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Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) 

2018.10.02-20. Buenos Aires 

Lengyák György videó felvételei – v6 

 

Endrész Klaudia bemelegítő elugrása    https://youtu.be/RWiMDOGEyi4 

Endrész Klaudia bemelegítő elugrása (lassítva)   https://youtu.be/tPqRx6e__PM 

 

Endrész Klaudia — nekifutása ellenőrzés    https://youtu.be/hwZCMScrgYA 

Endrész Klaudia — nekifutás ellenőrzése (lassítva)   https://youtu.be/njfRQa1gnDE 

 

Endrész Klaudia elugrása második sorozatban (lassítva)  https://youtu.be/1t64rY4Gji8 

Endrész Klaudia 6,05 m-es ugrása a 4. sorozatban   https://youtu.be/De3WrQmVI6o 

Endrész Klaudia 6,05 m-es ugrása a 4. sorozatban (lassítva)  https://youtu.be/vnwXCv6mxwo 

 

Bacsa Fanni — 100 m-es gátfutás utolsó négy gátvétele  https://youtu.be/eXBe6zlpq-M 

Bacsa Fanni — 100 m gátfutás utolsó négy gátvétele (lassítva) https://youtu.be/rkf5wycNlvI  

 

Molnár Janka csodálatos futása a 400 m első fordulójában   https://youtu.be/sKnDGdeauu4 

Molnár Janka lehajrázza Hunter Meghant (52.59) és Ofili Favourt (53.57) https://youtu.be/sKnDGdeauu4  

Molnár Janka lehajrázza Hunter Meghant (52.59) és Ofili Favourt (53.57) – lassítva https://youtu.be/cnBZLJVZMVI  

 

Fekete István második dobása X     https://youtu.be/FlVUoJ-KDvE 

Fekete István második dobása X (lassítva)    https://youtu.be/JWBOhZNDk3c 

 

Urbán Zita 2000 m-es akadályfutása     https://youtu.be/P0xwfvjbrZk 

 

Takács Boglárka a 100 m-es síkfutás 4. időfutamában   https://youtu.be/xU2vqwOl2E0 

Takács Boglárka a 100 m-es síkfutás 4. időfutamában (lassítva)  https://youtu.be/XQgXYCH6DMg 

 

Apáti Bence 1500 m-es futása     https://youtu.be/TGJNQlvkf7k 

 

Illovszky Dominik a 100 m-es síkfutás 1. időfutamában   https://youtu.be/7ogXWgs1sug 

Illovszky Dominik a 100 m-es síkfutás 1. időfutamában (lassítva)  https://youtu.be/Nbd5hnvsw54 

 

Doma Benedek 4. dobása      https://youtu.be/_di4nz7Xbc8 

Doma Benedek 4. dobása (lassítva)     https://youtu.be/2IfEPlkD4MA 

 

Endrész Klaudia lendületes futása     https://youtu.be/Xv5Cob4IR0U  

 

Diaz Fortuna Jordan Alejandro hármasugrása    https://youtu.be/0h-OeFPRB8o 

Diaz Fortuna Jordan Alejandro hármasugrása (lassítva)   https://youtu.be/u4KV4iKT6iU 

 

Mihály Ádám sikeres kísérlete a 4,45 m-es magasságon   https://youtu.be/NlO5EMZNHTM 

Mihály Ádám sikeres kísérlete a 4,45 m-es magasságon (lassítva)  https://youtu.be/VhlkKTgZaR8 

 

Huller próbarajtja egy gátvétellel     https://youtu.be/D6BnGHdMQec 

Huller Dániel győzelme a 400 m-es gátfutás második futamában  https://youtu.be/xdGYEqCURbQ 

Farkas Bence 200 m-es síkfutás második futamában   https://youtu.be/wNvaidKvQAI 

 

Áts Viktória nekifutás ellenőrzése     https://youtu.be/S4gSCjWNyw0 

Áts Viktória belépett ugrása      https://youtu.be/1oOIe6uZEc4 

Áts Viktória belépett ugrása (lassítva)     https://youtu.be/PLMTxzlA2gk 

 

Áts Viktória 12,69 m-es ugrása     https://youtu.be/Iy6xZ_zHosw 

Áts Viktória 12,69 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/LXrcExhwnfc 

 

Áts Viktória 12,77 m-es ugrása     https://youtu.be/25Kp8P_iuJ0 

Áts Viktória 12,77 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/Hskf7LUfq28 

