
U23 Európa - bajnokság 

2019.07.11-14.  Gävle /SWE 

 

Bajnok Eszti átmozgató edzése 1     https://youtu.be/yDGpbzWhaeA 

Bajnok Eszti átmozgató edzése 2     https://youtu.be/Mr1JKmkFgzc 

 

Szabó Dániel futása a 100 m-es síkfutás első körében  https://youtu.be/gdxBr_5gwng 

Szabó Dániel futása a 100 m-es síkfutás első körében — lassítva https://youtu.be/KQ_hVPPAAtY 

Kéri Bettina futása a 100 m-es síkfutás első körében   https://youtu.be/AWN7yP-qsUU 

Kéri Bettina futása a 100 m-es síkfutás első körében (lassítva) https://youtu.be/Tzfba1munig 

 

Farkas Petra futása a 100 m-es síkfutás első körében   https://youtu.be/wpzbwOBptr8 

Farkas Petra futása a 100 m.es síkfutás első körében (lassítva) https://youtu.be/6aXRTsrYOkc 

Hajdú Lotti futása a 100 m-es síkfutás első körében   https://youtu.be/J7_dUMg8d3E 

Hajdú Lotti futása a 100 m-es síkfutás első körében (lassítva)  https://youtu.be/Im1DXt0OzAs 

 

Edőcs Fanni futása a 100 m-es gátfutás első körében   https://youtu.be/eVDVa9WQqo8 

Edőcs Fanni futása a 100 m-s gátfutás első körében — lassítva https://youtu.be/LDqWhpdAgNI  

Sorok Klaudia futása a 100 m-es gátfutás első körében  https://youtu.be/lWNlDUdUtMs 

Sorok Klaudia futása a 100 m-es gátfutás első körében (lassítva) https://youtu.be/sEEjljXJ6nc 

Sorok Klaudia futása a kivetítőn     https://youtu.be/sPiphEC6-UE 

 

Rajtolás a bemelegítő csarnokban     https://youtu.be/F3SpGK3uOrU 

Rajtolás a bemelegítő csarnokban — lassítva   https://youtu.be/R2hRSCtIicg 

100 m es férfi síkfutás elődöntő rajtja 1    https://youtu.be/Zsj2-k9Wi3I 

100 m es férfi síkfutás elődöntő rajtja 1 — lassítva   https://youtu.be/khLEe6zf6MA 

100 m es férfi síkfutás elődöntő rajtja 2    https://youtu.be/9tWLMNCpw3A 

100 m es férfi síkfutás elődöntő rajtja 2 — lassítva   https://youtu.be/l_3Cjiauzxk 

100 m es női síkfutás elődöntő rajtja    https://youtu.be/UqidkcPZ5Ow   

100 m es női síkfutás elődöntő rajtja — lassítva   https://youtu.be/--nPF7195nE 

 

Bajnok Eszter biztonsági, döntőt jelentő ugrása   https://youtu.be/DZs82LksduU 

Bajnok Eszter biztonsági, döntőt jelentő ugrása — lassítva  https://youtu.be/Eu-m34tIU6U 

 

Varga Balázs bemelegítő forgása 1     https://youtu.be/ccFcxvuxwRs 

Rába Dániel bemelegítő forgása 1     https://youtu.be/802cFhD066E 

Halász Bence bemelegítő forgása 1     https://youtu.be/Sb9zVb6aICo 

Rába Dániel bemelegítő forgása 2     https://youtu.be/oyr8GROp3oE 

Halász Bence bemelegítő forgása 2     https://youtu.be/-qmMfaXkM54 

Varga Balázs bemelegítő forgása 2     https://youtu.be/Btz1bx-twEQ 

Halász Bence bemelegítő forgása 3     https://youtu.be/ojt0R_WBv1Q 

Halász Bence bemelegítő előlengetése    https://youtu.be/lrE60hxUe8U 

 

Tóth Rebeka második és harmadik gátja    https://youtu.be/na7Zy0pRp6o 

Tóth Rebeka 400 m gátfutása — utolsó 150 méter   https://youtu.be/VGHpIYx8Hq0 

Varga Dániel — ráfutás egy gátra     https://youtu.be/GKoLv1xdCtM 

Varga Dániel 400 m-es gátfutása — első 4 gátja   https://youtu.be/eR_rmgKrnTY 

Varga Dániel 400 m-es gátfutása — utolsó 150 méter  https://youtu.be/zYko7uPNSWI 

 

