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Tóth Anna ráfutása egy gátra       https://youtu.be/5vRssaHrvh8  

Kozák Luca ráfutása egy gátra       https://youtu.be/KHwf0OUItmg  

Varga Eszter ráfutása egy gátra       https://youtu.be/5Be4Ck-JxgA  

Tóth Anna ráfutása két gátra       https://youtu.be/K5Cje4T8L-8  

Varga Eszter ráfutása két gátra       https://youtu.be/m0jsYaedZW4  

 

Répási Petra ráfutása két gátra       https://youtu.be/_1eFwBRdEf0  

Nemes Rita ráfutása két gátra       https://youtu.be/Jpx7njbM4Nc  

100 m-es gátfutás első időelőfutam — hibás rajt     https://youtu.be/I2QZ-Zt-fKQ  

100 m-es gátfutás első időelőfutam — hibás rajt lassítva    https://youtu.be/mthOp8ru8vM  

Kerekes Gréta győzelme, Tóth Anna újabb csúcsa a 100 m-es gátfutás 1. időef-ban  https://youtu.be/b_zY76X6Blg  

 

Kozák Luca győztes futása a 100 m-es gátfutás második időelőfutamában  https://youtu.be/dyNgurMYn04  

Baji Balázs ráfutása egy gátra       https://youtu.be/3Sx_F48gSWw  

Szűcs Valdó ráfutása két gátra       https://youtu.be/Qvhn6SYWZ-o  

Bartalos Dávid ráfutása két gátra       https://youtu.be/P2Oku3nbgqk  

Szűcs Valdó győztes futása a 110 m-es gátfutás 1. időelőfutamában (13.58)  https://youtu.be/9l9Hra8haUE  

 

Dr. Baji Balázs futamgyőzelme a 110 m-es gátfutás második időelőfutamában  https://youtu.be/6298BCaKtek  

Kozák Luca győzelme a 100 m-es gátfutás döntőjében    https://youtu.be/05Q-0GeCkFw  

Szűcs Valdó győztes futása a 110 m-es gátfutás döntőjében    https://youtu.be/ShxlwWIZcY8  

Molnár Janka győztes futása a 400 m-es női síkfutásban    https://youtu.be/cLBCT2TzG-U  

Ajide Dávid és Pozsgai Dániel nagy csatája a 400 m-es síkfutás 1. időfutamában https://youtu.be/WXu5u-r-3PM  

 

Gödöllői hölgyek győzelme a 4x100 m-es váltófutásban    https://youtu.be/-rEB-RLQOA0  

Dr. Baji Balázs győzelemre vitte a BHSE férfi csapatát a 4x100 m-es váltófutásban https://youtu.be/oT5rlRj310g  

Szűcs Szabina 12,98 m-es győztes ugrása újabb egyéni csúcs is   https://youtu.be/459ba1xPolE  

Áts Viktória hármasugrása 1       https://youtu.be/MIPB0dOS840  

Hoffer Krisztina belépett ugrása       https://youtu.be/-k7yDh5D53Q  

 

Szűcs Szabina hármasugrása — a gerenda elöl     https://youtu.be/nM-QfHLFoKQ  

Nyisztor Petra hármasugrása 1       https://youtu.be/cpIIEfCX6bc  

Tarnóczy Virág hármasugrása 1       https://youtu.be/QLPW3SOTpoc  

Szabó Beatrix hármasugrása 1       https://youtu.be/0eJPVPs3XjE  

Hoffer Krisztina bronzérmes ugrása      https://youtu.be/UrlBcNDVOjc  

 

400 m-es női gátfutás - Molnár Janka és Mátó Sára nagy harca   https://youtu.be/RjCv2i4QXp0  

400 m-es férfi gátfutás - A Koroknai testvérek között dőlt el a győzelem   https://youtu.be/HgJhtdjbmmM  

Nguyen Anasztázia győztes ugrása       https://youtu.be/yrniQbJSJPE  

Lesti Diána első ugrása        https://youtu.be/bT3gdbrsS1M  

Szűcs Szabina távolugrása        https://youtu.be/pxInNSZshts  

 

Endrész Klaudia ugrása 1        https://youtu.be/_LLNEq_7EX0  

Farkas Petra ugrása 1        https://youtu.be/_3hkQxtS8d0  

Lesti Diána ugrása 2        https://youtu.be/0JYDVweMIk0  

Endrész Klaudia ugrása 2        https://youtu.be/iVcU1oilJVo  

Farkas Petra ugrása 2        https://youtu.be/VBbCBly7wNA  

 

