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apply holds  použít chvaty 
archery  lukostřelba; lučištníci 
arrow  šíp 
backboard  deska, na které je připevněn koš 
backstroke  znak (plavecký styl) 
badminton court  badmintonové hřiště 
balance beam  kladina 
baseball field  baseballové hřiště 
basketball hoop  obroučka koše 
bathing cap  koupací čepice 
batting helmet  ochranná helma pro pálkaře 
belts of different colours   pásy různých barev 
bicycling  cyklistika 
bore (GB)  kalibr, ráže 
bounce  házet míčem (např. o zeď); odrazit míč o zem 
bow and arrow  luk a šíp 
bowstring  tětiva luku 
boxing ring  boxerský ring 
bull, bull's eye  zásah do terče; do středu, trefa do černého  
butterfly stroke  motýlek (plavecký styl) 
Can you do the crawl?  Umíš plavat kraula? 
canoeing  kanoistika 
cartwheel  přemet stranou, hvězda 
catch  chycení 
catcher  zadák, chytač, lapač (v kriketu); chytač 

(v basebalu) 
catcher's mask  maska, kterou nosí chytač 
clubs and a ribbon  kužele a stuha 
commit a fault  faulovat; udělat chybu 
competitive diving  skoky do vody 
contest  soutěž 
cox(swain)  kormidelník závodní lodi  
crawl (free-style)  kraul (volný styl) 
cross-country run  běh na lyžích; přespolní běh 
cross-country running  přespolní běh 
cycle  jezdit na kole 
dive  potápět se 
draw a bow  napnout luk 
dressage  drezúra 
épée  kord (v šermu) 
épée and sabre  kord a šavle 
épée fencing  šerm kordem 
equestrian event  dostihy; dostihový závod; jezdecká disciplína 
equestrian sports  dostihové sporty 
face guards and gloves  chrániče obličeje a rukavice 
face the stern  být umístěn na zádi lodi 
field hockey  pozemní hokej 
fire  střelba, palba; vystřelit 
fire a gun  vystřelit z pušky 
fire a pistol  vystřelit z pistole 
fixed keel  nepohyblivý kýl 
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floor exercises  prostná (v gymnastice) 
foil  fleret (šerm) 
free-style skiing  free-style (lyžování) 
go diving  potápět se 
go snorkelling  chodit se potápět se šnorchlem 
goggles  potápěčské brýle 
handstand  stoj na rukách 
headstand  stoj na hlavě 
high-power events   důležitá utkání plná sportovních hvězd 
hit below the belt  rána, úder pod pás 
hold or strike the ball  držet míč a kopnout, trefit se do míče 
horizontal bar  hrazda 
horizontal bars  bradla 
hurdles  běh přes překážky, překážkový běh 
hurling the spear  házení oštěpem 
indoor court game  halový sport (míčové sporty) 
indoor sports   halové sporty 
judge on composition and execution  hodnotit kompozici a provedení (v moderní 

gymnastice) 
kayak  kajak; jet v kajaku 
knee bend  dřep 
lightweight celluloid ball  lehký celuloidový míček 
lightweight rackets  lehké rakety 
martial arts  bojová umění 
mask  ochranná maska 
medley race  polohový závod (v plavání) 
miss the ball  nestrefit se do míče 
mouth and shin guards  chrániče zubů a holení 
net ball  míč, který se dotkne sítě (v stolním tenisu)  
netted goal  branka se sítí 
oars  vesla 
obstacles  překážky 
off-road mountain bike races  závody horských kol v terénu 
outdoor sports  sporty provozované venku 
padded gloves and shorts  měkce vyztužené rukavice a trenýrky  
paddle  pádlo, veslo 
parallel bars (symmetrical and 
asymmetrical) 

 bradla (o stejné a nestejné výši žerdí) 

pentathlon  pětiboj 
pin  vítězství na lopatky (v zápasu) 
pistol (GB)   pistole, revolver 
pistol shooting  střelba z pistole 
pommel horse  kůň našíř s madly 
pull a pair of oars   zabrat vesly 
pull one oar  zabrat veslem 
punch  udeřit, dát ránu pěstí 
rhythmic sports gymnastics  moderní gymnastika 
ride  jízda 
rider  jezdec 
rings  kruhy (tělocvičné nářadí) 
road races  silniční závody 
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rowing  veslování 
running event  běžecký závod; běžecká disciplína 
sabre  šavle 
score an ippon  získat ipon (v džudu) 
score touches  skórovat čtyřky (v ragby) 
scorekeeper  zapisovatel bodů během hry 
scuba  kyslíková bomba (potápění) 
SCUBA (Self-Contained Underwater 
Breathing Apparatus) 

 akvalung (potápěcí dýchací přístroj) 

sculling  veslování na moři za použití párových vesel 
shirts and shorts or skirts  trička s límečky a šortky nebo sukénky 
show jumping  parkurové skákání (jezdectví) 
shuttlecock  opeřený míček (v badmintonu) 
sidestroke  na bok, ouško (plavecký styl) 
slalom and wildwater canoeing and 
kayaking 

 slalom a jízda na divoké vodě v kanoi a na kajaku 

smallbore  malorážka 
somersault  salto 
sportsperson  sportovně založený člověk 
springboard  skokanské prkno 
steeplechase  steeplechase (koňský dostih s překážkami; běh 

na 3000 metrů překážek); terénní běh 
(přespolní, lesní, silniční) 

steer the boat  kormidlovat loď 
stiff-soled shoes  boty s pevnou, vystuženou podrážkou 
Summer Olympic Games  letní olympijské hry 
swimming lane  plavecká dráha 
table tennis  stolní tenis, pingpong 
takeoff  odraz 
target  terč 
target shooting  střelba na terč 
team handball  házená 
three-day eventing  třídenní soutěž 
throw in the towel  hodit ručník do ringu; přiznat porážku 
throw or pin the opponent on the mat  hodit nebo přišpendlit soupeře na žíněnku 
throwing the discus  házení diskem 
tie-break  rozhodující hra na konci nerozhodného setu 

(v tenisu) 
touch the net  dotknout se sítě 
track or velodrome races  závody na dráze nebo na velodromu 
traditional Japanese martial art  tradiční japonské bojové umění 
trunks  pánské plavky 
uneven bars  bradla o nestejné výši žerdi; dámská bradla 
visor  maska, hledí 
win on points  vyhrát na body (v boxu) 
youth BMX races  závody mládeže v bikrosu 
 


