
2020.01.25. Pozsony, V4-Olimpijske Nadeje Vysehradskej Skupiny 

 

 
60 m-es ifjúsági fiú gátfutás első kör 1. időfutam   https://youtu.be/l0HUWrLEtjY  

60 m-es ifjúsági fiú gátfutás második időelőfutam   https://youtu.be/f7Wl1VxLAss  

Nyilasi Diána 60 m-es síkfutása     https://youtu.be/Us09sFIDylU  

60 m-es síkfutás ifjúsági fiú első kör első időfutam   https://youtu.be/oK9FAmXWo8o  

60 m-es síkfutás ifjúsági fiú első kör 3. időfutam   https://youtu.be/hT1MEnzo_mQ  

 

Fekete Júlia távolugrása      https://youtu.be/SVlEUNJjSpo  

Nyilasi Diána távolugrása      https://youtu.be/GkprFcaonfU  

300 m-es férfi síkfutás első időfutama    https://youtu.be/PKzPLg2cQco  

300 m-es férfi síkfutás második időfutama 2. kanyarfutás  https://youtu.be/n12_Fz6675M  

 

 

 

 

2020.01.26. (de.) Pozsony, Žiacky Elán predprogram 

 

 
Standi Laura — 60 m gátfutás serdülő döntő   https://youtu.be/66D3Y5yr5iI  

Földi Gergő és Sánta Balázs 300 m-es futása   https://youtu.be/-2VkzsgR5Hg  

 

 

 

2020.01.26. (du.) Pozsony, ELÁN  INDOOR  MEETING 
 

 

Répási Petra bemelegítése gátfutásra    https://youtu.be/1C5GuWsFIPU  

Sorok Klaudia bemelegítése gátfutásra    https://youtu.be/lO03eiBNxgA  

Répási Petra ráfutása két gátra     https://youtu.be/9xqRopsa8Ms  

 

Sorok Klaudia ráfutása egy gátra     https://youtu.be/ncemRkYq36Y  

Sorok Klaudia ráfutása két gátra     https://youtu.be/Y9CwkDhzL8A  

Sorok Klaudia ráfutása három gátra    https://youtu.be/R4XQPdmdmZY  

Répási Petra ráfutása három gátra     https://youtu.be/aknOfedDV10 

60 m-es női gátfutás első időelőfutama 3. gáttól   https://youtu.be/Z0EgGZixMWk  

 

60 m-es női gátfutás második időelőfutama    https://youtu.be/OQy0HdEKcnc  

60 m-es férfi gátfutás első időelőfutama    https://youtu.be/vptbURlmpug  

60 m-es férfi síkfutás második időelőfutama   https://youtu.be/iD5mFzyLWrg  

60 m-es férfi síkfutás második időelőfutama — lassítva  https://youtu.be/zDbAtjP1Tuk 

Répási Petra ráfutása egy gátra     https://youtu.be/xExeZq5uHss  

 

Sorok Klaudia ráfutása két gátra     https://youtu.be/fnPKOo4s0tE  

Edőcs Fanni ráfutása két gátra     https://youtu.be/iD1NEuDmkZ8  

Répási Petra ráfutása két gátra     https://youtu.be/kYZOIE-Qd_o  

Sorok Klaudia ráfutása két gátra     https://youtu.be/LRhhSVzFo-Y  

Sorok Klaudia II. a 60 m-es gátfutás „A” döntőjében   https://youtu.be/RTHWWge822A  

 

Sorok Klaudia II. a 60 m-es gátfutás „A” döntőjében — lassítva https://youtu.be/cHlEUliG25U  

Répási Petra I. a 60 m-es gátfutás „B” döntőjében   https://youtu.be/Yz-8Tdlj5U8  

Répási Petra I. a 60 m-es gátfutás „B” döntőjében — lassítva  https://youtu.be/JOeRU8ufoB4  

Szűcs Valdó bemelegítése a gátfutásra    https://youtu.be/GLJKT1tsB7U  

Szűcs Valdó győzelme a 60 m-es gátfutás „A” döntőjében  https://youtu.be/tTNpfO3UPH0  

 

Szűcs Valdó I. a 60 m-es gátfutás „A” döntőjében — lassítva  https://youtu.be/OTV_q1z2TRg  

Csóti Jusztina a 60 m-es síkfutás „A” döntőjében   https://youtu.be/-FY_XvlS5cU  

Csóti Jusztina a 60 m-es síkfutás A döntőjében — lassítva  https://youtu.be/N0vT0ke6sEk  

60 m-es férfi síkfutás „A” döntője     https://youtu.be/3H60qKCAZ6A  

60 m-es férfi síkfutás „A” döntője — lassítva   https://youtu.be/oBSSM4yPnbs  
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