Renner Luca sikertelen kísérlete a 178 cm-en   https://youtu.be/a29TXlRcHSU 

Rába Dániel bemelegítő dobása     https://youtu.be/ugdypLWrPM4 

Varga Balázs bemelegítő dobása     https://youtu.be/aCGeZ4lK2Hg 

Halász Bence bemelegítő dobása     https://youtu.be/fXGBik3Wfds 

 
Halász Bence bemelegítő dobása — kb. 76,5 m   https://youtu.be/9reED2OQyFk 

Varga Balázs első selejtező dobása — 67,71 m   https://youtu.be/UiD6B4zoSwU 

Halász Bence első selejtező dobása — 73,49 m   https://youtu.be/q9SlbX3NDf8 

Rába Dániel első selejtező dobása — 70,81 m   https://youtu.be/NoMoQrwwwC8 

Varga Balázs második selejtező dobása — X   https://youtu.be/XsURgKKJC2g 

Varga Balázs harmadik selejtező dobása — 67,34 m   https://youtu.be/3wRRipEwkEM  
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Sorok Klaudia futása az elődöntőben    https://youtu.be/ymN7ql4e0hY 

Sorok Klaudia futása az elődöntőben — lassítva   https://youtu.be/zybbuwRdMFk 

Sorok Klaudia futása a kivetítőn     https://youtu.be/qkmFQ2hq8qg 

 

110 m-es gátfutás első elődöntője     https://youtu.be/07MGu9LhN9U 

Eszes Dániel alálendítése a negyedik gáton    https://youtu.be/LOAcKTMwhrw 

Szeles Bálint ráfutása két gátra     https://youtu.be/UluoXZZINVU 

Szeles Bálint futása a 110 m-es gátfutás 3. elődöntőjében  https://youtu.be/jTMzKuViH80 

 

Amaury GOLITIN térdelő rajtja a bemelegítő csarnokban  https://youtu.be/ttj4bd-oIIo 

 

Bajnok Eszter bemelegítő ugrása 1     https://youtu.be/dhs_Zl4090U 

Bajnok Eszter bemelegítő ugrása 1 — lassítva   https://youtu.be/8WBeixSf56w 

Bajnok Eszter bemelegítő ugrása 2     https://youtu.be/gQ2_V5Cbg4E 

Bajnok Eszter bemelegítő ugrása 2 — lassítva   https://youtu.be/KrGdgwqRhIg 

 

Bajnok Eszter első ugrása - 12,72 m    https://youtu.be/LWiUcWzr1U4 

Bajnok Eszter első ugrása - 12,72 m — lassítva   https://youtu.be/goVa6g2jtjE 

Bajnok Eszter második ugrása - 12,93 m    https://youtu.be/SNO0lUiuvJk 

Bajnok Eszter második ugrása - 12,93 — lassítva   https://youtu.be/PezJifkyI9U 

Bajnok Eszter harmadik, belépett ugrása    https://youtu.be/Nd3eDc6fbpQ 

Bajnok Eszter harmadik, belépett ugrása — lassítva   https://youtu.be/G96xYnsoVTA 

 

Farkas Petra első ugrása - 6,39 m     https://youtu.be/SWsjQox0Zgo 

Farkas Petra első ugrása - 6,39 m — lassítva   https://youtu.be/7UitfS9Jg1Y 

Lesti Diána első ugrása – belépett     https://youtu.be/H2zTK2acbf8  

Lesti Diána első ugrása - belépett — lassítva   https://youtu.be/gdiA1vubZLc 

 

Farkas Petra második ugrása - 6,38 m    https://youtu.be/Rl_X4JVIPb4 

Farkas Petra második ugrása - 6,38 m — lassítva   https://youtu.be/JX9H11y-1_o 

Lesti Diána második ugrása - 5,79 m    https://youtu.be/GSMqoLrNQCU 

Lesti Diána második ugrása - 5,79 m — lassítva   https://youtu.be/gwn_qUIQTO0  

 

Farkas Petra harmadik ugrása - 6,36 m    https://youtu.be/NZKPaAU4PfU 

Farkas Petra harmadik ugrása - 6,36 m — lassítva   https://youtu.be/LtnAyslOXnU 

Lesti Diána harmadik ugrása - 6,05 m    https://youtu.be/fBWJnLp0PRM 

Lesti Diána harmadik ugrása - 6,05 m — lassítva   https://youtu.be/KI5rd3aIEIE  

 

Varga Balázs első dobása — 62,41 m    https://youtu.be/HAPctNDGhqg 

Varga Balázs első dobása — 62,41 m (lassítva)   https://youtu.be/8iULYStt-iA 

Halász Bence első dobása — 74,14 m    https://youtu.be/AYCxzra2Nk4 

Halász Bence első dobása — 74,14 m (lassítva)   https://youtu.be/nVRuFCFgPyI 

Rába Dániel első dobása — 67,34 m    https://youtu.be/lyC5ZVmfvOw 

Rába Dániel első dobása — 67,34 m (lassítva)   https://youtu.be/fTUXI7AZ6Q8 

 

