
 

Magyarország 2019. évi Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága 

2019. 02. 16-17. Budapest / Lengyák György felvételei 

I. napi videó felvételek 
László Dávid első ugrása       https://youtu.be/SZIEjg2K5bA 

Buzga Zoltán első ugrása — lassítva     https://youtu.be/iIttcFxZzT0 

Pap Kristóf első belépett ugrása      https://youtu.be/wGLYhw-0qSI 

Pál Robin ezüstérmet hozó első ugrása 15,33 m    https://youtu.be/kzEmUk6SV28 

László Dávid győztes ugrása 15.38 m     https://youtu.be/PbKMcAmDdtU 

 

Pap Kristóf második ugrása      https://youtu.be/2iiEDu96Rr8 

Bartalos Dávid második ugrása      https://youtu.be/JFeeI62p2MA 

László Dávid harmadik ugrása 15,37 m — lassítva    https://youtu.be/0U-4eLm_cQM 

Szenderffy Dániel harmadik ugrása     https://youtu.be/R-JNc3GamsI 

Pap Kristóf harmadik ugrása      https://youtu.be/W9kxMCxJv9Y 

 

Pál Robin harmadik ugrása      https://youtu.be/jU8lBDKdEec 

Gerics Roland harmadik ugrása — lassítva     https://youtu.be/6sozIfdpqU8 

Bartalos Dávid harmadik ugrása      https://youtu.be/nUYlVDk5qyc 

Prekli Zoltán harmadik ugrása         https://youtu.be/Ygi6kxm9BzU  

Szenderffy Dániel belépett ugrása      https://youtu.be/UWOVZmP_6Xc 

 

Prekli Zoltán negyedik ugrása      https://youtu.be/DGDyuhorKxA 

Pap Kristóf negyedik ugrása      https://youtu.be/2-1ALVzOniQ 

László Dávid negyedik ugrása      https://youtu.be/vKxKdXXNpeQ 

László Dávid ötödik ugrása      https://youtu.be/HwkxxbUaP64 

Pap Kristóf bronzérmes ugrása 15.19 PB     https://youtu.be/fhaiXc_RhBo 

 

Boda Boldizsár győztes futása      https://youtu.be/nIfCsuPt2gY 

Huller Dániel és Molnár Attila csatája     https://youtu.be/0bx9eqbhVzI 

Agárdi Péter sikertelen kísérlete a 2,15 m-en    https://youtu.be/ytZAIbDJf9Y 

 

Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2,15 m-en    https://youtu.be/OdQ_knEIlDQ 

Bakosi Péter sikeres ugrása a 2,15 m-en     https://youtu.be/kCUhXYVfc4U 

Bakosi Péter sikeres ugrása a 2,15 m-en — lassítva    https://youtu.be/fxTJXSO-g-Q 

Bakosi Péter sikertelen ugrása a 2,19 m-en     https://youtu.be/Mry7uTsU8ZQ 

 

Bakosi Péter sikeres ugrása a 2,19 m-en     https://youtu.be/oJsWLxGUgwE 

Bakosi Péter sikeres ugrása a 2,19 m-en — lassítva    https://youtu.be/BHpZo1wlS9E 

Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2 22 m en — lassítva   https://youtu.be/NGx6f4-GDEM  

Bakosi Péter sikeres kísérlete a 2 22 m-en — lassítva   https://youtu.be/I7_hvG-SnSQ 

 

Bakosi Péter sikertelen kísérlete a 2.24 m-en    https://youtu.be/TTNL8TZTPtI 

Bakosi Péter biztató kísérlete a 2,24 m-en     https://youtu.be/bXrHt_cqOH0 

Bakosi Péter biztató kísérlete a 2,24 m-en — lassítva    https://youtu.be/SiwWShHeeuw 

Bakosi Péter utolsó javítása a 2.24 m-en     https://youtu.be/YNWDAt1UDe0 

II. napi videó felvételek 
Kerekes Gérta — térdelőrajt próba      https://youtu.be/tHd1_f5XdQA 

Kerekes Gérta — térdelőrajt próba (lassítva)    https://youtu.be/6d5aWiGuL_g 

Kerekes Gréta — ráfutás az első gátra     https://youtu.be/49DTkVhO51M 

Kerekes Gréta — ráfutás az első gátra (lassítva)    https://youtu.be/L_bmeNsdVWg 

 

Sorok Klaudia — ráfutás az első gátra     https://youtu.be/fM71OBMjCOY 

Sorok Klaudia — ráfutás az első gátra (lassítva)    https://youtu.be/HKhG7D3M6Vw 

Répási Petra — ráfutás az első gátra     https://youtu.be/IWCSk9CyvWA 

Répási Petra — ráfutás az első gátra (lassítva)    https://youtu.be/1P7kYeD1Qn4 

 

Kozák Luca — ráfutás két gátra      https://youtu.be/m5A8DriGgfs 

Kozák Luca — ráfutás két gátra (lassítva)     https://youtu.be/6dyrMNRSCEk 

Krizsán Xénia — ráfutás két gátra      https://youtu.be/aTEzhHGojMY 

Krizsán Xénia — ráfutás két gátra (lassítva)     https://youtu.be/okQ_PHvkmeg 
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Varga Eszter — ráfutás egy gátra      https://youtu.be/8VOJzVG6pDU 

