
Magyarország Újonc és Serdülő Atlétikai Bajnoksága 

2020. 09. 18-20. Tatabánya 
  
80 m-es gátfutás újonc leány 1. ief.     https://youtu.be/MiHC7qdTl7E  

80 m-es gátfutás újonc leány 2. ief.     https://youtu.be/FvsciA0dIok  

80 m-es gátfutás újonc leány 3. ief.     https://youtu.be/EexYL5LxSGI  

80 m-es gátfutás újonc leány 4. ief     https://youtu.be/vb-IJ58-aE8  

80 m-es gátfutás újonc fiú 1. ief.     https://youtu.be/_lggzG6Nhys  

 

80 m-es gátfutás újonc fiú 2. ief     https://youtu.be/5z87mAcnpoM  

80 m-es gátfutás újonc fiú "B" döntő    https://youtu.be/Ga49rDk5Jko  

80 m-es gátfutás újonc fiú "A" döntő a 4. gáttól   https://youtu.be/nwkW2OspeSk  

80 m-es gátfutás újonc leány "B" döntő    https://youtu.be/ovwq3R6ynHg  

80 m-es gátfutás újonc leány "A" döntő (hibás rajt)  https://youtu.be/PCg72xfdQoY  

 
80 m-es gátfutás újonc leány "A" döntő    https://youtu.be/11JiMYM3IOU  

2000 m-es fiú síkfutás döntő első kör    https://youtu.be/_LJHCN8q6SU  

2000 m-es fiú síkfutás döntő utolsó előtti kör   https://youtu.be/6G1SVmJC9rQ  

2000 m-es síkfutás fiú döntő célba érkezések   https://youtu.be/ri-yBxqpuLo  

300 m-es fiú síkfutás első időfutam     https://youtu.be/s5IS3m53y70  

 

300 m-es fiú síkfutás második időfutam    https://youtu.be/9Ihd7FMYwrs  

300 m-es fiú síkfutás harmadik időfutam hibás rajt   https://youtu.be/2H1saZTZFWg  

300 m-es fiú síkfutás harmadik időfutam    https://youtu.be/fYiQWz9XARQ  

Szőke Hédi ugrása 1      https://youtu.be/oKvC2KeG7Bk  

Boczonádi Bora elugrása (0,25-ös lassított lejátszás javasolt)  https://youtu.be/HnQnHfYOFN8  

 

Szőke Hédi ugrása 2      https://youtu.be/cVST6ujmfBs  

Rózsahegyi Bori ugrása 1      https://youtu.be/SuAlKIObf54  

Boczonádi Bora ugrása      https://youtu.be/X7GF5XsftjM  

Szőke Hédi ugrása 3      https://youtu.be/fUF5IVE6gVY  

Boczonádi Bora ugrása szemből     https://youtu.be/tXp1LohGfRY  

 

300 m-es leány síkfutás első időfutama    https://youtu.be/nKBTcLlcrPY  

300 m-es leány síkfutás második időfutam    https://youtu.be/gQcHZVebEPQ  

300 m-es leány síkfutás harmadik időfutam    https://youtu.be/1AY6ql36zkg  

300 m-es leány síkfutás negyedik időfutam    https://youtu.be/OMfvSnUlu9w   
80 m-es síkfutás fiú 1. időelőfutam     https://youtu.be/S4fiVjI9Hv4  

 

80 m-es síkfutás fiú 2. időelőfutam     https://youtu.be/vNwTOyEx96A  

80 m-es síkfutás fiú 3. időelőfutam     https://youtu.be/veSVdjtjYec  

80 m-es síkfutás leány 1. időelőfutam (hibás rajt)   https://youtu.be/XaoOwNABIrs  

80 m-es síkfutás leány 1. időelőfutam    https://youtu.be/byGLM6YA5oE  

80 m-es síkfutás leány 2. időelőfutam    https://youtu.be/M8bOQaQScjo  

 

80 m-es síkfutás leány 3. időelőfutam    https://youtu.be/a5zjgA3fw90  

80 m-es síkfutás leány 4. időelőfutam    https://youtu.be/EV0s2fFHUNo  

100 m-es síkfutás fiú 1. időelőfutam    https://youtu.be/4t2AY3O_zOA  

100 m-es síkfutás fiú 2. időelőfutam    https://youtu.be/0KZ6PUCPq10  

100 m-es síkfutás fiú 3. időelőfutam    https://youtu.be/W-DdnDEuH24  

 

