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Cienījamie lasītāji, studenti un docētāji!
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem un docētājiem mācību un
pētniecības darbā nepieciešams lietot sporta terminoloģiju ne tikai latviešu valodā, bet arī
daţādās svešvalodās, īpaši angļu valodā.
Piedāvājam Angļu – latviešu sporta leksikas vārdnīcu. Vārdnīca veidota kā mācību
līdzeklis multilingvālai izglītībai un palīgs ERASMUS studentiem, kā arī mūţizglītības
programmas studijām.
Vārdnīcā iekļauti vasaras un ziemas olimpiskajās spēlēs ietverto sporta veidu termini,
kā arī citu Latvijā un pasaulē populārāko sporta veidu (kopā vairāk kā 200) lietotā leksika.
Vārdnīcas sastādīšanā izmantotas vairāk kā 40 sporta vārdnīcas, kā arī latviešu valodas
vārdnīcas, sinonīmu vārdnīcas, kā arī sporta terminu skaidrojošās vārdnīcas daţādās valodās
(skat. Izmantotās literatūras sarakstu).
Gaidīšu atsauksmes, piedāvājumus izmaiņām, precizējumiem, kā arī jaunus sporta
leksikas vārdus, ievietošanai sporta vārdnīcā (e-pasts: uldis.svinks@lspa.lv).
Ar cieņu,
prof. Uldis Švinks
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Saīsinājumi
a/b

asymmetric bars, uneven bars

abbrev. Abbreviation
acr. Acrobatics
aerob. Aerobics
aeromod.sp. aeromodelling sport
aeroskat. Aeroskating
aik. Aikido
airsp. Air sports; air racing
alp. Alpinism, mountaineering; mountain
climbing
alpsk. Alpine skiing
Am. American
Am.f/b American football
angl.sp. angling (fishing) sports
arch. Archery
armwrest. Armwrestling
art.gymn. artistic gymnastics
athl. Track and field athletics
Austral.f/b Australian football
autosp. Automobile sport; auto sports auto
racing
avn.sp. aviation sports
b/b basketball
badm. Badminton
balloonsp. Hot air balloon sport
bandy bandy
baseb. Baseball
biathl. Biathlon
bikesp. Bike sports
bilj. Billiards, snooker, pool
BMX BMX (bicycle)
b.game board game
bobsl. Bobsleigh
boccia (bocce) (bocia)
boules boules sport (petanque)
bowl. Bowling
box. Boxing
canoe canoeing
canoe canoeing
chess chess
choreogr. Choreography
conv. Conversational
corbb. Corbball
cr.ski cross-country skiing, racing
crick. Cricket
crocq. Crocquet
curl. Curling
cycl. Cycling

d/a līdztekas līdztekas ar daţāda augstuma
kārtīm
saīs. Saīsinājums
akr. Akrobātika
aerob. Aerobika
lidm.sp. lidmodeļu sports
aerosk. Aeroskeitošana
aik. Aikido
aerosp. Aerosports; figūrlidojumi uz ātrumu
alp. Alpīnisms
k.slēp. kalnu slēpošana
amer. Amerikānisms
amer. f/b amerikāņu futbols
makšķ. Makšķerēšanas sports
loka š. Loka šaušana
roku cīņa roku cīņa
sp.vingr. sporta vingrošana
v/a vieglatlētika
austrāl.f/b austrāliešu futbols
autosp. Autosports
av.sp. aviācijas sports
b/b basketbols
badm. Badmintons
gaisa b.sp. gaisa balonu sports
band.
rillē
(hokejs ar bumbiņu)
beisb. Beisbols
biatl. Biatlons
motosp. Motosports
bilj .biljards, snūkers, pūls
BMX BMX riteņbraukšana
g.sp. galda spēles
bobsl. Bobslejs
bočia bočia (itāļu bouls)
bouls bouls (petanka)
boul. Boulings, ķegļi
bokss bokss
kanoe kanoe
smaiļ. Smaiļošana
šahs šahs
horeogr. Horeogrāfija
sarunv. Sarunu valodā lietots vārds
korbb. Korbbols
dist.sl. distanču slēpošana
krik. Krikets
krok. Krokets
kērl. Kērlings
riteņbr. Riteņbraukšana; velosports
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disabl.sp. paralympic (adapting) sports;
disabled sports; handicapped sports
div. diving
dog.rac. dog racing
dogsleddg. Dogsleddging;
dom. Domino
dragrac. Drag racing
draug. Draughts; checkers
droughts droughts
equest. Equestrian events; horse sport
et.fiv. eton fives
ex. Exercise
ex.sp. extreme sport
f.skat.
rillē skating
f/b football
fenc. Fencing
fitn. Fitness
fl.ex. floor exercises
floorb. Floorball
freediv. Free diving
freest.
rillē
frisb. Frisbee; Ultimate
futsal futsal
gaelic f/b Gaelic football
glid. Gliding
gok. Gokarting
gym. Gymnastics
gymn.horse gymnastics horse
h. glid. Hang gliding
h/b handball
h/b the highest bar
harn.rac. harness racing; horse driving
hock. Hockey
horsesh.pit. horseshoe pitching
hunt.sp. hunting sports; sporting
hyrling hurling
icehok. Ice hockey
inl.sk. inline skating
jianzi jianzi
ju-jit. Ju-jitsu
karate karate
kart. Karting
ketlleb. Kettlebell
kickb. Kickboxing
kung-fu kung fu
lacross lacross
l/b low bar

inv.sp. invalīdu sports; sports cilvēkiem ar
speciālām vajadzībām
daiļl. Daiļlēkšana
suņu skr. Suņu skriešanas sacensības
suņu paj.sac. suņu pajūgu sacensības suņu
kamaniņu sports
dom. Domino spēle
dragsac. Dragreisa sacensības; dragreiss
dambr. Dambrete
šautr.meš. šautriņu mešana
zirgu sp. Jāšanas sports; zirgu sports
plaukstb. Plaukstbumba
vingroj. Vingrojums, vingrinājums
ekstr.sp. ekstrēmais sports
daiļsl. Daiļslidošana
f/b futbols
pauk. Paukošana
fitn. Fitness
br.kust. brīvās kustības vingrošanā
florb. Florbols
br.nirš. niršana bez palīgierīcēm; brīvā
niršana
frīst. Frīstails
frisb. Frisbijs
telp.f/b telpu futbols (futsāls)
gēlu f/b gallu futbols
planier. Planieru sports
gok. Gokarts
vingr. Vingrošana
zirgs ar rokt. Vingrošanas zirgs ar rokturiem
deltapl. Deltaplanierisms
h/b handbols
a/k līdzteku augstākā kārts
zirgu skr. Zirgu skriešanās sacensības; zirgu
ekipāţu sacensības; rikšošanas sacensības
l.hok. lauka hokejs
pak.meš. pakava mešana
med.sp. medību sports (sportings)
hurlings hurlings
hok. Hokejs
rillē.slid. skrituļslidošana
jianzi
džiudž. Dţiudţitss
karatē karatē
kart. Kartings
svarb.c. svarbumbu celšana
kikb. Kikbokss
kung-fu kung-fu; kungfu
lakross lakross
z/k zemākā kārts
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lawn bowl. Lawn bowling
luge luge
mart.arts. martial arts
mod.pent. modern pentathlon
motorsp. Motorsport
mount.bik. mountain biking
net/b netball
novus novus
old.fash. old-fashioned term
orient. Orienteering
parach. Parachuting
paragl. Paragliding
pelota pelota
petanque petanque
polo polo
power.l power lifting
powerb. Powerboat racing
r.gymn. rythmic gymnastics
racq.b. racquetball
realten. Real tennis
rinkhock. Rink hockey
rockcl. Rock climbing; extreme climbing
rollsp. Rollersports
rounders
row. Rowing
rugby rugby
sail. Sailing
sepaktakr. Sepak takrow
shinty shinty
shoot. Shooting
shoot.cross shooting cross
shorttr. Shorttrack speed skating
skat. Skating
skateb. Skateboard
skel. Skeleton
ski. Skiing
ski-jump. Ski-jumping
squash
slang slang
slingb. Sling ball
snowb. Snowboard
snowmob. Snowmobiling
softb. Softball
sp. Kind kind of sport
sp.g. sports rillē
sp.skat. speed skating
strluge street luge

zāl.boul. zāliena boulings
kam. Kamaniņu sports
austr.c. austrumu cīņas veidi
mod.piecc. modernā pieccīņa
motorsp. Motorsports
k.riteņbr. kalnu riteņbraukšana
net/b netbols
novuss novuss
novec. Novecojis termins
orient. Orientēšanās sports
izpl.l. izpletņu lēkšana
parapl. Paraplānu sports; planēšana ar
izpletni
pelota pelota
petanka petanka
polo polo
spēka trīsc. Spēka trīscīņa (pauerliftings)
ātrlaiv. Ātrlaivu sacensības
m/v mākslas vingrošana
raketb. Raketbols
reālten. Reālteniss (īstais teniss)
rillē.hok. skrituļhokejs
kl. K. Klinšu kāpšana; klinšu kāpšana bez
nodrošinājuma
rillē.sp. skrituļsports (rollersports)
raunders
air. Airēšana
regb. Regbijs
bur. Burāšana; jūrniecība
kājv/b kājvolejbols
šinti šinti
šauš. Šaušana (loţu, stenda, lietišķā)
aizs.daudzc. aizsardzības daudzcīņa; militārā
daudzcīņa
šorttr. Šorttreks
slid. Slidošana
skeitb. Skeitbords
skel. Skeletons
slēp. Slēpošana
tramplīnl. Tramplīnlēkšana ar slēpēm
skvošs
slengs slengs
slingb. Slingbols; mešana ar lingu
snovb. Snovbords
snieg.mot.sac. sniega motociklu sacensības
softb. Softbols
sp.veids sporta veids
sp.sp. sporta spēles
ātrsl. Ātrslidošana
rillē.kam. skrituļkamaniņsports (ielas trasē)
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subaquat. Subaquatics; under water sports
surf. Surfing (surfriding)
swim. Swimming
synchr.swim. synchronized (fancy) (artistic)
swimming
t.ten. table tennis
taekw. Taekwondo, tae kwon do
ten. Tennis
tour. Tourism
tour.rac. touring car racing
tramp. Trampoline
rillē. Triathlon
tug of war tug of war
underwat.swim. underwater swimming
v. vault
v/b volleyball
w.polo waterpolo
wakeb. Wakeboard
wat.m.sp. water motosports (powerboating)
watski. Waterskiing
weightl. Weightlifting
whwat.raft. whitewater rafting
windsurf. Windsurfing
wrest. Wrestling
wrow. Wildwater rowing (white water rafting)

zemūd.sp. zemūdens sports
sērf. Sērfings
peld. Peldēšana
sinhr.peld. sinhronā peldēšana
g.ten. galda teniss
taekv. Taekvondo
ten. Teniss
tūr. Tūrisms
standartauto. Standartautomobiļu (sērijveida)
sacensības
bat. Lēkšana uz batuta
rillē. Triatlons
virves v. Virves vilkšana
zemūd.peld zemūdens peldēšana
atb.lēciens atbalsta lēciens vingrošanā
v/b volejbols
ūd.polo ūdenspolo
veikb. Veikbords
ūd.motosp. ūdens motosports
ūd.slēp. ūdensslēpošana
svarc. Svarcelšana
straujūd.plost. straujūdens plostošana;
braukšana ar plostu pa kalnu upēm
vindsērf. Vindsērfings
cīņa cīņas sporta veidi
air.sl. airēšanas slaloms
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A
A element (gymn.)

A grūtības (grupas) elements (vingr.)

A final (row.)

A fināls (sacensības par 1.-3.vietu) (air.)

A final (sp.g.)

A finālsacensības (sp.sp.)

A, abbrev. From alternate captain (a patch on
a hockey player’s uniform) (icehok.)
a.e.t., abbrev. From added rillē time (sp.g.)

„A” – kapteiņa vietnieks (uzšuve uz hokejista formas
tērpa) (hok.)
papildlaiks; kompensācijas laiks (sp.sp.)

aback

atpakaļ, atmuguriski

abaft (sail.)

ahters, pakaļgals (bur.)

Abalokov test

Abalakova tests

abandon (r.gymn.)

nepiespiestība, dabiskums (m/v)

abandon (to) (sail.)

pamest; atstāt (bur.)

abandon (to) a match

nepabeigt spēli

abandonment signal (sail.)

regates pārtraukšanas signāls (bur.)

abate; wane (sail.)

vēja ātruma mazināšanās (bur.)

abdominal balance (gymn.)

līdzsvars guļus uz vēdera atliecoties (vingr.)

abdominal exercise

vingrinājums vēdera (preses) muskulatūrai

abdominal muscles, abdominals

vēdera muskuļi

abdominal raise (gymn.)

piecelšanās sēdus no stāvokļa guļus uz muguras (vingr.)

abdominal roller

vēdera veltnītis (espanders)

abdominal strength

vēdera (preses) muskuļu spēks

abducent; abductor

atvilcējs (atvilcējmuskulis)

abduct (to)

atvilkt (par muskuli)

abduction

abdukcija, atvilkšana (muskuļu)

abide by (rules)

ievērot (noteikumus)

abilities, skills

apdāvinātība, talants, spējas

ability to maintain speed over a distance

ātrumizturība (spēja saglabāt ātrumu distancē)

ability to relax

spēja atslābināties, nomierināties

ability to skill transfer

spējas pārveidošana (pāriešana) prasmē

ability to swim

peldētprasme, māka peldēt

ability, skill

spēja, prasme

able

spējīgs, apdāvināts

able-bodied

spēcīgs, veselīgs

ableism (ablism)

invalīdu diskriminācija

abnormal

rillē

(judgement) (gymn.)

nepieļaujama atšķirība tiesnešu vērtējumā (vingr.)

abnormal ground conditions (golf)

neatbilstošs laukuma segums (stāvoklis) (golfs)

aboard (baseb.)

sasniegta pirmā bāze (beisb.)

aboard; on board (sail.)

uz klāja (bur.)

abolish (to) the heat

atcelt braucienu (skrējienu, peldējumu)

about – face; about – turn (gymn.)

pagrieziens apkārt (par 180°) (vingr.)
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above the ring (rim, hoop) (b/b)

virs stīpas (b/b)

abrasion; scratch

noberzums, nobrāzums

abreact (to)

atbrīvoties no stresa

abreast (gymn.)
abrupt movement

rindā, vienā līnijā (atrasties); nostāšanās vienā rindā
(vingr.)
strauja (asa) kustība

abseil

kāpt (nolaisties) ar virves palīdzību

abseil (to) (rockcl.)

iesieties nodrošinājuma virvē (kl.k.)

abseil piton (ringed piton) (rockcl.)

drošības virves āķis ar riņķi (kl.k.)

abseiling (rockcl.)

iesiešanās „krēsliņā”; nolaišanās ar drošības virvi (kl.k.)

abseit sling (alp.)

virves (stiprinājuma) cilpa (alp.)

absent

klāt neesošs

absolute age

absolūtais vecums

absolute load

absolūtā slodze

absolute record

absolūtais rekords

absolute strength

absolūtais spēks

rillē

(to) (freest.)

amortizējoši pārvarēt pretpauguru (frīst.)

rillē

(to) basic skills

viegli apgūt pamatkustības (pamatiemaņas)

rillē (to) landing from the apparatus
(art.gymn.)
rillē (to) recoil of the bed (tramp.)

amortizēt zemskari nolēcienā no rīka (sp.vingr.)

absorption

amortizācija

absorption of the bed (tramp.)

batuta tīkla elastības pakāpe (bat.)

absorption turn (alpsk.)

amortizējošs pagrieziens (k.slēp.)

absorption; extension (freest.)

kāju saliekšana un iztaisnošana (mogulā) (frīst.)

abstracting

abstraktēšana

abuse

apvainojums, zākāšana, lamas

abusive language

aizvainojoši izteicieni (lamas)

accelerate

paātrināt; paātrināties

accelerate (to) speed

palielināt ātrumu

accelerated back somersault (acr.)

tempa salto atpakaļ (akr.)

accelerated flic-flac (acr.)

tempa pārmetiens atpakaļ (akr.)

accelerated pass (v/b)

paātrināta („šauta”) piespēle (v/b)

acceleration of pace

tempa palielināšana, kāpināt tempu

acceleration sprinting

sprinta paātrinājums

acceleration, guickening, speeding-up

paātrinājums

accelerative force

paātrinājuma spēks

accept

piekrist, atzīt par pareizu

accept (to) a record

apstiprināt rekordu

acceptance of the bit (equest.)

klausīt pavadu (zirgu sp.)

access

pieejamība (pieeja)

accessible

pieejams (visiem); sasniedzams

amortizēt saskari ar batuta tīklu (bat.)
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accessories (r.gymn.)

vingrošanas inventārs, priekšmeti (m/v)

accessories for field installation (athl.)

piederumi laukuma aprīkošanai (v/a)

accessory

papildierīce, palīgierīce

accident

sadursme, kritiens (nelaimes gadījums)

accidental

nejaušs, netīšs, gadījuma

accidental loss

nejaušs zaudējums

accidentally offside (rugby)

nejauša (bezkontakta) aizmugure (regb.)

acclaim

skaļa apsveikšana, uzgavilēšana, vētraini aplausi

acclimatization, acclimation (Am.)

aklimatizācija; aklimatizēšana

acclimatize oneself (to)

aklimatizēties

acclivitous

kalnupejošs; augšupejošs

acclivity

nogāze, nokalne; pacēlums (kalna)

accommodate

pielāgot (noregulēt)

accommodating resistance

pielāgošanās spēja

accommodation

pielāgošanās, piemērošanās

accomodation ladder (sail.)

aizborta traps (bur.)

accompaniment (gymn.)

muzikālais pavadījums (vingr.)

accompanying official (judge)

tiesnesis – dalībnieku zinātājs

accomplish

izpildīt; (pa)beigt; (pa)veikt

accomplish (moveing)

pilnīgot, izkopt (kustību)

accomplish (to) a distance

veikt distanci (sportā)

accomplish (to) a pass (passing) (sp.g.)

izpildīt piespēli, piespēlēt (sp.sp.)

accomplish (to) a task

izpildīt uzdevumu (piem., spēles)

accomplish (to) the dribble (dribbling) (sp.g.)

izpildīt driblu, driblēt (sp.sp.)

accomplishment

sasniegums

according to the rules

atbilstoši noteikumiem

account

rēķins, konts

accountant (f.skat.)

tiesnešu rezultātu apkopotājs (tiesnesis) (daiļsl.)

accredit (to)

akreditēt

accreditation

akreditēšanās

accreditation card

akreditācijas kartīte

accredited

akreditēts (oficiāli atzīts)

accrediting

akreditācija

accumulated fouls (sp.g.)

saņemtās (uzkrātās) piezīmes (fauli) (sp.sp.)

accumulator (equest.)

uzkrātā izmaksas summa (totalizatorā) (zirgu sp.)

accuracy

precizitāte

accuracy jump (gymn.)

precīzs (tehniski pareizs) lēciens (vingr.)

accuracy of firing (shoot.)

šaušanas precizitāte (šauš.)

accuracy of movements (gymn.)

kustību precīzums (precizitāte) (vingr.)

accurate service (sp.g.)

precīza serve (sp.sp.)

accurate shot (b/b)

precīzs metiens (b/b)
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accurate, exact

pareizs (precīzs), trāpīgs (par šaušanu)

ace (cards)

dūzis; acs (kāršu spēlē)

ace (dom.)

