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Országos Fedettpályás Serdülő Bajnokság 

és MASZ Nyílt Fedettpályás Verseny 

Budapest, 2019. 02-03. 

Lengyák György videó felvételei 

 

Blaumann Marcell rontott kísérlete az 1,74 m-en  https://youtu.be/TK1CoBKhzww 

Péceli Tamás sikeres kísérlete az 1,78 m-en   https://youtu.be/21NTms1vw9E 

Ráduly Marcell sikeres kísérlete az 1,78 m-en  https://youtu.be/DXtxq8tPnNo 

 

Péceli Tamás sikeres kísérlete az 1,82 m-en   https://youtu.be/D9iijuZkC6E 

Ráduly Marcell biztató kísérlete az 1,82 m-en  https://youtu.be/6TuP7G-y-hg 

Péceli Tamás győztes ugrása az 1,86 m-en   https://youtu.be/7EHpeZDrlDY 

 

60 m-es gátfutás leány időelőfutam    https://youtu.be/qEYOXbNCyzk 

60 m-es gátfutás leány időelőfutam    https://youtu.be/WYT0ZgfxOLE 

60 m-es gátfutás leány időelőfutam    https://youtu.be/F9OFZMttLyQ 

 

60 m-es gátfutás leány időelőfutam    https://youtu.be/W6fHuwnVx30 

60 m-es gátfutás fiú időelőfutam    https://youtu.be/5zz17szbxWE 

 

60 m-es gátfutás fiú időelőfutam    https://youtu.be/2FLGq2vRYkE 

60 m-es gátfutás leány „B” döntő    https://youtu.be/7M0rY3OvedA 

60 m-es gátfutás leány „A” döntő    https://youtu.be/vggqjJmWXRw 

 

60 m-es gátfutás ifjúsági leány időfutam   https://youtu.be/QEv9Nqn8COk 

60 m-es gátfutás ifjúsági leány időfutam   https://youtu.be/JisisYAQzlk 

 

60 m-es gátfutás fiú „A” döntő    https://youtu.be/fxxO20dRkTM 

60 m-es gátfutás női nyílt verseny    https://youtu.be/4xs_LOsahdk 

60 m-es gátfutás fiú ifjúsági első időfutam   https://youtu.be/dCYUPjFNhIA 

60 m-es gátfutás fiú ifjúsági második időfutam  https://youtu.be/H8CH4JjVq_0 

 

Szende Péter távolugrása 1    https://youtu.be/3yv8fLZPFK0 

Szende Péter távolugrása 2    https://youtu.be/eSTzJ0OX1B8 

Brunner Hugó távolugrása 1    https://youtu.be/KsmPxpVDw-Y 

Fiú távolugrás 1      https://youtu.be/M9gG3SZsuYk 

 

Fiú távolugrás 2      https://youtu.be/smyWZW1zAW8 

Fiú távolugrás 3      https://youtu.be/3KF2vcCUtfU 

Brunner Hugó távolugrása 2    https://youtu.be/-asi9LlCDns 

Kováts Fanni ugrása a 3,60 m-en    https://youtu.be/Ys1SKMZD_5E 

 

300 m-es síkfutás leány első időfutam   https://youtu.be/ZP6DhQuhU_I 

300 m síkfutás leány harmadik időfutam   https://youtu.be/yGyLOZcmVHY 

 

Jankovics Dániel János sikertelen kísérete a 2,08 m-en https://youtu.be/6fWqgbFhrCw 

Agárdi Péter sikeres kísérlete a 2,08 m-en   https://youtu.be/Nmh8sdBUHws 

Bakosi Péter sikeres kísérlete a 2,08 m-en   https://youtu.be/weaaATJ_FeM 

 

Bakosi Péter sikeres kísérlete a 2,08 m-en (lassítva)  https://youtu.be/FS8YIJWis1g 

Hodossy-Takács Sámuel sikertelen kísérlete a 2,08 m-en https://youtu.be/ROm0jKL_Y5s 

 

Bándli Olivér sikertelen kísérlete a 2,08 m-en  https://youtu.be/mzU0FmTjuu4 

Hodossy-Takács Sámuel 2. sikertelen kísérlete a 2,08 m-en https://youtu.be/HeUvCJd8-Ac 

Agárdi Péter sikeres kísérlete a 2,12 m-en   https://youtu.be/_qauI0H6cRQ 
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Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,12 m-en  https://youtu.be/NS9nKbG7p2k 

Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,12 m-en (lassítva) https://youtu.be/I8Z80KuFdh4 

 

Endrész Klaudia távolugrása 1    https://youtu.be/87H9LjZnOSc 

Endrész Klaudia távolugrása 2    https://youtu.be/Or9y2lMbWeg 

 