Varga Balázs második dobása — 66,41 m    https://youtu.be/ICGBVNB6dPw 

Varga Balázs második dobása — 66,41 m (lassítva)   https://youtu.be/nN7ZrOvEFuQ 

Halász Bence második dobása — 68,97 m    https://youtu.be/AMrKTYjeHWI 

Halász Bence második dobása — 68,97 m (lassítva)   https://youtu.be/tw0WZjTWlYk 

Rába Dániel második dobása — 70,03 m    https://youtu.be/G_HL3v7hNKs 

Rába Dániel második dobása — 70,03 m (lassítva)   https://youtu.be/QNOq9Rxub6g  

 

Varga Balázs harmadik dobása — 64,71 m    https://youtu.be/xm-2jK-AzUg 

Varga Balázs harmadik dobása — 64,71 m lassítva   https://youtu.be/EpINBkRW0X8 

Halász Bence harmadik dobása — 73,02 m    https://youtu.be/CafxedWzALI 

Halász Bence harmadik dobása — 73,02 m lassítva   https://youtu.be/VdEuOo3Pk8o 

Rába Dániel harmadik dobása — X    https://youtu.be/SjR2kv7s9sc 

Rába Dániel harmadik dobása — X lassítva    https://youtu.be/zBCBZT56Jao 
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Rába Dániel negyedik dobása — X    https://youtu.be/Lr3tFKhdjII 

Rába Dániel negyedik dobása — X lassítva   https://youtu.be/Uu6Wl524iUI 

Halász Bence negyedik dobása — 70,54 m   https://youtu.be/7VjbIW8DR58 

Halász Bence negyedik dobása — 70,54 m lassítva  https://youtu.be/VQ-Z2YhqLVE 

Halász Bence ötödik dobása — X    https://youtu.be/eEr_xG1im_Y 

Halász Bence ötödik dobása — X lassítva   https://youtu.be/0y18ALID_OI 

 

Rába Dániel hatodik dobása — 70,62   https://youtu.be/55kfgpAFrvw 

Rába Dániel hatodik dobása — 70,62 lassítva  https://youtu.be/bqPmGbUFjB0 

Halász Bence hatodik dobása — X    https://youtu.be/q8dF6zZDeLE 

Halász Bence hatodik dobása — X lassítva   https://youtu.be/miwpfeRAHh8 

 

Női 3000 m-es akadályfutás döntője — első vizesárok vétele  https://youtu.be/Sm3vQpJUDPw 

Női 3000 m-es akadályfutás döntője — első vizesárok vétele (lassítva) https://youtu.be/-mzN8foD1aE 

 

Utánpótlásedzők figyelmébe — felső botátadás gyakorlása 1  https://youtu.be/8FIfwOgM7t8 

Utánpótlásedzők figyelmébe — felső botátadás gyakorlása 1 (lassítva) https://youtu.be/l8qPGku4gtQ 

Utánpótlásedzők figyelmébe — felső botátadás gyakorlása 2  https://youtu.be/rWTfw5rbKhE 

Utánpótlásedzők figyelmébe — felső botátadás gyakorlása 2 (lassítva) https://youtu.be/qG_lSGnGQqk 

 

Csóti Jusztina és Hajdú Lotti bemelegítő váltása  https://youtu.be/JmzIn_N6Ddk 

Kéri Bettina és Sorok Klaudia bemelegítő váltása  https://youtu.be/wQhVG-Maogk 

 
Farkas Petra a távolugrás döntőjében 1   https://youtu.be/5r9AtSM5rLY 

Farkas Petra a távolugrás döntőjében 1 — lassítva  https://youtu.be/OC3paNBv9YI 

 

Farkas Petra a távolugrás döntőjében 2   https://youtu.be/vQuW_bmrdgw 

Farkas Petra a távolugrás döntőjében 2 — lassítva  https://youtu.be/9wZ85HvwVGE 

 

Farkas Petra a távolugrás döntőjében 3   https://youtu.be/vCR12rY60ng 

Farkas Petra a távolugrás döntőjében 3 — lassítva  https://youtu.be/mn35TVu5WIA 

 

Farkas Petra a távolugrás döntőjében 4   https://youtu.be/LkBuKAldWWQ 

Farkas Petra a távolugrás döntőjében 4 — lassítva  https://youtu.be/ZsKNOCdehqc   

 

 

Fotóalbum:  https://photos.app.goo.gl/ZQPESQ1mTeo7SaJa7 348 fénykép  
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