„viens” (dom.)

ace (golf)

iesist bedrītē ar pirmo (vienu) sitienu (golfs)

ace (sp.g.)

neuzņemta serve (sp.sp.)

ace (squash)

ar servi gūts punkts (pretiniekam nepieskaroties bumbiņai)
(skvošs)
punkts ko gūst ar servi (eiss) (ten.)

ace (ten.)
ace

punkta guvējs (v/b)

rillē (v/b)

aces (droughts)

dubultori punkti (šautr.meš.)

achieve (to) rebounding position (b/b)
achieved performance velocity (athl.)

ieņemt izdevīgu vietu cīņai pie groza par atlecošu bumbu
(b/b)
sacensībās sasniegtais ātrums (v/a)

achievement age

optimālais vecums rezultāta sasniegšanai

achievement goal

personīgais mērķis (sasniedzamais)

achievement motivation

sasniegumu motivācija

achievement orientation

orientācija uz sasniegumu (rezultātu)

achievement situation

sasniegumam labvēlīga situācija

achievement sport

sporta veidi, kur sasniegumu nosaka rezultāts

achievement, attainment

sasniegums, veikums, rezultāts

acknowledge (to)

apliecināt, apstiprināt

acknowledgement

atzīšana (apliecinājums)

rillē

ms

principle

piemērošanās princips

acommpanying guests

pavadošās personas

acoustic signal (sp.g.)

skaņas signāls (sp.sp.)

acquired motivation

pārmantotā (iedzimtā) motivācija

acquirement

iemaņas, prasmes

acquisition

ieguvums, iegūšana

acro

rillē

skiing (freest.)

slēpošanas akrobātika (frīst.)

acro slope (freest.)

akrobātikas trase (frīst.)

acro, abbrev. From acrobat

akrobāts

ACRO, abbrev. From acrobatic gymnastics

sporta akrobātika

acrobat

akrobāts

acrobatic element

akrobātikas elements

acrobatic element connection (series)

akrobātisko elementu savienojums (sērijas)

acrobatic exercise

akrobātisks vingrojums

acrobatic feat; acrobatic stunt

akrobātikas triks (elements)

acrobatic jump

akrobātikas lēciens

acrobatic mixed pair

akrobātikas jauktais pāris (vīrietis un sieviete)

acrobatic rock and roll

akrobātiskais rokenrols

acrobatic ski jumping; jumps on skis (freest.)

akrobātika uz slēpēm; akrobātiskie lēcieni (frīst.)

acrobatics (tumbling)

akrobātika (lēcieni)

11

acrobatics of parachute jumpers

akrobātiskā izpletņlēkšana

acrobatics on a pole (cirkus)

akrobātika uz kārts (cirks)

acrobatics on horses (cirkus)

akrobātika uz zirgiem (cirks)

acrobatics on logs

akrobātika uz baļķiem (ūdenī)

acrobatics sports

sporta akrobātika

acrobatics track (acr.)

akrobātikas (akrobātiskais) celiņš (akr.)

acroski (ski ballet,
(freest.)
acrosport

rillē skating on skis)

slēpošanas akrobātika (slēpošanas balets, figūrslēpošana)
(frīst.)
sporta akrobātika

act (to) as a guard (art.gymn.)

stāvēt aizsardzībā (nodrošināt aizsardzību) (sp.vingr.)

acting according to the rules (regulations)

darboties, ievērojot noteikumus

acting games

lomu spēles, siţetrotaļas

acting halfback (rugby)

altīvais pussargs (regb.)

action

rīcība, darbība

action (bowl.)

asi iegriezta bumba (boul.)

action of the legs (equest.)

darbības ar kājām (zirgu sp.)

action of the preparation

sagatavotājdarbības

action on the blade (fenc.)

uzbrukums ierocim (pauk.)

action point of muscle

muskuļa iestiepšanas galējais punkts

actions of spectators

skatītāju uzvedība

actions of the libero (v/b)

libero (brīvā) spēlētāja darbības (v/b)

activation

aktivizācija, aktivizēšana (darbības)

active counter attack (t.ten)

aktīvs pretuzbrukums (g.ten.)

active flexibility

aktīvā lokanība

active force

aktīvais spēks

active offside (f/b)

aktīva aizmugure (f/b)

active recovery

aktīva atjaunošanās

active rest

aktīva atpūta

active spotting (art.gymn.)
active stretch

palīdzība, izpildot vingrojumu (pavadīšana, pieturēšana)
(sp.vingr.)
aktīva (muskuļa) stiepšana

active tourism

aktīvais tūrisms

activity

aktivitāte (darbība), pasākums, nodarbošanās

activity of the athlete

sportista aktivitātes (darbības)

actual champion

pašreizējais čempions

actual duration of a bout (fenc.)

cīņas tīrais laiks (pauk.)

actual flying time

lidojuma (gaisā) laiks

actual playing time (sp.g.)

tīrais spēles laiks (sp.sp.)

actual wrestling time (wrest.)

tīrais cīņas laiks (cīņa)

acupressure

akupresūra

acupuncture

akupunktūra

acute adaptation

ātrā (īstā) adaptācija
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acute injury

akūta (tikko iegūta) trauma

acyclic exercise

aciklisks vingrinājums

acyclic kind of sports

aciklisks sporta veids

acyclic movement

acikliska kustība

ad libitum

pēc vēlēšanās (izvēles)

rillē (to), atjust (to)

pielāgot, piemērot

adaptability

piemērošanās, spēja pielāgoties

adaptable

viegli adaptējams

adaptable physical education

pielāgotā fiziskā izglītošana

adaptation to the training loads

pielāgošanās, adaptēšanās treniņslodzēm

adaptation, accommodition

pielāgošanās, piemērošanās

adapted physical education

pielāgotā fiziskā (sporta) izglītība

adaptive reaction

pielāgošanās reakcija

adaptive training

piemērotas slodzes treniņš

add (to) an element (art.gymn.)

pievienot (iestarpināt) elementu (sp.vingr.)

add (to) on time for stoppages (sp.g.)

pielikt spēles pārtraukumos zaudēto laiku (sp.sp.)

added movement (gymn.)

papilddarbība, papildkustība (vingr.)

added time

papildlaiks (spēles pagarinājums)

addict

narkomāns, atkarīgais

additional assistant (spotter) (art.gymn.)

papildu (otrs) aizsardzības sniedzējs (sp.vingr.)

additional attempt (art.gymn.)

papildu mēģinājums (piegājiens) (sp.vingr.)

additional jumps (athl.)

papildu lēcieni (v/a)

additional load (row.)

papildu

rillē

ms (air.)

papildu

rillē

(mačs, spēle) (sp.sp.)

additional match;

rillē match (sp.g.)

additional run (art.gymn.)

papildieskrējiens (sp.vingr.)

additional support (mistake) (art.gymn.)

papildu atbalsts (kļūda) (sp.vingr. )

additional swing (mistake) (art.gymn.)

papildu vēziens; sarunv. Starpvēziens (kļūda) (sp.vingr.)

additional time (sp.g.)

kompensācijas laiks (papildlaiks) (sp.sp.)

additional weight

papildu svars, apsmagojums

add-on

pielikums, papildinājums

address (golf)

poza (stāja sitienam) (golfs)

addressing the ball (golf)

sitiens (golfs)

adducent

pievilcējs (pievilcējmuskulis)

adduct

pievilkt (par muskuli)

adduction

adukcija

adductor

aduktors (pievilcējmuskulis)

adept

lietpratējs, eksperts

adequacy

atbilstība, piemērotība

adequate start

noteikumiem atbilstošs starts

adherence (gymn.)

elementa pievienošana (kombinācijā) (vingr.)

adjacent playing area (t.ten.)

partnera spēles lauks (g.ten.)
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adjourn (to) the game

atlikt spēli

adjudicator

ţūrija, ţūrijas loceklis
sakārtot tērpu (džudo)

rillē (to) a judo costume (judo)
adjustable aperture sight (shoot.)

regulējams dioptriskais tēmēklis (šauš.)

adjustable block (athl.)

regulējams pēdu atbalsts (v/a)

adjustable fulcrum (div.)

regulējams tramplīna rullītis (daiļl.)

adjustable safety belt (art.gymn.)

slīdošā drošības josta ar trosēm (lonţa) (sp.vingr.)

adjustable wings (powerboat) (wat.m.sp.)

regulējami spārni (ātrlaivas) (ūd.motosp.)

adjustment of the apparatus (art.gymn.)

rīku uzstādīšana (sp.vingr.)

adjustment of the starting-blocks (athl.)

starta paliktņu uzstādīšana (novietošana) (v/a)

administer (to) (lead) a free throw (the
(sp.g.)
administer (to) (toss) jump ball (b/b)

rillē)

vadīt soda metiena izpildi (par tiesnesi) (sp.sp.)
izspēlēt (pamest gaisā) strīda bumbu (b/b)

administer (to) a caution

brīdināt

administering official

vadošais tiesnesis

administration rules

iekšējās kārtības noteikumi

admission (in competitions)

atļauja piedalīties (sacensībās)

admission charge (fee)

dalības maksa

admission of a sport

sporta (veida) atzīšana

admit (to) the mistake (fault)

atzīt kļūdu (pārkāpumu)

admonishment; admonition

aizrādījums; brīdinājums

adolescent

pusaudzis, pusaudze

Adolph, Ady (salto) (acr.)
adopted method of training

salto uz priekšu ar pagriezienu par 720; sarunv. Adolfa
salto (akr.)
vispārpieņemtā treniņa metode

adrift

pa straumi; dreifēt

adroit

veikls, izveicīgs

adroitness

veiklība, izveicīgums

adult sport

pieaugušo sports

advance (fenc.)

virzīšanās uz priekšu (pauk.)

advance (to)

uzlabot, paaugstināt (progresēt)

advance (to) (step) forward (fenc.)

solis (uz priekšu) (pauk.)

advance (to) on

turpināt virzīties uz priekšu

advanced competitor

augstu sasniegumu (elites) sportists (sacensību dalībnieks)

advanced in years

krietni gados, vecs

advanced routine (art.gymn.)

augstas sareţģītības vingrojums (kombinācija) (sp.vingr.)

advanced skill (stunt)

sareţģīts elements (triks)

advance-lunge (fenc.)

uzbrukums ar soli un izklupienu (pauk.)

advancing foot sweep (de-ashi-barai) (judo)

sāniskais piecirtiens (džudo)

advantage

priekšrocība, pārākums (pārsvars)

advantage (ad) in (ten.)

„vairāk” (ten.)

advantage (ad) out (ten.)

„mazāk” (ten.)
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advantage (ten.)

vairāk (pārākums) (ten.)

advantage court (ten.)

laukuma kreisās puses serves vieta (ten.)

advantage line (swim.)

izdevīgākais celiņš (peld.)

advantage rule (sp.g.)

priekšrocības noteikums (sp.sp.)

adventure

piedzīvojums, dēka

adventure playground

dēku, piedzīvojumu, spēļu vieta bērniem

adventure sport

izklaides (piedzīvojumu) sports

adventure tourism

izklaides (piedzīvojumu) tūrisms

adventurous

riskants, bīstams, dēkains

adviser, counsellor, mentor

padomdevējs; konsultants

advisor, adviser

konsultants (mācību iestādēs)

adze (Am. Adz) (ski.)

teslis (skrāpis) (slēp.)

aerial (art.gymn)

elements bezatbalsta stāvoklī (gaisā) (sp.vingr.)

aerial (snowb.)

lēciens no pusrampas (snovb.)

aerial (v/b)

antena (v/b)

aerial cartwheel (art.gymn.)

ar lēcienu pārmetiens sānis (salto) (sp.vingr.)

aerial flourish (art.gymn.)

vēzienveida kustības gaisā (sp.vingr.)

aerial

rillē

skiing (freest.)

akrobātiskie lēcieni (frīst.)

aerial pass (f/b)

piespēle pa gaisu (f/b)

aerial roll (gymn.)

lidojošais kūlenis (vingr.)

aerial side (f/b)

sānisks sitiens gaisā (f/b)

aerial slope (freest.)

akrobātiskās slēpošanas trase (frīst.)

aerial sports (airsports)

aerosports

aerial walkover (acr.)

vēziena salto (uz priekšu atliecoties) (akr.)

aerialist

gaisa akrobāts

aerials (freest., snowb.)

akrobātiskie lēcieni no tramplīna (frīst., snovb.)

aero bars, thriathlon bars (cycl.)

aerodinamiskā stūre (riteņbr.)

aerobat (airsp.)

augstākās pilotāţas meistars (aerosp.)

aerobatics (aerobatic manoeuvres, Am.
Maneuvers) (airsp.)
aerobic capacity

figūrlidojumi, gaisa akrobātika (augstākā pilotāţa)
(aerosp.)
aerobās spējas, kapacitāte

aerobic condition

aerobā sagatavotība (kondīcija)

aerobic endurance

aerobā izturība

aerobic exercise

aerobi vingrinājumi

aerobic performance; aerobic capacity

aerobās darbaspējas

aerobic threshold

aerobais slieksnis

aerobic training

aerobais treniņš

aerobics (gymn.)

aerobika (vingr.)

aerobics platform

aerobikas laukums (paaugstinājums)

aeroboard (aerosk.)

aeroplanēšana (aerosērfings) (aerosk.)

aerocar, aerocraft

transportlīdzeklis uz gaisa spilvena
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aeroclub, flying club

aeroklubs

aerodynamic

aerodinamisks

aerodynamics

aerodinamika

aerodynamics of throwing (athl.)

mešanas (rīku) aerodinamika (v/a)

aerofoil

aerodinamiskā virsma

aeromodelling

lidmodelisms (lidmodeļu sports)

aeronaut

gaisa balona pilots (aeronauts)

aeronium (body fly)

brīvais lidojums (aeroniums)

aeroplane (Am.airplane) tow launch
(aerotowing)
aeroplane sports; air sport; aviation sports

planiera vilkšana (buksēšana) trosē (tauvā)

aerosledge

aerokamanas

aerostat, baloon

aerostats, gaisa balons

aerotow (av.sp.)

planiera vilkšana tauvā (av.sp.)

aesthetic gymnastics

estētiskā vingrošana

aesthetic performance (div.)

lēciena estētiskais vērtējums (daiļl.)

aesthetics (stylish beauty)

izpildījuma estētika

affective

emocionāls

affective sport involvement

emocionāla līdzdalība (līdzjušana) sportā

affiliated

pievienots (ciešā saiknē ar citiem)

affray (sp.g.)

kautiņš (sporta sacensībās) (sp.sp.)

affront (to) (sp.g.)

apvainot (sacensību tiesnesi, sportistu) (sp.sp.)

afloat

uz ūdens; jūrā (peldošs)

A-frame (skateb., wakeb.)

A-sliede (slīdelements A burta formā) (skeitb., veikb.)

african ball toss (golf)

afrikāņu golfs (kokosriekstu golfs)

Afro-Asian Games

Āfrikas un Āzijas valstu spēles

aft (sail.)

jahtas pakaļgalā (bur.)

after-flight (art.gymn.)
afterplane (wat.m.sp.)

lidojuma fāze pēc atgrūdiena ar rokām (atb. Lēciens)
(sp.vingr.)
laivas apakšas pakaļgals (ūd.motosp.)

aftershock

pēcšoka stāvoklis

again, once more

otrreiz (vēlreiz)

against

pret, pretēji

age category; age group

vecuma posmi; vecuma grupa

age group, age bracket

vecumgrupa

age limit

vecuma ierobeţojums (limits)

age limit

vecuma ierobeţojums

age mate

vienaudzis

age of the horse (equest.)

zirga vecums (zirgu sp.)

age peculiarities

vecuma īpatnības

age stage

attīstības vecumposmi

age-group qualification

vecuma cenzs

aviosports
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ageism

diskriminācija pēc vecuma

agent

pārstāvis (oficiāls), starpnieks, uzticamības persona

AGFIS, abbrev.from French Association
Générale des Fédérations Internationales de
Sport
aggregate

Starptautisko Sporta federāciju ģenerālā asociācija
(GAISF) (līdz 2009.g.)

aggregate of times

laika kopsumma

aggregate score (amount) (gymn.)

kopsumma (punktu) (vingr.)

aggregate surfacing (motorsp.)

sasmalcinātu akmeņu virsma (motorsp.)

aggression

agresija, izaicinoša uzvedība

aggression incentive

agresiju pamudinošs (stimulējošs)

aggressive

agresīvs (uzbrūkošs)

aggressive behaviour

agresīva uzvedība (verbāla, fiziska)

aggressive inline skating;
rollerblading (inl.sk.)
agile, nimble. Mobile, fit

rillē

kopums (masa)

agresīvā (enerģiskā) skrituļslidošana; skrituļošanas
frīstails ( rillē.slid.)
vingrs

agility

veiklums, ţiglums, naskums

agility exercises

vingrojumi veiklības attīstīšanai

agility games

veiklības spēles (kustību rotaļas)

agility mat (gymn.)

brīvo kustību paklājs (vingr.)

aging

novecošana

agitated

uztraukts, uzbudināts

agnomen

iesauka, palama

a-go-go (a-going)

straujš (par kustībām, tempu); kustībā

agonist (muscle)

agonists (muskulis)

agree (fenc.)

vienāds tiesnešu lēmums (pauk.)

agritourism

lauku tūrisms

ahead

uz priekšu, priekšā

ahead of the count (box)

pirms skaitījuma beigām (bokss)

ahead-of-time win (box)

priekšlaicīga uzvara (bokss)

ahorse

zirgā, jāšus

AI, abbrev. From all-inclusive

visu ietverošs (iekļaujošs)

aice-cross (skatecross) downhill (ex.sp.)

slidošanas nobrauciena kross (ekstr.sp.)

aid (equest.)

zirga vadīšanas signāli (zirgu sp.)

aid climbing

klinšu kāpšana ar palīglīdzekļiem

aid during vault (art.gymn.)

palīdzība atbalsta lēcienā (sp.vingr.)

aid, assistance, help

palīdzība

aids

palīdzība (palīglīdzekļi)

aikido (mart.arts.)

aikido (austr.c.)

aikidoka (aik.)

aikido sportists (cīnītājs) (aik.)

aim (to), take aim (to), direct (at) (to) (shoot.)

tēmēt, mērķēt (šauš.)

aim, goal, objective

mērķis; uzdevums
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aiming aid (shoot.)

mērķa turētājs (balsts) (šauš.)

aiming point (arch.)

mērķēšanas punkts (vizieris) (loka š.)

aiming point (shoot.)

mērķēšanas punkts (šauš.)

air – jacket

glābšanas veste (piepūšama)

air (skateb.)

elements (triks) bezatbalsta stāvoklī (skeitb.)

air ambulance

medicīniskās palīdzības lidaparāts

air and form (freest.)

lēciena augstums un izpildījuma forma (frīst.)

air bag (row.)

gaisa „maiss” (air.)

air ball (b/b)

bumba grozā, nepieskaroties vairogam un stīpai (b/b)

air ball (f/b, v/b)

stāvus sista bumba („svecīte”) (f/b, v/b)

air boat

piepūšamā laiva

air bump (freest.)

gaisā metošs paugurs (frīst.)

air chair

piepūšams krēsls

air dam (wat.m.sp.)

aerodinamiskais sprosts (ūd.motosp.)

air drag

aerodinamiskā pretestība

air dribble (b/b)

rillē

gaisā (b/b)

air gates (pylons) (airsp.)

gaisa vārti; pilonu koridors (aerosp.)

air hall

piepūšama telts (ēka) sporta sacensībām

air jam (snowb., freest.)

akrobātisko lēcienu konkurss (snovb., frīst.)

air mattress (inflatable air-bed)

piepūšamais (guļam-)matracis

air pistol

pneimatiskā (gaisa) pistole

air racing (airsp.)

aeroslaloms; lidmašīnu slaloms (aerosp.)

air rifle, air gun

pneimatiskā (gaisa) šautene

air rudder (wat.m.sp.)

aerostabilizators (stūre) (ūd.motosp.)

air shot (air ball) (f/b)

sitiens (spēriens) pa bumbu (gaisā) (f/b)

air shot (air ball) (golf)

sitiens nepieskaroties bumbiņai (golfs)

air sports

sporta veidi gaisā (aerosports)

air stroke, shot (row.)

aira vēziens (īriens) pa gaisu (air.)

air trap (wat.m.sp.)

gaisa lūka (ūd.motosp.)

air trik (wakeb.)

triks gaisā (virs ūdens) (veikb.)

airbag (autosp.)

avārijas gaisa (drošības) spilvens (autosp.)

airboard (aeroskat.)

gaisa dēlis (aerodēlis) (aerosk.)

airborne phase

lidojuma (bezatbalsta) fāze

airborne player (sp.g.)

spēlētājs lēcienā (sp.sp.)

airborne throw (net/b)

metiens augstā lēcienā (net/b)

air-chute, parachute

izpletnis

aireraft model

lidmodelis

air-gun

gaisa (pneimatiskā) šautene

airily (gymn.)

viegli, graciozi (vingr.)

airplane model sport

lidmodeļu sports (lidmodelisms)

air-pump

sūknis (gaisa)
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airpump (cycl.)

sūknis (riteņbr.)

airrace (Red Bull)

aeroslaloms (ar lidmašīnu); avioslaloms

airsick, airsickness

bailes no lidošanas (kinetoze)

airway, breathing, circulation

elpošanas ceļi

aisle seat

sēdvieta (lidmašīnā) pie ejas

akinesia, akinesis

akinēzija (nekustīgums)
rillē (daiļsl.)

aksel (f.skat.)
akvabaik

ūdens motocikls

albatross – combined spin (synchr.swim.)

albatross, kombinētā skrūve (sinhr.peld.)

albatross – full twist (synchr.swim.)

albatross, pilna skrūve (sinhr.peld.)

albatross – spinning 180° (360°)
(synchr.swim.)
albatross – twirl (synchr.swim.)

albatross, 180 apgrieziens (sinhr.peld.)

albatross – twist (synchr.swim.)

albatross, pagrieziens (180°) (sinhr.peld.)

albatross (golf)

alcohol; liquor (Am.)

albatross (izspēle, kurā ir par 3 sitieniem mazāk nekā
plānots) (golfs)
albatross, 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)
alkaholisks dzēriens

alee (sail.)

aizvēja pusē, aizvējā (bur.)

alert

trauksme, trauksmes signāls

alertness

veiklība, izmanība

albatross spin up 180° (360°) (synchr.swim.)

alertness

albatross un ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

veiklības vingrinājumi

rillē(s)

alight (to) (from the horse; out of the boat)

nokāpt (no zirga), izkāpt (no laivas)

align (to) (gymn.)

nostādīt rindā (vingr.)

