
sporty a lidé sports and sportspeople sprinter sprinter

lukostřelec archer sumo zápasy sumo wrestling

lukostřelba archery vzpěrač weightlifter

atlet athlete vzpírání weightlifting

atletika ahtletics surfař, prkno windsurfer

baseball baseball windsurfing windsurfing

košíková basketball zápasit wrestle

boxer boxer zápas, zápasení wrestling

box box lidé, místa people, places

běh na lyžích cross-country skiing věci, události things, events

disk discus amatér amateur

potápěč diver pálka bat

potápění diving mistr champion

sjezdové lyžování downhill skiing mistrovství championship

šermíř fencer trenér couch

šerm fencing soutěž competition

kopaná football, soccer kurt court

golf golf doping doping

hráč golfu golfer losovat draw

gymnasta, cvičenec gymnast drogový test drug test

gymnastika gymnastics fanoušek fan

házená handball pole, hřiště field

hokej hockey branka goal

překážka hurdle brankář goalkeeper

sálové sporty indoor sports tělocvična gym

oštěp javellin brusle ice skates

skok do dálky long jump síť net

skok do výšky high jump Olympijské hry Olympic games

trojskok triple jump fotbalové hřiště footbal pitch

maratón marathon hřiště na ragby rugby pitch

běžec maratonu marathon runner hokejové hřiště hockey pitch

skok o tyči pole vault procvičování, cvičení practise

skokan o tyči pole vaulter cvičit, procvičovat practise

závod race profesionál(ní) professional

kolečkové brusle rollerblades raketa racket

bruslení na kolečkáčích rollerblading rozhodčí referee

bruslení na kolečkáčích rollerskating kluziště ice/skating rink

běh, běhat run stav (zápasu) score

běžec runner plavec swimmer

koulař shot putter plavání swimming

vrh koulí shot putting stolní tenis table tennis

jezdit na skateboardu skateboard tenis tennis

jízda na skateboardu skateboarding volejbal volleyball

bruslař skater vodní polo water polo

rychlobruslení speed skating lyžařský svah ski slope

krasobruslení figure skating divák spectator

skokan na lyžích ski jumper sportovní vybavení sports equipment

lyžař ski jumping sportoviště sports facilities

lyžování skiing stadion stadium

běh, sprint spring hokejka hockey stick



přívrženec supporter

týmový sport team sport

turnaj tournament

trať track

tepláková souprava tracksuit

trénovat train

stát se profesionálem turn professional

rozhodčí umpire

vyřešit work out

sportovat doing a sport

dělat do

 - aerobik do aerobics

 - skok vysoký do high jump

 - skok do dálky do long jump

 - judo do judo

chodit go

 - jezdit na koni go riding

 - lyžovat go skiing

 - plavat do swimming

 - prohrát (hru) go lose

hrát play

 - bridž play bridge

 - fotbal play football

 - tenis play tennis

rekord record

 - ustanovit set a record

 - překonat break a record

 - vyrovnat equal a record

vstřelit gól score a goal

získat bod score a poing

skórovat score

házet throw

 - diskem throw discus

 - oštěpem throw javelin

 - kladivem throw hammer

vyhrát (hru/zápas) win a game/match

výkon performance

zlepšit improve

zvýšit enhance, increase

zakázané látky banned substances