100 m-es síkfutás fiú 5. időelőfutam (hibás rajt)   https://youtu.be/Y-p5xVzavUU  

100 m-es síkfutás fiú 5. időelőfutam    https://youtu.be/fLpt_4WkPOk  

100 m-es síkfutás fiú 6. időelőfutam    https://youtu.be/UvgSyDgd_bE  

100 m-es síkfutás - leány 1. időelőfutam    https://youtu.be/F9e0feKaLd4  

100 m-es síkfutás - leány 2. időelőfutam    https://youtu.be/ahPSXu_L6Wg  

 

100 m-es síkfutás - leány 3. időelőfutam    https://youtu.be/Pp9esBTCK8Y  

100 m-es síkfutás - leány 4. időelőfutam    https://youtu.be/RYoKI4HrU68  

100 m-es síkfutás - leány 5. időelőfutam    https://youtu.be/lOOjaBype10  

100 m-es síkfutás - leány 6. időelőfutam (50 m-től)   https://youtu.be/H57Vubk2BUQ  

100 m-es síkfutás - leány 7. időelőfutam    https://youtu.be/4VQZoPueDRo  
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100 m-es síkfutás - leány 8. időelőfutam    https://youtu.be/Ke8sB1tx0mM  

100 m-es síkfutás - leány 9. időelőfutam    https://youtu.be/ZmwNcBr8pAM  

80 m-es síkfutás fiú "B" döntő     https://youtu.be/0WzTRdd5r_s  

80 m-es síkfutás fiú "A" döntő     https://youtu.be/teYxS52tz9k  

80 m-es síkfutás leány "B" döntő     https://youtu.be/Y6EtSeSiHqQ  

 

80 m-es síkfutás leány "A" döntő     https://youtu.be/UGFOxIX1dqM  

100 m-es síkfutás fiú "B" döntő     https://youtu.be/krQmZ_J6xNQ  

100 m-es síkfutás fiú "A" döntő     https://youtu.be/VnVIQcjPid8  

100 m-es síkfutás leány "B" döntő     https://youtu.be/HrfUs09N-wk  

100 m-es síkfutás leány "A" döntő     https://youtu.be/7ScPqJBX6X4  

 

300 m-es síkfutás serdülő leány 1. időfutam    https://youtu.be/DEMV69feLz0  

300 m-es síkfutás serdülő leány 2. időfutam    https://youtu.be/t7FCA3P7Muo  

300 m-es síkfutás serdülő leány 3. időfutam    https://youtu.be/qV8MpLQFd7w 

300 m-es síkfutás serdülő leány 4. időfutam    https://youtu.be/vPQ-7XbBxv8  

300 m-es síkfutás serdülő leány 5. időfutam    https://youtu.be/cFpgzMBAmzU  

 

300 m-es síkfutás serdülő leány 6. időfutam    https://youtu.be/6syWiI1dbuY  

300 m-es síkfutás serdülő leány 7. időfutam    https://youtu.be/2oODj5Aip88  

300 m-es síkfutás serdülő leány 8. időfutam    https://youtu.be/x7zIDRd4J4E  

300 m-es síkfutás serdülő leány 9. időfutam    https://youtu.be/7gR0xBIoGCo  

300 m-es síkfutás serdülő leány 10. időfutam   https://youtu.be/CzBJ5_ds-78  

 

Ballai Júlia bronzérmet érő ugrása     https://youtu.be/YKCE2IZrR6M  

3000 m-es gyaloglás újonc és serdülő leány (2. kör célegyenes) https://youtu.be/xr9xCHbTBr8  

4x100m-es leány váltófutás 1. időfutam    https://youtu.be/ThU-JQmf85g  

4x100m-es leány váltófutás 1. időfutam 1. váltás   https://youtu.be/EXp2Yr1r-j8  

4x100m-es leány váltófutás 1. időfutam 2. váltás   https://youtu.be/ZmoJhUbt734  

 

4x100m-es leány váltófutás 1. időfutam 3. váltás   https://youtu.be/8mULBrrL3fw  

4x100m-es leány váltófutás 2. időfutam    https://youtu.be/YxsyO068YKU  

4x100m-es leány váltófutás 2. időelőfutam 1. váltás   https://youtu.be/eCy7usi9wJo  