Align (to)!

Stāties! (ier.māc.)

aligner (row.)

starta tiesneša palīgs (laivu līdzinātājs) (air.)

aligner’s hut (row.)

starta tiesneša un palīga nojume (air.)

alignment

sakārtošana rindā, nostāšanās (ie)rindā

alignment of boats (lining-up for start) (row.)

laivu nolīdzināšana startā (air.)

alimentary system

gremošanas orgānus sistēma

alimentation, nourishment, nutrition

barošana, barošanas vieta (izturības sacensībās)

alive ball (sp.g.)

dzīva bumba (bumba spēlē) (sp.sp.)

all at one end (to be)

visi vienā laukuma pusē (spēlē)

all clear!

Ceļš brīvs! (jūrn.)

all fours (on) (gymn.)

četrrāpus (vingr.)

All hands ahoy! Alarm! (sail.)

Visi uz klāja!, Trauksme! (bur.)

all out

no visa spēka (cīnīties)

all shooting

rillē

ms (shoot.)

mērķī šaušanas disciplīnas (veidi) (šauš.)

all square (golf)

vienāds sitienu skaits (golfs)

all star team

zvaigţņu komanda

all time record

nepārspēts rekords

All-Africa Games

Āfrikas spēles (no 1965.g.)
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all-American (Am.f/b)

Amerikas studentu izlases spēlētājs (amer.f/b)

all-around (all-over) competition

daudzcīņas sacensības

all-around (all-over) gymnastics
(art.gymn.)
all-around (all-round) winner

rillē

vingrošanas daudzcīņas finālsacensības (sp.vingr.)
daudzcīņas uzvarētājs

all-around event

daudzcīņas veids

all-around; all-round

daudzcīņa

all-clear (sail.)

trauksmes (signāla) atsaukums (bur.)

alley (bowl.)

boulinga celiņš (boul.)

alley oop (trick) (snowb.)

pagrieziens gaisā par 180° (ap garenisko asi) (snovb.)

alley; lane (bowl.)

spēles laukums (boul.)

alley-oop (skateb.)

triks pretēji braukšanas virzienam (skeitb.)

alley-oop pass (b/b)

augsta piespēle gar grozu partnerim lēcienā (b/b)

alleys (badm.)

dubultspēles laukuma malas zona (badm.)

allez! (fenc.)

Sākt! (tiesneša komada sākt cīņu) (pauk.)

all-in price, all-in rate (tour.)

viss iekļauts ceļojuma cenā (tūr.)

all-in wrestling

cīņa bez noteikumiem

allocation of the points (wrestl.)

punktu piešķiršana (cīņa)

all-or-nothing-law

„visu vai neko” princips

allotment of targets (shoot.)

mērķu iedalīšana (piešķiršana) (šauš.)

all-out attack (sp.g.)

izšķirošais uzbrukums (sp.sp.)

allow (to) a goal (sp.g.)

ieskaitīt (atzīt) vārtus (sp.sp.)

allow (to) another attempt (weightl.)

atļaut papildu piegājienu (svarc.)

allowance (sport)

handikaps, priekšrocība (sportā)

allowance for the time lost ( rillē)

spēles pagarinājuma laiks (kompensācijas laiks)

allowed time (athl.)

atļautais (piešķirtais, paredzētais) laiks (laika limits) (v/a)

all-pro (Am.f/b)

labākais profesionālais spēlētājs (amer.f/b)

all-round (sp.skat.)

ātrslidošanas daudzcīņa (ātrsl.)

all-round athlete

vispusīgs sportists (daudzcīņnieks)

all-round champion

absolūtais čempions

all-round competitor; all-rounder

daudzcīņnieks

all-round development

vispusīga attīstība

all-round fitness

vispārējā fiziskā sagatavotība

all-round physique

vispusīga (harmoniska) fiziskā attīstība

all-round player

vispusīgs (universāls) spēlētājs

all-round team

vispusīga (universāla) komanda

all-rounder (crick.)

prasmīgs metējs un atsitējs (krik.)

all-seater stadium

stadions tikai ar sēdvietām

all-star (sp.g.)

zvaigzne (līgas spēlētājs Zvaigţņu spēlē) (sp.sp.)

all-star game (sp.g.)

zvaigţņu (labāko spēlētāju) spēle (sp.sp.)

all-star-team (sp.g.)

zvaigţņu (labāko spēlētāju) komanda (sp.sp.)
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all-terrain boarding (ex.sp.)

skrituļošana (nobraucieni) daţādās trasēs (ekstr.sp.)

all-terrain driving (motosp.)

bezceļu rallijs; daţādseguma trašu rallijs (motosp.)

all-terrain vehicle; off-road vehicle

apvidus automobilis (ārpusceļa transporta līdzeklis)

all-terrain vehicle; off-round vehicle

visurgājējs (transporta līdzeklis)

all-weather (equest.)
all-weather track (athl.)

mākslīgā seguma (daţādiem laika apstākļiem) trase (zirgu
sp.)
mākslīgā klājuma celiņš (mākslīgais celiņš) (v/a)

ally (boules)

spēļu bumbiņa (marmora, alabastra) (bouls)

almost ippon (waza-ari) (judo)

pusuzvara (vaza-ari) (džudo)

almost juko (koka) (judo)

gandrīz „juko” (koka) (džudo)

along (art.gymn.)

garumā (atb. Lēciens) (novec.) (sp.vingr.)

alpenstock

alpīnista spieķis (alpenštoks)

alpestrine; alpine region (alp.)

augstkalnu; subalpīns (alp.)

alpine

Alpu teritorija, augstkalne

alpine camber (alpsk.)

slēpju izliekums (k.slēp.)

alpine camp

augstkalnu nometne

alpine combination (alpsk.)

Alpu divcīņa (nobrauciena un slaloma) (k.slēp.)

alpine distress signal

briesmu signāls kalnos

alpine events, combined downhill and slalom
competition (alpsk.)
alpine ice-rink

kalnu slēpošanas kombinācija (nobrauciens un divas
slaloma disciplīnas) (k.slēp.)
rillē
ms slidotava

alpine mountain training

trenēšanās augstkalnē

alpine racing (ski.)

nobraucieni pa stāvām nogāzēm (slēp.)

alpine rescue service

glābšanas dienests kalnos

alpine skiing

kalnu slēpošana

alpine skiing events

kalnu slēpošanas veidi (disciplīnas)

alpine snowboarding (snowb.)

kalnu nobraucieni trasē ar dabiskiem šķēršļiem (snovb.)

alpiniade

kalnu turiāde (alpiniāde)

alpinism

alpīnisms (kalnu tūrisms)

rillē

(alpestrian, mountaineer)

alpīnists, kalnā kāpējs (tūrists)

Alps

Alpu kalnu grēda (Alpi)

also-ran

neveiksmīgs sacensību dalībnieks, neveiksminieks

alter (to) the course (sail.)

mainīt kursu (virzienu) (bur.)

alter (to) the decision (arbiter)

mainīt lēmumu (tiesnesis)

alter (to) the score (arbiter)

izmainīt vērtējumu (tiesnesis)

altered (autosp.)

pārveidots (autosp.)

alternate (to) ballet leg (synchr.swim.)

mainīt „baleta” (no ūdens paceltu) kāju (sinhr.peld.)

alternate bouncing (tramp.)

pārmaiņu lēcieni uz batuta (divatā) (bat.)

alternate competitor; alternate

rezervists (aizstājējs)

alternate grasp (grip) (art.gymn.)

jauktais tvēriens (sp.vingr.)

alternate jogging

lēns skrējiens un soļošana pārmaiņus

alternate regrasp (regrip) (art.gymn.)

roku pārmaiņus pārtveršana (sp.vingr.)
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alternate service court (ten.)

serves zona (pa diagonāli) (ten.)

alternate test

mainīgais (pārmaiņus) tests

alternate toe-touch (gymn.)

noliekšanās pārmaiņus pie kreisās un labās kājas (vingr.)

alternate-hand batton passing technique
(athl.)
alternately, alternatively; by turns

stafetes kociņa nodošanas bez pārlikšanas otrā rokā
tehnika (v/a)
pārmaiņus

alternating run (athl.)

pārmaiņus skrējiens (ar tempa maiņu) (v/a)

alternating spike (v/b)

gremde ieskrējiena virzienā (v/b)

alternative to competitive sport

alternatīva sacensību sportam

altimeter (altitude gauge)

altimetrs (augstuma mērītājs)

altimetr

augstuma mērītājs

altitude

augstums (virs jūras līmeņa)

altitude adjustment

adaptācija (piemērošanās augstumam)

altitude sickness

kalnu (augstuma) slimība

altitude training

treniņš

Alu frame (BMX)

alumīnija rāmja konstrukcija (BMX)

alumnus (Am.)

bijušais audzēknis (skolas, augstskolas) (amer.)

am, abbrev.from amateur

amatieris

A-mark (art.gymn.)

A atzīme (vērtējums) (sp.vingr.)

amateur (novice)

amatieris (iesācējs)

amateur runner

skrējējs amatieris

amateur sport

amatiersports

amateur tourism

amatieru (pašdarbības) tūrisms

amateurisms

amatierisms (sportā)

Amazon seat (beam) (artgymn.)

sēde uz gurna (baļķis) (sp.vingr.)

ambidexterity

spēja vienādi veikli lietot abas rokas

ambidextrous

vienādi izveicīgs ar abām rokām vai kājām

ambidextrous player

spēlētājs, kurš labi met gan ar labo, gan kreiso roku

amble (equest.)

viegla gaita (zirgu sp.)

amble (to) (equest.)

iet vai jāt viegliem soļiem (zirgu sp.)

ambler (equest.)
ambs-ace

aidinieks (zirgs, kas liek abas vienas puses kājas reizē)
(zirgu sp.)
mazākais punktu skaits (kauliņu, kāršu spēlē)

ambulance

ātrās medicīniskās palīdzības mašīna

amenity (pastime) centre

izklaides (brīvā laika) centrs

America’s Cup (sail.)

Amerikas kauss (bur.)

american circles (art.gymn.)
american football

amerikāņu apļi ar kājām, vienlaikus izpildot dzirkles;
sarunv. Tomasa apļi (sp.vingr.)
amerikāņu futbols

american handball

amerikāņu handbols (telpā, izmantojot sienas)

American League (baseb.)

(Ziemeļ)Amerikas līga (beisb.)

american quarter horse (equest.)

amerikāņu sacīkšu zirgs ceturtdaļjūdzes trasei (zirgu sp.)

22

rillē

m (kalnos)

american softball
rillē

twist (ten.)

amerikāņu softbols
amerikāņu iegrieztā serve (ten.)

AMI, abbrev. From athletic motivation
inventory
amidships (sail.)

atlēta motivācijas uzskaitījums (saraksts)

ammunition (shoot.)

munīcija (šauš.)

ammunition control (shoot.)

munīcijas pārbaude (šauš.)

ammunition record book (log-book) (shoot.)

munīcijas reģistrācijas ţurnāls (šauš.)

amodo (game)

amodo (ķīniešu spēle līdzīga badmintonam)

amortisation

amortizācija

amortisation phase

amortizācijas fāze

amortization, depreciation (art.gymn.)

amortizācija (sp.vingr.)

amotivational syndrome

motivācijas trūkuma sindroms

amplitude

darbības plašums

amplitude of swing

vēziena amplitūda

amplitude of the movements

kustību amplitūda

amusement

izprieca (izklaide), laika kavēklis

amusement arcade

spēļu automātu zāle

amusement games

izklaidējošās rotaļas (spēles)

amusement park

izklaides (atpūtas) parks

amusement swimming

izpriecas (atrakciju) peldēšana

amyotonia

muskuļu tonusa zudums

anabolic steroid

anabiliskie steroīdi

anaerobic

anaerobs

anaerobic capacity

anaerobās spējas, kapacitāte

anaerobic condition

anaerobā sagatavotība (kondīcija)

anaerobic endurance

anaerobā izturība

anaerobic exercise

anaerobs vingrinājums

anaerobic power

anaerobais spēks

anaerobic training

anaerobais treniņš

analyse

analizēt (sadalīt)

analysis

analīze, pētījums

analysis of the game

spēles analīze

analysis of the lesson

stundas analīze

anamnesis

anamnēze

anatomical flexibility

anatomiskā lokanība

anatomical handle

anatomiskais raketes rokturis

anchor (sail.)

enkurs (bur.)

anchor (to) (sail.)

noenkurot, noenkuroties (bur.)

anchor man (tug of war)

enkurnieks (komandas balsts); komandas pēdējais vilcējs
(virves v.)
stafetes pēdējā etapa sportists (skrējējs) (v/a)

anchor man, anchor runner (relay) (athl.)

jahtas vidusdaļa (bur.)

23

anchor runner, fullback

stafetes pēdējā etapa dalībnieks

anchor; anchor man (bowl.)

komandas labākais spēlētājs (met pēdējais) (boul.)

anchorage (sail.)

noenkurošanās, enkurvieta (bur.)

anchoring the boat

laivas pietauvošana (piesiešana)

anchor-winch (sail.)

enkura vinča (grieztuve) (bur.)

ancient pugilism

dūru cīņa (senā)

ancillary staf

palīgpersonāls

anemometer

anemometrs

angle

leņķis (izteikts grādos)

angle (art.gymn.)

priekšture (sp.vingr.)

angle (to), fish (to)

makšķerēt

angle between the post and the cross-bar (f/b)

vārtu augšējais stūris („devītnieks”) (f/b)

angle jump (art.gymn.)

priekštures lēciens (sp.vingr.)

angle of attack (athl.)

šķēršļa (latiņas) pārvarēšanas leņķis (v/a)

angle of delivery (athl.)

rīka izmetiena leņķis (v/a)

angle of flight (athl.)

rīka izlidojuma leņķis (v/a)

angle of release (athl.)

rīka atlaišanas (atbrīvošanas) leņķis (v/a)

angle of rotation

rotācijas (pagrieziena) leņķis

angle of split (croq.)

bumbiņas novirzes leņķis (krok.)

angle of the run-up (athl.)

ieskrējiena leņķis (v/a)

angle of the take-off (push-off) (athl.)

atgrūdiena leņķis (v/a)

angle play (f/b)

spēle ar vienu pieskārienu bumbai (f/b)

angle sitting position (art.gymn.)

sēde priekšturē (sp.vingr.)

angle support position (art.gymn.)

balsts priekšturē (sp.vingr.)

angled hang (art.gymn.)

kāriens priekšturē (sp.vingr.)

anglemetry

goniometrija

angler, fisherman

makšķernieks

angling; fishing

makšķerēšanas sports; makšķerēšana

angling-line

makšķeraukla

angling-rod

makšķerkāts

angular acceleration

leņķiskais paātrinājums

angular motion

ķermeņa griešanās (ap fiksētu asi) kustība

angular velocity

leņķiskais ātrums

anhydrosis

pazemināta svīšana

animal sports

dzīvnieku sports (sporta veidi ar dzīvniekiem)

animate (to)

iedvesmot, uzmundrināt

animator

organizators (sporta darba)

ankle hold (wrestl.)

potītes (apakšstilba) satvēriens (cīņa)

ankle joint

potītes locītava

ankle lace (wrestl.)

nogāšana, satverot pretinieka apakšstilbu (cīņa)

ankle socks

īsās zeķes (kapzeķes)
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ankle support

potītes aizsargs (fiksators)

ankle trip, backheel (wrest.)

piecirtiens (cīņa)

annie’s Room (droughts)

viens punkts (skaitlis 1) (šautr.meš.)

announce (to)

paziņot (pasludināt), publicēt

announce (to) the goal (sp.g.)

ieskaitīt (paziņot) vārtus (sp.sp.)

announce (to) the mark (art.gymn.)

paziņot atzīmi (vērtējumu) (sp.vingr.)

announce (to) the vault (art.gymn.)

paziņot (pieteikt) lēcienu (sp.vingr.)

announce (to) the vault number (art.gymn.)

paziņot (pieteikt) atbalsta lēciena numuru (sp.vingr.)

announcement

paziņošana, publicēšana

announcement of the dive (div.)

lēciena paziņošana (pieteikšana) (daiļl.)

announcement of the lap times (athl.)

apļa laika (rezultāta) paziņošana (v/a)

announcer

diktors (sporta sacensībās)

announcing judge, announcer

tiesnesis informators (diktors)

announcing the support zone (art.gymn.)
anntenna (volleyball net)

pieteikt (nosaukt) roku atbalsta zonu (atb.lēc.) (novec.)
(sp.vingr.)
antena (volejbola tīkla)

annual competition

ikgadējās sacensības

annul (to) a hit (fenc.)

anulēt dūrienu (cirtienu) (pauk.)

annul (to) the mark (art.gymn.)

anulēt vērtējumu (atzīmi) (sp.vingr.)

annul (to), nullity result (to)

anulēt rezultātu

annulment of a hit (fenc.)
annulment of a shot (shoot.)

trāpījuma (dūriena, cirtiena) neieskaitīšana (anulēšana)
(pauk.)
šāviena anulēšana (neieskaitīšana) (šauš.)

