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100 m-es U18 női gátfutás 1. időelőfutam    https://youtu.be/TqVM7GNmxvs  

100 m-es U18 női gátfutás 2. időelőfutam    https://youtu.be/kESfhJEqpTA  

100 m-es U18 női gátfutás 3. időelőfutam    https://youtu.be/P-FI_GrVoX0  

100 m-es gátfutás előfutama     https://youtu.be/JKJmkGWhTVI  

110 m-es U18-as gátfutás 3. időelőfutama    https://youtu.be/lW6BYRKrsAo  

 

110 m-es U20 as gátfutás időelőfutama    https://youtu.be/geCxcGdQUg4  

Dr. Baji Balázs győzelme a 110 m-es gátfutás 1. időelőfutamában https://youtu.be/AwrEiZJPweM  

Tano Leonardo győzelme a 110 m-es gátfutás 2. időelőfutamában https://youtu.be/-WxDsZxEfSc  

U18-as 110 m-es gátfutás döntője     https://youtu.be/JPQFmEMVZfI  

U20-as 110 m-es gátfutás döntője     https://youtu.be/dCb5p21HvtM  

 

Dr. Baji Balázs idei legjobb eredményével nyerte a gátfutást  https://youtu.be/Gh6mXvAyFXE  

100 m-es női síkfutás 1. időelőfutama    https://youtu.be/VV4lZ2eWNLs  

100 m-es női síkfutás 2. időelőfutama    https://youtu.be/kXKFgqXooQI  

100 m-es női síkfutás 3. időelőfutama    https://youtu.be/swhpuLHseIM  

100 m-es női síkfutás 4. időelőfutama    https://youtu.be/-5U-Onoi_R0  

 

100 m-es női síkfutás 5. időelőfutama    https://youtu.be/YATBegfS1BQ  

100 m-es női síkfutás 6. időelőfutama    https://youtu.be/Ej2r6ADyHPI  

Csóti Jusztina egyéni csúccsal nyerte a 100 m-es síkfutást  https://youtu.be/ii1mf91_Wl4  

Máté Tamás idei legjobbjával nyerte a 100 m-es síkfutást  https://youtu.be/nOS098xo3OQ  

Máté Tamás fölényes győzelme a 200 m-es síkfutásban  https://youtu.be/C1p-_Lm04mE  

 

Csóti Jusztina 200 m-en is egyéni csúccsal győzött   https://youtu.be/fy9zVAdbah8  

U18-as 100 m-es gátfutás döntője     https://youtu.be/JHjbiPUZuOI  

Edőcs Fanni győzelme a 100 m-es női gátfutásban   https://youtu.be/OncJsLDQNwk  

U20-as 110 m-es gátfutás döntője     https://youtu.be/5dSNJ2GK4-o  

Női 200 m-es síkfutás 2. időfutam     https://youtu.be/rJH69Lx2xbE  

 

Renner Luca sikeres kísérlete az 1,73 m-en    https://youtu.be/HU8mgzHzU1k  

Keszthelyi Luca 1. sikertelen kísérlete az 1,73 m-en   https://youtu.be/mcttMqFq2Mg  

Fekete Fédra sikeres kísérlete az 1,73 m-en    https://youtu.be/UJlgJlp37xg  

Szabó Barbara sikeres kísérlete az 1,73 m-en   https://youtu.be/MZpjj9fgM5o  

Luterán Fanni sikertelen kísérlete az 1,73 m-en   https://youtu.be/gP7ITVUZV-s  

 

Keszthelyi Luca 2. sikertelen kísérlete az 1,73 m-en   https://youtu.be/AVLc6AkehYs  

Barna Patrícia sikeres kísérlete az 1,73 m-en   https://youtu.be/U_JhcH0X0Y0  

Keszthelyi Luca sikeres kísérlete az 1,73 m-en   https://youtu.be/4EpiDM4MgZ8  

Barna Patrícia sikertelen kísérlete az 1,76 m-en   https://youtu.be/Frmkq-AIZBM  

Renner Luca első kísérlete az 1,76 m-en    https://youtu.be/mZ7Wt-Mbn_s  

 

