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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  

 

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  

 

  

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

 
 

2020. 09. 18-20. Tatabánya, Magyarország Újonc és Serdülő Atlétikai Bajnoksága 
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