1xDoa9Q 

Varga Donát döntőt érő dobása (lassítva)    https://youtu.be/PQYGOVQcRmE 

 

Varga Donát 3. dobása X      https://youtu.be/wASgz8mg-4Y  

Varga Donát 3. dobása X (lassítva)     https://youtu.be/UjQInyBc8K4   
 

Simonváros Csanád sikertelen kísérlete a 4,80 m-en   https://youtu.be/inBBRNT52TM 

Simonváros Csanád sikeres kísérlete a 4,80 m-en   https://youtu.be/8XQr3CZ5VzE 

Simonváros Csanád sikeres kísérlete a 4,80 m-en (lassítva)  https://youtu.be/NF_OXPMU8do  

 

Simonváros Csanád első sikertelen kísérlete a 4,95 m-en  https://youtu.be/uQaU_NzVSKM 

Simonváros Csanád első javítása a 4,95 m-en   https://youtu.be/Bbf4_E5-Tsk  

Simonváros Csanád második javítása a 4,95 m-en   https://youtu.be/TYjeu-52zkM 
 

Endrész Klaudia első selejtező ugrása 5.86 (-0.8)   https://youtu.be/-R2mjJMCQ6E 

Endrész Klaudia első selejtező ugrása 5.86 (-0.8) – lassítva  https://youtu.be/xYmcVa6mzNA 

Endrész Klaudia második selejtező ugrása 6.02 (+0.2)  https://youtu.be/8zjwfTkyxxc  

 

Endrész Klaudia második selejtező ugrása 6.02 (+0.2) – lassítva https://youtu.be/o0N3uu_QQOk   

Endrész Klaudia harmadik selejtező ugrása 5.85 (+0.2)  https://youtu.be/eVCSGU9gcKo  
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Farkas Petra első selejtező ugrása 6,17 m    https://youtu.be/E19Ts8WHhLo 

Farkas Petra első selejtező ugrása 6,17 m (lassítva)   https://youtu.be/8I14oazQNAA 

Farkas Petra harmadik selejtező ugrása 6.21 (+0.3) – lassítva  https://youtu.be/T9GU54mjU80 

    
 

Huller Dániel Gellért a 400 m-es gátfutás első körében  https://youtu.be/YUYAgouFhtU 

Huller Dániel Gellért a 400 m-es gátfutás első körében (lassítva) https://youtu.be/2KjbaAFQTWk  
 

Mátó Sára próba rajtja      https://youtu.be/YHSRvRTwJVU 

Mátó Sára -„Szárámáto”- a 400 m-es gátfutás elődöntőjében  https://youtu.be/ad6rl_lHec4   

Mátó Sára -„Szárámáto” a 400 m-es gátfutás elődöntőjében (lassítva) https://youtu.be/q8zER3RneUY  

 

Varga Lőrinc — 800 m R1 (150 m befutó)    https://youtu.be/IOns1AE48WM 

Varga Donát bemelegítő forgása a folyóparton 1   https://youtu.be/U74MGNJRcoc 

Varga Donát bemelegítő forgása a folyóparton 2   https://youtu.be/Q0li2bfvTu0 

 

Illovszky Dominik próbarajtja 1     https://youtu.be/yT9dA0t0RrE 

Illovszky Dominik próbarajtja 2     https://youtu.be/VeZAVZYsXIo 

 

4x100 m első előfutam      https://youtu.be/sPzD7ZEzMoE 

4x100 m első előfutam (lassítva)     https://youtu.be/1RKwiVTGa4k 

 

Varga Donát harmadik dobása X     https://youtu.be/vpwueAT82aA 

Varga Donát ötödik dobása X     https://youtu.be/tj5RHpUaS3o 

 

Varga Donát hatodik dobása 71,99 m (VII. helyezés)   https://youtu.be/D3t7ZAQEwU4 

Varga Donát hatodik dobása 71,99 m (VII. helyezés) – lassítva https://youtu.be/FeNki6P53PM 

 

Amerikai versenyző gátlépegetése     https://youtu.be/LhZYrLBs1VQ 

 

Farkas Petra Beáta nekifutás ellenőrzése    https://youtu.be/AqfNG2PlCOY 

Endrész Klaudia nekifutás ellenőrzése 1    https://youtu.be/enxgLrhVcxk 

Endrész Klaudia nekifutás ellenőrzése 2    https://youtu.be/xiHJlA3Guvg 

 

Endrész Klaudia első ugrása 5.95 (+1.4)    https://youtu.be/McFIx8Lb8Vg 

Endrész Klaudia első ugrása 5.95 (+1.4) – lassítva   https://youtu.be/bMFpxkN05Kk 

Tara Davis első ugrása 5.83 (+1.1)     https://youtu.be/KtLMZJ2EAF4 

 

