
 

 

Magyarország U16 Fedettpályás Atlétikai Bajnoksága 

MASZ nyílt atlétikai verseny 

Szuper Liga 3 próba női verseny 
 

 

Kerekes Gréta 60 m gát időelőfutam 8.27 mp   https://youtu.be/brgPV2cWDig  

Répási Petra 60 m gátfutás időelőfutam 8.44   https://youtu.be/oPjg_ezmRz4  

Serdülő leány 60 m-es gátfutás „B" döntő    https://youtu.be/AdxeDmFELOE  

Kriszt Sarolta győzelme a serdülő leányok gátfutásában  https://youtu.be/IRC4YZQUOfQ  

Kocsis Anna Luca - ifjúsági gátfutás 1. időelőfutam 8.71 PB  https://youtu.be/CE1F1qG9nKg  

 

60 m-es gátfutás ifjúsági leány 2. időelőfutam   https://youtu.be/uQzMSMKTrjI  

Auer Péter győzelme a serdülő fiúk gátfutásában   https://youtu.be/cBXl3rJU2SE  

Kerekes Gréta ráfutás egy gátra 1     https://youtu.be/WR64FGdBCNY  

Edőcs Fanni Andrea ráfutása egy gátra    https://youtu.be/4dmCAYrglLs  

Kiricsi Berill ráfutása egy gátra     https://youtu.be/nZycUcBA4MY  

 

Répási Petra ráfutása egy gátra     https://youtu.be/ZYL_7pG9gNM  

Kerekes Gréta ráfutás egy gátra 2     https://youtu.be/qPiZvQM3fWw  

Kerekes Gréta szezoncsúccsal nyerte a gátfutást - 8.12 mp  https://youtu.be/3x4r4LXgY0U  

60 m-es gátfutás ifjúsági férfi 1. időfutam    https://youtu.be/u3DbFGkXe98  

60 m-es gátfutás ifjúsági férfi 2. időfutam    https://youtu.be/RXjRo1QOkwY  

 

60 m-es gátfutás junior férfi időelőfutam    https://youtu.be/BV9VRy617BU  

Szeles Bálint ráfutása egy gátra     https://youtu.be/klcSFDn5ZDQ  

Eszes Dániel ráfutása egy gátra     https://youtu.be/4uf1CUaKP-8  

Tano Leonardo ráfutása egy gátra     https://youtu.be/xbzd_mez4L8  

60 m-es férfi gátfutás előfutama     https://youtu.be/62YvHYydFX0  

 

Kocsis Anna Luca nyerte a 60 m-es ifjúsági gátfutás döntőjét  https://youtu.be/r9GFSwzBg3I  

60 m-es gátfutás férfi junior döntő     https://youtu.be/_YNx4iQo5aw 

Eszes Dániel ráfutása egy gátra     https://youtu.be/bpDTjOwtY84 

Tano Leonasrdo ráfutása két gátra     https://youtu.be/2OlbxRkwa7Y  

Szeles Bálint EB nevezési szinttel nyerte a 60 m-es gátfutás döntőjét https://youtu.be/gsXN-87T7xE  

 

Tóth Lili Anna kanyarfutása 1500 m-es síkfutás közben  https://youtu.be/0eBD_OQPVZQ  

Tóth Lili Anna távközi futása 1500 m-es síkfutás közben  https://youtu.be/Iey7Qi5_ZLg  

Tóth Lili Anna utolsó 2 köre az 1500 m-es síkfutás közben  https://youtu.be/FRr6-WhpaNQ  

Molnár Janka, Bartha Kéri Bianka és Répássy Hanna 400m-es futása https://youtu.be/NcZcbYZrxak  

Kőszegi Míra 400 m-es futása     https://youtu.be/JvQMXa0VgFY  

 

Lesti Diána 1. ugrása      https://youtu.be/3V3YBa-i-i4  

Lesti Diána 2. ugrása      https://youtu.be/_Dtni4Ow-qk  

Lesti Diána 3. ugrása      https://youtu.be/U5kK0hjEtEk  

Lesti Diána 4. ugrása      https://youtu.be/HBVaNPMaQcA  

Lesti Diána 5. ugrása      https://youtu.be/3Bdowt5ldDg  

 

Lesti Diána 6. ugrása      https://youtu.be/BIgIwAo1P5k  

Endrész Klaudia 1. ugrása      https://youtu.be/ttmeGgtiRVQ  

Endrész Klaudia 3. ugrása      https://youtu.be/t6OXP_4L_yk  

Endrész Klaudia 4. ugrása      https://youtu.be/IMM5pRt_RcE  

Endrész Klaudia 5. ugrása      https://youtu.be/RPM_V6Lv3qw  

 

