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60 m-es női síkfutás első időelőfutama    https://youtu.be/j2JdfvJP-rg  

60 m-es női síkfutás második időelőfutama    https://youtu.be/66wV0RhAFyI  

60 m-es női síkfutás harmadik időelőfutama    https://youtu.be/yGd1v2EnNvU  

60 m-es férfi síkfutás első időfutama    https://youtu.be/Ei2J2PevfCo  

60 m-es férfi síkfutás második időfutama    https://youtu.be/75owsUtET_E  

 

60 m-es férfi síkfutás harmadik időfutama    https://youtu.be/rcIRQZjbqWg  

Kéri Bettina térdelő rajtja      https://youtu.be/ODBXV_tsYks  

60 m-es női síkfutás „A" döntője     https://youtu.be/-8uq9PL15Uo  

60 m-es férfi síkfutás „B" döntője     https://youtu.be/1z4Nb2pRx10  

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

 

Nemes Rita 2. dobása      https://youtu.be/Vu8-j0dn-4g  

Nemes Rita 3. dobása 13,83 m egyéni csúcsa   https://youtu.be/zqVRU1_x6Fo  

Nemes Rita 14,08 m-es újabb egyéni csúcsa    https://youtu.be/v5HK12W-kBI   

Krizsán Xénia 2. dobása      https://youtu.be/lmr8uaMT-hE   

Krizsán Xénia 5. dobása      https://youtu.be/K_Zk-HKCEeI  

 

Krizsán Xénia 14,38 m-es ezüstérmes dobása   https://youtu.be/zDIpWccmSMM 

Veiland Violetta 2. dobása     https://youtu.be/_WppWVoFUr8  

Veiland Violetta 4. dobása     https://youtu.be/kiVLFGtDyJ0  

Veiland Violetta 5. dobása     https://youtu.be/ZHKlS_d8ui8  

Veiland Violetta 6. dobása     https://youtu.be/MJxfQAYOlH4 

 

Venyercsán Bence versenyzése 1     https://youtu.be/EmtepxXAufk  

Venyercsán Bence verseny közben 2    https://youtu.be/6a-jR8R5Glw  

1500 m-es női síkfutás részlet     https://youtu.be/7xqY5Hjzjz4  

1500 m-es férfi síkfutás részlet 1     https://youtu.be/XzCbJ3oiHiE 

1500 m-es férfi síkfutás részlet 2     https://youtu.be/WPzZxvZ7FmI  

 

Molnár Janka és Nádházy Evelin küzdelme 400 m-en  https://youtu.be/TRLVaeHterI 

Mátó Sára és Bartha-Kéri Bianka küzdelme 400 m-en a győzelemért https://youtu.be/ZrEhGb5Tfgk  

Huller Dániel és Vindics Balázs csatája a győzelemért 400 m-en https://youtu.be/DGl2-A1TPSE  

Mészáros Emma 1. ugrása a 3,40 m-en    https://youtu.be/_edubw15eM0  

Kováts Fanni 2. ugrása a 3,50 m-en    https://youtu.be/pYHe7HccQrY  

 

Szabó Diána sikeres kísérlete a 3,90 m-es magasságon  https://youtu.be/eRo15e6Jh8Q  

Hornácsik Gréta 1. sikertelen ugrása 3,90 m-en   https://youtu.be/tR6CK_2oexA  

Klekner Hanga sikeres ugrása a 3,90 m-en    https://youtu.be/vh-QNe4cZSU  

Hornácsik Gréta 2. sikertelen ugrása 3,90 m-en   https://youtu.be/5izifZ6ZRFI  

Klekner Hanga sikertelen kísérlete a 4,20 m-en   https://youtu.be/EK6OE_yhxa8  

 

Klekner Hanga győztes ugrása 4,20 m-es magasságon  https://youtu.be/3yyNMMrQCoE  

Farkas Petra 2. ugrása                   https://youtu.be/bq8XscJmHLU  

Farkas Petra 3. ugrása      https://youtu.be/TKMKqw1RX4Q  

Farkas Petra 6. ugrása      https://youtu.be/wmzaTqOxx0M  

Dr. Nguien Anasztázia 4. ugrása     https://youtu.be/5449ecgS3eE 

 

