2019. májusi országos bajnokságok
Magyarország 2019. évi Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnoksága
2019.05.05.04-05. Debrecen
Leány 100 m-es gátfutás első időfutama
Leány 100 m-es gátfutás első időfutama (lassítva)
Serdülő leány 80 m-es gátfutás első időfutam
Serdülő leány 80 m-es gátfutás első időfutam (lassítva)
Ifjúsági fiú 110 m-es gátfutás első időfutam
Ifjúsági fiú 110 m-es gátfutás első időfutam (lassítva)

https://youtu.be/eJ-YWzoYbHA
https://youtu.be/Cz7_4XskDGQ
https://youtu.be/0JLTvQj4ZpI
https://youtu.be/_YNuQfCzdQs
https://youtu.be/iROlwXsLJ5Q
https://youtu.be/3ufPjCksIfQ

Magyar Atlétikai Csapatbajnokság Nyugati Elődöntője
2019.05.11-12. Győr
Endrész Klaudia távolugrása 1
Endrész Klaudia távolugrása 1 (lassítva)
Endrész Klaudia távolugrása 2
Endrész Klaudia távolugrása 2 (lassítva)

https://youtu.be/g9THjAhY_ww
https://youtu.be/ccRiseW3Xys
https://youtu.be/hpWhfzT8PSA
https://youtu.be/HjUI7hS8dQI

Endrész Klaudia hatodik ugrása
Endrész Klaudia hatodik ugrása (lassítva)
Nguyen Anasztázia távolugrása 1
Nguyen Anasztázia távolugrása 2

https://youtu.be/sEpy46EPSu4
https://youtu.be/8t5m2_1mvYQ
https://youtu.be/a6UXRJtMBm0
https://youtu.be/LsQXAHF9PMc

Mátó Sára és Molnár Janka futása a 400 m-es gátfutás 1. időfutamában
Huller Dániel és Varga Dániel futása a 400 m-es gátfutás 1. időfutamában

100 m-es női síkfutás 1. időfutam — hibás rajt lassítva
100 m-es női síkfutás 1. időfutam

https://youtu.be/4td_uJlanYM
https://youtu.be/B7iunBg8AV8
https://youtu.be/H0eCElK2Yds
https://youtu.be/AHw9aNxSZQ0

100 m-es férfi síkfutás 1. időfutam rajtja
100 m-es férfi síkfutás 1. időfutam rajtja (lassítva)
Boda Boldizsár győzelme a 400 m-es férfi síkfutásban

https://youtu.be/Uy8UG_PAr6U
https://youtu.be/JKCEUoCsPbo
https://youtu.be/dHG2472cEPE

Pap Kristóf első ugrása
Pap Kristóf első ugrása (lassítva)
Pap Kristóf hatodik ugrása
Pap Kristóf hatodik ugrása — lassítva

https://youtu.be/QP3tBP86bMA
https://youtu.be/9V-mtMV7zBc
https://youtu.be/qZzzgKuf-oo
https://youtu.be/9Lfzz6H1hZ0

4x100 m 1. időfutam — Pannon Príma „B” csapat győzelme
4x100 m 2. időfutam
100 m-es gátfutás 1. időfutam rajtja
100 m-es gátfutás 1. időfutam rajtja (lassítva)

https://youtu.be/pYuP_bBMk8U
https://youtu.be/0WQnI1IB8mg
https://youtu.be/xXAdXfvG7Nc
https://youtu.be/jqOWKMmE84o

110 m-es gátfutás első időfutam
Szűcs Valdó futása a 8. gátig
Szűcs Valdó futása a 8. gátig (lassítva)

https://youtu.be/i-f5-i3r1Nc
https://youtu.be/t7s91_Xr5F4
https://youtu.be/n9EuYFpFFEI

200 m-es síkfutás első időfutam hibás rajtja
200 m-es síkfutás első időfutam
200 m-es síkfutás első időfutam — kanyarból kifutás

https://youtu.be/AgYn_wSn_64
https://youtu.be/hri5X7Vf8iE
https://youtu.be/5Qqr-NxwpmM

Pap Kristóf hármasugrása 1
Pap Kristóf hármasugrása 1 (lassítva)
Bartalos Dávid hármasugrása 1
Bartalos Dávid hármasugrása 1 (lassítva)

https://youtu.be/8h99hGN-8Ao
https://youtu.be/iO0kXW_EInw
https://youtu.be/BqVS3R8pgGw
https://youtu.be/_hdy6uTfYw8