Endrész Klaudia 6. ugrása      https://youtu.be/t3WY5e5cLaU  

Áts Viktória távolugrása 1      https://youtu.be/CqMBdHDGHrU   

Áts Viktória távolugrása 2      https://youtu.be/ljDpYT7qQFg  

Áts Viktória távolugrása 3      https://youtu.be/3OEIKznPPvs  

60 m-es női síkfutás 1. időelőfutama (Csóti, Nádházy, Farkas) https://youtu.be/fGxHUEdA4nQ   
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60 m-es női síkfutás 2. időelőfutama (Kéri, Kerekes)   https://youtu.be/g9lB9kXhwwg  

60 m-es férfi síkfutás 1. időelőfutama (Klinkó)    https://youtu.be/-atgfKudC8k   
60 m-es férfi síkfutás 2. időelőfutama (Sipos, Varga)   https://youtu.be/wk-2-mpuQco   

60 m-es férfi síkfutás 3. időelőfutama (Haufe, Almási)  https://youtu.be/kdi_ZJCvx7I  

60 m-es férfi síkfutás 4. időelőfutama (Máté)   https://youtu.be/SdvFsj98RyY  

 

60 m-es férfi síkfutás 5. időelőfutama (Illovszky, Szeles)  https://youtu.be/KW8znHOD6j4    

60 m-es férfi síkfutás 5. időelőfutama (Boros)   https://youtu.be/M1NyvJ7Ax7A  

60 m-es fiú síkfutás döntője     https://youtu.be/rmmimY-yJ3c  

60 m-es leány síkfutás „B" döntője     https://youtu.be/81UX9WZ4d_w  

60 m-es leány síkfutás „A" döntője     https://youtu.be/OscNE2vQVcU    
 

Sorok Klaudia térdelőrajtja     https://youtu.be/n1C4afjtbTo  

Farkas Petra Beáta térdelőrajtja     https://youtu.be/-gbuqPCGBYQ  

Skriván Bíbor térdelőrajtja     https://youtu.be/mbrW6--geag  

Répási Petra térdelőrajtja      https://youtu.be/s3yi95Rs9Ro  

60 m-es női síkfutás „B" döntője (Répási, Skriván, Fodor)  https://youtu.be/5DjKN81btF4  

 

Dr. Nguyen Anasztázia térdelőrajtja    https://youtu.be/BHDAPzAWOXQ  

Kerekes Gréta térdelőrajtja     https://youtu.be/5NcfFIkHSJM  

60 m-es női síkfutás „A" döntője     https://youtu.be/jBXbFdCuaE0  

60 m-es férfi síkfutás „B" döntője (Szeles, Klinkó)   https://youtu.be/gFAYmgRQSbE  

Nemes Rita ráfutása egy gátra 1     https://youtu.be/RQKtCcBPHOE  

 

Szűcs Szabina ráfutása egy gátra 1     https://youtu.be/6z-kDSrsxVM  

Krizsán Xénia ráfutása egy gátra 1     https://youtu.be/vL3pQUGOq8c  

Nemes Rita ráfutása egy gátra 2     https://youtu.be/k0HWpvA7How  

Nemes Rita ráfutása egy gátra 3     https://youtu.be/eCwNikstyYE  

Krizsán Xénia ráfutása egy gátra 2     https://youtu.be/R4tU8Viz5uk  

 

Hárompróba férfi gátfutás      https://youtu.be/485kfZTaX8U  

Hárompróba női gátfutás 1. időfutam    https://youtu.be/E7gIJ8fdnFU  

Nemes Rita 1. távolugrása      https://youtu.be/-zuzhHWH8G4  

Szűcs Szabina 1. távolugrása     https://youtu.be/jWppnGyYY4o  

Krizsán Xénia 1. távolugrása      https://youtu.be/G295gN4BH4Y  

 

Nemes Rita 2. távolugrása      https://youtu.be/VWDrVex9qbU  

Szűcs Szabina 2. távolugrása     https://youtu.be/d4EalDICmFE  

Mohai Regina, Kőszegi Míra és Répássy Hanna futása 200 m-en https://youtu.be/akiKHhbf5VQ  

Máté Tamás győzelme 200 m-es síkfutásban   https://youtu.be/Q11uiowWmFI   

Szűcs Szabina 3. távolugrása     https://youtu.be/TKvU97nodFU  

 

