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Csóti Jusztina — 60 m 2. időelőfutam    https://youtu.be/z7-HvOfA0T8 

Szalay Dalma — 60 m 4. időelőfutam    https://youtu.be/OB0X3lfCMeo 

 

Róka Bora — térdelőrajt próba     https://youtu.be/2jZqo7m-kdU 

Róka Bora — térdelőrajt próba (lassítva)    https://youtu.be/iY_MiouinBo 

Róka Bora — 60 m 1. időelőfutam     https://youtu.be/_CsGEEYBoW8 

Róka Bora — 60 m 1. időelőfutam (lassítva)   https://youtu.be/0GJU_Nmmd7I 

 

Csóti Jusztina és Szalay Dalma — 60 m döntő   https://youtu.be/o2OgaF_KSfk 

 

Róka Bora — térdelőrajt próba     https://youtu.be/gCYsxkk1n4c 

Róka Bora — térdelőrajt próba (lassítva)    https://youtu.be/a4S4oXEoC9I 

Róka Bora — 60 m „C” döntő     https://youtu.be/qMQrmQPqIfE 

Róka Bora — 60 m „C” döntő (lassítva)    https://youtu.be/w4H8ySNH-B4 

 

Kádasi Zalán — 60 m döntő hibás rajt    https://youtu.be/2uI1COjpJH4 

Kádasi Zalán — 60 m döntő     https://youtu.be/GHPnua62lDg 

Kádasi Zalán — 60 m döntő (lassítva)    https://youtu.be/Od3VyBVG-u0 

 

Smelka Dániel 6.26 m-es ugrása     https://youtu.be/dUF0GKm1WFk 

Smelka Dániel 6.26 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/fSXKf9Hv6Jo 

Smeka Dániel belépett ugrása     https://youtu.be/UeSHkIvTC24 

Smeka Dániel belépett ugrása (lassítva)    https://youtu.be/JNutP-Bm1zI 

 

Pap Kristóf 7.09 m-es ugrása     https://youtu.be/qU9Rz1bGArI 

Pap Kristóf 7.09 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/E4UTzoeOAc0 

Pap Kristóf 7.11 m-es ugrása     https://youtu.be/v93LPYjUqfk 

Pap Kristóf 7.11 m-es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/x4odEaLOEPo 

 

Pap Kristóf belépett ugrása     https://youtu.be/WfwLCrpgH80 

Pap Kristóf belépett ugrása (lassítva)    https://youtu.be/jnOf7epTTLU 

Pap Kristóf 7.20 m-es ugrása     https://youtu.be/_Q7TuNA0PNY 

Pap Kristóf 7.20 m es ugrása (lassítva)    https://youtu.be/aRvs37KQbDA 

 

Ikre Natália 3000 m-es síkfutás rajtja és az első köre   https://youtu.be/Zc24C5O-dK8  

Ikre Natália 3000 m-es síkfutása féltávon túl   https://youtu.be/7TMn5PrJrxk 

Ikre Natália 3000 m-es síkfutása — csengetés utáni 100 m  https://youtu.be/k0Vt7KF-5UM 

Iker Natália 3000 m-es síkfutása (célba érkezés)   https://youtu.be/3qUhl9_xnvo 

 

Németh Márk — 800 m-es síkfutás     https://youtu.be/XfjS8x0Rsw0 

U18 leány 200 m-es síkfutás IV. időfutam    https://youtu.be/7pPKtM6LXTc 

 

Róka Bora térdelő rajt próbája     https://youtu.be/_1raiJ3o3iQ 

Róka Bora térdelő rajt próbája (lassítás)    https://youtu.be/LEjQqeDadRs 

Róka Bora a 200 m-es síkfutás V. időfutamában   https://youtu.be/yWck1FcRZ7E 

 

Ecker Dávid 200 m-es síkfutása (elromlott elektromos időmérés) https://youtu.be/HebYZNrULqI 

Pozsgai Dániel 200 m-es síkfutása     https://youtu.be/fbRR4UHBYFo 

Ecker Tamás 200 m-es síkfutása     https://youtu.be/XiPQzZ69YSA 

 

Bajnok Eszter hármasugró edzése    https://youtu.be/mbmqv_0M4Eg 

Bajnok Eszter hármasugró edzés — lassítva   https://youtu.be/nt9m0qv11hg 

     

Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/78rXhNRwrRW5Rw6q9 
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