Szenderffy Dániel hármasugrása1
Bánhidi Bence hármasugrása 1
Galambos Tibor hármasugrása 1
Pap Kristóf hármasugrása 2
Pap Kristóf hármasugrása 2 (lassítva)

https://youtu.be/nmth5ls9GqA
https://youtu.be/2w1wRXZgqYw
https://youtu.be/2WD3YUbF8t8
https://youtu.be/XKaeo40I8Cw
https://youtu.be/wCYfOUdKk_w

László Dávid hármasugrása 1
László Dávid hármasugrása 1 (lassítva)
Bartalos Dávid hármasugrása 2
Bartalos Dávid hármasugrása 2 (lassítva)

https://youtu.be/pngkZyftX7M
https://youtu.be/7KVXADu1m9I
https://youtu.be/39RvraP4i10
https://youtu.be/3AvoURGRx0o

Bánhidi Bence hármasugrása 2
Szenderffy Dániel hármasugrása 2
Galambos Tibor hármasugrása 2

https://youtu.be/ZeFmbVa2VmM
https://youtu.be/TXRB9LqDPl0
https://youtu.be/dB3eEgyOx8E

László Dávid hármasugrása 2
László Dávid hármasugrása 2 (lassítva)
Pap Kristóf hármasugrása 3
Pap Kristóf hármasugrása 3 (lassítva)

https://youtu.be/oHU-n6fLAxE
https://youtu.be/rRQg2MToiek
https://youtu.be/rHCtRvhGFqs
https://youtu.be/gp4CRNFZtmQ

Pap Kristóf hármasugrása 4
Pap Kristóf hármasugrása 4 (lassítva)
Galambos Tibor hármasugrása 3

https://youtu.be/OPt45R70uqA
https://youtu.be/6GRwjKnFW94
https://youtu.be/7rEUYXc5CNY

Bartalos Dávid hármasugrása 3
Bartalos Dávid hármasugrása 3 (lassítva)
Pap Kristóf hármasugrása 5
Pap Kristóf hármasugrása 5 (lassítva)

https://youtu.be/uYezrtZRr_g
https://youtu.be/WQXil-cKbNg
https://youtu.be/6YTp1PP6AUU
https://youtu.be/HaIEBHT6JSg

Bartalos Dávid hármasugrása 4
Bartalos Dávid hármasugrása 4 (lassítva)
Kótai Gábor első ugrása az 1.90 m-en
Kótai Gábor első ugrása az 1.90 m-en (lassítva)

https://youtu.be/Kv6d21_y9c4
https://youtu.be/H3vvQ3H65Ck
https://youtu.be/-8vR7zrr3t4
https://youtu.be/BaKEi1_2gN4

Kótai Gábor második ugrása az 1.90 m-en
Kótai Gábor második ugrása az 1.90 m-en (lassítva)
Deutsch Domonkos ugrása az 1.90 m-en
Deutsch Domonkos ugrása az 1.90 m-en (lassítva)

https://youtu.be/AnOZPX03Dgs
https://youtu.be/XE2s6TA5A6I
https://youtu.be/3jcntkOxRos
https://youtu.be/lAfi1H_6txs

Kelet Kupa Atlétikai Verseny
2019.05.18-19. Debrecen
100 m-es férfi síkfutás első időelőfutama
100 m-es női síkfutás „A” döntője
100 m-es férfi síkfutás „B” döntője
100 m-es férfi síkfutás „A” döntője

https://youtu.be/B3aacEztF0E
https://youtu.be/Reo16b3RVjM
https://youtu.be/ESox-brs9a0
https://youtu.be/qgkfY12_Nx8

Barna Patrícia biztató kísérlete az 1,74 m-en
Krizsán Xénia ráfutása egy gátra
Krizsán Xénia ráfutása egy gátra (lassítva)
100 m-es gátfutás döntője

https://youtu.be/31KNj7l7uDY
https://youtu.be/4--NLjWqMEE
https://youtu.be/BP-1YRlG2-E
https://youtu.be/fPuA-Muq7AE

