
2020. első negyedévben feltöltött videók 
György Lengyák - YouTube 

 

01.11. Bécs 

Fekete Júlia 200 m-es futamgyőzelme Bécsben   https://youtu.be/qpDRy63Mqms  

 

01.15. Szombathely – edzés 

 

Standi Laura gátfutás bemelegítése     https://youtu.be/tRGp6yertsI 

Ugróczky Nóra gátfutás bemelegítése    https://youtu.be/1_-cls8BlcU 

Varga Eszter gátfutás bemelegítése     https://youtu.be/l9gOggcmY_g 

Varga Eszter gátfutás bemelegítése — lassítva   https://youtu.be/BPDiRXDQq1U 

Boda Boldizsár — futóiskola gyakorlat boka gumival  https://youtu.be/kCYOKx7dTAg 

 

2020.01.18. WLV-NÖLV-BLV Hallen MS & Int. Meeting 

 

60 m-es síkfutás U18 fiú 2. időelőfutam    https://youtu.be/eTm72tiL4ug   

60 m-es síkfutás U18 fiú 2. időelőfutam — lassítva   https://youtu.be/06QqzS7JJ44   

60 m-es síkfutás U18 fiú 3. időelőfutam    https://youtu.be/rB9A9ikijwQ  

60 m-es síkfutás U18 fiú 3. időelőfutam — lassítva   https://youtu.be/voKGYLccESo  

 

Barbalics Bálint próbarajtja — lassítva    https://youtu.be/_6kKoFy1C9g  

60 m-es síkfutás U18 fiú 5. időelőfutam    https://youtu.be/YTBguEvrplw  

60 m-es síkfutás U18 fiú 5. időelőfutam — lassítva   https://youtu.be/rvc5rovcy88  

Boda Boldizsár próbarajtja lassítva     https://youtu.be/8Inlr_oGwpQ  

60 m-es síkfutás férfi időelőfutam     https://youtu.be/sTq0Scmu-zs 

 

60 m-es síkfutás férfi időelőfutam – lassítva    https://youtu.be/jlVPoitb_MM  

Papp Bence 60 m-es síkfutása     https://youtu.be/OnKdcWvpLOw  

Papp Bence 60 m-es síkfutása – lassítva    https://youtu.be/daECbU7gCoI  

60 m-es férfi síkfutás „B” döntő     https://youtu.be/Mau-jyDEvn0  

60 m-es síkfutás „B” döntő – lassítva    https://youtu.be/HyZQjeeNnJI  

 

60 m-es síkfutás „A” döntő     https://youtu.be/9m-o7q2-yyI  

60 m-es síkfutás „A” döntő – lassítva    https://youtu.be/8yiiDbIquU0  

60 m-es síkfutás U18 „B” döntő     https://youtu.be/h2Aa7-zYQFU  

60 m-es síkfutás U18 „B” döntő – lassítva    https://youtu.be/Tybr_8zqbyc  

 

60 m-es síkfutás U18 fiú „A” döntője    https://youtu.be/TOFuX_lX_Bs  

60 m-es U18 fiú síkfutás „A” döntője – lassítva   https://youtu.be/uOWsCzbetUI  

60 m-es női gátfutás időfutama     https://youtu.be/LGU9ZOUSrFg  

60 m-es női gátfutás időfutama – lassítva    https://youtu.be/jrw5ZWXTnOM  

 

Nyilasi Dorina sikeres kísérlete a 2.50 m-en    https://youtu.be/GWu_Gj26dzs 

Nyilasi Dorina sikeres kísérlete a 2.60 m-en    https://youtu.be/qR9LJljtCdo  

U18 leány 200 m-es síkfutás időfutama    https://youtu.be/GQJuyQYG1-s  

U18 fiú 200 m-es síkfutás 1. időfutama    https://youtu.be/2z0yD3WBlHY  

 

U18 fiú 200 m-es síkfutás 3. időfutama    https://youtu.be/lHOlTPy8RVs  

200 m-es férfi síkfutás 1. időfutam     https://youtu.be/wiUdBYiq-Lg  

Papp Bence próba rajtja      https://youtu.be/ZH20t6ytLGg  

200 m-es férfi síkfutás 4. időfutam     https://youtu.be/AI-27NOUFck  

 

U18 leány 800 m-es síkfutás     https://youtu.be/yVXc2SU3vUY  

U18 fiú 800 m-es síkfutás      https://youtu.be/gJIAeqB_SdU  

 
 

2020.01.25. Pozsony, V4-Olimpijske Nadeje Vysehradskej Skupiny 

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

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  
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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 második időfutama 2. kanyarfutás  https://youtu.be/n12_Fz6675M  

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. 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  

 

 