Dr. Nguien Anasztázia 5. ugrása     https://youtu.be/tM-RG5dV1wU  

Lesti Diána 4. ugrása      https://youtu.be/jdz6DqTY5cE  

Lesti Diána 5. ugrása (süllyesztés és elugrás)   https://youtu.be/8Gx9u-_iIoI  

Lesti Diána 5. ugrása (süllyesztés és elugrás 2x lassítással)  https://youtu.be/_odxcjQfWTw  

Lesti Diána 6. ugrása      https://youtu.be/MnJuTkUu2Bc  
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Endrész Klaudia ugrása      https://youtu.be/R4XTeKmFzPg 

Jankovics Dániel első ugrása a 2,12 m-en    https://youtu.be/lE4HsBzhGqY  

Jankovics Dániel első ugrása a 2,16 m-en    https://youtu.be/O_TeWJ7U2p4  

Jankovics Dániel első ugrása a 2,19 m-en    https://youtu.be/gvfj_4OJxwI  

Jankovics Dániel 1. ugrása a 2,22 m-en    https://youtu.be/VmtH0e_9_DU  

 

Jankovics Dániel 2. ugrása a 2,22 m-en    https://youtu.be/GvY1EBHePaQ  

Jankovics Dániel 3. ugrása a 2,22 m-en    https://youtu.be/H7fwysSaZdI  

Jankovics Dániel 1. ugrása a 2,24 m-en    https://youtu.be/s-aDrvdKzYg  

Jankovics Dániel 2. ugrása a 2,24 m-en    https://youtu.be/Vl7Dct_MXtU  

Jankovics Dániel sikeres ugrása a 2,24 m-en   https://youtu.be/dbKo6hpVZ6c  

 

Jankovics Dániel 1. ugrása a 2,26 m-en    https://youtu.be/7NKBvLdltck  

Jankovics Dániel 2. ugrása a 2,26 m-en    https://youtu.be/v5EhHlXYw6w  

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,12 m-en     https://youtu.be/CVGIT2iyIS0  

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,16 m-en     https://youtu.be/lAUyoXx1MnU 

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,19 m-en     https://youtu.be/0Fktu0M_Qj8  

 

Bakosi Péter 1. ugrása a 2,22 m-en     https://youtu.be/rOWA-Q34zP0  

Bakosi Péter 2. ugrása a 2,22 m-en     https://youtu.be/SWS7BQvgr7M  

Bakosi Péter 3. ugrása a 2,22 m-en     https://youtu.be/nX6uEU21-8o  

Agárdi Péter 2. ugrása a 2,12 m-en     https://youtu.be/yW0U9087rL4  

 

Kozák Luca ráfutása egy gátra 1     https://youtu.be/9EFUXdlpp6g  

Kerekes Gréta ráfutása egy gátra     https://youtu.be/pXgOBY32xbc  

Kozák Luca ráfutása egy gátra 2     https://youtu.be/MIROWIQpSzc  

60 m-es női gátfutás 1. időelőfutama    https://youtu.be/zL3CJqLlYPM  

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutama - hibás rajt   https://youtu.be/kp505-kz-6U  

 

60 m-es női gátfutás 2. időelőfutama    https://youtu.be/s5Hse9wxk6E  

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

60 m-es női gátfutás döntője     https://youtu.be/JRE5sIUrL6E 

60 m-es férfi gátfutás döntője rajttól a 4. gátig   https://youtu.be/ygYPJT-tfYA 

200 m-es női síkfutás 1. időfutama (Csóti, Nádházy, Molnár J.) https://youtu.be/YiGtHVyt47w  

 

200 m-es női síkfutás 2. időfutama (Mohai, Mátó, Furulyás)  https://youtu.be/RlCr1_XpL98  

200 m-es női síkfutás 3. időfutama (Sorok, Hajdú, Kriszt)  https://youtu.be/QcpMOS6y52w  