Pap Kristóf első ugrása
Galambos Tibor első ugrása
Kónya Enikő hármasugrása
Boda Boldizsár és Deák Nagy Marcel „párharca” 300 m-en
200 m-es férfi síkfutás első időfutama

https://youtu.be/FqYlpqYZcdU
https://youtu.be/lkE09InuRCE
https://youtu.be/oZtaFOWSB2o
https://youtu.be/LSpPTvhuJjc
https://youtu.be/WvBBTuTP1fM

Pap Kristóf első ugrása
Pap Kristóf első ugrása — lassítva
Szabó László távolugrás 1
Galambos Tibor távolugrás 1

https://youtu.be/sv6gU6Tq0TI
https://youtu.be/DEhHPNDW-yw
https://youtu.be/QAhSCkpk_3w
https://youtu.be/c5P84bWeJrM

Pap Kristóf második ugrása
Pap Kristóf második ugrása — lassítva
Pázmándi Dominik távolugrása 1
Galambos Tibor távolugrása 2
Fedor Benjamin távolugrása 1

https://youtu.be/ChZS_ZzBiGU
https://youtu.be/_FtOGI9pkww
https://youtu.be/xYbWcb58bbU
https://youtu.be/GfuBqsTYHhQ
https://youtu.be/phHjOW_K6YQ

Pap Kristóf harmadik ugrása
Pap Kristóf harmadik ugrása — lassítva
Bánhidi Bence harmadik ugrása
Gerics Roland távolugrása 2
Pázmándi Dominik távolugrása 2

https://youtu.be/KZ58KbxhI9M
https://youtu.be/Hr6DHumd6fk
https://youtu.be/4jrXTqQLFws
https://youtu.be/4VlSjzg-Nco
https://youtu.be/d87EDrJANto

Szabó László távolugrása 2
Galambos Tibor harmadik ugrása
Fedor Benjamin negyedik ugrása
Galambos Tibor negyedik ugrása

https://youtu.be/rhCaT1Yg4QY
https://youtu.be/ZNR8IROpPyM
https://youtu.be/gIXd923wmlo
https://youtu.be/iM5Xq4Vm4qo

Pap Kristóf negyedik ugrása
Pap Kristóf negyedik ugrása — lassítva
Pázmándi Dominik negyedik ugrása
Szabó László negyedik ugrása
Fedor Benjamin ötödik ugrása

https://youtu.be/NRiYp8w6VL4
https://youtu.be/t2rrnjQ75O4
https://youtu.be/rZNWBxrGsDk
https://youtu.be/oV04Bl-zZlU
https://youtu.be/VzlmAZSwirY

Gerics Roland ötödik ugrása
Galambos Tibor ötödik ugrása
Pap Kristóf ötödik ugrása
Pap Kristóf ötödik ugrása — lassítva
Pázmándi Dominik ötödik ugrása

https://youtu.be/v1V0DTrWV18
https://youtu.be/I9QBWz1fosI
https://youtu.be/RsGLiWk4wkM
https://youtu.be/qfLMcyKfwK4
https://youtu.be/hSVFXKB2CRI

Szabó László ötödik ugrása
Fedor Benjamin hatodik ugrása
Bánhidi Bence hatodik ugrása
Gerics Roland hatodik ugrása
Galambos Tibor hatodik ugrása

https://youtu.be/j6lxMHsWxuA
https://youtu.be/TWyninMGdmE
https://youtu.be/UM_33SgawKk
https://youtu.be/DeeC9cuPAYc
https://youtu.be/a9lapvsF4UY

Pap Kristóf hatodik ugrása
Pap Kristóf hatodik ugrása — lassítva
Pázmándi Dominik hatodik ugrása
Szabó László hatodik ugrása

https://youtu.be/9A5vAWA6z8w
https://youtu.be/bs2ilixWUgc
https://youtu.be/T1j5YSfwfZo
https://youtu.be/hdv0GQh0YfI

Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság
2019.05.25-26. Budapest
Sorok Klaudia első 40 méteres futása a döntőben
Sorok Klaudia első 40 méteres futása a döntőben – lassítva

https://youtu.be/7377_mpn7xs
https://youtu.be/aCERIAwVZtw

Férfi 100 m-es síkfutás meghívásos verseny „A” döntője
Férfi 100 m-es síkfutás meghívásos verseny „A” döntője – lassítva

https://youtu.be/n3LTO02Yveo
https://youtu.be/M6TPxgy8CXM

Nguyen Anasztázia második ugrása
Nguyen Anasztázia második ugrása – lassítva

https://youtu.be/kTgY3NuGEHY
https://youtu.be/bU_SL-UKkzs

Nguyen Anasztázia harmadik ugrása
Nguyen Anasztázia harmadik ugrása – lassítva

https://youtu.be/FrJl78l0K6M
https://youtu.be/BexK001U9CQ

Nguyen Anasztázia negyedik ugrása
Nguyen Anasztázia negyedik ugrása – lassítva

https://youtu.be/34ZGwy2HnLs
https://youtu.be/hVLlKkdIp1I

Nguyen Anasztázia ötödik ugrása
Nguyen Anasztázia ötödik ugrása – lassítva

https://youtu.be/uEYZ1eLbLCg
https://youtu.be/ZOOfAqfrtXw

Nguyen Anasztázia hatodik ugrása
Nguyen Anasztázia hatodik ugrása – lassítva

https://youtu.be/6-HnBRZ4AHo
https://youtu.be/nNClKmRtBZo

Magyarország Vidék Atlétikai Bajnoksága
2019.06.01. Zalaegerszeg
60 m-es síkfutás fiú U11 első időelőfutam

https://youtu.be/KQXOukurx4s

4x100 m-es női válogatott váltók időfutama
4x100 m-es férfi válogatott váltók futama

https://youtu.be/z6k8HiiMFqs
https://youtu.be/3-OtJJfxh8c

100 m-es gátfutás leány Ifjúsági Liga futam
100 m-es gátfutás női Junior Liga futam rajtja
100 m-es gátfutás női Junior Liga futam

https://youtu.be/MxxY98AojDg
https://youtu.be/PtyLFPSth2A
https://youtu.be/lm0laDHLgfM

200 m-es síkfutás fiú Ifjúsági Liga első időfutam
200 m síkfutás fiú Ifjúsági Liga második időfutam

https://youtu.be/171eygOQSsk
https://youtu.be/gaLE7NLJ-o0

200 m síkfutás felnőtt férfi időfutam
200 m-es síkfutás felnőtt futam — első 30 m lassítva
200 m síkfutás felnőtt futam — 50-80 m lassítva
200 m síkfutás felnőtt futam — 140-190 m lassítva

https://youtu.be/v0gO92Bt_0Q
https://youtu.be/GyxN2nlH2iI
https://youtu.be/YgbfVNCW8Ms
https://youtu.be/j_QOl3_1yUE

200 m-es síkfutás női Junior Liga első időfutam
200 m-es síkfutás női Junior Liga második időfutam

https://youtu.be/i_L8yMwDtYM
https://youtu.be/pH2unCKrDCs

200 m-es síkfutás női időfutam
200 m-es síkfutás női időfutam rajtja lassítva
200 m-es síkfutás női időfutam 150-200-ig (lassítva)

https://youtu.be/XmfyOSuAiyc
https://youtu.be/oiUaWBhiQKw
https://youtu.be/TrXJ4LbXBKY

Huller Dániel és Csókás Nikolász párharca 400 m-es gátfutásban
Molnár Attila reményteljes egyéni csúcsa 400 m-en 48.15

https://youtu.be/0vv6KlHmDuQ
https://youtu.be/3E8kn1HG25M

Magyarország 2019. évi Váltófutó Atlétikai Bajnoksága
2019.06.02. Zalaegerszeg
Újonc fiú 4x100 m-es váltófutás döntője
Újonc leány 4x100 m-es váltófutás döntője

https://youtu.be/tEP6yFtARFM
https://youtu.be/FwDSOHU-o80

Serdülő fiú 4x100 m-es váltófutás döntője
Serdülő leány 4x100 m-es váltófutás döntője

https://youtu.be/ZD34HbdBkI4
https://youtu.be/sQ5qufalR98

Ifjúsági fiú 4x100 m-es váltófutás döntője
Ifjúsági leány 4x100 m-es váltófutás döntője

https://youtu.be/VlfFZHm4vCk
https://youtu.be/gVVGkuy3dlk

4x200 m-es férfi váltófutás döntője
4x200 m-es női váltófutás döntője

https://youtu.be/3-OtJJfxh8c
https://youtu.be/rxX7ACDkS6E