Nguyen Anasztázia ugrása 2       https://youtu.be/FGUEza6r8SQ  

Lesti Diána ugrása 3        https://youtu.be/uZtfs4Iwmi8  

Nguyen Anasztázia ugrása 3       https://youtu.be/u-p0HFohFCk  

Endrész Klaudia ugrása 3        https://youtu.be/eaOOEh4h2Ic  

Endrész Klaudia ugrása 4                                   https://youtu.be/WxkQHqJRBVU  
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Farkas Petra ugrása 3        https://youtu.be/7eJ7jGTq25c  

Nemes Rita ugrása 1        https://youtu.be/RJ14DgXWUdw  

Krizsán Xénia ugrása        https://youtu.be/eV0_H2ELLRE  

Nemes Rita ugrása 2        https://youtu.be/T8t0GfCilyw  

Lesti Diána távolugrása 4        https://youtu.be/83iVd2_caHM  

 

Endrész Klaudia ugrása 5        https://youtu.be/fIyDObHfk2c  

Farkas Petra ugrása 3        https://youtu.be/EzPXFHehO2M  

Nguyen Anasztázia ugrása 3       https://youtu.be/uy69o3CiKnM  

 

200 m-es női síkfutás döntője — célegyenes     https://youtu.be/gRd3jt2Z-u8  

200 m-es férfi síkfutás döntője       https://youtu.be/RfIfypOQMl0  

 

Rivasz Martin ugrása 1        https://youtu.be/jles9RRlbdo  

Bartalos Dávid ugrása 1        https://youtu.be/43bmL1pLnBY  

Bánhidi Bence ugrása 1        https://youtu.be/WEh8Mfubln4  

Prekli Zoltán ugrása 1        https://youtu.be/x-9mSNWniog  

Szenderffy Dániel ugrása 1       https://youtu.be/IHoEuBRUZBI  

 

Galambos Tibor ugrása 1        https://youtu.be/Ppv0OmnI8wQ 

Iván Zsombor ugrása 1        https://youtu.be/4F_IzCxfHZg  

Rivasz Martin ugrása 2        https://youtu.be/IXpaY-ri6dw  

Bartalos Dávid ugrása 2        https://youtu.be/oePXIh5VeQQ  

Bánhidi Bence ugrása 2        https://youtu.be/pmCGXNpnPa4  

 

Prekli Zoltán ugrása 2        https://youtu.be/XjwFulWPx8Y  

Szenderffy Dániel ugrása 2       https://youtu.be/SkAjowL53o4  

Galambos Tibor ugrása 2        https://youtu.be/wYsHKcAyPyk  

Iván Zsombor ugrása 2        https://youtu.be/cwo0NDUMRHw  

 

Bartalos Dávid ugrása 2        https://youtu.be/qnVnjy7tUQo  

Galambos Tibor ugrása 3        https://youtu.be/lD0kAmvE0As  

 

 

 Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/D3xKxF7CiU9xWvzx5  

(Az elkövetkezendő napok alatt folyamatosan töltök fel mozgáselemző képeket) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7eJ7jGTq25c
https://youtu.be/RJ14DgXWUdw
https://youtu.be/eV0_H2ELLRE
https://youtu.be/T8t0GfCilyw
https://youtu.be/83iVd2_caHM
https://youtu.be/fIyDObHfk2c
https://youtu.be/EzPXFHehO2M
https://youtu.be/uy69o3CiKnM
https://youtu.be/gRd3jt2Z-u8
https://youtu.be/RfIfypOQMl0
https://youtu.be/jles9RRlbdo
https://youtu.be/43bmL1pLnBY
https://youtu.be/WEh8Mfubln4
https://youtu.be/x-9mSNWniog
https://youtu.be/IHoEuBRUZBI
https://youtu.be/Ppv0OmnI8wQ
https://youtu.be/4F_IzCxfHZg
https://youtu.be/IXpaY-ri6dw
https://youtu.be/oePXIh5VeQQ
https://youtu.be/pmCGXNpnPa4
https://youtu.be/XjwFulWPx8Y
https://youtu.be/SkAjowL53o4
https://youtu.be/wYsHKcAyPyk
https://youtu.be/cwo0NDUMRHw
https://youtu.be/qnVnjy7tUQo
https://youtu.be/lD0kAmvE0As
https://photos.app.goo.gl/D3xKxF7CiU9xWvzx5