Varga Eszter — ráfutás egy gátra (lassítva)     https://youtu.be/v_F5Tb5ZWLY 

Kiricsi Berill — ráfutás két gátra      https://youtu.be/L4gIpfWvIO4 

Kiricsi Berill — ráfutás két gátra (lassítva)     https://youtu.be/f9WABlcj3a0 

  

60 m-es női gátfutás első ief. rajtja és első gátvétele    https://youtu.be/h51MAH-uNug 

60 m-es női gátfutás első ief. rajtja és első gátvétele — lassítva  https://youtu.be/2x6DRtwpvi4 

60 m-es női gátfutás második ief. hibás rajtja    https://youtu.be/AL5g27YTv7A 

60 m-es női gátfutás második ief. hibás rajtja — lassítva   https://youtu.be/5nfpF1HTxIE 

 

60 m-es női gátfutás második ief. rajtja és első gátvétele   https://youtu.be/081w1WSr1qY 

60 m-es női gátfutás második ief. rajtja és első gátvétele — lassítva  https://youtu.be/K_guEm0cUTs 

 

Szűcs Valdó — ráfutás egy gátra      https://youtu.be/UvOLQkzELsQ 

Szűcs Valdó — ráfutás egy gátra (lassítva)     https://youtu.be/X8QBik512A8 

 

60 m-es férfi gátfutás első ief. rajtja és első gátvétele    https://youtu.be/2xej-IlCDd0 

60 m-es férfi gátfutás első ief. rajtja és első gátvétele — lassítva  https://youtu.be/De6E3mirHF0 

60 m-es férfi gátfutás második ief. rajtja két gátvétellel   https://youtu.be/J2RtYTzbBd8 

60 m-es férfi gátfutás második ief. rajtja két gátvétellel — lassítva  https://youtu.be/9Sgx9Q7Ek1I 

  

60 m-es női gátfutás döntője — Gréti és Luca „szinkron gátfutása”  https://youtu.be/8xWXeLnWFvE 

60 m-es női gátfutás döntője — Gréti és Luca „szinkron gátfutása”(lassítva)  https://youtu.be/JbhCCPEfJb8 

60 m-es férfi gátfutás döntje — Valdó fantasztikus egyéni csúcsa  https://youtu.be/qoob8KdeF2A 

60 m-es férfi gátfutás döntője — Valdó fantasztikus egyéni csúcsa (lassítva) https://youtu.be/vEB2hlWkVdc 

 

Pázmándi Dominik első ugrása — 7,42 m     https://youtu.be/7ljVJeN0WCo 

Fedor Benjamin első ugrása — X      https://youtu.be/2-hglIykv3w 

Pap Kristóf első ugrásához lendületszerzés — és Boros Bence ....  https://youtu.be/ai6jrEaWaUs 

Pethő Márton második ugrása — 6,39 m     https://youtu.be/elw9pHAO_k8 

 

Pap Kristóf második ugrása — 7,35 m     https://youtu.be/VD8VHArOyM4 

Pap Kristóf második ugrása — 7,35 m lassítva    https://youtu.be/H0KnQnMODlY 

Szabó László második ugrása — X      https://youtu.be/3E6WK2I_52s 

Pál Robin harmadik ugrása — 6,93 m     https://youtu.be/SnNZQF7bxZw 

 

Pap Kristóf harmadik ugrása — X      https://youtu.be/OVGU981ssUM 

Pap Kristóf harmadik ugrása — X (lassítva)     https://youtu.be/Ya48g9djObU 

Szabó László harmadik ugrása — 7,47 m     https://youtu.be/vcQHV1IjZUM 

Pethő Márton negyedik ugrása — 6,43 m     https://youtu.be/W1p_P9kJniE 

 

Pap Kristóf negyedik ugrása — 7,35 m     https://youtu.be/x8F9nGJoufs 

Pap Kristóf negyedik ugrása — 7,35 (lassítva)    https://youtu.be/7sCcKy-F2YY 

Szabó László negyedik, győztes ugrása — 7,61    https://youtu.be/GxQ-GkTBvnE 

Szabó László negyedik, győztes ugrása — 7,61 (lassítva)   https://youtu.be/bLpOnOy7VEQ 

 

Pethő Márton ötödik ugrása — 6,49 m     https://youtu.be/ibzbDLiFCME  

Pethő Márton ötödik ugrása — 6,49 m (lassítva)    https://youtu.be/aIT3r4tJBZY 

Pap Kristóf ötödik ugrása — X      https://youtu.be/-uUEpawy-wk 

Pap Kristóf ötödik ugrása — X (lassítva)     https://youtu.be/EKH5mQeW-Qc 

 

Fedor Benjamin hatodik ugrása — X     https://youtu.be/lwzPueZO6yM 

Pethő Márton hatodik ugrása — 6,61 m     https://youtu.be/k1Ye11DI__o 

Pethő Márton hatodik ugrása — 6,61 m (lassítva)    https://youtu.be/0UpyXDivN-M 

 

Pap Kristóf hatodik ugrása — 7,31 m     https://youtu.be/5_bsQR4NvkM 

Pap Kristóf hatodik ugrása — 7,31 m (lassítva)    https://youtu.be/u7XmGrdhPy4 

Pázmándi Dominik hatodik ugrása — X     https://youtu.be/8qLRlYD_ra0 

Szabó László hatodik ugrása — X      https://youtu.be/0Bx1tlcNFes 
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