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Endrész Klaudia „repülőfutása” 1     https://youtu.be/QoyMPepV8yo 

Endrész Klaudia „repülőfutása 1” lassítva    https://youtu.be/NN0zJp_n16k  

Endrész Klaudia „repülőfutása” 2     https://youtu.be/JpaNNEtO0Oc  

Endrész Klaudia „repülőfutása” 2 - lassítva    https://youtu.be/MLs4N4noMMA  

Endrész Klaudia „repülőfutása” 3     https://youtu.be/tkziaJeNuk8 
Endrész Klaudia „repülőfutása” 3 – lassítva    https://youtu.be/8gpiHFp6oMg 

 

Farkas Bence 200 m-es szubmax. futásának utolsó szakasza  https://youtu.be/g-fFKRjCswk  

Farkas Bence 200 m-es szubmax. futásának utolsó szakasza lassítva https://youtu.be/ln5BfjLkbXw  

Molnár Janka 60 m-es lendületes futása    https://youtu.be/mZQwktFDpx4 

„Gáthordó leányok”      https://youtu.be/XsP0U7lDjWY  

Bacsa Fanni bemelegítése gátfutásra    https://youtu.be/2j1CNCcyDIw  

 

Huller Dániel Gellért gáttechnikázása 2    https://youtu.be/GyJwKw-a8Qk 

Huller Dániel Gellért edzése 400 m-es gátfutásra   https://youtu.be/wShyLvbVGtM 

Molnár Janka 300 m-es időre futásának utolsó szakasza  https://youtu.be/tf6EF8cJ7Oo 

Áts Viktória hármasugró szökdelése    https://youtu.be/43xf1Sdvcic 

Áts Viktória hármasugró szökdelése – lassítva   https://youtu.be/ZrjK701VQns 

 

Urbán Zita gáttechnikai edzése 1     https://youtu.be/y93z9FoaROw 

Urbán Zita gáttechnikai edzése 2     https://youtu.be/M4JqoLZKYMM 

Urbán Zita gáttechnikai edzése 3     https://youtu.be/_qJ2sywxc-c 

Jamaikai futó rajtgyakorlata     https://youtu.be/9eRvrkTpNcE 

 

Illovszky Dominik gátfeletti lépegetése    https://youtu.be/QKu_FSDRHfs  

Bacsa Fanni térdelőrajt gyakorlása 1    https://youtu.be/ynxyl17GDP8 

Bacsa Fanni térdelőrajt gyakorlása 1 (lassítva)   https://youtu.be/J-Z6tnrEPIg 

Bacsa Fanni térdelőrajt gyakorlása 2    https://youtu.be/AIELKRZFsSQ 

Bacsa Fanni térdelőrajt gyakorlása 2 (lassítva)   https://youtu.be/mUV88PYZvbA 

 

Endrész Klaudia repülőfutása     https://youtu.be/nB8_w5mcTZ8 

Endrész Klaudia — sorozatugrás lépésenként   https://youtu.be/Uhd8_L0upTI 

Endrész Klaudia — sorozatugrás lépésenként (lassítva)  https://youtu.be/aPFYMcvXgSU 

Endrész Klaudia — távolugrás 7 lépésről    https://youtu.be/wtrLGOK8KZ8 

Endrész Klaudia — távolugrás 7 lépésről (lassítva)   https://youtu.be/ucvW6JyGCzc 

 

Áts Viktória — hármasugró szökdelés    https://youtu.be/MuBxf4Ur-wY 

Áts Viktória — hármasugró szökdelés (lassítva)   https://youtu.be/aQA_AgEhZV0 

Apalos EDWARDS - hármasugró elugrás gyakorlása  https://youtu.be/8KeafDorkiM 

Apalos EDWARDS - hármasugró elugrás gyakorlása (lassítva) https://youtu.be/KSKleY562Fo 

 

Áts Viktória kondicionáló edzése 1     https://youtu.be/xcZJZXxCKnM 

Áts Viktória kondicionáló edzése 1 (lassítva)   https://youtu.be/-BlBVXiRvuY 

Áts Viktória kondicionáló edzése 2     https://youtu.be/Ayy2Xmm4DpM 

Áts Viktória kondicionáló edzése 3     https://youtu.be/p9UFLzQSKbg 

A „telitett” Fitnes Center      https://youtu.be/Gis7kBP6cXA 

 

 

      

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