
 

U20 és U23 Korosztályos Országos Atlétikai Bajnokság 
2021.06.12-13. Miskolc 

 

Futó versenyszámok: 
 

Tóth Anna futamgyőzelme az U20-as 100 m-es gát 1. időelőfutamában  https://youtu.be/Uqfvh0QOFN4 

 Bartha Lilla futamgyőzelme az U20-as 100 m-es gát 2. időelőfutamában  https://youtu.be/soO0kmQEVUw  

Tóth Anna győzelme a 100 m-es gátfutás döntőjében    https://youtu.be/p0xuey_JXFo  

Varga Eszter ráfutása egy gátra       https://youtu.be/CmMBIbg4Bqw 

U23-as 100 m-es gátfutás első futása     https://youtu.be/_J-SVAsQRjM 

 

Bálint Noémi és Bacsa Fanni párharca az U23-as 100 m-es gát döntőjében  https://youtu.be/pGVuW7l7d-o 

Nagy Richárd futamgyőzelme az U20-as 110 m-es gát 1. időelőfutamában  https://youtu.be/abFHg98W7Gw 

Almási Olivér futamgyőzelme az U20-as 110 m-es gát 2. időelőfutamában  https://youtu.be/NhnW5GejpeE 

Nagy Richárd győzelme U20-as 110 m-es gátfutás döntőjében   https://youtu.be/H-84v-tI5oU 

Tano Leonardo győzelme az U23 as 110 m-es gátfutás döntőjében   https://youtu.be/T87nvJrZWmE 

 

Skriván Bíbor és Bartha Lilla párharca az U20-as 100 m döntőjében   https://youtu.be/3tEUo7gz6P4  

Furulyás Lili futása az U23-as 100 m-es síkfutás 1. időelőfutamában   https://youtu.be/1eREbqXkgDI  

Takács Boglárka és Nagy Pálma futása az U23-as 100 m 2. időelőfutamában  https://youtu.be/Ts1c9NjJRtM 

100 m-es női U23-as síkfutás döntője      https://youtu.be/wUPSwru_Ygk  

100 m-es síkfutás U20 férfi 1. időelőfutam      https://youtu.be/JckuWWMHT8s 

 

100 m-es síkfutás U20 férfi 2. időelőfutam      https://youtu.be/C9IlsNHJp20 

100 m-es síkfutás U20 férfi 3. időelőfutam      https://youtu.be/6Q_mYGNPFs8 

Illovszky Dominik fölényes győzelme az U20-as 100 m-es síkfutás döntőjében  https://youtu.be/2GICm19HHBU  

100 m-es síkfutás U23 férfi 1. időelőfutam      https://youtu.be/5H6_2xyapYo 

100 m-es síkfutás U23 férfi 2. időelőfutam      https://youtu.be/IGL3VLMwu_4 

 

Haufe Rajmond győzelme az U23-as 100 m-es síkfutás döntőjében   https://youtu.be/Y05H42U6dVmI  

 

Molnár Janka győzelme az U23-as 400 m 1. időfutamában    https://youtu.be/tOvLso9otnA 

Huller Dániel győzelme az U23-as 400 m 1. időfutamában    https://youtu.be/BYXSNWifsdw 

U20-as 400 m-es női síkfutás rajtja      https://youtu.be/57X3seuqIWU 

Simon Virág és Dávid Anna szoros befutója az U20-as 400 m-en   https://youtu.be/t0u6hw10P5k 

 

Molnár Attila egyéni csúccsal nyerte az U20-as 400 m-es síkfutást   https://youtu.be/6XfUuKEklq0 

Soós Levente utca hosszal nyerte az U20-as 400 m 2. időfutamát   https://youtu.be/UMBIUxOWa50  

Varga Gréta végig vezetve nyerte az 1500 m U20-as futamát (1. részlet)  https://youtu.be/WsAbgnWV8sc 

Varga Gréta végig vezetve nyerte az 1500 m U20-as futamát (2. részlet)  https://youtu.be/xl8wnZ2d4f0 

Varga Gréta végig vezetve nyerte az 1500 m U20-as futamát (3. részlet)  https://youtu.be/LbkwvXh0v4I 

 

Varga Gréta végig vezetve nyerte az 1500 m U20-as futamát (4. részlet)  https://youtu.be/21XnBGMPuf4  

Varga Gréta és Urbán Zita utolsó köre 1500 m-en     https://youtu.be/Q8e_VU4J790 

  

 Mohai Regina győztes futása az U20-as 400 m-es gátfutásban  https://youtu.be/i8Nf8TuxaA8 

Soós Levente és Bánóczy Kristóf párharca U20-as 400 m-es gátfutásban https://youtu.be/kc40jL_3Txo 

Csókás és Huller párharca az U23-as 400 m-es gátfutásban   https://youtu.be/6JcftahsS6c 

Mohai Regina győztes futása az U20-as 400 m-es gátfutásban   https://youtu.be/i8Nf8TuxaA8 

Mátó Sára győztes futása az U23-as 400 m-es gátfutásban   https://youtu.be/jlE_jYMFRMI 

 

200 m-es síkfutás U23 női 1. időelőfutam     https://youtu.be/7D9Wmd15SKE 

200 m-es U23 női 2. időelőfutam és Endrész Klaudia ugrása   https://youtu.be/yE-7Z7f2HBs 

200 m-es síkfutás U23 női 3. időelőfutam     https://youtu.be/ri7RsVDhkx4 

200 m-es síkfutás - U23 női döntő      https://youtu.be/QJvDyHifXsE 

 