annulment, nullification

anulēšana

ANOC, abbrev. From Association of National
Olympic Committees
anorak (high altitude anorak, snowshirt,
padded jacket)
another attempt (trial, try)

NOKA, saīs. No Nacionālo olimpisko komiteju asociācija

answer (to) the helm (sail.)

klausīt stūrei (bur.)

answering pennant (sail.)

atbildes vimpelis (bur.)

antagonism; hostility

antagonisms

antagonist (muscle)

antagonists (muskulis)

antagonist co-contraction

muskuļa un tā antagonista vienlaicīga saraušanās

rillē (of the net) (v/b)

anoraks (silta vējjaka ar kapuci, dūnu jaka)
jauns mēģinājums

antena (tīkla) (v/b)

ante-post (equest.)

derības (vienu dienu) pirms sacensībām (zirgu sp.)

anthem

himna (valsts)

anthropometer

antropometrs (ierīce)

anthropometric

antropometriskie rādītāji

anti doping laws

antidopinga noteikumi

anti, anti-raiders (kabadi)

pretinieka komandas dalībnieki (kabadi)

anticipate

paredzēt (sagaidīt)

anticipate (to) a pass (sp.g.)

paredzēt piespēles vietu (sp.sp.)
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anticipation

paredzējums, aizsteigšanās priekšā

anticlokwise

pretēji pulksteņa rādītāju virzienam

antidope commission

antidopinga komisija

antidoping control

dopinga kontrole

anti-topspin rubber (t.ten.)

neslīdoša (pumpaina) gumija (g. Ten.)

anybody’s game

vienlīdzīga spēle (sacensība)

apace

ātri, steidzīgi

apart (gymn.)

izvērsti, plati (plaši) (vingr.)

apart grasp (grip) (art.gymn.)

platais tvēriens (sp.vingr.)

apart standing (gymn.)

plata ţākļstāja (vingr.)

apeak

vertikāli, stāvus

aperkot (box.)

aperkots, sitiens no apakšas (bokss)

aperture disc (shoot.)

tēmēkļa disks (šauš.)

aperture sight (shoot.)

tēmēkļa grauds (šauš.)

aperture sight peep sight (shoot.)

dioptriskā tēmēkļa sprauga (šauš.)

aperture-sight bar (shoot.)

tēmēkļa rāmis (šauš.)

apex (athl.)

augstākais punkts (rīka lidojumā) (v/a)

rillē walk (underwat.swim.)

soļošana ar elpas aizturi (parasti 1min.) (zemūd.peld.)

aport (sail.)

kuģa kreisajā pusē, uz kreiso pusi (bur.)

apparatus (art.gymn.)

vingrošanas rīki (sp.vingr.)

apparatus characteristics (art.gymn.)

rīku raksturojums (raksturlielumi, izmērs) (sp.vingr.)

apparatus checking (art.gymn.)

rīku pārbaude (iemēģināšana) (sp.vingr.)

apparatus dimension (art.gymn.)

rīka izmēri (sp.vingr.)

apparatus exercises (art.gymn.)

vingrojumi uz rīkiem (sp.vingr.)

apparatus final (art.gymn.)
apparatus for the weapon testing (fenc.)

finālsacensības (fināls) uz atsevišķiem rīkiem (sacensības
№ 3) (sp.vingr.)
iekārta ieroča gabarītu testēšanai (pauk.)

apparatus gymnastics

vingrošana uz rīkiem

apparatus loss (r.gymn.)

priekšmeta zaudējums (m/v)

apparatus throw (r.gymn.)

priekšmeta (rīka) metiens (m/v)

apparent touch (apparatus) (art.gymn.)
appeal

acīm redzama, neapšaubāma pieskaršanās (rīkam)
(sp.vingr.)
apelācija (protests)

appeal (to)

iesniegt protestu (apelēt)

appeal (to) (a fencer)

izsaukt (paukotāju)

appeal (to) a decision

apstrīdēt lēmumu (iesniegt apelāciju, protestu)

appeal (to), make an appeal (to)

appelēt

appeal commision (competition)

apelācijas komisija (sacensību)

appeal fee

apelācijas iemaksa

appeal judges (art.gymn.)

apelācijas tiesneši (sp.vingr.)

Appeal on service! ( rillē
appeals’ jury

gesture) (v/b)

Servēt! (tiesneša ţests) (v/b)
apelācijas ţūrija (komisija)
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appear (to) on the mat; step (to) up to the mat
(wrest.)
appearance of the light rillē (fenc.)

iziet uz paklāja (cīņai) (cīņa)

appel (fenc.)

izklupiena kājas akcentēts atbalsts (pauk.)

apperance money

samaksa (prēmija) par piedalīšanos sacensībās

apperture sight spectacles (shoot.)

dioptriskās brilles (šauš.)

applause, clapping

aplausi

application

pieteikums (par piedalīšanos sacensībās)

applied gymnastics

lietišķā vingrošana

applied kind of sports

lietišķais sporta veids

applied sports psychology

lietišķā sporta psiholoģija

applied swimming

lietišķā peldēšana

apply (to) a technique (judo)

izpildīt paņēmienu (džudo)

appointment for a match (sp.g.)

norīkošana uz spēli (par oficiālām personām) (sp.sp.)

appointment of the

rillē

gaismas signāla parādīšanās (iedegšanās) (pauk.)

tiesnešu nozīmēšana

approach (art.gymn.)

pieeja (piegājiens) (sp.vingr.)

approach (to) an obstacle (equest.)

tuvoties šķērslim (zirgu sp.)

approach (to) to the starting position (swim.)

ieņemt starta (sākuma) stāvokli (peld.)

approach (v/b)

uzbrukuma sitiens (gremde) (v/b)

approach area (bowl.)

ieskrējiena zona (boul.)

approach shot (golf)

sitiens (grīna virzienā) (golfs)

approach; run-up

ieskrējiens

approval

pārbaude

approval of the course (row.)

trases iemēģināšana (air.)

approval of the record

rekorda reģistrācija (atzīšana)

approve (to) the record

apstiprināt rekordu

approve, verify, homologate (to) court (sp.g.)

pieņemt, atzīt par labu spēles laukumu (sp.sp.)

approved ball (ten.)

ieskaitīta bumbiņa (punkts) (ten.)

approved referee

akreditēts tiesnesis

approved result

ieskaitīts, sekmīgs rezultāts

appurtenances (r.gymn.)

aksesuāri (piederumi) (m/v)

apron (box.)

ringa grīdas pārklājs (bokss)

apron (golf)

zāles apmale (golfs)

apron; ring apron (box.)

ringa mala ārpus virvēm (bokss)

APS, abbrev. From analysis and performance
in sport
apseogi (taekw.)

sasniegumu sportā ietekmējošo faktoru analīze

APSL, abbrev. From American Professional
Soccer League
aptitude

Amerikas profesionālā futbola līga

aptitude

rillē

aqua training

sport

apsogi (soļa stāja) (taekv.)

piemērotība,

rillē

spēju testēšana sportā
vingrinājumi ūdenī
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ms , spējas

aquaaerobics

akvaaerobika, aerobika ūdenī

aquabike

ūdensmotocikls

aquacade

peldēšanas un daiļlēkšanas šovs (mūzikas pavadījumā)

aqua-jogging

skriešana ūdenī (treniņa veids)

aquakart

ūdens velosipēds, akvakarts (viegla motorlaiva)

aqualung diving

niršana (peldēšana) ar akvalangu

aqualung, scuba

akvalangs

aqualunger

akvalangists

aquaplane (wat.m.sp.)

akvaplāns (ūd.motosp.)

aquaplaning (wat.m.sp.)

braukšana ar akvaplānu (ūd.motosp.)

aquatic basketball

basketbols ūdenī

aquatics, aquatics sport

ūdenssports (sporta veidi)

arab spring (art.gymn.)

arabesque in ring position (gymn.)

pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 180°; sarunv.
Rondats (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu, secīgi atbalstot rokas un kājas;
sarunv. Arābu ritenis (sp.vingr.)
arabeska (stāja līdzsvarā uz vienas kājas, otra atpakaļ)
(vingr.)
apļa līdzsvars (apļa arabeska) (vingr.)

arabian cartwheel jump (acr.)

horizontālais lēciens; sarunv. Beduīna lēciens (akr.)

arabian double salto (acr.)

arābu divkāršais salto (dubultsalto) (akr.)

arabian front somersault (acr.)

arabian salto tucked (acr.)

lēciens (pārmetiens) atpakaļ ar pagriezienu par 180° un
salto uz priekšu; sarunv. Tvists (akr.)
lēciens (pārmetiens) atpakaļ ar pagriezienu par 180° un
salto uz priekšu saliecoties; sarunv. Tvists saliecoties
(akr.)
lēciens (pārmetiens) atpakaļ ar pagriezienu par 180° un
kūlenis uz priekšu (akr.)
arābu salto savelkoties

arabian through-bred (equestr.)

arābu tīršķirnes zirgs (zirgu sp.)

arae (taekw.)

are (zemāk par jostas vietu) (taekv.)

arbalest

arbalets

arbalestra

loka šaušanas veids ar garām bultām (Itālijā)

arab wheel (art.gymn.)
arabesque (gymn.)

arabian pike (piked) front somersault (acr.)

arabian roll (acr.)

arbiter, judge

rillē, umpire (sport)

arbitrs, tiesnesis (sportā)

arbitress

vecākā tiesnese (sieviete)

arc of a circle on the edge of the penalty area
(f/b)
arc of circle

soda laukuma loka līnija (f/b)

arch (gymn.)

tilts (tiltiņš) (vingr.)

arch in handstand (art.gymn.)

stājā uz rokām izliekties (atliekties) (sp.vingr.)

arch jump (gymn.)

atlieces lēciens (vingr.)

arch pass (arch throw) (sp.g.)

piespēle (metiens) pa loku (sp.sp.)

arch press to handstand (art.gymn.)

stāja uz rokām, ar spēku atliecoties (sp.vingr.)

arch throw (arch pass) (sp.g.)

metiens (piespēle) pa loku (sp.sp.)

pusaplis (loks)

28

arch; arch-out

atliekšanās atpakaļ (liekšanās atpakaļ)

archathlon

lokbiatlons (biatlona veids ar loka šaušanu)

arched front support (gymn.)

balsts guļus saliecoties (vingr.)

arched leaning support (gymn.)

balsts guļus atliecoties (vingr.)

archer; bowman

loka šāvējs

archery

loka šaušana (sporta veids)

archery / clout archery

loka šaušana tālā distancē (125-185 m) pa mērķi uz zemes

archery / flight archery

loka šaušana tālumā

archery / indoor target archery

loka šaušana telpās (mērķis 18 m)

archery / popinjay archery

šaušana pa mākslīgiem papagaiļiem (26 m augstumā)

archery / ski archery

distanču slēpošana ar loka šaušanu

archery darts

loka šaušana pa šautriņu mērķi (18 m attālumā)

archery golf

lokšaušanas golfs

archery range (arch.)

šaušanas attālums (distance) (loka š.)

arching (gymn.)

atliekšanās (ķermeņa atliekšana) (vingr.)

arch-out bounce (tramp.)

lēciens atliecoties (bat.)

arduous

stāvs, kraujšs (par ceļu); stāvs, nepieejams (par kalnu)

Are you ready? (fenc.)

Gatavi? (pauk.)

area

zona, laukums, vieta, virsma

area (white; blue; black; gold; red) (arch.)

mērķa zona (balta; zila; melna; zeltīta; sarkana) (loka š.)

area competition

teritoriālās sacensības

area for free exercises (art.gymn.)

brīvo kustību laukums (sp.vingr.)

area of defence (sp.g.)

aizsardzības zona (sp.sp.)

area of offence; attack zone (sp.g.)

uzbrukuma zona (sp.sp.)

area of substitution (h/b)

rezerves spēlētāju zona (h/b)

area of support (art.gymn.)

atbalsta vieta (laukums) (atb.lēciens) (sp.vingr.)

area penalty (art.gymn.)
arena

sods (balles) par laukuma (zonas) robeţu pārkāpšanu
(sp.vingr.)
arēna (darbības lauks)

arena (equestr.)

manēţa (zirgu sp.)

arena polo; indoor polo (polo)

polo telpās (manēţā) (polo)

arenacross (motosp.)

arēnkross; krosa sacensības telpās (motosp.)

arete (alp.)

smaila kalna kore (alp.)

arials (freest.)

akrobātika (frīst.)

arm attack (swim.)

rokas iegremdēšana ūdenī (ūdens satvēriens) (peld.)

arm back somersault (div.)

no stājas uz rokām salto atpakaļ (daiļl.)

arm ball (crick.)

bumbiņas novirze uz rokas pusi (krik.)

arm bar (wrest.)

sviras tvēriens (cīņa)

arm bar with grapevine (wrest.)

rokas satvēriens no sāna svirā (cīņa)

arm bending and stretching in support
position (art.gymn.)
arm blaster (armwrest.)

ar spēku uzspiesties balstā (sp.vingr.)
elkoņu atbalsts (roku cīņa)
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arm control (wrestl.)

pretinieka roku darbības uzraudzība (cīņa)

arm drag (wrestl.)

rokas vilkšana (rāviens aiz rokas) (cīņa)

arm extension

rokas iztaisnošana

arm flexion

rokas saliekšana

arm hold (wrest.)

rokas satvēriens (turēšana aiz rokas) (cīņa)

arm jump travelling in hanging with
simultaneous change of grips (art.gymn.)
arm lock (judo)

pārvietošanās kārienā, vienlaicīgi pārtverot
rokas(sp.vingr.)
sāpju paņēmiens elkoņa locītavā (džudo)

arm lock (wrest.)

rokas satvēriens atslēgas tvērienā (cīņa)

arm positons (gymn.)

roku pozīcijas (vingr.)

arm preference

rokas (labās vai kreisās) izvēle kustībai

arm push (movement) (swim.)

atgrūdiens ar roku (īriena fāze) (peld.)

arm recovery (swim.)

rokas pārnešana uz priekšu (peld.)

arm release (swim.)

rokas izcelšana no ūdens (peld.)

arm rounded (gymn.)

noapaļota roka (vingr.)

arm stretching (gymn.)

rokas(-u) muskulatūras stiepšana (vingr.)

arm strike (karate)

taisnais sitiens ar roku (dūri) (karatē)

arm supple (gymn.)

atbrīvota (lokana) rokas kustība (vingr.)

arm support (art.gymn.)

rokas atbalsts (sp.vingr.)

arm swinging

rokas(-u) vēzēšana

arm throw (wrestl.)

metiens, satverot roku (cīņa)

arm wave (r.gymn.)

vilnis ar roku (m/v)

armball

rokasbumba (sena angļu sporta spēle)

armband (captain’s) (sp.g.)

rokas apsējs (kapteiņa) (sp.sp.)

armband (sport)

rokas apsējs (sportā)

arm-crossing; crossing of the arms (gymn.)

roku krustošana (vingr.)

armed hand (fenc.)

ieroča roka (roka ar ieroci) (pauk.)

armguard (arch.)

apakšdelma aizsargs (loka š.)

armlock (judo)

sāpju paņēmieni uz elkoņa locītavu (džudo)

arm-pull (swim.)

vilkme ar roku (īriena fāze) (peld.)

arms building exercises

spēka vingrinājumi rokām (roku muskulatūrai)

arms circle inward (gymn.)

aplis ar rokām uz iekšu (vingr.)

arms circling

roku apļošana

arms flinging

roku purināšana

arms held (extended) backward (gymn.)

rokas atpakaļ (vingr.)

arms hook grasp

rokas satvertas elkoņos

arms lateral left (right)

rokas sānis pa kreisi (pa labi)

arms laterally

rokas sānis

arms laterally upward (gymn.)

rokas sānis uz augšu (vingr.)

arms on the nape

rokas aiz galvas

arms only paddling (row.)

airēšana tikai ar rokām (air.)
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arms optional (gymn.)

rokas brīvi izvēlētā stāvoklī (vingr.)

arms position (gymn.)

roku stāvoklis (vingr.)

arms pumping exercises, push-ups
arms punch; arms thrust (gymn.)

roku saliekšana un iztaisnošana balstā; sarunv.
Pumpēšanās
atgrūdiens ar rokām (vingr.)

arms rearward (gymn.)

rokas atpakaļ (vingr.)

arms swing

roku vēziens, roku vēzienveida kustības

arms to breast (gymn.)

rokas pret krūtīm (vingr.)

arms to sideward – upward (gymn.)

rokas sānis uz augšu (vingr.)

arms walk (gymn.)
armstand (art.gymn.)

pārvietošanās uz rokām (balstā, kārienā, stājā uz rokām)
(vingr.)
stāja uz rokām (sp.vingr.)

armstand back fall (div.)

no stājas uz rokām ½ salto uz priekšu (daiļl.)

armstand dive (div.)

lēciens no stājas uz rokām (daiļl.)

armstand dive straight (div.)
armstand somersault (div.)

lēciens no stājas uz rokām ar galvu uz priekšu (atliecoties)
(daiļl.)
no stājas uz rokām salto (daiļl.)

armstand somersault, one twist (div.)

no stājas uz rokām salto ar pagriezienu par 180° (daiļl.)

armstand, back fall straight (div.)

no stājas uz rokām ½ salto uz priekšu atliecoties (daiļl.)

armstand, cut through and double reverse
somersault tuck (div.)
armstand, cut through and reverse dive pike
(div.)
armstand, cut through and reverse dive tuck
(div.)
armstand, cut through and reverse
somersault tuck (div.)
armstand, cut-through reverse one and a half
somersault (div.)
armstand, double somersault pike (div.)

no stājas uz rokām divi salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

armstand, double somersault tuck (div.)

no stājas uz rokām divi salto uz priekšu savelkoties (daiļl.)

armstand, forward cut through pike (div.)

no stājas uz rokām

rillē

uz priekšu saliecoties (daiļl.)

armstand, forward cut through straight (div.)

no stājas uz rokām

rillē

uz priekšu atliecoties (daiļl.)

armstand, forward cut through tuck (div.)

no stājas uz rokām

rillē

atpakaļ savelkoties (daiļl.)

armstand, half somersault (div.)

no stājas uz rokām ½ salto uz priekšu (daiļl.)

armstand, somersault pike (div.)

no stājas uz rokām salto uz priekšu saliecoties (daiļl.)

armstand, somersault straight (div.)

no stājas uz rokām salto uz priekšu atliecoties (daiļl.)

armstand, somersault tuck (div.)

no stājas uz rokām salto uz priekšu savelkoties (daiļl.)

armstand, triple somersault tuck (div.)

no stājas uz rokām 3 salto uz priekšu savelkoties (daiļl.)

armtag (krag tay)

laušanās ar rokām (zviedru nacionālais cīņas sporta veids)

armwrestling

roku cīņa; ārmreslings

army rifle

kaujas šautene

Arnold press

hanteļu (svara bumbu) spiešana

around and over take-down (wrest.)

pārvietošana ar rāvienu (cīņa)

no stājas uz rokām salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)
no stājas uz rokām salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)
lēciens no stājas uz rokām ar 1½ salto atpakaļ savelkoties
(daiļl.)
no stājas uz rokām 1½ salto atpakaļ (daiļl.)
no stājas uz rokām divi salto uz priekšu saliecoties (daiļl.)

