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Lengyák György videó felvételei 

60 m-es férfi gátfutás előfutama     https://youtu.be/mT6LocPn94Y 

60 m-es férfi gátfutás előfutama (lassítva)    https://youtu.be/E7_r6Cmx71Y 

Újonc leány 60 m-es gátfutás „B” döntője    https://youtu.be/y4reYSzITRE 

Újonc leány 60 m-es gátfutás „A” döntője    https://youtu.be/qA1YfBls6kM 

Újonc fiú 60 m-es gátfutás „A” döntője    https://youtu.be/xLQRYL85WhQ  

 

Babos Ármin Dominik „gátvétele”     https://youtu.be/gBEPNcx9tN8 

Almási Olivér „gátvétele”      https://youtu.be/Pra63qCWbgU 

Nagy Richárd „gátvétele”      https://youtu.be/_jQwGjLjs_k 

Ifjúsági fiú 60 m-es gátfutás döntője    https://youtu.be/XwoSNfDKMVI 

Ifjúsági fiú 60 m-es gátfutás döntője (lassítva)   https://youtu.be/EclCqMCweo8 

 

Junior 60 m-es gátfutás döntője     https://youtu.be/e-TKwsXUvnY 

60 m-es férfi gátfutás döntője     https://youtu.be/XSODNfG5PEw 

60 m-es férfi gátfutás döntője (lassítva)    https://youtu.be/YwJBcgX8Z8A 

Flasch Alexandra futás 300 m-en     https://youtu.be/Dticl41VOxY 

 

Vinkó Hédi távolugrása 1      https://youtu.be/gAmyApK8tcs 

Vinkó Hédi távolugrása 2      https://youtu.be/JseG6kQ9UQA 

Kapuy Júlia távolugrása 1      https://youtu.be/kGpe77pyc9I 

Kiss Kata Ramóna távolugrása 1     https://youtu.be/JYn_gOeCrS4 

Papp Jázmin távolugrása 1     https://youtu.be/UKUvOYrQgNI 

 

Vinkó Hédi távolugrása 3      https://youtu.be/5rLhhIpfAOw 

Kapuy Júlia távolugrása 2      https://youtu.be/EMPOiZ66rKA 

Langmár Kata távolugrása 2     https://youtu.be/QCpM08wR0Ac 

Francisco Lucas Laura távolugrása     https://youtu.be/N63EsO7zMKI 

Rendes Hanna távolugrása     https://youtu.be/GPDfpKOfhW4 

 

Kiss Kata Ramóna távolugrása 2     https://youtu.be/G66Yg7EgUi8 

Lalik Petra Távolugrása      https://youtu.be/t-IoY1njbTI 

Papp Jázmin távolugrása 2     https://youtu.be/62_EdQmw8io 

Vinkó Hédi távolugrása 4      https://youtu.be/PkFlPPb27Us 

Kapuy Júlia távolugrása 3      https://youtu.be/h-MA-GyDahg 

 

Renner Luca ugrása 1.60 m-en     https://youtu.be/RARlnTvE7J0 

Renner Luca ugrása 1.60 m-en (lassítva)    https://youtu.be/NKIFz22raRY 

Renner Luca ugrása 1.65 m-en     https://youtu.be/Y1ALWBmrbuU 

Renner Luca ugrása 1.65 m-en (lassítva)    https://youtu.be/2cMbe5S77P0 

 

Renner Luca ugrása az 1.71 m-en     https://youtu.be/Q1CltiOqI2k 

Renner Luca ugrása az 1,71 m-en (lassítva)    https://youtu.be/whiH5eK0BEU 

Renner Luca ugrása az 1,74 m-en     https://youtu.be/ei74NI1a_sw 

Renner Luca ugrása az 1.74 m-en (lassítva)    https://youtu.be/5URcLuzy92s 

 

Renner Luca sikertelen ugrása az 1.77 m-en    https://youtu.be/3LFG8rC6ybk 

Renner Luca sikertelen ugrása az 1.77 m-en (lassítva)  https://youtu.be/O7nbnswUPVQ 

Renner Luca sikeres ugrása az 1.77 m-en    https://youtu.be/PHUlhPewjjM 

Renner Luca sikeres ugrása az 1.77 m-en (lassítva)   https://youtu.be/NBzDfE7XTrw 

 

Renner Luca sikeres ugrása az 1.80 m-en    https://youtu.be/Dk8LnrwFtSY 

Renner Luca sikeres ugrása az 1.80 m-en (lassítva)   https://youtu.be/cpAT7Z-bLvQ 

Renner Luca első sikertelen ugrása az 1.83 m-en   https://youtu.be/qYx76Vg6b-0 

Renner Luca első sikertelen ugrása az 1.83 m-en (lassítva)  https://youtu.be/wSBr0TOOMfQ 

 

 