2020. 02. 01. Indoor Track & Field Vienna 
 

Varga Eszter — ráfutás egy gátra     https://youtu.be/GjDlaDM0zRE 

Varga Eszter — ráfutás két gátra     https://youtu.be/iWnWFCfe2U4 

Varga Eszter — ráfutás egy gátra     https://youtu.be/POcP-XOcrrQ 

Varga Eszter — ráfutás két gátra     https://youtu.be/1mrLgBrKtmw 

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutama    https://youtu.be/LLQ6_W33Q9k 

 

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutama    https://youtu.be/eyV65K6iUqg 

60 m-es női gátfutás 3. időelőfutama    https://youtu.be/NnYN9N8KoFo 

60 m-es női gátfutás döntője     https://youtu.be/Qb_tf4P9aP4 

Dobos Gábor próbarajtja      https://youtu.be/6tR-yf21JjQ 

60 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutama    https://youtu.be/bPyvsR_rpSc 
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60 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutama – lassítva   https://youtu.be/MtemQ7Hntpw  

Farkas Bence 60 m-es síkfutása     https://youtu.be/5E3l0zXudX8 

60 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutama    https://youtu.be/Mmh33Oozjxk 
60 m-es férfi síkfutás 4. időelőfutama    https://youtu.be/uVD1ZmWJf2Q 

60 m-es férfi síkfutás 5. időelőfutam célba érkezése   https://youtu.be/QgMw0D91c6c 

 

60 m-es férfi síkfutás 6. időelőfutam célba érkezése   https://youtu.be/ncRZ47oB-I4 

60 m-es női síkfutás 1. időelőfutama    https://youtu.be/QbeAH7hUiBY 

Takács Boglárka próbarajtja     https://youtu.be/S0zcwidDt6g 

60 m-es női síkfutás 2. időelőfutama    https://youtu.be/EKcW7Exh9RI 

Nagy Pálma próba rajtja      https://youtu.be/CikKGq1eNmI 

 

Nagy Pálma 60 m-es síkfutása     https://youtu.be/PONnJkz3Y7s 

60 m-es női síkfutás x. időelőfutama    https://youtu.be/vacZIydBPIs 

60 m-es női síkfutás xx. időelőfutama    https://youtu.be/ROequEW2wA0 

Molnár Attila próbarajtja      https://youtu.be/mHlF6jHs3Rc 

Molnár Attila — 400 m-es síkfutás 48.18 PB   https://youtu.be/xrzH4rL6iK8 

 

Mihai Cristian Pislaru — 400 m-es síkfutás 47.41   https://youtu.be/Ho83HhHDySc 

Bánóczy Árpád — 400 m-es síkfutás 50.74    https://youtu.be/PSW395e0db4 

Farkas Bálint és Fekete Gábor 400 m-es síkfutása   https://youtu.be/ICiY046OIaY 

Felsmann Balázs — 400 m-es síkfutás 50.86   https://youtu.be/hl51GAL9aS8 

Csókás Nikolasz — 400 m-es síkfutás 49.85   https://youtu.be/rF7mO99577o 

 

Miklós Andrea — 400 m-es síkfutás 52.40    https://youtu.be/Y9CK01BoDRY 

Molnár Janka — 400 m-es síkfutása 54.44    https://youtu.be/pb88zBDETR8 

Camelia Gal — 400 m-es síkfutás 53.20 PB    https://youtu.be/GI5knEos4HM 

Garamvölgyi Petra 3.81 m-es ugrása    https://youtu.be/ZxJFe9FU0nw 

Garamvölgyi Petra 3.96 m-es országos ifjúsági csúcsa  https://youtu.be/sikl2JNuQ4Q 

 

60 m-es női gátfutás döntője     https://youtu.be/Qb_tf4P9aP4 

60 m-es női síkfutás „A” döntője     https://youtu.be/P5vqjfpMagQ 

60 m-es férfi síkfutás „A” döntője     https://youtu.be/NKnwaRQo7wU 

Farkas Bence futása a 60 m-es síkfutás „B” döntőjében  https://youtu.be/G3mDhKXa5dw 

Farkas Bence a 60 m-es síkfutás „B” döntőjében lassítva  https://youtu.be/B8vsjbXKPi8 

 

Bartalos Dávid első ugrása     https://youtu.be/UYZ-ZxNrt9s  

Bartalos Dávid harmadik ugrása     https://youtu.be/9aafgtlxN2A 

Bartalos Dávid negyedik ugrása     https://youtu.be/Jez5iYttMt4 

Bartalos Dávid ötödik ugrása     https://youtu.be/llHYYtL1r7c 

 

Nagy Vanessza — 200 m-es síkfutás 25.13    https://youtu.be/-fs_QfUVsu8 

Takács Boglárka — 200 m-es síkfutás 24.43   https://youtu.be/JwHdnA_fol0 

Mohai Regina — 200 m-es síkfutás    https://youtu.be/HosPdRJy9kQ 

Kőszegi Mira — 200 m-es síkfutás 24-63    https://youtu.be/TLPAF958Pt4 

Kéri Bettina — 200 m-es síkfutása a második kanyartól  https://youtu.be/8t6oT53rsL0 