 

Áts Viktória 12,64 m-es ugrása     https://youtu.be/9d_7PAO_lVs 

Áts Viktória 12,64 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/BCaFAedhRMk  
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Endrész Klaudia repülőfutása bemelegítés közben   https://youtu.be/9mE3cfhXmbo 

Endrész Klaudia bemutatása      https://youtu.be/mhrXAGaO3qE 

 

Endrész Klaudia első ugrása 6,20 m     https://youtu.be/HvsA_4VwGPQ 

Endrész Klaudia első ugrása 6,20 m (lassítva)    https://youtu.be/rOfi-jFFLlk 

 

Endrész Klaudia második ugrása 6,01 m    https://youtu.be/xQWRV15EO38 

Endrész Klaudia második ugrása 6,01 m (lassítva)   https://youtu.be/DDI_Rzjpnc0 

 

Endrész Klaudia negyedik ugrása 6,26 m    https://youtu.be/32Hzm05Ca1U 

Endrész Klaudia negyedik ugrása 6,26 m (lassítva)   https://youtu.be/vTbz6WG-RxA 

 

Takács Boglárka térdelőrajt gyakorlata 1    https://youtu.be/JpPkZXUf7Dk 

Takács Boglárka térdelőrajt gyakorlata 1 (lassítva)   https://youtu.be/xHsU07XxiLE 

 

Takács Boglárka térdelőrajt gyakorlata 2    https://youtu.be/VGDYa9fY7s0 

Takács Boglárka térdelőrajt gyakorlata 2 (lassítva)   https://youtu.be/h4sTk9lTHoI 

 

Molnár Janka térdelőrajtból kifutása a 400 m-es síkfutás rajtja előtt  https://youtu.be/4oIig0mERq4 

Molnár Janka futása a 400 m negyedik futamában, amíg nem takarták el https://youtu.be/xff22PFuRyA 

 

Cross-Cantry fiú rajt      https://youtu.be/WV-MvbG8ev0 

Cross-Cantry fiú verseny 1      https://youtu.be/aWkYNLtEWD0 

Cross-Cantry fiú verseny 2      https://youtu.be/mzX18UVwo4w 

 

Cross-Cantry fiú verseny 3      https://youtu.be/Lf09QF2C7Gk  

Cross-Cantry fiú verseny 4      https://youtu.be/MdfZaGUg14w  

 

Cross-Cantry fiú verseny 5      https://youtu.be/ik8zPqZHPDA 

Cross-Cantry Apáti Bence célba érkezése    https://youtu.be/26QaB7NauK8  

 

Argentin sportszerető emberek, mint Cross-Cantry nézők   https://youtu.be/9_pQt0z-HdI  

 

Cross-Cantry leány rajt      https://youtu.be/yo0zLK9McpM 

Cross-Cantry leány verseny 1     https://youtu.be/EFBeV0V2eZQ 

Cross-Cantry leány verseny 2     https://youtu.be/TlqJrxRS-Dg  

 

Cross-Cantry leány verseny 3     https://youtu.be/9IxMIdJi6wU  

Cross-Cantry leány verseny 4     https://youtu.be/NNLv7tpQwo4  

Cross-Cantry leány verseny 5     https://youtu.be/TwqNshMm0es  

 

Cross-Cantry leány verseny 6     https://youtu.be/svdPSvfj8Ok  

Cross-Cantry leány verseny 7     https://youtu.be/8yG_XZAjZP4 

Cross-Cantry Urbán Zita célba érkezése    https://youtu.be/cZ2EKrY0dZE 

 

Fekete István 17,05 m-es lökése     https://youtu.be/UKpjXNd_OW4 

Fekete István 17,05 m-es lökése (lassítva)    https://youtu.be/C6RN5g1s_lo 

 

Rajczi Bianka 50,24 m-es dobása     https://youtu.be/bwK_ZKxMezs 

Rajczi Bianka 50,24 m-es dobása (lassítva)    https://youtu.be/-1WKvgWurzg 

 

Rajczi Bianka 53,16 m-es dobása     https://youtu.be/jIjq-4tTr-o 

Rajczi Bianka 53,16 m-es dobása (lassítva)    https://youtu.be/_mVHWjn_Dws 

 

Áts Viktória repülőfutása      https://youtu.be/kolTp0S5h2Q 

Áts Viktória repülőfutása (lassítva)     https://youtu.be/jb2xDnSm5jw 

 