60 m-es síkfutás leány tizedik időelőfutam   https://youtu.be/--ifW3beXj4 

60 m-es síkfutás leány tizedik időelőfutam — lassítva https://youtu.be/4X4SXM7nrHk 

60 m-es síkfutás férfi első időelőfutam   https://youtu.be/CqqyMA88vk8 

 

60 m-es síkfutás férfi első időelőfutam — lassítva  https://youtu.be/qQcgQuqg5uU 

60 m-es síkfutás férfi második időelőfutam   https://youtu.be/ndjQcDOuPnY 

 

60 m-es síkfutás férfi második időelőfutam — lassítva https://youtu.be/6CRvDn0c1OA 

60 m-es síkfutás férfi harmadik időelőfutam   https://youtu.be/KaWse3eqRNg 

60 m-es síkfutás férfi harmadik időelőfutam — lassítva https://youtu.be/armOgtrhcsE 

 

60 m-es síkfutás férfi negyedik időelőfutam   https://youtu.be/kA19V2mu6rM 

60 m-es síkfutás férfi negyedik időelőfutam — lassítva https://youtu.be/YLSOnMKsVBQ 

 

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

60 m-es síkfutás leány „B” döntő — lassítva  https://youtu.be/pUcTWWv58u8 

60 m-es síkfutás leány „A” döntő    https://youtu.be/hH3EjzPXIDI 

 

60 m-es síkfutás leány „A” döntő — lassítva  https://youtu.be/c9wk7xH_guQ 

60 m-es síkfutás női „B” döntő távközi futás  https://youtu.be/Wg8FC5diDGQ 

 

60 m-es síkfutás női „B” döntő — lassítva   https://youtu.be/pCy2w2Mbx1U 

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

60 m-es síkfutás női „A” döntő — lassítva   https://youtu.be/RKUcwQga5nA 

 

60 m-es síkfutás férfi „B” döntő    https://youtu.be/zKJwBI484Zc 

60 m-es síkfutás férfi „B” döntő — lassítva    https://youtu.be/Yo4VBcWPAkQ 

 

60 m-es síkfutás férfi „A” döntő    https://youtu.be/WKVxQU5_RLE 

60 m-es síkfutás férfi „A” döntő — lassítva   https://youtu.be/ZSCUOUR4yCg 

 

László Dávid hármasugrása 1    https://youtu.be/_d5Sc7It-pE 

László Dávid hármasugrása 1 — lassítva   https://youtu.be/j_9gB-tbkh4 

László Dávid hármasugrása 2    https://youtu.be/Ay7TzZXxrT8 

 

László Dávid hármasugrása 2 — lassítva   https://youtu.be/E8Jp2vAsPtA 

Pap Kristóf hármasugrása 1    https://youtu.be/B8QBOwa6GGc 

 

Pap Kristóf hármasugrása 1 — lassítva   https://youtu.be/Z1XGIjiO-V0 

Bartalos Dávid hármasugrása 1    https://youtu.be/4jKXlMOHFZQ 

Bartalos Dávid hármasugrása 1 — lassítva   https://youtu.be/Wpmv69G2Ciw 

 

László Dávid hármasugrása 3    https://youtu.be/qZYh05-jxz4 

László Dávid hármasugrása 3 — lassítva   https://youtu.be/_mOnjVTWydU 

 

Bartalos Dávid hármasugrása 2    https://youtu.be/bi-CtUQQkz8 

Bartalos Dávid hármasugrása 2 — lassítva   https://youtu.be/8mILox1dX-k 

Pap Kristóf hármasugrása 2    https://youtu.be/ft-z0fCHZJ0 

 

Pap Kristóf hármasugrása 2 — lassítva   https://youtu.be/-lJHSNHuoaE 

Bartalos Dávid hármasugrása 3    https://youtu.be/9UsPYse9Z8Y 
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Bartalos Dávid hármasugrása 3 — lassítva   https://youtu.be/vgEHR_hk5Lk 

Pap Kristóf hármasugrása 3    https://youtu.be/vI-HgnwsRsQ 

Pap Kristóf hármasugrása 3 — lassítva   https://youtu.be/2QMSFZddfw0 

 

Bartalos Dávid hármasugrása 4    https://youtu.be/kgOBV9CGsgE 

Bartalos Dávid hármasugrása 4 — lassítva   https://youtu.be/zt9Vsb3J18s 

 

László Dávid hármasugrása 4    https://youtu.be/mU7XyV536nE 

László Dávid hármasugrása 4 — lassítva   https://youtu.be/L3QjBw2zBTE 

 

 

Fotóalbum:  https://photos.app.goo.gl/SbBxsZCMRtuco8xw7 
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