200 m-es síkfutás U23 férfi 1. időelőfutam     https://youtu.be/xuOFYMK-7uo 

200 m-es síkfutás U23 férfi 2. időelőfutam     https://youtu.be/dO0lbHu0WbM 

200 m-es síkfutás U23 férfi 3. időelőfutam     https://youtu.be/j0C9RXhvzGY 

200 m-es síkfutás U23 férfi döntő      https://youtu.be/bgpO7Zcf-L0 

200 m-es síkfutás U20 női 1. időelőfutam     https://youtu.be/OzJjlz0cZoM 
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200 m-es síkfutás U20 női 2. időelőfutam     https://youtu.be/qmoQa_jPlvw 

200 m-es síkfutás U20 női 3. időelőfutam     https://youtu.be/2ujJV2PpFnc 

200 m-es síkfutás U20 női 4. időelőfutam     https://youtu.be/LFvHrorvrPI 

200 m-es síkfutás U20 női döntő      https://youtu.be/OP4hN4hvMvI 

 

200 m-es síkfutás U20 férfi 1. időelőfutam     https://youtu.be/JkLId7lUuhQ 

200 m-es síkfutás U20 férfi 2. időelőfutam     https://youtu.be/WOjnuRenu6E 

200 m-es síkfutás U20 férfi 3. időelőfutam     https://youtu.be/KbP8OlQxw98 

200 m-es síkfutás U20 férfi döntő      https://youtu.be/6vCZRXAkl1E 

 

800 m-es síkfutás női U23 („a” része)     https://youtu.be/kU24mtfnOaQ 

800 m-es síkfutás női U23 („b” része)     https://youtu.be/Y0vrt-rJOms 

800 m U20 női futam       https://youtu.be/7d-HH_eQg2s 

 

 

Ügyességi versenyszámok: 
 

Pázmándi Dominik 1. ugrása (7.05 m)     https://youtu.be/-C8uGOUiDGY 

Pázmándi Dominik 2. ugrása (7.40 m)     https://youtu.be/RtlY5aoLBak 

Pázmándi Dominik 4. ugrása (7,08 m)     https://youtu.be/axaoIVl3m-0 

Pázmándi Dominik 5. ugrása (7.46 m)     https://youtu.be/yd6YtSWpxWE 

Pázmándi Dominik 6. ugrása (7.48 m)     https://youtu.be/MJ8PEUIkNLU 

 

Salamon András 1. ugrása (7.21 m)     https://youtu.be/kYmax_U6Beg 

Salamon András 2. ugrása (belépett)     https://youtu.be/KszuYFOy3Zs 

Salamon András 3. ugrása (7.39 m)     https://youtu.be/1A-Y-dv52gk 

Salamon András 4. ugrása (belépett)     https://youtu.be/NvvTzF5bhx4 

Salamon András 5. ugrása (belépett)     https://youtu.be/kpIrfTH8Sm0 

Salamon András 6. ugrása (belépett)     https://youtu.be/yu_DT6Kznjs 

 

Tóth Balázs 2. dobása (18,29 m PB)     https://youtu.be/Mgh75m6uvG8 

Tóth Balázs 4. dobása (18,51 m PB)     https://youtu.be/ewUSMsefVV4 

Tóth Balázs 5. dobása (szegélyre lépett)     https://youtu.be/DdAvBy-FhRk 

Tóth Balázs 6. dobása (18,87 m PB)     https://youtu.be/Vy6JzyGlZ6E 
 

Kovács László 4. dobása (17,64 m)      https://youtu.be/1uMLyFUR_ao 

Kovács László 5. dobása (17,44 m)      https://youtu.be/WPsnaaPokJ8 

Fischer Márk 5. dobása (15,40 m)      https://youtu.be/YbeFH5xGd7Q 

Fischer Márk 6. dobása (14,98 m)      https://youtu.be/dpMh3Ne111s 

 

Endrész Klaudia 1. ugrása (6.16 m)     https://youtu.be/QSmBwI1en5k 

Endrész Klaudia 2. ugrása (6.18 m)     https://youtu.be/OBZQpD1BaMk 

Endrész Klaudia 3. ugrása (belépett)     https://youtu.be/F4CuLbqqSZM 

Endrész Klaudia 5. ugrása (5.97 m)     https://youtu.be/J2QEDCxHgpY 

Endrész Klaudia 6. ugrása (6.22 m SB)     https://youtu.be/KGqm_ZrbV-M 

 
Bacsa Fanni ugrása 1       https://youtu.be/dq8MPpUVCmk 

Bacsa Fanni 2. ugrása       https://youtu.be/yzaBw2xoj10 

Bacsa Fanni 3. ugrása       https://youtu.be/niYzK2jCn08 

Bacsa Fanni 4. ugrása       https://youtu.be/31cZq4aI8LM 

Bacsa Fanni 5. ugrása       https://youtu.be/ibbXo9IWTgk 

   
Bálint Noémi 1. ugrása       https://youtu.be/SLEOjdORqTg 

Bálint Noémi 2. ugrása       https://youtu.be/E_kOpMlZaTo 

Bálint Noémi 4. ugrása (szemből)      https://youtu.be/dlSzIqnx8qw 

Bálint Noémi 5. ugrása (szemből)      https://youtu.be/CxdxJS79wUQ 

 

Katavics Balázs 1. dobása (64,79 m)     https://youtu.be/i9yjSCVBK3c 

Katavics Balázs 2. dobása       https://youtu.be/-1RKskU7pIg 

Katavics Balázs 3. dobása       https://youtu.be/jsQT-b3rLTg 

Katavics Balázs 4. dobása       https://youtu.be/pZww3PAjtjU 
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Csekő Miklós 1. dobása       https://youtu.be/h3hD37N9nQw 

Csekő Miklós 2. dobása       https://youtu.be/zMqp7EymMZk 

 

Fotóalbum  

https://photos.app.goo.gl/cyKzN4fKjAd57yJc9 
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