
400 m-es női síkfutás első időfutama https://youtu.be/dpo70miW8a0

400 m-es férfi síkfutás első időfutama https://youtu.be/IXzFlORwzYA 

400 m-es férfi síkfutás második időfutama https://youtu.be/TvkfewRTBkQ

Dr. Nguyen Anasztázia ugrása 1  https://youtu.be/aW8O1px6gkA

Farkas Petra ugrása 1 https://youtu.be/4HM0bOsoi6Y

Dr. Nguyen Anasztázia ugrása 2 https://youtu.be/BwqOjpmrD-k

Farkas Petra ugrása 1 https://youtu.be/2mfAQkCvuzo

Dr. Nguyen Anasztázia ugrása 3                https://youtu.be/ghdUJVvYsGo

Garamvölgyi Petra biztató kísérlete a 4,20 m-en https://youtu.be/HbHdhVzweKs

Varga Eszter ráfutása két gátra https://youtu.be/2v6fuqINvu4 

Sorok Klaudia ráfutása egy gátra https://youtu.be/pUUKKy0741I 

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutama — hibás rajt https://youtu.be/ds5YndF0peU 

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutama — hibás rajt lassítva https://youtu.be/zMJKPI11u04 

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutamának rajtja https://youtu.be/w4rVnqbO2bM 

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutamának rajtja lassítva https://youtu.be/LNJEtFg8NXg  

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutamának hibás rajtja https://youtu.be/FzV7nkHMhcU 

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutam — hibás rajtja lassítva https://youtu.be/8N5dTX43Gck 

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutamának rajtja https://youtu.be/4L4DYQIxu8I 

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutamának rajtja lassítva https://youtu.be/dMSGGbpwDZk 

Szűcs Valdó próbarajtja https://youtu.be/hbe6I6hRlAc 

Szűcs Valdó próbarajtja lassítva https://youtu.be/qBQGlzueYbk 

60 m-es férfi gátfutás 2. időelőfutamának rajtja https://youtu.be/jmok2qJQ4Js 

60 m-es férfi gátfutás 2. időelőfutamának rajtja lassítva https://youtu.be/j8fb-8xUV6U 

60 m-es férfi gátfutás döntője https://youtu.be/B810BsWHv_0 

60 m-es férfi gátfutás döntője lassítva https://youtu.be/17rDIb85JCM 

60 m es férfi gátfutás 1 időelőfutamának rajtja https://youtu.be/E6PXvI_ifU4

60 m-es férfi gátfutás 1. időelőfutamának rajtja lassítva https://youtu.be/opO-mXuHKNQ

Varga Eszter ráfutása 2 gátra https://youtu.be/zDIiB9VWIbM

60 m-es női gátfutás dönője https://youtu.be/fpjeHZRmEJ0

60 m-es női gátfutás dönője lassítva https://youtu.be/fFqNNdzQiYc

200 m-es női síkfutás 1. időfutama https://youtu.be/RE7v5-T3u9I

200 m-es női síkfutás 2. időfutama https://youtu.be/gKztugtekk4

200 m-es női síkfutás 3. időfutama https://youtu.be/HS_l1VHrhhE

200 m-es női síkfutás 4. időfutama https://youtu.be/LQZZS49uMnw

200 m-es női síkfutás 5. időfutama https://youtu.be/4MIe67rQGeM

200 m-es férfi síkfutás 1. időfutama https://youtu.be/O3w0HvQE78M

200 m-es férfi síkfutás 1. időfutama — célegyenes lassítva https://youtu.be/KhjhJS9Ng0w

200 m-es férfi síkfutás 2. időfutama https://youtu.be/3t1AcM2rLBo

200 m-es férfi síkfutás 4. időfutama https://youtu.be/nJKngErDZY0

Kriszt Katalin biztató ugrása az 1,76 m-en lassítva https://youtu.be/d4QJ_LPeu3I
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Renner Luca sikeres kísérlete az 1,76 m-en https://youtu.be/c0132STz9kQ 

Renner Luca sikeres kísérlete az 1,76 m-en lassítva https://youtu.be/VoGvAXx58YU 

Renner Luca sikeres kísérlete az 1,76 m-en lassítva https://youtu.be/CrDo6OF-f0Y 

Távolugró nekifutása lassítva https://youtu.be/FanPdvV39T8 

Renner Luca sikeres kísérlete az 1,79 m-en https://youtu.be/64OqFXn-y1Y 

Renner Luca sikeres kísérlete az 1,79 m-en lassítva https://youtu.be/Qg1abKO4FBU 

Renner Luca sikeres ugrása az 1,82 m-en https://youtu.be/DciLeVEEko4 

Szabó Barbara sikeres kísérlete az 1,84 m-en https://youtu.be/B98Q9ohBEPc 

Szabó Barbara sikeres kísérlete az 1,84 m-en lassítva https://youtu.be/ZhvX6gbJ-Ec 

Renner Luca biztató kísérlete az 1,84 m-en https://youtu.be/LNNt9WsiT48 

Renner Luca biztató kísérlete az 1,84 m-en lassítva https://youtu.be/JyFoQ4Xyeho 

Szabó Barbara biztató kísérlete az 1,88 m-en https://youtu.be/ALviDwGEpgU 

Szabó Barbara biztató kísérlete az 1,88 m-en lassítva https://youtu.be/O69t1ItotyY 

Pázmándi Dominik lendületszerzése távolugrásnál https://youtu.be/4bZsK-zoK_o 

Szabó László lendületszerzése távolugrásnál https://youtu.be/XyqlecZLp-w 

Kőszeg, 2020. 02. 24. 
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