 

https://youtu.be/mT6LocPn94Y
https://youtu.be/E7_r6Cmx71Y
https://youtu.be/y4reYSzITRE
https://youtu.be/qA1YfBls6kM
https://youtu.be/xLQRYL85WhQ
https://youtu.be/gBEPNcx9tN8
https://youtu.be/Pra63qCWbgU
https://youtu.be/_jQwGjLjs_k
https://youtu.be/XwoSNfDKMVI
https://youtu.be/EclCqMCweo8
https://youtu.be/e-TKwsXUvnY
https://youtu.be/XSODNfG5PEw
https://youtu.be/YwJBcgX8Z8A
https://youtu.be/Dticl41VOxY
https://youtu.be/gAmyApK8tcs
https://youtu.be/JseG6kQ9UQA
https://youtu.be/kGpe77pyc9I
https://youtu.be/JYn_gOeCrS4
https://youtu.be/UKUvOYrQgNI
https://youtu.be/5rLhhIpfAOw
https://youtu.be/EMPOiZ66rKA
https://youtu.be/QCpM08wR0Ac
https://youtu.be/N63EsO7zMKI
https://youtu.be/GPDfpKOfhW4
https://youtu.be/G66Yg7EgUi8
https://youtu.be/t-IoY1njbTI
https://youtu.be/62_EdQmw8io
https://youtu.be/PkFlPPb27Us
https://youtu.be/h-MA-GyDahg
https://youtu.be/RARlnTvE7J0
https://youtu.be/NKIFz22raRY
https://youtu.be/Y1ALWBmrbuU
https://youtu.be/2cMbe5S77P0
https://youtu.be/Q1CltiOqI2k
https://youtu.be/whiH5eK0BEU
https://youtu.be/ei74NI1a_sw
https://youtu.be/5URcLuzy92s
https://youtu.be/3LFG8rC6ybk
https://youtu.be/O7nbnswUPVQ
https://youtu.be/PHUlhPewjjM
https://youtu.be/NBzDfE7XTrw
https://youtu.be/Dk8LnrwFtSY
https://youtu.be/cpAT7Z-bLvQ
https://youtu.be/qYx76Vg6b-0
https://youtu.be/wSBr0TOOMfQ


Renner Luca második sikertelen ugrása az 1.83 m-en   https://youtu.be/yAEb7ryzLa8 

Renner Luca második sikertelen ugrása az 1.83 m-en (lassítva) https://youtu.be/VCN9bUkQrsI 

Renner Luca biztató kísérlete az 1.83 m-en    https://youtu.be/zHr3NSzAqlI  

Renner Luca biztató kísérlete az 1.83 m-en (lassítva)   https://youtu.be/3dKwuvFZplc  

 

Szabó Beatrix ugrása 1.65 m-en     https://youtu.be/jQJ8ZJYyeDI 

Szabó Beatrix ugrása 1.65 m-en (lassítva)    https://youtu.be/XBZgx_0a1Xk 

 

Fekete Fédra ugrása az 1.74 m-en     https://youtu.be/bFBYP_VJdEE 

Fekete Fédra első sikertelen kísérlete az 1.77 m-en   https://youtu.be/UCEWc_xSLMw 

Fekete Fédra második sikertelen kísérlete az 1.77 m-en  https://youtu.be/D_oP8oghDDQ 

Fekete Fédra biztató kísérlete az 1.77 m-en    https://youtu.be/wH7vvxrtsSo 

Fekete Fédra biztató kísérlete az 1.77 m-en (lassítva)   https://youtu.be/BbQQiBZQhxA 

 

Bara Ligia Damaris sikeres kísérlete az 1.80 m-en   https://youtu.be/0pprA9ESoKg 

Bara Ligia Damaris sikeres kísérlete az 1.86 m-en   https://youtu.be/mCukNPTaVDA 

Bara Ligia Damaris sikeres kísérlete az 1.86 m-en (lassítva)  https://youtu.be/CxWVYtDmoXI 

 

Újonc leány 60 m-es síkfutás 3. időelőfutama   https://youtu.be/mWbk6bfifwI 

Újonc fiú 60 m-es síkfutás „B” döntő    https://youtu.be/bN3ltH4slIA 

Újonc fiú 60 m-es síkfutás „A” döntő    https://youtu.be/FovJGGRNM64 

Újonc leány 60 m-es síkfutás „B” döntő    https://youtu.be/GWgelVZENiE  

Újonc leány 60 m-es síkfutás „A” döntő    https://youtu.be/YsT1tJcZoqE 

 

60 m-es férfi síkfutás „B” döntő     https://youtu.be/3IWe-NTuGmY 

60 m-es férfi síkfutás „A” döntő     https://youtu.be/o4M_gu6J4G4 

60 m-es férfi síkfutás „A” döntő — lassítva    https://youtu.be/bzBdUABHf4E 

 

60 m-es női síkfutás „B” döntő     https://youtu.be/BVSJ59mykKI 

60 m-es női síkfutás „A” döntő     https://youtu.be/49xaNo0Wngg 

60 m-es női síkfutás „A” döntő — lassítva    https://youtu.be/TSTZDJNisMA 

 

Vancsik Petra sikeres ugrása az 1-47 m-es magasságon  https://youtu.be/BMUUIA4Z7cI 

Vancsik Petra sikeres ugrása az 1.47 m-es magasságon (lassítva) https://youtu.be/LBKIuuX2TA8 

Vancsik Petra sikeres ugrása az 1.50 m-es magasságon  https://youtu.be/MF-re6bvA4k  

Vancsik Petra sikeres ugrása az 1.50 m-es magasságon (lassítva) https://youtu.be/EKYdsrQdL0M  

 

Vancsik Petra sikeres ugrása az 1.53 m-es magasságon  https://youtu.be/qZRfjJRt_bg 

Vancsik Petra sikeres ugrása az 1.53 m-es magasságon (lassítva) https://youtu.be/VNf4ZRjtsF4 

Vancsik Petra sikertelen ugrása az 1.58 m-es magasságon  https://youtu.be/hmvmmZpYV-g 

Vancsik Petra sikertelen ugrása az 1.58 m-es magasságon (lassítva) https://youtu.be/EnYF9J2kbz8 
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