31

around the head turn-over (wrest.)

apgrieziens apskrienot (cīņa)

around-the-back pass (b/b)

piespēle aiz muguras (b/b)

around-the-head (badm.)

sitiens apkārt galvai (badm.)

around-the-wall shot (racq.b.)

sitiens apkārt sienām (sānu-frontālo-sānu) (raketb.)

arousal (to)

mudināt, rosināt

arrange (to) a competition

sarīkot sacensības

arrange (to) players (sp.g.)

izvietot spēlētājus laukumā pa pozīcijām (sp.sp.)

arrange (to), rillē
(to); rillē
up (to)
arrange (to), place (to), set (to)

(to); fix

rīkot (sarīkot)
sakārtot

arrangement (players)

spēlētāju izvietojums

arrangement of heats (athl.)

skrējienu veidošana (sastādīšana) (v/a)

arrangment of the lanes (swim.)

celiņu sadalīšana (lozēšana) (peld.)

array (gymn.)

ierinda sakārtojums (vingr.)

array (to)

sakārtot, nostādīt ierindā (noteiktā kārtībā)

arrested progress

progresēšanas apstāšanās

arrimada (pelota)

taisnais sitiens gar sānsienu (cieši pie sienas) (pelota)

arrival (art.gymn.)

nonākšana kādā stāvoklī pēc lidojuma fāzes (sp.vingr.)

arrival at the finish (athl.)

ierašanās secība finišā (v/a)

arrival off balance (art.gymn.)

zemskare ar līdzsvara zaudējumu (sp.vingr.)

arrival on the floor (art.gymn.)

stabila zemskare (sp.vingr.)

arrival, newcomer

pienācējs (atnācējs)

arrivals hall, arrivals lounge

sagaidītāju zāle

arrive (to) in a squat position (art.gymn.)

piezemēties pietupienā (sp.vingr.)

arrive (to) on two legs (art.gymn.)

piezemēties uz abām kājām (sp.vingr.)

arrow (arch.)

bulta (loka š.)

arrow attack (fenc.)

uzbrukums (dūriens ķermenī) (pauk.)

arrow dismount (art.gymn.)

loka nolēciens (sp.vingr.)

arrow hole; point of impact (arch.)

trāpījuma punkts (caurums) (loka š.)

arrow nock (arch.)

robs lokā stiegras nostiepšanai (loka š.)

arrow rack (arch.)

bultu statīvs (loka š.)

arrow rest (arch.)

bultas atbalsts (loka š.)

arrow shaft (arch.)

bultas stiebrs (spals) (loka š.)

arrow tip; arrowhead (arch.)

bultas smailais gals (loka š.)

arrow-case (arch.)

bultu maksts (soma) (loka š.)

arrows (bowl.)

mērķa līnijas (boul.)

art of equestrian riding (equest.)

jāšanas māka (prasme) (zirgu sp.)

article (of the rules)

noteikumu paragrāfs (pants)

articles of association (federation)

asociācijas (federācija) statūti

articulation (bobsl.)

šarnīrveida boba daļu savienojums (bobsl.)

artifical (intentional) offside (f/b)

mākslīgā aizmugure (f/b)
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artificial hare (rabbit) (dog.rac.)

mākslīgais zaķis (suņu skr.)

artificial ice-rink

mākslīgā ledus slidotava

artificial light(ing) (sp.g.)

mākslīgais apgaismojums (sp.sp.)

artificial obstacle

mākslīgais šķērslis

artificial snow

mākslīgais sniegs

artificial support (shoot.)

mākslīgs (papildu) atbalsts (šauš.)

artificial track (athl.)

mākslīgais celiņš (v/a)

artificial turf (hock.)

laukuma mākslīgais (velēnu) segums (l.hok.)

artificial waves (wat.m.sp.)

mākslīgie viļņi (ūd.motosp.)

artistic (sports) gymnastics

sporta vingrošana

artistic callisthenics (old.fash.)

mākslas vingrošana (novec.)

artistic cycling

figurālā riteņbraukšana

artistic flight sport (avn.sp.)

augstākā pilotāţa (av.sp.)

artistic gymnastics (Am.)

mākslas vingrošana (amer.)

artistic impression (gymn.)

mākslinieciskais izteiksmīgums (artistiskums) (vingr.)

artistic sport disciplines

estētiskie sporta veidi

artistic strength sport (acr.)

spēka sporta akrobātika (spēka elementi) (akr.)

artistic value (gymn.)

mākslinieciskums (vingr.)

artistry (gymn.)

mākslinieciskā meistarība, artistiskums (vingr.)

asap, abbrev. From assoon as posible

pēc iespējas ātrāk (piem., paziņot)

ascend (to)

kāpt, celties augšā

ascend (to) (art.gymn.)

uzlēkt uz rīka (sp.vingr.)

ascendancy (over)

pārākums

ascender (alp.)

slīdošais kāpslis (atbalsts) virvē (alp.)

ascent (steep)

stāvs kāpums (kalna stāvums)

Asean ParaGames

Āzijas

ashes (crick.)
ashi waza (mart.art.)

balva uzvarētājam (Austrālijas un Anglijas sacensībās)
(krik.)
kāju tehnika (spērieni un metieni) (austr.cīņas)

ashi-garami (judo)

sāpju paņēmiens ceļa locītavai (aši-garami ) (džudo)

ashi-guruma (judo)

dzirnaviņas pār gurnu (aši-guruma) (džudo)

ashi-tori (sumo)

pretinieka nogāšana, satverot kāju (sumo)

ashi-waza (judo)

metieni ar kājām (aši-vaza) (džudo)

ashore (sail.)

krastā (bur.)

Asian Games (Asiad)

Āzijas Spēles

Asian serve (v/b)

planējošā (aziātu) serve (v/b)

ask (to) for a weight change (weightl.)

lūgt mainīt stieņa svaru (svarc.)

ask (to) the player onto the court (b/b)

aicināt (tiesnesim) spēlētāju laukumā (b/b)

asphalt court (ten.)

laukums (korts) ar cieto asfalta segumu (ten.)

assault (to) (alp.)

ieņemt virsotni triecienā (alp.)

assault, violence

uzbrukums, vardarbība
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rillē

ms

m spēles

assaulting (f/b)

agresīvs uzbrukums (f/b)

assemble (to) the jury

sasaukt tiesnešu brigādi (apspriesties)

assembly area (sail.)

sapulcēšanās zona (bur.)

assembly place of the participants (athl.)

dalībnieku pulcēšanās vieta (v/a)

assessing of difficulty (art.gymn.)

vingrojuma grūtības vērtēšana (sp.vingr.)

assessment

vērtējums, novērtējums

assessment of difficulty (art.gymn.)

vingrojuma grūtības vērtējums (sp.vingr.)

assessment of ippon (judo)

„ippon” piešķiršana (džudo)

assessment of koka (judo)

„koka” piešķiršana (džudo)

assessment of waza-ari (judo)

„vaza-ari” piešķiršana (džudo)

assessment of yuko (judo)

„juko” piešķiršana (džudo)

assignment of sports training

sporta treniņa uzdevums (mērķis)

assist (sp.g.)

piespēle, pēc kuras gūti vārti (sp.sp.)

assist (to) (sp.g.)

rezultatīvi piespēlēt, asistēt (sp.sp.)

assist (to), aid (to) (art.gymn.)
assistance during exercise; helping and
securing (art.gymn.)
assistant

sniegt aizsardzību; palīdzību (izpildot vingrojumu)
(sp.vingr.)
palīdzība, izpildot vingrojumu; sarunv.”pavadīšana”
(sp.vingr.)
palīdzība, atbalsts

assistant (art.gymn.)

aizsardzības sniedzējs (sp.vingr.)

assistant (of a coach,

rillē)

palīgs, asistents (trenera, tiesneša)

assistant attacker (v/b)

uzbrucēja asistents (piespēlētājs) (v/b)

assistant blocker (v/b)

bloķētāja asistents (piesedzējs) (v/b)

assistant captain (icehok.)

kapteiņa vietnieks (hok.)

assistant coach (trainer)

otrais treneris (trenera asistents)

assistant fencing master

paukošanas skolotāja (trenera) asistents

assistant

rillē

vecākā tiesneša asistents (palīgs)

assistant scorer

sekretāra palīgs

assistant second (box.)

sekundanta palīgs (bokss)

assistant timer; assistant timekeeper (athl.)

laika ņēmēja palīgs (v/a)

assistant to the chair of the judges panel
(art.gymn.)
assistant’s flag (f/b)

arbitra asistents (tablo apkalpotājs) (sp.vingr.)

assisted hit (h/b)

balsta metiens (h/b)

assisted landing (art.gymn.)

zemskare ar palīdzību (pieturot) (sp.vingr.)

assisted stretching

stiepšana ar partnera palīdzību

assister (art.gymn.)

aizsardzības sniedzējs (sp.vingr.)

assisting wind; following wind (sail.)

aizmugures vējš (vējš no aizmugures) (bur.)

assists (b/b)

rezultatīvas piespēles (statistika) (b/b)

association flag

apvienības (biedrības, asociācijas) karodziņš

association football

futbols (spēle pēc Starptautiskās Futbola federācijas
noteikumiem)
Starptautisko sporta federāciju Ģenerālā asociācija (līdz

Association Generale des Federations

tiesneša asistenta karogs (f/b)
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Internationales de Sport (AGFIS)

2009.g.)

Association of IOC Recognized International
Sports Federations (ARISF)
Association of National Olympic Committees
(ANOC)
association, union, society

SOK atzīto Starptautisko Federāciju asociācija

assume (to) the starting (standing) position

ieņemt sākuma stāvokli

astasia

kustību traucējums (astāzija)

astatic

nestabils, svārstīgs (sliktas muskuļu koordinācijas dēļ)

astern (sail.)

kuģa pakaļgalā (bur.)

asthenic

astēnisks, vājš

astraddle; astride

jāteniski, jāšus, iepletis kājas

astride jump (art.gymn.)

ţākļlēciens (lēciens, izvēršot kājas) (sp.vingr.)

astride sitting (support) (art.gymn.)

ţākļsēde (balsts jāteniski) (sp.vingr.)

astride stand, straddle (gymn.)

ţākļstāja (vingr.)

Astroturf (f/b)

mākslīgais laukuma segums (f/b)

asymmetric bars (uneven bars) (art.gymn.)
asymmetric movement

līdztekas ar daţāda augstuma kārtīm (d/a līdztekas)
(sp.vingr.)
asimetriska kustība

at a gallop (equest.)

aulekšiem (zirgu sp.)

at bat (baseb.)

(at)sitiena laikā (beisb.)

at close quarters (wrest.)

tuvā distance (cīņa)

At double-arm rillē
left (right)
(gymn.)
At ease!, Stand easie!, Relax! (gymn.)

rillē!

rillē (team) (sp.g.)

at the foot of the

at the second attempt (athl.)
at the top of the

rillē (team) (sp.g.)

Nacionālo olimpisko komiteju asociācija (NOKA)
biedrība (sporta)

Ceļot rokas sānis pa kreisi (pa labi), retoties! (vingr.)
Brīvi! (vingr.)
komanda tabulas lejasgalā (sp.sp.)
ar otro mēģinājumu (v/a)
komanda tabulas augšgalā (sp.sp.)

at the walk (equestr.)

soļos (zirgu sp.)

ataxiameter

ierīce līdzsvara noteikšanai

ATB, abbrev.from all-terrain bike

krosa motocikls

atemi waza (mart.art.)

sitienu tehnika (austr.cīņa)

athlete

sportists (atlēts)

athlete (athl.)

vieglatlēts (v/a)

athlete going in for orienteering (orienteer)

orientierists (sportists)

athlete going in for underwater kinds of sport

zemūdens peldētājs

athlete of the year

gada sportists

athlete practising triple jump (athl.)

trīssoļlēcējs (v/a)

athlete profile

atlēta raksturlielumi (galveno īpašību apraksts)

athlete; sportsman

atlēts, sportists

Athletes Commission (IOK)

Atlētu (sportistu) komisija (SOK)

athletes equipment (art.gymn.)

vingrotāju piederumi (sp.vingr.)

athletes of the century

gadsimta sportisti
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athletes parade

dalībnieku parāde

athletes weigh –in (wrestl.)

sportistu svēršana (svēršanās) (cīņa)

athletic

atlētisks

athletic condition

atlētiskā (fiziskā) sagatavotība

athletic decathlon (athl.)

vieglatlētikas desmitcīņa (v/a)

athletic event (athl.)

vieglatlētikas disciplīna (veids) (v/a)

athletic facilities

sporta būves

athletic field

stadions, sporta laukums

athletic kind of sports

atlētisks sporta veids

athletic motivation inventory

sportista motivācijas rādītāji (kartīte)

athletic pentathlon (old.fash.) (athl.)

vieglatlētikas pieccīņa (novec.) (v/a)

athletic running (athl.)

skriešanas disciplīnas (v/a)

athletic special exercises (athl.)

speciālie vingrinājumi (v/a)

athletic sprint (athl.)

sprints, īso distanču skrējiens (v/a)

athletic stature

atlētiska ķermeņa uzbūve

athletic training

atlētiskā (fiziskā) sagatavošana (spēka treniņš)

athletic training session

atlētiskā (spēka) nodarbība (treniņš)

athleticism

atlētiskums

athletics

vieglatlētika

athletics (Am.)

sports (amer.)

athletics coach

fiziskās sagatavošanas treneris

athletism

atlētisms

atlatl; throwing the dart

atlatle; šķēpa mērķī mešana (ar lingu)

atlatlist

atlatlists (lingotājs); šķēpa mērķī metējs

atop

augšā; virsotnē (augšpus; virs)

attache (sports)

pārstāvis, sporta atašejs

attack (forward) line (sp.g.)

uzbrukuma līnija (sp.sp.)

attack (to)

uzbrukt

attack area (sp.g.)

uzbrukuma zona (sp.sp.)

attack combination (sp.g.)

uzbrukuma kombinācija (sp.sp.)

attack coverage (v/b)

bloks, uzbrukuma segšana (v/b)

attack down the field (f/b)

uzbrukums pa visu laukumu (f/b)

attack formation (sp.g.)

uzbrukuma sistēma (sp.sp.)

attack from the baseline (ten.)

uzbrukums no gala līnijas (ten.)

attack from the front (athl., cycl.)
attack from the left (right) (fenc.)

izrāviens no kolonnas galvgaļa (mēģinājums doties
izrāvienā) (v/a, riteņbr.)
uzbrukums no kreisās (labās) puses (pauk.)

attack from the rear (athl., cycl.)

izrāviens no kolonnas aizmugures (v/a, riteņbr.)

attack in the broken time (fenc.)

uzbrukums ar aizturi (pauk.)

attack in the centre of the court (sp.g.)

uzbrukums pa laukuma vidu (sp.sp.)

attack line (sp.g.)

uzbrukuma līnija (sp.sp.)
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attack on the blade (fenc.)

uzbrukums ar darbību uz ieroci (pauk.)

attack on the floor (futsal)

uzbrukums, vadot bumbu pa grīdu (telp.f/b)

attack on the left (right) (sp.g.)

uzbrukums pa kreiso (labo) malu (sp.sp.)

attack on the preparation (fenc.)

uzbrukums pret gatavošanos uzbrukumam (pauk.)

attack pattern

uzbrukuma modelis (sistēma)

attack preceded by a feint (fenc.)

attack reception (softb.)

māņkustība (māņu izklupiens, fints) pirms uzbrukuma
(pauk.)
dubultmāņkustība (dubultmāņizklupiens) pirms
uzbrukuma (pauk.)
uzbrukums bumbas saņemšanas laikā (softb.)

attack reception digging (v/b)

serves uzņemšana no apakšas (v/b)

attack set

uzbrukuma pozīcija

attack support (v/b)

uzbrukuma atbalstīšana (v/b)

attack the net (ten.)

tuvoties tīklam (ten.)

attack with a lunge (fenc.)

uzbrukums ar izklupienu (pauk.)

attack with a step forward (fenc.)

uzbrukums ar soli (pauk.)

attack with a step forward lunge (fenc.)

uzbrukums ar izklupienu pēc soļa (pauk.)

attack with interchanging positions (sp.g.)
attack zone (sp.g.)

uzbrukums, spēlētājiem mainoties vietām (pozīcijām)
(sp.sp.)
uzbrukuma zona (sp.sp.)

attack, assault, anset (sp.g.)

uzbrukums (sp.sp.)

attack; charge (sp.g.)

uzbrukums (sp.sp.)

attacked fencer (fenc.)

paukotājs, kuram uzbrūk (pauk.)

attacker (attacking player) (sp.g.)

spēlētājs uzbrukumā (uzbrūkošais spēlētājs) (sp.sp.)

attacker (tori) (judo)

paņēmiena izpildītājs (uzbrucējs) (džudo)

attacker in lunging position (fenc.)

uzbrucējs izklupiena pozīcijā (pauk.)

attacker, assailant

uzbrucējs (pretinieks)

attacker, making a jump throw (h/b, b/b)

uzbrucējs, kurš izpilda metienu lēcienā (h/b, b/b)

attacker, net rusher (v/b)

uzbrucējs pie tīkla (v/b)

attacker’s covering (sp.g.)

uzbrucēja „piesegšana” (sp.sp.)

attack-hit (v/b)

uzbrukuma sitiens; gremde (v/b)

attack-hit foul (v/b)

kļūda gremdējot (v/b)

attacking (offence) technique

uzbrukuma tehnika

attacking clear (badm.)

tālais uzbrukuma sitiens (badm.)

attacking fencer, attacker (fenc.)

uzbrūkošais paukotājs (pauk.)

attacking half (f/b)

uzbrūkošais pussargs (f/b)

attacking halfback (attacking half) (f/b)

uzbrūkošais pussargs (f/b)

attacking line (icehok.)

uzbrukuma līnija (hok.)

attacking midfield player (midfielder) (f/b)

uzbrūkošā stila vidējās līnijas spēlētājs (f/b)

attacking play

spēle uzbrukumā (uzbrukuma spēle)

attacking player; attacker (sp.g.)

uzbrūkošais (uzbrukuma) spēlētājs (sp.sp.)

attacking shorthanded (sp.g.)

uzbrukums skaitliskā mazākumā (sp.sp.)

attack preceded by two feints (fenc.)

37

attacking side (team)

uzbrūkošā puse (komanda)

attacking stroke (t.ten.)

uzbrukuma sitiens; gremde (g.ten.)

attacking tactic(s) (sp.g.)

uzbrukuma taktika (sp.sp.)

attacking team

uzbrūkošā komanda

attacking with man-advantage (sp.g.)

uzbrukums skaitliskā vairākumā (sp.sp.)

attacking zone (v/b)

uzbrukuma (priekšējā) zona (v/b)

attackman, attacker (sp.g.)

uzbrucējs (sp.sp.)

attempt (art.gymn.)

piegājiens, mēģinājums (sp.vingr.)

attempt (to) a stroke (v/b)

izmēģināt gremdi (sitienu) iesildoties (v/b)

attempt (to) to block (v/b)

mēģināt bloķēt (v/b)

attempt (weightl.)

piegājiens (pie stieņa tā celšanai) (svarc.)

attempt board (weightl.)

rezultātu tablo (svarc.)

Attempt! (weightl.)

Svars ieskaitīts!(svarc.)

attend (to) trainings

apmeklēt treniņus

attend the flag (to) (golf)

izņemt karogu no bedrītes (golfs)

attendance

skatītāju skaits (apmeklētība)

attendance (training)

apmeklēšana (treniņu)

attendance at training sessions

piedalīšanās treniņu nometnēs (treniņnodarbībās)

attendant

apkalpotājs, pavadonis, uzraugs

attending the flag (golf)
attention (gymn.)

karodziņa uzraudzīšana (izņemšana no bedrītes uz laiku)
(golfs)
pamatstāja (miera stāja) (vingr.)

Attention!

Mierā! (Uzmanību!)

Attention, riders! (cycl.)

