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aerobics  aerobik 
aqualung  akvalung, potápěčský dýchací přístroj 
bat  pálka 
bench press  vzpírání (činky) vleže  
bench press n kilograms  vzepřít vleže n kilogramů 
better suited for st  lépe se hodit k něčemu 
caddy, caddie  vak na golfové hole; vozík na golfové hole; nosič holí (v golfu) 
callisthenics  dívčí gymnastika, rytmika, kalistenika 
crampons (mountaineering)  mačky, horolezecká stoupací železa (horolezectví) 
cross-country boots  lyžařské běžecké boty 
dartboard (darts)  terč na šipky (šipky) 
exercise bike  rotoped 
fishing rod  udice 
fitness center (US)  fitness centrum 
flippers, fins  nožní ploutve k potápění či plavání 
Frisbee  kotouč na házení 
goggles, face mask  potápěčské brýle, potápěčská maska 
golf clubs  golfové hole 
hiking boots  boty na turistiku, turistické boty, pohorky 
jogging shoes  běžecké boty 
keep-fit centre (GB)  fit centrum 
keeping fit  udržování se v tělesné kondici 
landing net, reel (fishing; angling)  podběrák, (rybářský) naviják (rybaření; chytání ryb na udici) 
lift weights  vzpírat 
mallet (croquet, polo)  palička (kroket, pólo) 
parachute  padák 
pin balls (ten-pin balling)  kuželky (kuželky US) 
pool stick  tágo 
press 25 kilograms  vzepřít vleže 25 kilogramů 
pump iron (coll)  zvedat činky, vzpírat 
push-ups (US)  kliky 
raft  vor, raft; jízda na raftu 
roller skates  kolečkové brusle 
saddle, stirrups (equitation)  sedlo, třmeny (jezdectví, krasojízda na koni) 
safety binding  bezpečnostní vázání 
sit-ups  sedy lehy 
skateboard  skateboard 
sky diving  seskok se zpožděným otevřením padáku 

sledge, sled  sáně, sáňky 
snorkel (diving)  šnorchl (potápění) 
snowmobile  sněžný skútr 
star jumps  poskoky, kdy cvičenec upaží a dostane se do stoje rozkročného 

a potom připaží a dostane se do stoje spojného 
start exercising  začít cvičit 
stone, broom (curling)  kámen, metla (curling, lední metaná) 
surfboard  surf, surfovací prkno 
swimming costume  jednodílné plavky 
tennis racquet (racket)  tenisová raketa 
walking shoes  vycházková obuv 
water skis  vodní lyže 
wetsuit  neopren 
whip, riding boots (riding)  bič, jezdecké boty (jezdectví) 
 


