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Endrész Klaudia távolugrása 1     https://youtu.be/g9THjAhY_ww 

Endrész Klaudia távolugrása 1 (lassítva)    https://youtu.be/ccRiseW3Xys 

 

Endrész Klaudia távolugrása 2    https://youtu.be/hpWhfzT8PSA 

Endrész Klaudia távolugrása 2 (lassítva)    https://youtu.be/HjUI7hS8dQI 

 

Endrész Klaudia hatodik ugrása    https://youtu.be/sEpy46EPSu4 

Endrész Klaudia hatodik ugrása (lassítva)    https://youtu.be/8t5m2_1mvYQ 

 

Nguyen Anasztázia távolugrása 1    https://youtu.be/a6UXRJtMBm0 

Nguyen Anasztázia távolugrása 2    https://youtu.be/LsQXAHF9PMc 

 

Mátó Sára és Molnár Janka futása a 400 m-es gátfutás 1. időfutamában https://youtu.be/4td_uJlanYM 

Huller Dániel és Varga Dániel futása a 400 m-es gátfutás 1. időfutamában https://youtu.be/B7iunBg8AV8  

 

100 m-es női síkfutás 1. időfutam — hibás rajt lassítva  https://youtu.be/H0eCElK2Yds 

100 m-es női síkfutás 1. időfutam    https://youtu.be/AHw9aNxSZQ0 

 

100 m-es férfi síkfutás 1. időfutam rajtja    https://youtu.be/Uy8UG_PAr6U 

100 m-es férfi síkfutás 1. időfutam rajtja (lassítva)   https://youtu.be/JKCEUoCsPbo 

 

Boda Boldizsár győzelme a 400 m-es férfi síkfutásban  https://youtu.be/dHG2472cEPE 

 

Pap Kristóf első ugrása    https://youtu.be/QP3tBP86bMA 

Pap Kristóf első ugrása (lassítva)    https://youtu.be/9V-mtMV7zBc 

 

Pap Kristóf hatodik ugrása    https://youtu.be/qZzzgKuf-oo 

Pap Kristóf hatodik ugrása — lassítva    https://youtu.be/9Lfzz6H1hZ0 

 

4x100 m 1. időfutam — Pannon Príma „B” csapat győzelme  https://youtu.be/pYuP_bBMk8U 

4x100 m 2. időfutam    https://youtu.be/0WQnI1IB8mg 

 

100 m-es gátfutás 1. időfutam rajtja    https://youtu.be/xXAdXfvG7Nc 

100 m-es gátfutás 1. időfutam rajtja (lassítva)    https://youtu.be/jqOWKMmE84o 

 

110 m-es gátfutás első időfutam    https://youtu.be/i-f5-i3r1Nc 

Szűcs Valdó futása a 8. gátig    https://youtu.be/t7s91_Xr5F4 

Szűcs Valdó futása a 8. gátig (lassítva)    https://youtu.be/n9EuYFpFFEI 

 

200 m-es síkfutás első időfutam hibás rajtja    https://youtu.be/AgYn_wSn_64 

200 m-es síkfutás első időfutam    https://youtu.be/hri5X7Vf8iE 

200 m-es síkfutás első időfutam — kanyarból kifutás  https://youtu.be/5Qqr-NxwpmM 

 

Pap Kristóf hármasugrása 1    https://youtu.be/8h99hGN-8Ao 

Pap Kristóf hármasugrása 1 (lassítva)    https://youtu.be/iO0kXW_EInw 

 

Bartalos Dávid hármasugrása 1    https://youtu.be/BqVS3R8pgGw 

Bartalos Dávid hármasugrása 1 (lassítva)    https://youtu.be/_hdy6uTfYw8 

 

Szenderffy Dániel hármasugrása1    https://youtu.be/nmth5ls9GqA 

Bánhidi Bence hármasugrása 1    https://youtu.be/2w1wRXZgqYw 

Galambos Tibor hármasugrása 1    https://youtu.be/2WD3YUbF8t8 
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Pap Kristóf hármasugrása 2    https://youtu.be/XKaeo40I8Cw 

Pap Kristóf hármasugrása 2 (lassítva)    https://youtu.be/wCYfOUdKk_w 

 

László Dávid hármasugrása 1    https://youtu.be/pngkZyftX7M 

László Dávid hármasugrása 1 (lassítva)    https://youtu.be/7KVXADu1m9I 

 

Bartalos Dávid hármasugrása 2    https://youtu.be/39RvraP4i10 

Bartalos Dávid hármasugrása 2 (lassítva)    https://youtu.be/3AvoURGRx0o 

 

Bánhidi Bence hármasugrása 2    https://youtu.be/ZeFmbVa2VmM 

Szenderffy Dániel hármasugrása 2    https://youtu.be/TXRB9LqDPl0 

Galambos Tibor hármasugrása 2    https://youtu.be/dB3eEgyOx8E 

 

László Dávid hármasugrása 2    https://youtu.be/oHU-n6fLAxE 

László Dávid hármasugrása 2 (lassítva)    https://youtu.be/rRQg2MToiek 

 

Pap Kristóf hármasugrása 3    https://youtu.be/rHCtRvhGFqs 

Pap Kristóf hármasugrása 3 (lassítva)    https://youtu.be/gp4CRNFZtmQ 

 

Pap Kristóf hármasugrása 4    https://youtu.be/OPt45R70uqA 

Pap Kristóf hármasugrása 4 (lassítva)    https://youtu.be/6GRwjKnFW94 

 

Galambos Tibor hármasugrása 3    https://youtu.be/7rEUYXc5CNY 

 

Bartalos Dávid hármasugrása 3    https://youtu.be/uYezrtZRr_g 

Bartalos Dávid hármasugrása 3 (lassítva)    https://youtu.be/WQXil-cKbNg 

 

Pap Kristóf hármasugrása 5    https://youtu.be/6YTp1PP6AUU 

Pap Kristóf hármasugrása 5 (lassítva)    https://youtu.be/HaIEBHT6JSg 

 

Bartalos Dávid hármasugrása 4    https://youtu.be/Kv6d21_y9c4 

Bartalos Dávid hármasugrása 4 (lassítva)    https://youtu.be/H3vvQ3H65Ck 

 

Kótai Gábor első ugrása az 1.90 m-en    https://youtu.be/-8vR7zrr3t4    

Kótai Gábor első ugrása az 1.90 m-en (lassítva)   https://youtu.be/BaKEi1_2gN4 

 

Kótai Gábor második ugrása az 1.90 m-en    https://youtu.be/AnOZPX03Dgs 

Kótai Gábor második ugrása az 1.90 m-en (lassítva)   https://youtu.be/XE2s6TA5A6I 

 

Deutsch Domonkos ugrása az 1.90 m-en    https://youtu.be/3jcntkOxRos 

Deutsch Domonkos ugrása az 1.90 m-en (lassítva)   https://youtu.be/lAfi1H_6txs 
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