4x100m-es leány váltófutás 2. időelőfutam 2. váltás   https://youtu.be/f7jgUxXWJ6Q  

4x100m-es leány váltófutás 2. időelőfutam 3. váltás   https://youtu.be/OktWEAr0dW8  

 

4x100m-es leány váltófutás 3. időfutam    https://youtu.be/eLrui4B0SrY  

4x100m-es leány váltófutás 3. időfutam 1. váltás   https://youtu.be/OI_A_al2mWU  

4x100m-es leány váltófutás 3. időfutam 2. váltás   https://youtu.be/pRNV0PlC3jQ  

4x100m-es leány váltófutás 3. időfutam 3. váltás 

4x100m-es fiú váltófutás 1. időfutam    https://youtu.be/TopAT5rSOhk  

 

4x100m-es fiú váltófutás 1. időfutam 1. váltás   https://youtu.be/4HyCm_tNTs8  

4x100m-es fiú váltófutás 1. időfutam 2. váltás   https://youtu.be/dAkCrWVr2Bg  

4x100m-es fiú váltófutás 1. időfutam 3. váltás   https://youtu.be/gGKyJh7lVkc  

4x100m-es fiú váltófutás 2. időfutam    https://youtu.be/iz_xAPGtVVo  

4x100m-es fiú váltófutás 2. időfutam 1. váltás   https://youtu.be/GhArR1Qubbw  

 

4x100m-es fiú váltófutás 2. időfutam 2. váltás   https://youtu.be/fK56bvirp2M  

4x100m-es fiú váltófutás 2. időfutam 3. váltás   https://youtu.be/SuIheV5KydU  

80 m-es gátfutás serdülő leány 1. időelőfutam   https://youtu.be/o_hmfNA9ZVk  

80 m-es gátfutás serdülő leány 2. időelőfutam   https://youtu.be/IT2MBCV-Das  

80 m-es gátfutás serdülő leány 3. időelőfutam   https://youtu.be/N7Hr2PyhZzo  

 

80 m-es gátfutás serdülő leány 4. időelőfutam   https://youtu.be/3nLxzYZjYA4  

80 m-es gátfutás serdülő leány 5. időelőfutam   https://youtu.be/mzpC6xpiQIM  

100 m-es gátfutás előfutam     https://youtu.be/_RTsO8IqPns  

Löw Gábor sikeres kísérlete az 1,80 m-en    https://youtu.be/iKT70Voi8jM  

Karkis Máté biztató kísérlete az 1,83 m-en    https://youtu.be/iDD_45nPydo  

 

Karkis Máté sikeresen átjut az 1,83-as léc felett   https://youtu.be/xvcRHNMuKnk  

Löw Gábor sikertelen kísérlete az 1,83 m-en   https://youtu.be/XmYsZbGUFDg 

80 m-es gátfutás serdülő leány "B" döntő    https://youtu.be/1KJdbfSafPA  

80 m-es gátfutás serdülő leány "A" döntő    https://youtu.be/xEr4j21KHlw 

100 m-es gátfutás döntője      https://youtu.be/thQhSKecskU  
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800 m-es fiú síkfutás 4. időfutam célba érkezése   https://youtu.be/RQiDx9oy2bE  

3000 m-es fiú síkfutás első 200 métere    https://youtu.be/cFRq_8BxXbM  

300 m-es gátfutás leány 1. időfutam    https://youtu.be/GRj-bNCpx5E  

300 m-es gátfutás leány 2. időfutam    https://youtu.be/ou101Bow2jY  

300 m-es gátfutás leány 3. időfutam    https://youtu.be/xtreyM05QXg  

 

300 m-es gátfutás leány 4 időfutam     https://youtu.be/Tc63OsXz26w  

300 m-es gátfutás leány 5 időfutam     https://youtu.be/M4lyHFk5aMA  

300 m-es gátfutás fiú 1. időfutam     https://youtu.be/JYguHvPidWA  

300 m-es gátfutás fiú 2. időfutam     https://youtu.be/-9ojvPONK9c  

Éva Viktória első ugrása      https://youtu.be/6jvxpimdMnQ  

 

Francisco-Lucas Laura ugrása 1     https://youtu.be/phGEAHTvRr4  

Leány távolugrás 1      https://youtu.be/TkIM8UEVdGU  

Antal Hanga ugrása 1      https://youtu.be/cCXHXbFjDOU  

Vrabecz Anna távolugrás 1     https://youtu.be/QxSQBCf9Xa4  

Lakos Dóra ugrása 1      https://youtu.be/YK5v75h6xYk  

 