Uzmanību, riteņbraucēji! (riteņbr.)

attentional focus

uzmanības koncentrācija

attitude, set (gymn.)

stāja, poza (vingr.)

attribute

īpašība; raksturīga pazīme

attrit

novājināt; nogurdināt (pretinieku)

ATV, abbrev. From all terrain vehicle
(autosp.)
audible

visurgājējs automobilis (kvadrocikls) (autosp.)

audible interference (sp.g.)

vārdiska iejaukšanās (traucēšana) (sp.sp.)

audience

skatītāji (stadionā, zālē), apmeklētāji

audience effect

skatītāju efekts (ietekme)

auditorium

tribīne

augmentation

palielinašnaās, pieaugšana (spēka)

aurora ( rillē) (sinhr.swim)

aurora (figūra, elements) (sinhr.peld.)

aurora, combined spin (sinhr.swim.)

aurora, kombinēta skrūve (sinhr.peld.)

aurora, continuous spin (sinhr.swim.)

aurora, nepārtraukta skrūve (sinhr.peld.)

aurora, full twist (sinhr.swim.)

aurora, pilna skrūve (sinhr.peld.)

aurora, open 180° (360° ) (sinhr.swim.)

aurora, 180° (360°) atvērts apgrieziens (pagrieziens)
(sinhr.peld.)

(sa)dzirdams; saprotams
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aurora, spin up 180° (360°) (sinhr.swim.)

aurora, 180° (360°) skrūve augšup (sinhr.peld.)

aurora, spinning 180° (360°) (sinhr.swim.)

aurora, 180° (360°) apgrieziens (sinhr.peld.)

aurora, twirl (sinhr.swim.)

aurora, ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

aurora, twist (sinhr.swim.)

aurora, pagrieziens (sinhr.peld.)

aurora, twist spin (sinhr.swim.)

aurora, pagrieziens un skrūve (sinhr.peld.)

Australian Football, Australian Rules football
(aussie)
autcome, result

austrāliešu futbols

autel

motelis

author (goal, throw, shot) (sp.g.)

vārtu (groza) autors (sp.sp.)

author assistant (goal, throw, shot) (sp.g.)

vārtu (groza) autora asistents (sp.sp.)

author of the course

trases autors (veidotājs)

authorization of the service (sp.g.)

atļauja servēt (sp.sp.)

authorize (to) the service (sp.g.)

atļaut servēt (sp.sp.)

authorized assistance (art.gymn.)

atļauta palīdzība (sp.vingr.)

authorized assistance (equestr.)

atļautā palīdzība (zirgu sp.)

authorized change (sp.g.)

atļauta spēlētāju maiņa (sp.sp.)

authorized followers (cycl.)

oficiālie pavadītāji (riteņbr.)

authorizing signal

atļaujošs signāls

auto street racing (autosp.)

autosacīkstes pilsētā (pa ielām) (autosp.)

autobahn

autobānis (ātrgaitas šoseja vāciski runājošās valstīs)

autobody

automašīnas kravas kaste

autobus (laughing group) (cycl.)

vāju kalnā barucēju grupa (riteņbr.)

autocross

autokross

autodrome

autodroms

autogenic (autogenius) training

autogēnais treniņš (trenēšanās)

autograss (racing) (autosp.)

autosacīkstes zemes seguma trekā (autosp.)

automatic

neapzināts, nevilšs automātisks (par kustību)

automatic audible signal (weightl.)

skaņas signāls (svarc.)

automatic disqualification

automātiska diskvalifikācija

automatic firearm

automātiskais šaujamierocis

automatic foul detector (bowl.)

metiena līnijas pārkāpuma signālierīce (boul.)

automatic heel unit (alpsk.)

papēţa automātiskais stiprinājums (k.slēp.)

automatic lap counter

automātiskais apļu (distances garuma) skaitītājs

automatic match ban (sp.g.)

automātiska diskvalifikācija uz vienu spēli (sp.sp.)

automatic movement

automatizēta (neapzināta) kustība

automatic pistol

automātiskā pistole

automatic rifle

patšautene, automātiskais ierocis

automatic timing and placing system
automatic timing device

elektroniskā (automātiskā) laika un vietas noteikšanas
(reģistrēšanas) sistēma
automātiskā ierīce laika reģistrēšanai

automobile rallies

autorallijs

rezultāts
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automobile sport; auto-racing sport

autosports

automobile, auto (car)

automašīna, auto (sarunv.)

automodelling

automodelisms (automodelisma sports)

autonomic

autonoms, patvaļīgs

auxiliary exercises

palīgvingrinājumi

auxiliary motor (sail.)

papildmotors (bur.)

auxiliary physical fitness

fiziskās sagatavošanas palīglīdzeklis

auxiliary physical training

fiziskā papildsagatavošana

auxiliary training apparatus

treniņpalīgierīces (trenaţieri)

avalanche

lavīna

avalanche season

lavīnu sezona

Avast! (sail.)

Stop! Stāt! (bur.)

average

caurmērs, vidusmērs

average endurance

vispārējā izturība

average lap-time (athl.)

vidējais apļa laiks (v/a)

average load

vidējā slodze

average mark (score) (art.gymn.)

vidējā atzīme (par izpildījumu) (sp.vingr.)

average result (sp.g.)

vidējā rezultativitāte (sp.sp.)

average speed; average velocity

vidējais ātrums

average weight of the team (row.)

komandas (ekipāţas) svars (air.)

avitaminosis

avitaminboze

avoid (to) the block (sp.g.)

izvairīties no aizsega (apvedot bloku) (sp.sp.)

avoidance (fenc.)

izvairīšanās no ieroča (virzoties sānis) (pauk.)

avoidant

sevī noslēdzies, nesabiedrisks

avoiding line (autosp.)

apvadceļš

awaiting help (sail.)

palīdzību gaidošs (kuģis, jahta) (bur.)

award ( rillē )

lēmums (tiesnešu)

award (to) a

rillē

( rillē ) (b/b)

parādīt groza gūšanu (tiesneša ţests) (b/b)

award (to) a free kick (f/b)

piešķirt brīvsitienu (f/b)

award (to) a free throw (sp.g.)

piešķirt brīvmetienu, soda metienu (sp.sp.)

award (to) prizes

pasniegt balvas

award (to), pressent (with) (to)

apbalvot

award ferry (row.)

apbalvošanas plosts (air.)

award; distincion(s); prize

apbalvojums, balva, godalga

awarded

rillē

(b/b)

ieskaitīts grozs (b/b)

awardee

godalgas saņemējs

awarding ceremony

apbalvošanas ceremonija

awareness

informētība (par pretinieka darbību)

awareness of position (art.gymn.)

ķermeņa stāvokļa (pozas) izjūta telpā (sp.vingr.)

away (golf)

tālākais no bedrītes spēlētājs

away field (sp.g.)

svešs (citas komandas) laukums (sp.sp.)
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away game (play) (sp.g.)

spēle izbraukumā (svešā laukumā) (sp.sp.)

away goals rule (sp.g.)

izbraukumā iegūto vārtu noteikumi (priekšrocība) (sp.sp.)

away match (competition) (sp.g.)

spēle izbraukumā; sarunv. Spēle viesos (sp.sp.)

away swing (crick.)

bumbiņas kustība uz ārpusi (no kājas) (krik.)

away team

viesu komanda

aweather (sail.)

no vēja puses (bur.)

awkward foot (f/b)

„neveiklā” (neērtā) kāja (f/b)

awkwardness, clumsiners, ineptitude

neveiklība

awning

nojume
rillē (daiļsl.)

axel (f.skat.)
axis

ass (ķermeņa); otrais kakla skriemelis

axis of rotation

griešanās, rotācijas ass

axis of the bore (shoot.)

stobra kanāla ass (šauš.)

axle (of the wheel)

riteņa ass

AYSO, abbrev. From American Youth Soccer
Organization
Azarian (art.gymn.)

Amerikas Jaunatnes futbola organizācija

azimuth (orient.)

balsts krustā viena roka priekšā, otra atpakaļ; sarunv.
Azarjana krusts (apļi) (sp.vingr.)
azimuts

azygous

viens vienīgs; atsevišķs

B
B.A.S.E jumping, abbrev. From buildings,
antenna, span, earth jumping
babous (alpsk., snowb.)

lēkšana ar izpletni no augstceltnēm, torņiem, tiltiem, u.c.

baby fliffis (triffis) (tramp.)

baby split (bowl.)

1¾ salto uz priekšu zemskarē uz muguras un ¼ salto uz
priekšu ar pagriezienu par 180° stājā uz kājām (bat.)
no balsta jāteniski ārpus rokām aplis ar pagriezienu par
180°, pārejot balstā atmuguriski (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
bērnu (šķelošais) metiens (2-7 vai 3-10 ķegļu) (boul.)

baby the ball (bowl.)

uzmanīga (piesardzīga) bumbas izmešana (boul.)

baby Ton (dart)

rezultāts 95 punkti (19x5) (šautr.meš.)

baby-sitter

aukle (kas uzrauga bērnu vecāku prombūtnē)

bachman ladder

aparāts (kāpnes) līdzsvara testēšanai

back

atpakaļ, atmuguriski

back (backward) roll

kūlenis atpakaļ; pārvēliens atpakaļ

back (backward) roll shoot (rings) (art.gymn.)

uzvēziens stājā uz rokām (apļi) (sp.vingr.)

baby more (art.gymn.)

slēpotājs ar monoslēpi (k.slēp., snovb.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām (sp.vingr.)
back (backward) roll shoot (through
handstand) (art.gymn.)
back (backward) roll to handstand (art.gymn.) kūlenis (pārvēliens) atpakaļ stājā uz rokām (sp.vingr.)
back (dwit) (taekw.)

aizmugure (dvit) (taekv.)

back (player)

aizmugurējās līnijas spēlētājs; aizsargs

back (reverse) pass (sp.g.)

piespēle atpakaļ (sp.sp.)
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back (to) (it) down (row.)

atgriezties atpakaļ (sākuma stāvoklī, pozā) (air.)

back (to) the oars (row.)

airēt atpakaļ (pretēji kustības virzienam) (air.)

back 1 and 3 (salto) (tramp.)

1 ¾ salto atpakaļ (bat.)

back 2 and 3 (salto) (tramp.)

2 ¾ salto atpakaļ (bat.)

back alley (badm.)

laukuma aizmugure (zona) (badm.)

back arching dismount (art.gymn.)

loka nolēciens (atliecoties) (sp.vingr.)

back armstand half somersault (div.)

no stājas uz rokām atmuguriski ½ salto atpakaļ (daiļl.)

back armstand somersault (div.)

no stājas uz rokām atmuguriski salto atpakaļ (daiļl.)

back away (acr.)

salto atpakaļ (akr.)

back bend (gymn.)

atliekšanās tiltā (vingr.)

back boundary line (field) (sp.g.)

laukuma gala (bāzes, pamata) līnija (sp.sp.)

back break fall (gymn.)
back break fall to a back roll extension
(gymn.)
back check (icehok.)

no stājas pāreja (kritiens atpakaļ) sēdē ar taisnām kājām
(vingr.)
no stājas pāreja sēdē ar taisnām kājām un kūlenis atpakaļ
atliecoties (vingr.)
pretinieka bloķēšana (slidojot atmuguriski) (hok.)

back circle mount to front rest (art.gymn.)

uzvēziens balstā (stienis, d/a līdztekas) (sp.vingr.)

back cody (tramp.)

no guļus uz vēdera 1¼ salto atpakaļ (bat.)

back corner (“nick”) (squash)

aizmugurējais (laukuma) stūris (skvošs)

back court (ten.)

aizsardzības zona (aizmugurējā laukuma daļa) (ten.)

back court defence (sp.g.)

spēle aizsardzībā (aizsardzības zonā) (sp.sp.)

back court player, back line player (v/b)

aizmugurējās līnijas spēlētājs (v/b)

back crawl (swim.)

krauls uz muguras (peld.)

back cut off (art.gymn.)

vienas kājas pārmetiens atpakaļ (atmetiens) (sp.vingr.)

back dismount (art.gymn.)

nolēciens atvēzienā (sp.vingr.)

back dive (div.)

lēcieni no stājas atmuguriski (daiļl.)

back dive (tramp.)

lēciens, grieţoties atpakaļ (bat.)

back dive 1 twist straight (div.)

no stājas atmuguriski ½ salto atliecoties (ar pirueti) (daiļl.)

back dive pike (div.)

no stājas atmuguriski ½ salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

back dive straight (div.)

no stājas atmuguriski ½ salto atpakaļ atliecoties (daiļl.)

back dive tuck (div.)

no stājas atmuguriski ½ salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

back dive with half turn roll over (art.gymn.)

back dive, one twist (div.)

lēciens atpakaļ ar pagriezienu par 180° un kūlenis uz
priekšu (sp.vingr.)
lēciens atpakaļ ar pagriezienu par 540° un kūlenis uz
priekšu (sp.vingr.)
no stājas atmuguriski ½ piruete (pagrieziens par 180º)
(daiļl.)
no stājas atmuguriski piruete (daiļl.)

back dives (div.)

lēcieni no stājas atmuguriski (daiļl.)

back door (golf)

bedrītes aizmugure (golfs)

back double flyaway (art.gymn.)

divkāršais salto atpakaļ (stienis) (sp.vingr.)

back double salto (somersault)

divkāršais salto atpakaļ

back double somersault pike (div.)

no stājas atmuguriski divkāršais salto atpakaļ saliecoties
(daiļl.)

back dive with one and a half (1½) twist to
forward roll (art.gymn.)
back dive, half twist (div.)
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back drop (art.gymn.)

no stājas atmuguriski divkāršais salto atpakaļ atliecoties
(daiļl.)
no stājas atmuguriski divkāršais salto atpakaļ savelkoties
(daiļl.)
no balsta atkritiens atpakaļ (sp.vingr.)

back drop (tramp.)

lēciens (atbalstā) uz muguras (bat.)

back drop from front drop (tramp.)

no stāvokļa guļus uz vēdera ½ salto uz priekšu (bat.)

back drop kip up (art.gymn.)

atkritiens un atslēga balstā (līdztekas, stienis) (sp.vingr.)

back drop take-off (tramp.)

pēc lēciena uz muguras atlēciens stājā uz kājām (bat.)

back drop to feet backover (tramp.)

back edge (fenc.)

lēciens uz muguras un ¾ salto atpakaļ stājā uz kājām
(bat.)
lēciens uz muguras un salto atpakaļ (atbalstā) uz muguras
(bat.)
lēciens (atbalstā) uz muguras un atlēcienā pagrieziens par
360° atbalstā uz muguras (bat.)
lēciens uz muguras un ½ salto uz priekšu, pagrieţoties par
180° atbalstā uz muguras (bat.)
lēciens (atbalstā) uz muguras un ½ salto uz priekšu
atbalstā uz vēdera (bat.)
lēciens uz muguras un atlēcienā pagrieziens par 360° stājā
uz kājām (bat.)
lēciens uz muguras un atlēcienā pagrieziens par 180° stājā
uz kājām (bat.)
lēciens uz muguras un atlēcienā pagrieziens par 180°,
pārejot atbalstā uz vēdera (bat.)
zobena mugura (asmeņa pretējā puse) (pauk.)

back edge cut (fenc.)

cirtiens ar zobena asmeņa pretējo pusi (muguru) (pauk.)

back edge of the blade (fenc.)

zobena asmeņa mugura (pauk.)

back exercises

vingrinājumi muguras muskulatūrai

back extension (exercises)

vingrinājumi muguras muskulatūras stiepšanai

back extension roll (art.gymn.)
back fist block (uraken gamae) (karate)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām (atliecoties)
(sp.vingr.)
bloks ar dūres virspusi (karatē)

back fist punch downwards (dungdjumok
naerjo chigi) (taekw.)
back fist punch forward (dungdjumok ap
chihi) (taekw.)
back fist punch outward (dungdjumok bakkat
chigi) (taekw.)
back fists punch (jecno jirugi) (taekw.)

sitiens uz leju (lejup) ar dūres virspusi (dungdžumok nerjo
čigi) (taekv.)
sitiens uz priekšu (taisnais sitiens) ar dūres virspusi
(dungdžumok ap-čigi) (taekv.)
sitiens uz āru (ārpusi) ar dūres virspusi (dungdžumok
bakkat čigi) (taekv.)
sitiens ar dūres virspusi (dzočjo džirugi) (taekv.)

back flip (art.gymn.)

pārmetiens atpakaļ; amer. Salto atpakaļ (sp.vingr.)

back flip (w.polo)

back flip, stomach roll (art.gymn.)

bumbas grūdiens (metiens) ar plaukstas pagriezienu
(ūd.polo)
salto atpakaļ ar pagriezienu par 360°, piruete (amer.)
(sp.vingr.)
pārmetiens atpakaļ ar pārvēlienu uz krūtīm (sp.vingr.)

back flyaway (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ (sp.vingr.)

back foot (skateb.)

aizmugurējā kāja (skeitb.)

back double somersault straight (div.)
back double somersault tuck (div.)

back drop, backward somersault (tramp.)
back drop, cat twist (tramp.)
back drop, cradle (tramp.)
back drop, forward turnover to front drop
(tramp.)
back drop, full twist to feet (tramp.)
back drop, half twist to feet (tramp.)
back drop, half twist to front drop (tramp.)

back flip full twist (Am.) (art.gymn.)
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back foot lean rest (gymn.)

balsts guļus atmuguriski (vingr.)

back full (art.gymn.)

salto atpakaļ ar pagriezienu par 360° (sp.vingr.)

back giant (art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ (sp.vingr.)

back handspring (gymn.)

pārmetiens atpakaļ (vingr.)

back handspring from knees (gymn.)

no stājas uz ceļiem pārmetiens atpakaļ (vingr.)

back handspring on one leg (gymn.)

pārmetiens atpakaļ stājā uz vienas kājas (vingr.)

back handstand pirouette (art.gymn.)
back hang (art.gymn.)

stājā uz rokām pagrieziens par 360° ar plecu atpakaļ
(sp.vingr.)
kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

back hang giant circle (art.gymn.)

kārienā atmuguriski lielais apvēziens (stienis) (sp.vingr.)

back header (f/b)

bumbas sitiens ar galvu atpakaļ (f/b)

back heel (f/b)

bumbas sitiens (piespēle) ar papēdi (f/b)

back heel ankletrip (wrest.)

piecirtiens (cīņa)

back hip circle (art.gymn.)

balstā apvēziens atpakaļ (sp.vingr.)

back hip circle dismount (art.gymn.)

back hip circle from long swing (bar)
(art.gymn.)
back hip circle mount (art.gymn.)

no balsta apvēziens atpakaļ un atrāviena nolēciens
(sp.vingr.)
no kāriena uz a/k ar vēzienu uz priekšu apvēziens atpakaļ
balstā uz z/k (sp.vingr.)
ar lielo vēzienu uz priekšu (kārienā) uzvēziens balstā
(stienis) (sp.vingr.)
uzvēziens balstā (sp.vingr.)

back horizontal lever (art.gymn.)

kārienā atmuguriski horizontālais līdzsvars (sp.vingr.)

back horizontal scale on one leg (gymn.)

līdzsvars atmuguriski uz vienas kājas (vingr.)

back hyper-extension exercises

vingrinājumi vēdera muskulatūras stiepšanai

back judge (Am.f/b)

aizmugurējās līnijas tiesnesis (amer.f/b)

back kick (twit chagi) (taekw.)

spēriens atpakaļ (dvit čagi) (taekv.)

back kick (ushiro geri) (karate)

sitiens ar kāju atpakaļ (karatē)

back layout (freest.)

salto atpakaļ atliecoties (frīst.)

back layout position (synchr.swim.)

stāvoklis guļus uz muguras (sinhr.peld.)

back layout to one foot (gymn.)

salto atpakaļ atliecoties stājā uz vienas kājas (vingr.)

back leg

aizmugurē esošā kāja; sarunv. Aizmugurējā kāja

back leg snap free jump to shoulders (acr.)
back leg sweep (wrest.)

uzgājiens uz partnera pleciem no aizmugures (atgrūţoties
no kājas) (akr.)
aizmugurējais piecirtiens (cīņa)

back line (curl.)

