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EYOF / 2015.07.26-08.01. Tbiliszi 
Lengyák György felvételei-3 

Videók:  

Aranyi Ferenc diszkoszvetés selejtező 50,27 m - 6. eredmény  http://youtu.be/nxU_giiljeo  

Pavuk Tira 2000 m akadályfutás - bronzérem 6:52.59 PB  http://youtu.be/7e6I1V05_O0 

 

Leveleki Bence távolugrás selejtező - belépett ugrás   https://youtu.be/nklx8vYeUhQ 

Leveleki Bence távolugrás selejtező - belépett ugrás – lassítva https://youtu.be/tnEajRefgDA 

Leveleki Bence távolugrás selejtező - 6,54 m   https://youtu.be/22DTL0xyZpQ 

 

Leveleki Bence távolugrás selejtező - 6,54 m – lassítva  https://youtu.be/dCq7IDiiTDI 

Leveleki Bence távolugrás selejtező – 8. eredmény 6,62 m  https://youtu.be/Zxa8FwkoQ20 

Leveleki Bence távolugrás selejtező – 8. eredmény 6,62 m – lassítva https://youtu.be/J-K-C3RZHzU 

 

Bak Bálint ráfutás egy gátra 1     http://youtu.be/v1U-p0nSg9E 

Bak Bálint ráfutás egy gátra térdelő rajtból    http://youtu.be/7oA8JmLu7KE 

 

Bak Bálint ráfutás egy gátra térdelő rajtból – lassítva   https://youtu.be/htXe4yCGQac  

Bak Bálint ráfutás két gátra a bemelegítő pályán   http://youtu.be/dl_5r-j3aNU  

Bak Bálint ráfutás két gátra a bemelegítő pályán – lassítva  https://youtu.be/OoNxVBPREC4  

 

Bak Bálint ráfutás három gátra     http://youtu.be/QojT2HM6u00 

Bak Bálint ráfutás három gátra – lassítva    https://youtu.be/aFlWYJ27zxs  

 

Bak Bálint - ráfutás két gátra, verseny előtt    http://youtu.be/5H5-Cy7C7XA 

Bak Bálint - ráfutás két gátra, verseny előtt – lassítva   https://youtu.be/XGqeKRrDwZs   

Bak Bálint 110 m gátfutás 1. kör 3. idő: 14 27 PB +0.9  http://youtu.be/ndjQwrRXLpg 

 

Bak Bálint 110 m gátfutás 1. kör 3. idő: 14 27 PB +0.9 – lassítva https://youtu.be/gUUZxorlCjU  

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 1,65 m    http://youtu.be/9R3cv5edCNU 

 

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 1,69 m 12. eredmény  http://youtu.be/7PdbOU1wV1Y 

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 1,69 m 12. eredmény – lassítva https://youtu.be/p0AxE8rPLb0  
Kriszt Katalin magasugrás selejtező 1. ugrás az 1,72 m-en  http://youtu.be/cyO1WuD76E0 

 

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 1. ugrás az 1,72 m-en – lassítva https://youtu.be/QVobGBGBjzQ  

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 2. ugrás az 1,72 m-en  http://youtu.be/lY4LntVekqk 

 

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 2. ugrás az 1,72 m-en – lassítva https://youtu.be/ceiZCykYi6A  

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 3. ugrás az 1,72 m-en  http://youtu.be/O4GJKf2URx0 

Kriszt Katalin magasugrás selejtező 3. ugrás az 1,72 m-en – lassítva https://youtu.be/Dk0IaKLqR3g  

 

Farkas Petra selejtező ugrása 1     https://youtu.be/MVRYIMwuV90 

Farkas Petra selejtező ugrása 1 – lassítva    https://youtu.be/JKS2YUiwpm4 

 

Farkas Petra selejtező ugrása 2     https://youtu.be/94VdAfRvm6c 

Farkas Petra selejtező ugrása 2 – lassítva    https://youtu.be/0eyCVIQBZXo  

Mátó Sára - ráfutás egy gátra     http://youtu.be/E8AGOgg54QI 

 

Mátó Sára 400 m gátfutás 1. kör futamgyőzelem 61.30 PB  http://youtu.be/9tD2hDaxK3o 

Mátó Sára 400 m gátfutás 1. kör futamgyőzelem 61.30 PB – ½ https://youtu.be/R_ATJKhWL-g  

 

Jagodics Dennis 400 m es síkfutás 1. kör 49.64 mp. 6. eredmény http://youtu.be/xxnUTDPHKDA 

Renkó Evelin 400 m es síkfutás 1. kör 56,69 mp. 9. eredmény  http://youtu.be/bMrMLRf5KNY 

Tano Leonardo magasugrás 1,95 m     http://youtu.be/TbILidV0SoY  

 

Tano Leonardo magasugrás 1,95 m – lassítva   https://youtu.be/ZIZjMEj92ZU  

Tano Leonardo biztató kísérlete az 1,99 m-en 1.   http://youtu.be/ZFLcKXcfWdw 
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Tano Leonardo biztató kísérlete az 1,99 m-en 1. – lassítva  https://youtu.be/yCBocF2ASdE   

Tano Leonardo biztató kísérlete az 1,99 m-en 2.   http://youtu.be/MDzi1RlrWzY 

Tano Leonardo biztató kísérlete az 1,99 m-en 2. – lassítva  https://youtu.be/rcO0r9URfDU 

  

Tano Leonardo magasugrás 1,99 m 9. helyezés   http://youtu.be/jz9QbxGQK0c 

Tano Leonardo magasugrás 1,99 m 9. helyezés – lassítva  https://youtu.be/_QJzb3_YFko  

 

Tano Leonardo első kísérlete a 2,03 m-en    http://youtu.be/k8jbGTUTHvQ 

Tano Leonardo második kísérlete a 2,03 m-en   http://youtu.be/3pf_GawEdGc 

Tano Leonardo harmadik kísérlete a 2,03 m-en   http://youtu.be/KKymlvCZuiw 

 

Leveleki Bence távolugrás 1     http://youtu.be/qa3b2L-GawE 

Leveleki Bence távolugrás 1 – lassítva    https://youtu.be/_exJxzFp0A8  

 

 

Leveleki Bence távolugrás 2     http://youtu.be/jFwYLBqHxLA 

Leveleki Bence távolugrás 2 – lassítva    https://youtu.be/BRGQ0XPWcCY  

Leveleki Bence távolugrás 3     http://youtu.be/FzJKWEEDQ7A 

 

Leveleki Bence távolugrás 3 – lassítva    https://youtu.be/8aVCcPs2nck  

Leveleki Bence utolsó ugrásának elugrása 4    https://youtu.be/1vdDrbvOAn0  

 

   

Fotók: 
Képek az Olimpiai faluból, utazásokról és a megnyitóról 

 

https://picasaweb.google.com/111279478619019754159/201507260801TibilisiEYOF  

 

 

Képek a versenyekről, bemelegítésekről, eredményhirdetésről 

 

https://picasaweb.google.com/111279478619019754159/201507270801TbilisiEYOF 
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