Tara Davis első ugrása 5.83 (+1.1) – lassítva   https://youtu.be/EXHKgCGW7f4 

Farkas Petra első ugrása 6.09 (+1.4)    https://youtu.be/RXcEKjpOHl0 

Farkas Petra első ugrása 6.09 (+1.4) – lassítva   https://youtu.be/KGIN_IvLXRo 

 

Endrész Klaudia második ugrása 5.92 (+0.8)   https://youtu.be/FbCYEABxe-E 

Endrész Klaudia második ugrása 5.92 (+0.8) – lassítva  https://youtu.be/zV4iFpIX1IA 

Tara Davis második ugrása 6.25 (+0.2)    https://youtu.be/2kNN1zuvxUU 

 

Tara Davis második ugrása 6.25 (+0.2) – lassítva   https://youtu.be/4VwyobvPadw 

Farkas Petra Beáta második ugrása 6.16 (+0.2)   https://youtu.be/e_6Xhk2gAPM 

Farkas Petra Beáta második ugrása 6.16 (+0.2) – lassítva  https://youtu.be/jxjm7cc2hd4 

 

Endrész Klaudia harmadik ugrása 6.07 (+1.0)   https://youtu.be/Yomd3Qlm8vY 

Endrész Klaudia harmadik ugrása 6.07 (+1.0) – lassítva  https://youtu.be/Iyd8_QEtnRQ  

Tara Davis harmadik ugrása 6.03 (+0.1)    https://youtu.be/2LEm8tSc3hg 

 

Tara Davis harmadik ugrása 6.03 (+0.1) – lassítva   https://youtu.be/z5r6F3ox3t4  

Farkas Petra Beáta harmadik ugrása 6.09 (+0.4)   https://youtu.be/hm0xCaKEarA  

Farkas Petra Beáta harmadik ugrása 6.09 (+0.4) – lassítva  https://youtu.be/zYaicgnhZH8  
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Endrész Klaudia negyedik ugrása 5.88 (NWI)   https://youtu.be/Ou5QkwfPsPE 

Endrész Klaudia negyedik ugrása 5.88 (NWI) – lassítva  https://youtu.be/wvoAnH2PH2Y 

Farkas Petra Beáta negyedik ugrása 6.09 (+0.4)   https://youtu.be/sIEHo2Dlk2I 

 

Farkas Petra Beáta negyedik ugrása 6.09 (+0.4) – lassítva  https://youtu.be/N0p22ga8xhk 

Tara Davis negyedik ugrása 6.07 (+0.6)    https://youtu.be/bAe2lv826F8 

Tara Davis negyedik ugrása 6.07 (+0.6) – lassítva   https://youtu.be/uuNbkhfQmGw 

 

Endrész Klaudia ötödik ugrása 6.08 (+0.6)    https://youtu.be/hPSkHGrgnnA  

Endrész Klaudia ötödik ugrása 6.08 (+0.6) – lassítva   https://youtu.be/687DC0YGn-c 

Farkas Petra Beáta ötödik ugrása 6.06 (+0.1)   https://youtu.be/sBcochra6Ek 

 

Farkas Petra Beáta ötödik ugrása 6.06 (+0.1) – lassítva  https://youtu.be/KACDrEbdC7I  

Tara Davis ötödik ugrása 6.25 (+0.6)    https://youtu.be/VO7PIgLLkVg 

Tara Davis ötödik ugrása 6.25 (+0.6) – lassítva   https://youtu.be/AukPULkg3Xc 

 

Amanda Hansson hatodik ugrása X - lassítva   https://youtu.be/VQkLSXnDUZw 

Endrész Klaudia hatodik ugrása X     https://youtu.be/gYqUEnG5gk8 

 

Endrész Klaudia hatodik ugrása X – lassítva   https://youtu.be/L567ZnG3KQs 

Lucy Hadaway hatodik ugrása 6.07 (+0.1) – lassítva   https://youtu.be/Ng-fbDM41VU 

 

Farkas Petra Beáta hatodik ugrása 6.09 (+0.3)   https://youtu.be/vwmMAbekSCM 

Farkas Petra Beáta hatodik ugrása 6.09 (+0.3) – lassítva  https://youtu.be/IkqRi70L-qw  

Luying Gong hatodik ugrása 5.76 (+0.1) – lassítva   https://youtu.be/htILTipMiJU  

 

Tara Davis hatodik ugrása 6.36 (0.0)    https://youtu.be/3tKCYs00W9s 

Tara Davis hatodik ugrása 6.36 (0.0) – lassítva   https://youtu.be/-Vk1U__BcPs  

   

      

Fényképalbum: https://photos.app.goo.gl/PCYeAdfcABKRHaWe6 
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