 

Tatai Zalán — 200 m-es síkfutás 22.90    https://youtu.be/gERQWieZ430 

Máté Tamás — 200 m-es síkfutás 21.41    https://youtu.be/GhW8Y8v7shY 

Farkas Bence — 200 m-es síkfutása 21.54    https://youtu.be/uBIhRcdoqdE 

Wahl Zoltán — 200 m-es síkfutás 21.90    https://youtu.be/oBseCGFPpTU 

Barbalics Bálint — 200 m-es síkfutás 23.35    https://youtu.be/QDsWIJxDwnk 

 

Boda Boldizsár — 200 m-es síkfutás    https://youtu.be/9Xk3eX1qXzg 

Németh Bence és Boda Huba 200 m-es síkfutása   https://youtu.be/9yQc0-7y874 

Kádasi Zalán — 200 m-es síkfutás 21.51    https://youtu.be/7cSry1xmaQk 

Ajide Daniel — 200 m-es síkfutás 22.11    https://youtu.be/GvB4Lq7AIQs 

Blaumann Marcell — 200 m-es síkfutás 23.01   https://youtu.be/racBTMY7igQ 
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2020. 02. 02. MASZ verseny 
 

60 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutam    https://youtu.be/AW65YpKOmqE 

60 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutam – lassítva   https://youtu.be/8LN1WquDCIA 

60 m-es férfi síkfutás 2. időelőfutam    https://youtu.be/OvSbAPyNj2E 

60 m-es férfi síkfutás 2. időelőfutam – lassítva   https://youtu.be/sJ3Gpxjw1QY 

60 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutam    https://youtu.be/1deg2q8I8Xg 

60 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutam – lassítva   https://youtu.be/jVFwJqZCKFQ 

 

60 m-es férfi síkfutás döntője     https://youtu.be/56r3cTa78Eo 

60 m-es férfi síkfutás döntője – lassítva    https://youtu.be/ihS3k1Jixz0 

60 m-es női síkfutás döntője     https://youtu.be/dI9B1qS55ww 

60 m-es női síkfutás döntője – lassítva    https://youtu.be/zuFLz5Wiay8 

 

60 m-es serdülő leány gátfutás 1. időelőfutama   https://youtu.be/uPotr7YWU4I 

60 m-es serdülő leány gátfutás 1. időelőfutama – lassítva  https://youtu.be/opJchGIBJ-Y 

60 m-es serdülő leány gátfutás 2. időelőfutama   https://youtu.be/rng1THjBq28 

60 m-es serdülő leány gátfutás 2. időelőfutama – lassítva  https://youtu.be/P7v4sG8y9EI  

 

60 m-es ifjúsági leány gátfutás 1. időelőfutama   https://youtu.be/1oXLzhRKz_o  

60 m-es ifjúsági leány gátfutás 1. időelőfutama – lassítva  https://youtu.be/bJIyYSulwE0  

60 m-es ifjúsági leány gátfutás 2. időelőfutama   https://youtu.be/x1t7Yw030s4  

60 m-es ifjúsági leány gátfutás 2. időelőfutama – lassítva  https://youtu.be/4JApHjaCFek  

60 m-es ifjúsági leány gátfutás 3. időelőfutama   https://youtu.be/-fanNwh9HVk  

60 m-es ifjúsági leány gátfutás 3. időelőfutama – lassítva  https://youtu.be/2_J1ad0rk6Y  

 

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutama    https://youtu.be/rl5TiBcw1qE  

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutama – lassítva   https://youtu.be/omazal_7prY  

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutama    https://youtu.be/JLbxsDg0xxs  

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutama – lassítva   https://youtu.be/qvkScRCrQj8 

 

60 m-es serdülő leány gátfutás döntője    https://youtu.be/AL5yxxCY2aw  

60 m-es serdülő leány gátfutás döntője – lassítva   https://youtu.be/VXhs_xoCRW4  

60 m-es ifjúsági leány gátfutás döntője    https://youtu.be/U2uTjUoAHqE  

60 m-es ifjúsági leány gátfutás döntője – lassítva   https://youtu.be/Ej6qMHpHZf0  

60 m-es női gátfutás döntője     https://youtu.be/UAl81mP8X8w  

60 m-es női gátfutás döntője – lassítva    https://youtu.be/cBtQQyN6PBc  

 

60 m-es serdülő fiú gátfutás     https://youtu.be/B8o3_TZKge8  

60 m-es serdülő fiú gátfutás – lassítva    https://youtu.be/Ts8dkM3rCsA  

 

 

György Lengyák – YouTube 
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