Kriszt Sarolta Mária ugrása 1     https://youtu.be/3er44Flc1qE  

Komlósi Panni ugrása 1      https://youtu.be/r8FhlzA9nys  

Bakter Fanni Panka ugrása 1     https://youtu.be/RDVJJAI2Dho  

Leány távolugrás 3      https://youtu.be/xURjR7Kjwdo  

Lőkös Dóra ugrása      https://youtu.be/tCU2IPr1rm4  

 

Rendes Hanna ugrása      https://youtu.be/wWexznYh06g  

Éva Viktória második ugrása     https://youtu.be/o5G0-AzmMH4  

Kriszt Sarolta Mária ugrása 2     https://youtu.be/LfToLDBhkvI  

Komlósi Panni ugrása 2      https://youtu.be/oZ9ycdNQ-cE  

Éva Viktória harmadik ugrása     https://youtu.be/PZ1zCqOLpMk  

 

Leány távolugrás 4      https://youtu.be/c3lVC9-rOEY  

Vrabecz Anna ugrása 2      https://youtu.be/j71EfTwtCeo  

Lakos Dóra ugrása 2      https://youtu.be/hzpwfFF5A2Q  

Kriszt Sarolta Mária ugrása 3     https://youtu.be/wJ0RV-JUVvA  

Komlósi Panni ugrása 3      https://youtu.be/wfc-eodno58  

 

Francisco-Lucas Laura ugrása 2     https://youtu.be/CJRTP2JIWbA  

Lakos Dóra ugrása 2      https://youtu.be/KJLxRNK3sIE 

Leány távolugrás 9      https://youtu.be/CbzBInkji1U  

Komlósi Panni ugrása 4      https://youtu.be/DyeRzFdpiPM  

Besenyődi Petra ugrása 1      https://youtu.be/-3qm2iWN5Nw  

 

Francisco-Lucas Laura ugrása 3     https://youtu.be/1MXp_vSesWo  

Kriszt Sarolta Mária ugrása 4     https://youtu.be/Y_RVnc7y9Wo  

Lakos Dóra ugrása 3      https://youtu.be/8tilQ9xEwOc  

Vrabecz Anna ugrása 4      https://youtu.be/4OAr0O6nbuY  

Komlósi Panni ugrása 5      https://youtu.be/vGBjtL7FS-s  

 

Bakter Fanni Panka ugrása 2     https://youtu.be/VFEASk1udnQ  

Besenyődi Petra ugrása 2      https://youtu.be/9R7vTq_WGvE  

Francisco-Lucas Laura ugrása 4     https://youtu.be/pfUUo-2aNdU  

Kriszt Sarolta Mária ugrása 5     https://youtu.be/YDOtiSuv5qk  

Kalmár Alíz Dorottya ugrása     https://youtu.be/LWL6JbsD5K4  

 

Lakos Dóra ugrása 4      https://youtu.be/_FhVcesJb0I  

Vrabecz Anna ugrása 5      https://youtu.be/albj2gYhjcU  

Komlósi Panni ugrása 6      https://youtu.be/bXdEjJyCD68  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 1    https://youtu.be/_DZDnVlQ11M  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 2    https://youtu.be/utd1MQU4X10  

 

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 3    https://youtu.be/Valy417ZpQs  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 4    https://youtu.be/Nh8nAy6yi44  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 5    https://youtu.be/fJvGmJO2150  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 6    https://youtu.be/rDIuLdJH960  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 7    https://youtu.be/APQjtORck1s  
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https://youtu.be/xURjR7Kjwdo
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https://youtu.be/PZ1zCqOLpMk
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https://youtu.be/CJRTP2JIWbA
https://youtu.be/KJLxRNK3sIE
https://youtu.be/CbzBInkji1U
https://youtu.be/DyeRzFdpiPM
https://youtu.be/-3qm2iWN5Nw
https://youtu.be/1MXp_vSesWo
https://youtu.be/Y_RVnc7y9Wo
https://youtu.be/8tilQ9xEwOc
https://youtu.be/4OAr0O6nbuY
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Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 8    https://youtu.be/BxxvBXoSqJs  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 9    https://youtu.be/0FwudD9vefo  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 10    https://youtu.be/fNWn3bUQKcM  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 11    https://youtu.be/ROQcQnY5aqQ  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 12    https://youtu.be/o2IEPZ7Hw9k  