„mājas” aizmugurējā līnija (kērl.)

back line (sp.g.)

laukuma gala līnija (aizmugurējā) (sp.sp.)

back lip (golf)

bunkura tālākā (no bedrītes) mala (golfs)

back loop (freest.)

salto atpakaļ (frīst.)

back marker (motosp.)

pēdējais braucējs trasē (motosp.)

back nine (back side) (golf)

pēdējās deviņas bedrītes (golfs)

back of the bow (arch.)

loka mugura (ārējā puse) (loka š.)

back of the net (f/b)

vārtu tīkla aizmugurējā daļa (f/b)

back off (autosp.)

atpalicis pēc mēģinājuma apdzīt (autosp.)

back hip circle from long swing (art.gymn.)
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back over bars (Am.) (art.gymn.)

salto atpakaļ virs kārtīm (amer.) (sp.vingr.)

back paddling (canoe)

airēšana atpakaļ (ar aira kustību uz priekšu) (kanoe)

back pass (to goalkeeper) (sp.g.)

piespēle atpakaļ (vārtsargam) (sp.sp.)

back pike (div.)

½ salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

back pike position (synchr.swim.)

pozīcija guļus uz muguras saliektā stāvoklī (sinhr.peld.)

back player (sp.g.)

aizsardzības spēlētājs (sp.sp.)

back pocket (Austr.f/b)

no aizsardzības aizskrejošais (ar bumbu) (austral.f/b)

back pullover (tramp.)
back rest; back leaning (art.gymn.)

no atbalsta uz muguras ¾ salto atpakaļ stājā uz kājām
(bat.)
balsts atmuguriski (sp.vingr.)

back rise; back uprise; back-up (art.gymn.)

uzrāviens atvēzienā (sp.vingr.)

back roller (gymn.)
back row (rugby)

no balsta tupus pārvēliens atpakaļ un ar pārvēlienu uz
priekšu s.st. (vingr.)
saķēriena aizmugurējās līnijas spēlētāji (regb.)

back salto (somersault)

salto atpakaļ

back salto (somersault) piked

salto atpakaļ saliecoties

back salto (somersault) stretched (acr.)

salto atpakaļ ar taisnu ķermeni (akr.)

back salto (somersault) tucked

salto atpakaļ savelkoties

back salto (somersault) with turns

salto atpakaļ ar pagriezieniem

back salto layout

salto atpakaļ atliecoties

back scissors (shears) (art.gymn.)

atmuguriskās dzirkles (šķēres) (sp.vingr.)

back scissors walkover (acr.)

lēnais pārmetiens atpakaļ ar kāju maiņu (akr.)

back scratching (freest.)

lēcienā atliekties un ar slēpju pakaļgaliem pieskarties
mugurai; sarunv. „muguras kasīšana” (frīst.)
atmuguriskās dzirkles ar pāreju (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

back shears travel (art.gymn.)

back shoot-up (art.gymn.)

atmuguriskās dzirkles ar pagriezienu par 180° (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)
priekšvēzienā uzvēziens stājā uz rokām (sp.vingr.)

back shoot-up to support (art.gymn.)

uzvēziens balstā (sp.vingr.)

back shot (polo)

sitiens (piespēle) atpakaļ (polo)

back shoulder roll (r.gymn.)

kūlenis atpakaļ pār plecu (m/v)

back shoulder strangle (kata-ha-jime) (judo)
back side sticking way out (o-soto-otosi) (judo)

ţņaugšana no aizmugures ar kimono apmali (kata-hadžime) (džudo)
metiens pār kāju atpakaļ (o-soto-otoši) (džudo)

back simultaneous crawl swimming

krauls uz muguras ar vienlaicīgu roku kustību

back somersault feet to seat (tramp.)

salto atpakaļ no stājas sēdē (bat.)

back somersault seat to feet (tramp.)

no sēdes salto atpakaļ stājā (bat.)

back spin (bilj.)
back splash (row.)

atpakaļripojošs sitiens; sitiens pa bumbiņas apakšdaļu
(bilj.)
šļaksti atpakaļ (virzienā uz laivas priekšgalu) (air.)

back stance (dwitkubi sagi) (taekw.)

aizmugurējā stāja (dvitkubi sagi) (taekv.)

back stop (sp.g.)

tīkls laukuma galā bumbas apturēšanai (sp.sp.)

back straddle (art.gymn.)

atvēzienā ţākļa nolēciens (sp.vingr.)

back straddle cut dismount (art.gymn.)

atvēzienā nolēciens, pārvēzējot izvērstas kājas (sp.vingr.)

back shears with half turn (art.gymn.)
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back straight (athl.)

pretējās puses (stadiona skrejceļa) taisne (v/a)

back straight (cycl.)

treka pretējās puses taisne (riteņbr.)

back stroke (backstroke)

peldēšana uz muguras

back support (gymn.)

balsts guļus atmuguriski; balsts atmuguriski (vingr.)

back support of the seat (backstop) (row.)

back tackle (f/b)

soliņa kustības (gaitas) aizmugurējais ierobeţotājs vai
soliņa atzveltne (air.)
ar pagriezienu kājas (vēzienveida) sitiens atpakaļ; sarunv.
„slaukošais sitiens” (kung-fu)
kājas pārlikšana priekšā bumbai (aizsarga darbība) (f/b)

back take-off (tramp.)

no atbalsta uz muguras lēciens stājā uz kājām (bat.)

back to apparatus position (art.gymn.)

stāvoklis ar muguru pret rīku (sp.vingr.)

back to back (gymn.)

ar muguru viens pret otru (vingr.)

back to back (tramp.)
back to front

no atbalsta uz muguras lēciens atbalstā uz muguru (bez
griešanās kustības) (bat.)
ar muguru uz priekšu (otrādi)

back toe-flip pitch (acr.)

no partnera rokām salto atpakaļ (akr.)

back toss (art.gymn.)

salto atpakaļ virs kārtīm (sp.vingr.)

back toss dismount (Am.) (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ (virs kārtīm) (amer.) (sp.vingr.)

back tuck (freest.)

salto atpakaļ savelkoties (frīst.)

back turn (twist) (art.gymn.)

pagrieziens (ar plecu) atpakaļ (sp.vingr.)

back uprise (art.gymn.)

uzrāviens atvēzienā (sp.vingr.)

back uprise and flank vault to support
rearways (art.gymn.)
back uprise and straddle forward (art.gymn.)

pārmetot kājas sānis, atvēzienā uzrāviens balstā
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā un izvērstu kāju pārmetiens
(līdztekas, stienis) (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā un augstā lidojumā izvērstu kāju
pārmetiens (līdztekas) (sp.vingr.)
jauktā tvērienā uzrāviens atvēzienā, pārlidojums
priekšturē un pāreja kārienā (stienis) (sp.vingr.)

back sweep kick (kung-fu)

back uprise high straddle catch (art.gymn.)
back uprise in mixed grip and rear vault over
bar with ¼ turn to swing forward in hang
(art.gymn.)
back uprise ordinary grip and stoop through
to free L-support (art.gymn.)
back uprise reverse Stutz (art.gymn.)
back uprise to handstand (art.gymn.)
back uprise to handstand, followed by
backward (forward) pirouette (art.gymn.)
back uprise to straddle L (art.gymn.)
back uprise to straddle stand (art.gymn.)
back uprise to straddle under hands to free
support rearways (art.gymn.)
back uprise to straddle under hands to
rearward swing in hang rearways (art.gymn.)
back uprise to straddle under hands with half
(½) turn to swing forward in hang (art.gymn.)

virstvērienā uzrāviens, atvēzienā saliecoties, pārmetot
kājas, pāreja balstā priekšturē (stienis) (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā ar pagriezienu par 180° (līdztekas)
(sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā stājā uz rokām (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā, pārejot stājā uz rokām ar sekojošu
pagriezienu par 360° ar plecu atpakaļ (uz priekšu)
(sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā, pārejot balstā priekšturē, kājas ārpus
rokām (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā, pārejot balstā stāvus saliecoties, kājas
ārpus rokām (stienis) (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā, pārmetot izvērstas kājas, balsts
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā un, pārmetot izvērstas kājas, kāriens
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā, pārmetot izvērstas kājas, un ar
pagriezienu par 180° kāriens, un priekšvēziens (stienis)
(sp.vingr.)
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back uprise with mixed grip, followed by
double rear vault to support rearways
(art.gymn.)

no kāriena jauktā tvērienā uzrāviens atvēzienā un
iegājiens ar abām kājām, pārejot balstā atmuguriski
(stienis) (sp.vingr.)

back uprise with reverse grip hecht vault over
bar with half (½) turn to forward swing in
hang (art.gymn.)
back uprise with reverse grip to support,
change to ordinary grip in free support
(art.gymn.)
back uprise with stoop stand between hands
on the bar (art.gymn.)
back upstart (acr.)

no kāriena apakštvērienā uzrāviens atvēzienā un
pārlidojums saliecoties pār stieni ar pagriezienu par 180°,
pārejot kārienā; Voroņina pārlidojums (sp.vingr.)
no kāriena apakštvērienā atvēzienā uzrāviens un, pārtverot
rokas virstvērienā, balsts (stienis) (sp.vingr.)

back vault (rear vault) over the horse
(art.gymn.)
back volley (sp.g.)

priekštures lēciens pār zirgu (atmuguriski) (sp.vingr.)

back walkover (acr.)

lēnais pārmetiens atpakaļ (akr.)

back walkover on one hand (acr.)

lēnais pārmetiens atpakaļ, atbalstot vienu roku (akr.)

back wheel (cycl.)

pakaļējais ritenis (riteņbr.)

back wind (athl.)

aizmugures vējš, ceļavējš (v/a)

back zone (sp.g.)

aizsardzības zona (sp.sp)

Back! (row.)

Atpakaļ! (air.)

back, offside (f/b)

aizmugures stāvoklis (aizmugure) (f/b)

backboard (Am.bank) (b/b)

vairogs (b/b)

backboard (Am.bank) shot (b/b)

metiens ar atsitienu pret vairogu (b/b)

backboard ( rillē ) support (b/b)

vairoga konstrukcija (balsts) (b/b)

backboard shot (b/b)

metiens ar atsitienu pret vairogu (b/b)

backboard work (rebounding) (b/b)

cīņa pie groza (par atlecošo bumbu) (b/b)

backcheck (icehok.)

grūdiens mugurā (hok.)

backcountry (snowb.)

izbrauciens ārpus trases (pa svaigu sniegu) (snovb.)

backcountry skiing

atpūtas slēpošana attālos rajonos

backcountry snowboarding

atpūtas snovošana attālos rajonos

backcourt (field) (ten.)

laukuma aizmugurējā zona (ten.)

backcourt area (v/b)

aizsardzības zona (v/b)

backcourt violation (b/b)

pārkāpums aizsardzības zonā (b/b)

backcourt zone (wing back) (sp.g.)

aizsardzības (aizmugurējā) zona (sp.sp.)

backdoor play (b/b)

izskriešana gar gala līniju (lai saņemtu piespēli) (b/b)

backfall

kritiens uz muguras

backfield (sp.g.)

laukuma aizmugure (sp.sp.)

backflip (BMX)

salto atpakaļ (atmuguriski) (BMX)

backgammon board (sp.g.)

triktrak spēles dēlītis (sp.sp.)

backhand

delnas (plaukstas) virspuse

backhand (ten.)

sitiens no kreisās puses (labrocim) (ten.)

backhand attack (tablet.)

uzbrukums no kreisās puses (labrocim) (g.ten.)

uzrāviens atvēzienā, pārejot balstā stāvus saliecoties
(stienis) (sp.vingr.)
no pārsvēriena saliecoties balstā uz muguras atslēga (akr.)

piespēle atmuguriski (atpakaļ) (sp.sp.)
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backhand blow (box)

sitiens ar cimda virspusi (bokss)

backhand chop (t.ten.)
backhand clear (badm.)

spēcīgs sitiens (gremde) no kreisās puses (labrocim)
(g.ten.)
sitiens no kreisās puses ar raketes aizmuguri (badm.)

backhand defence (t.ten.)

kreisās puses aizsardzība (labrocim) (g.ten.)

backhand drop shot (t.ten.)
backhand flip (t.ten.)

sitiens no kreisās puses pa krītošu bumbiņu (labrocim)
(g.ten.)
sitiens no kreisās puses (labrocim) (g.ten.)

backhand hit (hock.)

metiens no kreisās puses (l.hok.)

backhand lob (ten.)

neveiksmīgs kreisās puses sitiens no augšas (ten.)

backhand low service (badm.)

kreisās puses apakšējā serve (badm.)

backhand pass (h/b)

piespēle atpakaļ (pa pretējo ķermeņa pusi) (h/b)

backhand play (t.ten.)

spēle kreisajā pusē (ar labo roku) (g.ten.)

backhand shot (backhander) (sp.g.)
backhand shot (icehok.)

metiens (sitiens) ar plaukstas virspusi (ar labo roku pa
kreisi) (sp.sp.)
metiens no neparocīgās puses (hok.)

backhand side (ten.)

kreisā puse (labrocim) (ten.)

backhand stroke (ten.)

sitiens ar raketes aizmugurējo pusi (kreisajā pusē) (ten.)

backhand throw (h/b)

metiens vārtos, stāvot ar muguru pret vārtiem (h/b)

backhand topspin (t.ten.)

sitiens kreisajā pusē, bumbiņu iegrieţot no augšas (g.ten.)

backhand zone (badm.)

kreisās puses zona (labrocim) (badm.)

backheel tripping (judo)

paklupināšana (džudo)

back-heeling (f/b)

spēle ar papēdi (f/b)

back-in full out (tramp.)
backing (arch.)

divkāršais salto atpakaļ ar pagriezienu par 360° otrajā
salto (bat.)
loka izliekuma (muguras) pastiprinājums (loka š.)

backing sheet (shoot.)

papīra mērķis (šauš.)

backing target (shoot.)

mērķa atbalsts (šauš.)

backing up (sp.g.)

atkāpšanās (sp.sp.)

back-into-back-wall shot (racq.b)

sitiens atpakaļ prêt aizmugurējo sienu (raketb.)

back-kip to cross (art.gymn.)
back-kip to free support scale (art.gymn.)

uzrāviens atvēzienā, pārejot balstā, rokas sānis (apļi)
(sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens horizontālajā balstā (apļi) (sp.vingr.)

back-kip to handstand (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens stājā uz rokām (apļi) (sp.vingr.)

back-kip to L support (art.gymn.)
back-kip to straddle L support (art.gymn.)
back-kip to support (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens balstā priekšturē (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens balstā priekšturē, kājas ārpus rokām
(apļi) (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens balstā (sp.vingr.)

back-lot player (f/b)

„pagalma” spēlētājs (f/b)

back-lying position (gymn.)

stāvoklis (poza) guļus uz muguras (vingr.)

backmarker

pēdējais sacensībās (trasē, finišā)

back-off (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ (sp.vingr.)

back-out (art.gymn.)

izgājiens ar apli (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

backover (feet) to hands and knees (tramp.)

salto atpakaļ atbalstā uz rokām un ceļiem (bat.)
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backover (tramp.)

griešanās kustība atpakaļ no jebkura stāvokļa (bat.)

backover to feet (tramp.)

salto atpakaļ stājā (uz kājām) (bat.)

backover to front drop (tramp.)

salto atpakaļ atbalstā uz vēdera (bat.)

backpack (Am.), rucksack

mugursoma

backpack (back-pag, rucksack)

mugursoma

backpacker

kājāmgājējs tūrists

backpaddling (row.)

airēšana atpakaļgaitā (air.)

back-pass rule (f/b)

piespēles vārtsargam noteikums (f/b)

back-pedal

pedalēšana atpakaļ (uz velotrenaţiera)

backposition (snowb.)

mugurstāja (slīdēšanas virzienā) (snovb.)

back-row player (v/b)

aizmugurējās (aizsardzības) līnijas spēlētājs (v/b)

backs (tramp.)

vairāki salto atpakaļ pēc kārtas (bat.)

backscratcher (freest.)
backside

lidojumā ar slēpju aizmugurējiem galiem pieskarties
mugurai (triks) (frīst.)
aizmugure; sēţamvieta (sarunv.)

backside (BMX)

ripināšana (grieţot riteni ar kāju) atpakaļ (BMX)

backside (slide) (snowb.)

slīdēšana atmuguriski (snovb.)

backside rubber (t.ten.)

raketes aizmugurējās daļas klājums (segums) (g.ten.)

backside spin (wakeb.)

griešanās ar muguru uz priekšu (veikb.)

backside twist (snowb.)
back-sight, rear sight (Am.) (shoot.)

mugurgrieziens (pagrieziens ar muguru uz priekšu)
(snovb.)
tēmēklis (mērķēklis) (šauš.)

backspin (of ball)

bumbas griešanās atpakaļ (pretēja griešanās)

backspin shot (t.ten.)

sitiens ar bumbiņas griešanos atpakaļ (g.ten.)

backspirt (bilj.)

sitamās bumbiņas kustība (ripošana) atpakaļ (bilj.)

backstay (sail.)

atsaite, gaija (bur.)

backstay; backstop (row.)

soliņa gaitas (pārvietošanās) ierobeţotājs (air.)

backstop

muguras atbalsts

backstop (ice hock., softb.)

cimda tvērējtīkls (ligzda) (hok., softb.)

backstop (shoot.)

loţu uztvērējs (šauš.)

backstroke (swim.)

peldēšana uz muguras (peld.)

backstroke flags, backstroke turn indicator
(swim.)
backstroke turn

pagrieziena rādītājs (signālvirve) peldēšanā uz muguras
(peld.)
pagrieziens, peldot uz muguras

backswing (gymn.)

atvēziens (vēziens atpakaļ) (vingr.)

backup (bowl.)

bumbas novirze sāņus (boul.)

back-up and straddle (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens balstā, kājas ārpus rokām (sp.vingr.)

back-up circle straddle (art.gymn.)

uzrāviens atvēzienā, iegājiens ar vienu kāju un balstā
kājas ārpus rokām, apvēziens atpakaļ (stienis) (sp.vingr.)
uzrāviens atvēzienā un iegājiens ar abām kājām balstā
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens, pārmetot abas kājas sānis, kāriens
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens, pārlidojums priekšturē, kāriens

back-up double rear in (art.gymn.)
back-up rillē over into reverse hang
(art.gymn.)
back-up rear vault over and catch (art.gymn.)
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(stienis) (sp.vingr.)
back-up squat in (art.gymn.)
back-up straddle in (art.gymn.)
back-up straddle over into reverse hang
(art.gymn.)
back-up to support (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens, pārmetot abas kājas, balsts
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens, pārmetot izvērstas kājas, balsts
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens, pārmetot izvērstas kājas, kāriens
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens balstā (sp.vingr.)

back-up with half (½) turn to rear vault and
catch (art.gymn.)
backwall (squash)

atvēzienā uzrāviens, pārlidojums priekšturē ar pagriezienu
par 180°, pārejot kārienā (sp.vingr.)

backwall line (squash)
backward

aizmugurējās sienas līnija (skvošs)
atpakaļ, pretējā virzienā, atmuguriski (atvēzienā)

backward bending throw (wrest.)

metiens atliecoties (cīņa)

backward circle under bars (art.gymn.)
backward dismount (art.gymn.)

apvēziens (salto) atpakaļ zem kārtīm pārejot balstā
(sp.vingr.)
atvēzienā nolēciens (sp.vingr.)

backward double salto (somersault) (acr.)

divkāršais salto (dubultsalto) atpakaļ (akr.)

backward elbow strike (phalgup dwirochigi)
(taekw.)
backward fall (v/b)

sitiens ar elkoni atpakaļ (paļgup dviro čigi) (taekv.)

backward

rillē (art.gymn.)

aizmugurējā siena (skvošs)

kritiens (ar pārvēlienu) atpakaļ (v/b)
pēc atvēziena abu kāju pārmetiens sānis (sp.vingr.)

backward fly-away (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ atliecoties (stienis) (sp.vingr.)

backward fly-away with full turn (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ atliecoties ar pagriezienu par
360° (stienis) (sp.vingr.)
špagats (vingr.)

backward forward split (gymn.)
backward

rillē (grand circle) (art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ (sp.vingr.)

backward hang (art.gymn.)

kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

backward jump (leap) (gymn.)

lēciens (palēciens) atpakaļ (atmuguriski) (vingr.)

backward lean (gymn.)

atliekšanās atpakaļ (vingr.)

backward loop; back loop; Flaka (windsurf.)

salto (cilpa) atpakaļ; Flaka (vindsērf.)

backward lunge (gymn.)

izklupiens atpakaļ (vingr.)

backward one-and-a-quarter somersault
(tramp.)
backward over bars (art.gymn.)