200 m-es női síkfutás 4. időfutama (Répássy, Fekete, Nagy)  https://youtu.be/9BMFUh2EWb4  

Áts Viktória 2. ugrása szemből     https://youtu.be/t62oj-10Yo8  

Áts Viktória 3. ugrása      https://youtu.be/OOhCd6xjDlY  

 

Áts Viktória 4. ugrása      https://youtu.be/N-M5T43Cgf8  

Áts Viktória 5. ugrása      https://youtu.be/sok7s__vJ3I  

Áts Viktória 6. ugrása      https://youtu.be/VKSAc_qfQNU  

Szűcs Szabina 3. ugrása      https://youtu.be/IZTNCAA5x60  

Szűcs Szabina 4. ugrása      https://youtu.be/iUQ17zzUZTI  

 

Szűcs Szabina 5. ugrása      https://youtu.be/XXFLIRFPz2g  

Szűcs Szabina 6. ugrása      https://youtu.be/mSXfyRUCLcQ  

Kriszt Katalin ugrása az 1,65 m-en     https://youtu.be/lUY0jbdXTik  

Renner Luca 1. ugrása az 1,79 m-en    https://youtu.be/1skAFqVCAws  

Nemes Rita 1. ugrása az 1,79 m-en     https://youtu.be/VHGJ6FQ2O9c  

 

Nemes Rita 1. ugrása az 1,82 m-en     https://youtu.be/d7tW-V1iPT8  

Nemes Rita 2. ugrása az 1,82 m-en     https://youtu.be/PV_t87ZwSjk  

Nemes Rita 3. ugrása az 1,82 m-en     https://youtu.be/9hFXZbXwpnk  

Barna Patrícia 1. ugrása az 1,79 m-en    https://youtu.be/kHd9zXpxRLs  

Keszthelyi Luca biztató kísérlete az 1,82 m-en   https://youtu.be/FhOX8zwQbUM  
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Barna Patrícia biztató ugrása az 1,82 m-en    https://youtu.be/uV9kHmGdONQ  

Fekete Fédra sikeres ugrása az 1,82 m-en    https://youtu.be/uEPGuK0hUbQ  

Fekete Fédra sikeres ugrása az 1,84 m-en    https://youtu.be/d4nIGIThyIY  

Fekete Fédra 3. ugrása az 1,86 m-en    https://youtu.be/yPmB9Bp-0VM  

Varga Gréti és Bartha-Kéri Bianka futása 800 m-en   https://youtu.be/HZkVYx1tkAM  

 
Bartha-Kéri Bianka győzelme a 800 m-es síkfutásban  https://youtu.be/1fgWo_EIqSI  

Scheidler Dávid 2. ugrása az 5 m-en    https://youtu.be/NMq6U4myMY0  

Scheidler Dávid 3. ugrása az 5 m-en    https://youtu.be/hphLG8w3-xI  

Mihály Ádám Bence ugrása az 5 m-en    https://youtu.be/K2BNGih-LNk  

Böndör Márton sikertelen kísérlete az 5 m-en   https://youtu.be/uWD8x5YOFuA  

 

Nagy Marcell 2. ugrása az 5,30 m-en    https://youtu.be/g5viwjTs4RM  

Nagy Marci 3. ugrása az 5,30 m-en     https://youtu.be/singIsMS4SU  

Vindics Balázs rajt cél győzelme a 800 m-es síkfutásban  https://youtu.be/O4qwTCmHUPo  

Wagner-Gyürkés Viktória és Tóth Lili Anna 3000 m-es futása https://youtu.be/ybmcLDPvr0g  

Wagner-Gyürkés Viktória célba érkezése 3000 m-en   https://youtu.be/y-RDz1KpCXs  

 

Máté Tamás futása a 4x400 m-es váltóban    https://youtu.be/B1EIig7DPhU  

Molnár Attila futása a 4x400 m-es váltóban    https://youtu.be/-1VcR2Qbi9c  

Vindics Balázs futása a 4x400 m-es váltóban   https://youtu.be/1tY6pyCfrWE 
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