 

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 13    https://youtu.be/N5fXwMna_2s  

Fiú serdülő diszkoszvetés első csoport 14    https://youtu.be/U-1MsJRR53g  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 1  https://youtu.be/RO2ZSqk1kWw  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 2  https://youtu.be/JLcdCaOzy3c  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 3  https://youtu.be/HsjhPp4eYjU  

 

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 4  https://youtu.be/n599PUbG9uY  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 5  https://youtu.be/1l7GCuLZasQ  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 6  https://youtu.be/QeCiUlBxnJ8  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 7  https://youtu.be/hboPiJgIJ48  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 8  https://youtu.be/F1qb1zcLGfs  

 

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 9  https://youtu.be/uBRkFwsr4kI  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 10  https://youtu.be/PYs6j-_31ZE  

Fiú serdülő diszkoszvetés 2. csoport bemelegítő dobások 11  https://youtu.be/Nf9BQBxRaPQ  

Horváth Máté Barnabás ugrása 1     https://youtu.be/DX4SKdkN3k8  

Nagy Levente ugrása1      https://youtu.be/MFr5Zx5NdR4  

 

Fiú távolugrás 1       https://youtu.be/0P9TYFwOrBA  

Varga Barnabás ugrása 1      https://youtu.be/uCeOe9xaN7k  

Fiú távolugrás 2       https://youtu.be/grwVbHu0HYU  

Szmolár Levente Bendegúz ugrása 1    https://youtu.be/LNtdxqKQHx4  

Horváth Máté Barnabás ugrása 2     https://youtu.be/UTuY9zEF5-U  

 

Lawson Richárd Hanh ugrása 1     https://youtu.be/8_O-x7cifhw  

Nagy Levente ugrása 2      https://youtu.be/k1WcrH05acg  

Fülöp Richárd ugrása 1      https://youtu.be/OT9NETcZFZU  

Kiss Mátyás ugrása 1      https://youtu.be/8jGQwTVwmN8  

Lawson Richárd Hanh ugrása 2     https://youtu.be/72jIc8PtKJI  

 

Farkas Zoltán ugrása 1      https://youtu.be/zGDLiDkVgQk  

Szmolár Levente Bendegúz ugrása 2    https://youtu.be/23E2xNsvpb0  

Nagy Levente ugrása 3      https://youtu.be/Micnc4TYusk  

Farkas Zoltán ugrása 2      https://youtu.be/D9afoPqVLGQ  

Lawson Richárd Hanh ugrása 3     https://youtu.be/oCXahyStA40  

 

Horváth Máté Barnabás ugrása 3     https://youtu.be/mUXgWOm1OX8 

Trenka Ádám ugrása 1      https://youtu.be/BxuvDu8WFek  

Farkas Zoltán ugrása 3      https://youtu.be/3s_Mnk55yxc  

Fülöp Richárd ugrása 2      https://youtu.be/8pK68zOmw7c  

Lawson Richárd Hanh ugrása 4     https://youtu.be/P8-kFzSuxY8  

 

Horváth Máté Barnabás ugrása 4     https://youtu.be/oMtARgAZ7Ow  

Fiú távolugrás 3       https://youtu.be/xpdgp11Fnw4  

Szmolár Levente Bendegúz 3     https://youtu.be/tO8h4dzRhYE  

Farkas Zoltán ugrása 4      https://youtu.be/b5kz4oFRXIQ  

Fülöp Richárd ugrása 3      https://youtu.be/WigBBNH22Gw  

 

Lawson Richárd Hanh 4      https://youtu.be/GnE1d5ItUzw   

Horváth Máté Barnabás ugrása 5     https://youtu.be/1Eq3j921bLw  

Trenka Ádám ugrása 2      https://youtu.be/ayQLJtocydA  

Távolugrás újonc leány 1      https://youtu.be/hfpaW67JFR4  

Távolugrás újonc leány 2      https://youtu.be/fJTz23T4o0o  

Távolugrás újonc leány 3      https://youtu.be/rOtv7-jJMbk  

                            211 videó 
        

Fényképalbum elérhetősége: https://photos.app.goo.gl/3TGEiZaRS3wmiEXk8  283 fénykép 
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