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aerial tramway (US)  lanovka 
athletics  atletika; lehká atletika 
attacking zone  útočná polovina 
biathlon (cross-country + shooting)  biatlon (běh na lyžích + střelba) 
binding  lyžařské vázání 
block  odražení úderu, blok; blokovat 
blocker  blokař 
bob the sledge  rozjet sáně a naskočit do nich 
bobsled / bobsleigh  bob (závodní řiditelné sáně)  
bobsledding  boby (disciplína) 
braker  brzdař (při jízdě na bobech) 
cable car  lanovka 
chair lift  sedačková lanovka 
clamp  svorka; upínadlo; kramle 
clean and jerk  nadhoz (vzpírání) 
combined event  kombinace, sdružená sportovní disciplína (lyžování: 

sečítají se výsledky ze sjezdu a slalomu) 
cross-country skiing  běh na lyžích 
cross-check  bránit ve hře nedovoleným způsobem, krosčekovat 
crossbar  příčné břevno fotbalové branky 
dash  sprint 
decathlon and heptathlon  desetiboj a sedmiboj 
descending feet first  sjíždění nohama napřed 
different classes according to body 
weight 

 různé váhové kategorie podle tělesné hmotnosti 

direct free kick  volný přímý kop 
discus throwing  hod diskem 
distance runner  běžec na dlouhé tratě 
edge ball  míček odražený od hrany stolu (ve stolním tenisu) 
football pitch (GB)  fotbalové hřiště 
foul  faul; faulovat 
free kick  volný kop 
free skating  volná jízda 
freestyle  zápas ve volném stylu; plavání volným způsobem 
funicular  zubačková lanovka 
giant slalom  obří slalom 
glare ice  oslepující led 
goal judge  brankový rozhodčí 
goal kick  střela, ze které padne gól 
goal nets  branková síť 
gondola lift  kabinková lanovka 
Graeco-Roman   řeckořímský  
hammer throwing  hod kladivem 
hat trick  hattrick  (vstřelení 3 gólů jedním hráčem v zápase) 
high jump  skok vysoký 
high net  vysoká síť 
hit the post  nastřelit tyč (ve fotbalu) 
hold a ball  držet míč 
holding  držení (hokej) 
hurdling  běh přes překážky 
ice dancing  tance na ledě 
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ice skating  bruslení 
icing  postavení mimo hru (v hokeji) 
impede movement  bránit v pohybu 
inside lane  vnitřní dráha, trať 
javelin throw  hod oštěpem 
jump the gun  vyběhnout před startovním výstřelem 
leap into position  rychle zaujmout pozici 
life-jacket  záchranná vesta 
lift metal weights encased in rubber  zvedat kovová závaží obalená gumou 
line judge  čárový rozhodčí (v tenisu) 
linesmen  pomezní rozhodčí (ve fotbalu) 
long jump  skok do dálky 
long stick  vysoká hůl (přestupek v hokeji) 
long sticks  dlouhé lyžařské hole 
long-distance runner  běžec na dlouhé tratě 
luge  sáně, sáňkování 
middle-distance run  běh na střední vzdálenost 
move clockwise  střídat se ve směru hodinových ručiček 
Nordic combination (cross-country + 
jumping) 

 severská kombinace (běh na lyžích a skok) 

obstruction  bránění ve hře 
offside  ofsajd, postavení mimo hru (ve fotbalu) 
on the starting blocks  na startovní bloky 
on your marks - get set - go  připravit se ke startu - pozor - teď  
outside lane  vnější dráha, trať 
pairs skating  párové bruslení 
penalty  pokutový kop (penalta)  
playing area  hrací plocha 
pole vault  skok o tyči 
power play  v přesile, mít o jednoho hráče v poli více (hokej) 
protective pads  chrániče 
puck  touš, kotouč, puk 
push the sledge forward  roztlačit bob 
racing toboggan  sáňkařská dráha 
return the ball  vrátit, odehrát míč; zahrát return (v tenisu)  
rifle-shooting   střelba z pušky 
rotate clockwise  střídat se po směru hodinových ručiček (ve volejbalu) 
sail off the wind  plavit se proti větru 
sail or run before the wind  plavit se nebo běžet s větrem v zádech 
sailboat  plachetnice 
scorer  zapisovatel výsledků; střelec branky 
shot put  vrh koulí 
single or multiple blocks  jednoblok nebo víceblok 
skate   bruslit 
skate-guards  chrániče na brusle  
skater  bruslař 
skates  brusle 
skating rink  kluziště 
ski jumping  skoky na lyžích 
ski slope  lyžařský svah 
ski tow   lyžařský vlek  
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ski-jumping  skákání na lyžích 
ski-lift  lyžařská lanovka 
slashing with the stick  sekání holí (v hokeji) 
snatch  trh (ve vzpírání) 
snowboarding   jízda na snowboardu 
speed skating  rychlobruslení 
spiked running shoes  tretry 
spiker  smečař (volejbal) 
spikes  tretry 
spin-lock collar  otočná objímka 
sprint  sprint 
sprinter  sprintér 
steel rod  ocelová tyč, trubka 
steep slopes  strmé svahy, strmé sjezdovky 
stick  hokejka (v ledním hokeji) 
strokes  údery (v tenisu) 
sudden-death overtime  rychlá smrt v nastaveném čase, zlatý gól v nastaveném 

čase 
T-bar lift  kotva 
tackle  bránit ve hře útočníkovi; krýt soupeře s míčem; 

zadržet, složit útočícího hráče v ragby 
tackling   bránění 
thick gloves  silné, tlusté rukavice 
toboggan  nízké sáně, tobogan; dlouhé dopravní sáně; 

toboganová dráha  
track and field  lehká atletika (dráhové a technické disciplíny) 
triple jump  trojskok 
tripping  podrážení nohou 
twisting courses on hillsides  klikatící se sjezdovky na svazích 
use holds to drop sb to the mat  používat chvaty ke složení někoho na žíněnku 
volleyball court  volejbalové hřiště 
water polo  vodní pólo 
wax  vosk 
weightlifting  vzpírání 
wishbone  ráhno pro držení (v surfingu) 
 