Áts Viktória — nekifutás ellenőrzés 1     https://youtu.be/Dc8BuvXhqW4 

Áts Viktória — nekifutás ellenőrzés 1 (lassítva)    https://youtu.be/5prEVOsW-oI 

 

Áts Viktória — nekifutás ellenőrzés 2     https://youtu.be/iycn6sY7Wgk 

Áts Viktória — nekifutás ellenőrzés 2 (lassítva)    https://youtu.be/vmuYJVW4h0g 
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Doma Benedek 70,88 m-es dobása     https://youtu.be/HeczuE22q_0 

Doma Benedek 70,88 m-es dobása (lassítva)    https://youtu.be/4sqrjhljDOo 

 

Doma Benedek elrontott dobása     https://youtu.be/nK71SmIn85I 

Doma Benedek elrontott dobása (lassítva)    https://youtu.be/uB9XgfMi8J4 

 

Doma Benedek 71,65 m-es dobása     https://youtu.be/k92tgzjw3FI 

Doma Benedek 71,65 m-es dobása (lassítva)    https://youtu.be/Dk3aCEltqYE 

 

100 m-es leány síkfutás 5. időfutam rajtja    https://youtu.be/yzRtKRAjMp4  

100 m-es leány síkfutás 5. időfutam rajtja (lassítva)   https://youtu.be/Z3sJL8AxcvY  

 

100 m-es leány síkfutás 5. időfutam célba érkezés   https://youtu.be/TrEPSvGUzK8 

100 m-es leány síkfutás 5. időfutam célba érkezés (lassítva)  https://youtu.be/jjxZ4ZNiIdg 

 

100 m-es fiú síkfutás 3. időfutam     https://youtu.be/mpfxxdg4nFU 

100 m-es fiú síkfutás 3. időfutam (lassítva)    https://youtu.be/yP7yzeUMOwc 

   

Mihályi Ádám sikeres kísérlete a 4,62 m-en    https://youtu.be/tanhrbCMMdY 

Mihályi Ádám sikeres kísérlete a 4,62 m-en (lassítva)   https://youtu.be/BNRx5unMXH0 

 

Mihályi Ádám sikeres kísérlete a 4,82 m-en    https://youtu.be/_o2piUX1UMo 

Mihályi Ádám sikeres kísérlete a 4,82 m-en (lassítva)   https://youtu.be/rvKYh2Mv1c0 

 

Huller Dániel ezüstérmet jelentő futása 400 m gáton   https://youtu.be/yO0pkaJKSt4 

Huller Dániel ezüstérmet jelentő futása 400 m gáton (lassítva)  https://youtu.be/O4f-HIO8SRc 

 

Farkas Bence 200 m 2. időfutamában 21.25 (+1.3) országos ifjúsági csúcs  https://youtu.be/A2ynI5N_9B0 

Farkas Bence 200 m 2. időfutamában 21.25 (+1.3) országos ifjúsági csúcs – lassítva https://youtu.be/n5PW_FmAIa0 

  

Áts Viktória nekifutás ellenőrzése 1     https://youtu.be/zXuZ8Z4I8Vw 

Áts Viktória 12,38 m es ugrása     https://youtu.be/6YllJwsRqHU 

Áts Viktória 12,38 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/Nxbq4P93tDs 

 

Áts Viktória befejezetlen ugrása     https://youtu.be/7sbr6TS43f8 

Áts Viktória befejezetlen ugrása (lassítva)    https://youtu.be/fe4pKBDmeLM 

 

Mariya Privalova 13,03 m-es ugrása     https://youtu.be/uiTyap3meNc 

Mariya Privalova 13,03 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/jtyybIBcwcY 

 

Roksana Khudoyarova belépett nagy ugrása    https://youtu.be/NhVqTiz55GE 

Roksana Khudoyarova belépett nagy ugrása (lassítva)   https://youtu.be/VBlPkZMy60M 

 

Áts Viktória belépett ugrása      https://youtu.be/0ug7jUhu0z4 

Áts Viktória belépett ugrása (lassítva)     https://youtu.be/rriQwFXRiMo 

 

 

Fényképalbum: https://photos.app.goo.gl/t74cdx6NANsefvuT8 

(Új képeket sajnos nem tudok feltölteni, mert az Olimpiai Falú Wifi rendszere akadályozza, majd haza érve 

folytatom. LGy) 
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