Krizsán Xénia 3. távolugrása     https://youtu.be/AyZ-lCmLjxw  

Fekete Fédra távolugrása      https://youtu.be/mqzUTKzzGas  

Nemes Rita bemelegítő dobása     https://youtu.be/RzxV-spdqvY  

Nemes Rita 1. dobása      https://youtu.be/FD3SvXxBHFs  

Nemes Rita 2. dobása      https://youtu.be/NDCoJOnKnnM  

 

Szűcs Szabina 1. dobása      https://youtu.be/pTuz_A0uuzw  

Szűcs Szabina 2. dobása      https://youtu.be/dQjCkk979Ws  

Szűcs Szabina 3. dobása      https://youtu.be/IaODMGdkQKw  

Krizsán Xénia 1. dobása      https://youtu.be/m-qxCrojcnA  

Krizsán Xénia 2. dobása      https://youtu.be/rHDrK2DzwIQ  

 

Krizsán Xénia 3. dobása      https://youtu.be/wBmqTAqZmXE 

Áts Viktória 1. hármasugrása     https://youtu.be/5E_JAh4zm3M  

Áts Viktória 2. ugrása      https://youtu.be/wxkvfYK94mE  

Áts Viktória 2. helyett megismételt ugrása    https://youtu.be/hggXNCZBKO4  

Áts Viktória 3. ugrása      https://youtu.be/roG3aHmrp3k  
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Áts Viktória 4. ugrása      https://youtu.be/U8FyQHnt32k  

Áts Viktória 5. ugrása      https://youtu.be/e8L8gjj11dA  

Áts Viktória 6. ugrása      https://youtu.be/7Gba68lr1Hc  

Varga Gréta 3000 m-es U20-as országos csúcsa (első 1000 m) https://youtu.be/28nlLrjppVY  

Varga Gréta 3000 m-es U20-as országos csúcsa (második 1000 m) https://youtu.be/nyXZAOX60Oo 

Varga Gréta 3000 m-es U20-as országos csúcsa (harmadik 1000 m) https://youtu.be/5-uOteLfgjs  

     

Bakosi Péter bemelegítő ugrása (2,00 m)    https://youtu.be/UevYzy4AYks  

Bakosi Péter bemelegítő ugrása (2,15 m)    https://youtu.be/1CJPUwywt6M  

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,12 m-en     https://youtu.be/AI-DF4HN324  

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,16 m-en     https://youtu.be/eS8PCu-Qk_Y  

Bakosi Péter 2. ugrása a 2,16 m-en     https://youtu.be/6bLzNzfYZ_M  

 

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,19 m-en     https://youtu.be/2Pw2JlxSYH0  

Bakosi Péter 2. ugrása a 2,19 m-en     https://youtu.be/IqAmCkYFvLw  

Bakosi Péter 3. ugrása a 2,19 m-en     https://youtu.be/qT06-usSRJU  

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,22 m-en     https://youtu.be/gV8hUtBszew  

Bakosi Péter 2. ugrása a 2,22 m-en     https://youtu.be/NBIGbjaUZNs  

 

Bakosi Péter 3. ugrása a 2,22 m-en     https://youtu.be/OSKb8_ax790   
Jankovics Dániel 2,00 m-es ugrása     https://youtu.be/nLYonKh9rrY  

Jankovics Dániel 2,08 m-es ugrása     https://youtu.be/0Cwcmim2TIw  

Jankovics Dániel 1. ugrása a 2,12 m-en    https://youtu.be/PwNZKtbGqfI  

Jankovics Dániel 2. ugrása a 2,12 m-en    https://youtu.be/r6x24TDlKxY  

 

Jankovics Dániel 2 .16 m-es ugrása    https://youtu.be/2M2ULLQZRlE  

Jankovics Dániel 1. ugrása a 2,19 m-en    https://youtu.be/UYbpny5Vq1g  

Jankovics Dániel 2. ugrása a 2,19 m-en    https://youtu.be/jlSz97yGJsU  

Jankovics Dániel 3. ugrása a 2,19 m-en    https://youtu.be/70KWnRxrCx0  

Agárdi Péter 2,08 m-es ugrása     https://youtu.be/VFfYDJiZXaQ  

 

Agárdi Péter 2,12 m-es ugrása     https://youtu.be/oo_vph0Yagc  

Agárdi Péter 1. ugrása a 2,16 m-en     https://youtu.be/OM8zBxIUfa0  

Agárdi Péter 3. ugrása a 2,16 m-en     https://youtu.be/zCqRjuCptuM  
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