Keszthelyi Luca biztató kísérlete az 1,79 m-en   https://youtu.be/U9j3XQCoXTM  

Renner Luca első kísérlete az 1,79 m-en    https://youtu.be/Eb3_X-TpQsU  

Fekete Fédra győztes ugrása az 1,79-es magasságon   https://youtu.be/NeDTWwTGDbM  

Szabó Barbara első ugrása az 1,79 m-en    https://youtu.be/MHYAfpecvDg  

Renner Lucának hajszálon múlott az 1,79-es magasság átugrása https://youtu.be/9_l69bUuEcs  

 

Szabó Barbara harmadik kísérlete az 1,79 m-es magasságon  https://youtu.be/CaxDGzZNSmw  

Renner Luca harmadik kísérlete az 1,79 m-en   https://youtu.be/UGDUWQWwdH0 

Fekete Fédra első kísérlete az 1,82 m-es magasságon   https://youtu.be/M0oxTkr-JlA  

Salamon András távolugrása (7,13 m)    https://youtu.be/lkJmJz_5OQ0  

800 m-es férfi síkfutás 1 időfutama     https://youtu.be/g-vB_uoivb4  
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Gyurátz Réka dobása 1      https://youtu.be/PhzYRz2h0bI  

Gyurátz Réka dobása 2      https://youtu.be/GwwS9-6Z-lc  

Gyurátz Réka dobása 3      https://youtu.be/QhgYSq5rT_8 

Németh Zsanett dobása      https://youtu.be/MbwE79PC2Qo  

Halász Bence dobása      https://youtu.be/XpJ9vADTO3U  

 

Endrész Klaudia 1. ugrása (6,14 m)    https://youtu.be/y4rbyFCwJ5Y 

Lesti Diána 1. ugrása (6,47 m)     https://youtu.be/NDiWm85T2dQ  

Farkas Petra 1. ugrása (6,33 m)     https://youtu.be/n4PcUHoxl-E  

Dr. Nguyen Anasztázia első ugrása (X)    https://youtu.be/sWQSRs0DAs8  

Endrész Klaudia 2.ugrása 6,04 m     https://youtu.be/BqAqGxV3bd4  

 

Lesti Diána 2. ugrása (6,14 m)     https://youtu.be/ehORVNbjpqk  

Farkas Petra 2. ugrása (6,53 m)     https://youtu.be/Px8FJIT7bSY  

Lesti Diána 3. ugrása (6,19 m)     https://youtu.be/v5-NYupNz98  

Farkas Petra 3. ugrása (6,38 m)     https://youtu.be/90zoYIr5Kfw  

Dr. Nguyen Anasztázia 3. ugrása (X)    https://youtu.be/U8Fo8duIOGk  

 

Endrész Klaudia 4. ugrása (5,69 m)    https://youtu.be/KCZfWni_JaI  

Dr. Nguyen Anasztázia 4. ugrása (X)    https://youtu.be/9frQnqiEUJg  

Lesti Diána 5. ugrása (6,44 m)     https://youtu.be/lCGd29tJco4  

Endrész Klaudia 6. ugrása (5,96 m)    https://youtu.be/LXWMJteiw-Q  

Lesti Diána 6. ugrása (6,55 m)     https://youtu.be/ALtIGa-XzAI  

Farkas Petra 6. ugrása (6,39 m)     https://youtu.be/likzIhkdsVc  

Dr. Nguyen Anasztázia 6. ugrása (X)    https://youtu.be/5EcCq9eEVn0 

     

 

 
 

https://youtu.be/PhzYRz2h0bI
https://youtu.be/GwwS9-6Z-lc
https://youtu.be/QhgYSq5rT_8
https://youtu.be/MbwE79PC2Qo
https://youtu.be/XpJ9vADTO3U
https://youtu.be/y4rbyFCwJ5Y
https://youtu.be/NDiWm85T2dQ
https://youtu.be/n4PcUHoxl-E
https://youtu.be/sWQSRs0DAs8
https://youtu.be/BqAqGxV3bd4
https://youtu.be/ehORVNbjpqk
https://youtu.be/Px8FJIT7bSY
https://youtu.be/v5-NYupNz98
https://youtu.be/90zoYIr5Kfw
https://youtu.be/U8Fo8duIOGk
https://youtu.be/KCZfWni_JaI
https://youtu.be/9frQnqiEUJg
https://youtu.be/lCGd29tJco4
https://youtu.be/LXWMJteiw-Q
https://youtu.be/ALtIGa-XzAI
https://youtu.be/likzIhkdsVc
https://youtu.be/5EcCq9eEVn0