1¼ salto atpakaļ atbalstā uz muguras (bat.)

backward pass (sp.g.)

piespēle atpakaļ (sp.sp.)

backward roll (gymn.)

kūlenis atpakaļ (vingr.)

backward roll to extension (gymn.)

kūlenis atpakaļ atliecoties (pār plecu) (vingr.)

backward roll to handstand (gymn.)

kūlenis atpakaļ stājā uz rokām (vingr.)

backward roll to momentary handstand
(art.gymn.)
backward rotation

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām (sp.vingr.)

backward run

skrējiens atmuguriski

backward salto (somersault)

salto atpakaļ

backward scale on one arm support (acr.)

augšējā atbalsts zem muguras uz partnera vienas rokas
(akr.)

salto atpakaļ virs kārtīm (sp.vingr.)

griešanās (rotācija) atpakaļ
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backward scissors (art.gymn.)

atmuguriskā

backward scissors from feint (art.gymn.)

atmuguriskā rillē
no balsta jāteniski ārpus rokām
(zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
atmuguriskā rillē
ar pāreju uz zirga ķermeni un
rokturi (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
atmuguriskā rillē
ar pagriezienu par 180° (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)
kūlenis atpakaļ balstā uz augšdelmiem (līdztekas)
(sp.vingr.)
kūlenis atpakaļ pār plecu, pārejot stājā (līdzsvarā) uz viena
ceļa (sp.vingr.)
salto atpakaļ zem kārtīm (sp.vingr.)

backward scissors travel (art.gymn.)
backward scissors with half turn (art.gymn.)
backward shoulder roll (art.gymn.)
backward shoulder roll to knee scale
(art.gymn.)
backward somersault below (under) bars
(art.gymn.)
backward somersault dismount (art.gymn.)

rillē

(sp.vingr.)

nolēciens ar salto atpakaļ (sp.vingr.)

backward somersault layout (art.gymn.)

salto atpakaļ atliecoties (sp.vingr.)

backward somersault over bars (art.gymn.)

salto atpakaļ virs kārtīm (sp.vingr.)

backward somersault pike(d) (art.gymn.)

salto atpakaļ saliecoties (sp.vingr.)

backward somersault pike(d) dismount
(art.gymn.)
backward somersault piking and
straightening body dismount (art.gymn.)
backward somersault tuck(ed) (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ saliecoties (sp.vingr.)

backward somersault with full twist
(art.gymn.)
backward spin (sp.g.)

salto atpakaļ ar pagriezienu par 360° (sp.vingr.)

backward steamroller (BMX)
backward swing (art.gymn.)

braukšana (uz priekšu) atmuguriski, turoties pie sēdekļa
(BMX)
atvēziens (vēziens atpakaļ) (sp.vingr.)

backward take-off (div.)

lēciens no atmuguriskās stājas (daiļl.)

backward trunk bending (gymn.)

atliekšanās (liekšanās) atpakaļ (vingr.)

backward turn (art.gymn.)

pārmetiens (apvēziens) atpakaļ (sp.vingr.)

backward underswing on the horizontal bar
(art.gymn.)
backward uprise (art.gymn.)

loka nolēciens no balsta (stienis) (sp.vingr.)

backward uprise to handstand (art.gymn.)
backward walkover (acr.)

no balsta apvēziens atpakaļ, pārejot stājā uz rokām (apļi)
(sp.vingr.)
lēnais pārmetiens atpakaļ (akr.)

backwards

atmuguriski; atpakaļ

backwards wheely (glide) (BMX)

ripināšana atmuguriski uz viena riteņa (BMX)

backwoods (orient.)

meţa biezoknis (orient.)

bad (missed) pass (sp.g.)

slikta (neprecīza) piespēle (sp.sp.)

bad ball (sp.g.)

spēlēšanai nederīga bumba (sp.sp.)

bad ball handling (sp.g.)

nepareizs

bad body position (gymn.)

nepareiza ķermeņa poza (vingr.)

bad catching (h/b)

slikti noķert, satvert (h/b)

bad co-ordination

nepietiekama (slikta) kustību koordinācija (saskaņotība)

badge, medal, plaquette

nozīmīte, ţetons

nolēciens ar salto atpakaļ saliecoties un iztaisnojoties
(sp.vingr.)
salto atpakaļ savelkoties (sp.vingr.)

bumbas iegriešana atpakaļvirzienā (sp.sp.)

uzrāviens atvēzienā (sp.vingr.)
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rillē

(sp.sp.)

badger-fly (baker) (angl.sp.)

mākslīgā mušiņa (makšķ.)

badminton (sp.g.)

badmintons (sp.sp.)

badminton court

badmintona laukums

badminton game (shuttlecock game)

badmintona spēle

badminton net

badmintona tīkls

badminton racket (badminton racquet)

badmintona rakete

baedeker

ceļvedis tūristiem, ceļotāja rokasgrāmata

baffle (shoot.)

trokšņu slāpētājs (šauš.)

baffy (golf)

golfa nūja; sarunv. Bafijs (golfs)

bag (sleng) (baseb.)

bāze (slengs) (beisb.)

bag gloves (box.)

boksa maisa treniņcimdi (bokss)

bag o’ nuts (dart)

45 punkti metienā (šautr.meš.)

baggage (Am.)

bagāţa

baggage ticket (check) (Am.)

bagāţas kvīts

baggage trolley (Am.)

bagāţas ratiņi

bagonet fencing

paukošana ar durkļiem

baguazhang (mart.art.)

baguazanga (astoņu dzīvnieku cīņa) (austr.cīņa)

baiie (bilj.)

galda virsmas vilnas audums (bilj.)

baik(e) dogeing

suņu skriešanas sacensības, velkot riteņbraucēju

bail (to) (sail.)

izsmelt ūdeni (bur.)

bail (wakeb.)

nolaišanās uz ūdens (veikb.)

bail arm (angl.)

spoles loks (makšķ.)

bail out (art.gymn.)

bailer (sail.)

no stājas uz rokām ar lielo vēzienu pāreja kārienā (apļi)
(sp.vingr.)
trešās šautriņas trāpījums (pēc diviem neveiksmīgiem
metieniem) (šautr.meš.)
smeļamais kauss (bur.)

bails (crick.)

vārtiņu pārliktņi (krik.)

bait (angl.sp.)

ēsma (makšķ.)

bail out (barn) dart (droughts)

bait (to) an

rillē

(sp.g.)

aizsegt pretiniekam redzamību (sp.sp.)

baize (bilj.)

rupjš vilnas audums (galda virsma) (bilj.)

balance (balancing) position (gymn.)

līdzsvara stāvoklis (poza) (vingr.)

balance (gymn.)

līdzsvars (vingr.)

balance (to)

līdzsvarot, balansēt

balance (to), poise (to)

noturēt līdzsvaru

balance beam (art.gymn.)

līdzsvara (vingrošanas) baļķis (sp.vingr.)

balance bench (gymn.)

vingrošanas sols (zemais baļķis) (vingr.)

balance element (gymn.)

līdzsvara elements (vingr.)

balance exercises (acr.)

līdzsvara (balansa) vingrojumi (akr.)

balance games (gymn.)

rotaļas līdzsvara attīstīšanai (vingr.)

balance ladder (gymn.)

līdzsvara (šūpojošās) kāpnes (vingr.)

balance seat (sit) (gymn.)

sēde priekšturē (vingr.)
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balance stand (gymn.)

līdzsvars (stājā) (vingr.)

balance stand frontways on one leg (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas; sarunv.bezdelīga (vingr.)

balance step (gymn.)

parādes solis (vingr.)

balance support position (gymn.)

līdzsvara stāvoklis balstā (vingr.)

balance

ekvilibristikas galds (cirka akrobātika) (akr.)

rillē (acr.)

balance, equilibrium

līdzsvars, balanss

balance-beam movement (art.gymn.)

pārvietošanās (kustība) pa baļķi (sp.vingr.)

balance-oriented exercises

līdzsvara attīstīšanas vingrinājumi

balancing

balansēšana

balancing ability

spēja (prasme) saglabāt līdzsvaru

balanse (to), to keep one’s balance

balansēt

balestra (fenc.)

palēciens uz priekšu ar izklupienu (pauk.)

balk (equest.)

kavēklis, šķērslis (zirgu sp.)

balk (softb.)

kavēt, traucēt (softb.)

balk line (bilj.)

sākumsitiena līnija (bilj.)

ball

bumba (bumbiņa)

ball (Am.)

beisbols (amer.)

ball (balloon) (r.gymn.)

bumba (m/v)

ball (strong) side (b/b)

bumbas (stiprā) puse (b/b)

ball (the) is good (sp.g.)

vārti (bumba) skaitās (sp.sp.)

ball (to) (acrobatics) (gymn.)

savilkties kamoliņā (savilkšanās) (vingr.)

ball (to) the legs (gymn.)

savilkties kamoliņā (vingr.)

ball activity (r.gymn.)

vingrojumi ar bumbu (m/v)

ball at the disposal of the player (sp.g.)

bumba spēlētājam (sp.sp.)

ball becomes alive (sp.g.)

bumba laukumā (dzīva) (sp.sp.)

ball becomes dead (sp.g.)

bumba ārpus laukuma (mirusi) (sp.sp.)

ball bouncing (r.gymn.)

bumbas atlēciens (pēc atsitiena pret grīdu) (m/v)

ball boy (sp.g.)

bumbu padevējs (sp.sp)

ball carrier, ball handler (sp.g.)

spēlētājs ar bumbu (sp.sp)

ball catching

bumbas tveršana

ball change (ten.)

bumbiņu maiņa (ten.)

ball circulation (game)

bumbas padošana pa apli (rotaļa)

ball control

bumbas pārbaude (kontrole)

ball control (possession) (sp.g.)

bumbas pārvaldīšana (sp.sp.)

ball controlled by the team (sp.g.)

komanda pārvalda bumbu (sp.sp.)

ball crossing the net (v/b)

bumba šķērso tīklu (v/b)

ball enters the

rillē

from below (b/b)

bumba ieiet grozā no apakšas (b/b)

ball fake (sp.g.)

māņkustība (fints) ar bumbu (sp.sp.)

ball game (Am.)

beisbola spēle (beisbols)

ball games

spēles ar bumbu (bumbiņu)

ball girl (ten.)

bumbiņu padevēja (ten.)
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ball goes out-of-bounds (sp.g.)

bumba iziet ārpus laukuma (autā) (sp.sp.)

ball handler, ball carrier (sp.g.)

bumbas pārvaldītājs (sp.sp.)

ball handling (sp.g.)

bumbas pārvaldīšana (prasme) (sp.sp.)

ball handling technique (sp.g.)

bumbas pārvaldīšanas tehnika (sp.sp.)

ball hawk (hawker) (sp.g.)

bumbas pārtvērējs (atņēmējs) (sp.sp.)

ball hockey (sp.g.)

hokejs ar bumbiņu ( rillē

ball hockey; dek hockey; road hockey
(rinkhock.)
ball hog (sp.g.)

ielas hokejs; strīthokejs ( rillē.hok.)

ball holding equipment (w.polo)

bumbas turētājs (inventārs) (ūd.polo)

rillē

bumba (bumbiņa) spēlē (sp.sp.)
bumba aplī (rotaļa)

the ring (game)

ball in; ball in bounds (sp.g.)
ball lodges on the

spēlētājs egoists (sp.sp.)
strīda bumba (sp.sp.)

dispute (sp.g.)

ball in play (sp.g.)
rillē

) (sp.sp.)

rillē

support (b/b)

bumba laukumā (sp.sp.)
bumba iestrēgst starp stīpu un vairogu (b/b)

ball marker (golf)

bumbiņas paliktnis (golfs)

Ball must be stationary! (f/b)

Bumba nedrīkst kustēties! (f/b)

ball out (tramp.)

no atbalsta uz muguras 1¼ salto uz priekšu (bat.)

ball out forward somersault from the back
(tramp.)
ball out-of-play (sp.g.)

no atbalsta uz muguras 1¼ salto uz priekšu savelkoties
(bat.)
bumba ārpus laukuma (autā) (sp.sp.)

ball park (Am.)

beisbola laukums (amer.)

ball pendulum (f/b)

iekārta bumba (sitieniem ar galvu trenēšanai) (f/b)

ball playing (sp.g.)

spēlēt „uz bumbu” (sp.sp.)

ball possessions (statistics) (f/b)

bumbas pārvaldīšana (statistika) (f/b)

ball racing (kick-ball race)

bumbas vadīšanas ātrumsacensības (indiāņu spēle)

ball rack (sp.g.)

bumbu statīvs (sp.sp.)

ball reception (f/b)

bumbas saņemšana (f/b)

ball retriever (golf)

inventārs bumbiņas izcelšanai no ūdens (golfs)

ball ricocheting off the water (w.polo)

bumbas atlēciens (rikošets) no ūdens (ūd.polo)

ball routine (r.gymn.)

vingrojums ar bumbu (kombinācija) (m/v)

ball spin

bumbas griešanās

ball throwing

bumbiņas mešana

ball toss (sp.g.)

bumbas pamešana uz augšu (servei) (sp.sp.)

ball tossing (sp.g.)

bumbas mešana (sp.sp.)

ball touching the net (v/b)

bumba skar tīklu (v/b)

ball track (bowl.)

bumbas mešanas celiņš (boul.)

ball under (w.polo)

bumba zem ūdens (sods) (ūd.polo)

ball up, centrebounce (Austral.f/b)

bumbas (at)sitiens pret zemi (tiesneša) (austral.f/b)

ball valve

bumbas ventilis

ball velocity

bumbas lidojuma ātrums

ballast (sail.)

balasts (bur.)
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ballboy, ballgirl (ten.)

bumbiņu padevējs(a) (ten.)

ball-carrier (rugby)

bumbas nesējs (regb.)

ballerina (synchr.swim)

balerīna (figūra) (sinhr.peld.)

ballet (freest.)

frīstaila akrobātikas vecais nosaukums (frīst.)

ballet leg (synchr.swim)
ballet leg double (synchr.swim)

baleta kāja (perpendikulāri ūdens virsmai, guļot uz
muguras) (sinhr.peld.)
baleta kājas (abas kājas augšā) (sinhr.peld.)

ballet leg roll single (synchr.swim)

baleta kāja, horizontālais pagrieziens (sinhr.peld.)

ballet leg single (synchr.swim.)

baleta kāja (kāja augšā) (sinhr.peld.)

ballet line (watski.)

ūdensslēpotāju rinda aiz motorlaivas (ūd.slēp.)

ballet on the ice

ledusbalets

ballet stand (gymn.)

stāja uz pirkstgaliem (vingr.)

ballistic stretching

plaša vēziena kustība muskuļu stiepšanai

ballistics (shoot.)

ballistika (šauš.)

ballon tire

riepas kamera

balloon (balloonsp.)

gaisa balons (aerostats) (gaisa b.sp.)

balloon (to)

pacelties (ar gaisa balonu); piepūsties (par burām)

balloon car (balloonsp.)

balona (aerostata) gondola (grozs) (gaisa b.sp.)

balloon sail; ballooning sails (sail.)

balonbura (bur.)

balloon sport

gaisa balonu sports

ballooning

gaisa balonu (aerostatu) sacensības

ballpark (Am.) (baseb.)

beisbola stadions (beisb.)

balls lost (statistics) (f/b)

zaudētās bumbas (statistika) (f/b)

balls played (statistics) (f/b)

iegūtās bumbas (statistika) (f/b)

balltrack, ballcourse (bowl.)

boulinga celiņš (rene) (boul.)

baloonist

gaisa ceļotājs

balsa (bowl.)

vājš metiens pa priekšējo ķegli (boul.)

balsa (sail.)

glābšanas plosts (bur.)

ban on stadium

diskvalificēts stadions

banana ball (golf) (slange)

ļoti slikts (zems) sitiens (golfs)

banana kick (f/b)

apvedošs sitiens (pa iegrieztu bumbu) (f/b)

band (ribbon) (r.gymn.)

lente (m/v)

band (vertical-, side-)

laukuma (ierobeţojošā) lente (gala, sāna)

band (wrest.)

rokas apsējs (cīņa)

bandage (hand wrap) inspection (box.)

roku saitējuma pārbaude (bokss)

bandage room (box)

bandāţas pārbaudes telpa (bokss)

bandage, dressing

apsaite (bandāţa); apsējs (med.)

bandaging (taping)

pārsiešana (teipošana)

bandbox (baseb.)

mazs beisbola laukums (beisb.)

bandy (game) (bandy)
bandy ball (bandy)

rillē

; hokejs ar bumbiņu (bend.)

bendija (spēles) bumbiņa (bend.)
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bang (to)

spēcīgi sist, triekt

bang the boards, bang the glass (b/b)

agresīva cīņa par atlēkušu bumbu (b/b)

banish (to) (sp.g.)

noraidīt no laukuma (sp.sp.)

bank

sēklis, sanesa, valnis, uzbērums, ceļa šķērsslīpums

bank (equestr.)

valnis, uzbērums (šķērslis) (zirgu sp.)

bank (row)

krasts (krastmala) (air.)

bank (skatepark) (skateb.)

slīpa virsma (skeitparka konstrukcija) (skeitb.)

bank shot (Am.) (b/b)

metiens ar atsitienu pret vairogu (b/b)

banked turn (autosp.)

slīpa virāţa (autosp.)

banking (cycl.)

sānsvere virāţā (riteņbr.)

banned methods

aizliegtas metodes (paņēmieni)

banner

transparents (reklāmkarogs)

banneret

karodziņš

bantam weight (box.)

gaiļa svars (bokss)

bantamweight (box., wrest.)

vieglākais svars (bokss, cīņa)

banting

novājēšanas diēta (attaukošanās)

banzuke (sumo)

turnīra dalībnieku rangs (saraksts) (sumo)

bar

šķērslis, kavēklis

bar (art.gymn.)

līdzteku kārts (sp.vingr.)

bar (cross bar) (athl.)

latiņa (v/a)

bar (gymn.)

spraislis (vingrošanas sienas) (vingr.)

bar (gymn.)

vingrošanas nūja (vingr.)

bar (gymn.)

spraislis (vingrošanas sienas) (vingr.)

bar (sail.)

sēre; sēklis (bur.)

bar (sp.g.)

vārtu pārliktnis (sp.sp.)

bar (wakeb.)

rokturis (veikb.)

bar (weightl.)

svarcelšanas stienis (bez diskiem) (svarc.)

bar clearance (athl.)

latiņas pārvarēšana (v/a)

bar coller (weightl.)

stieņa atslēga (svarc.)

bar exercises (art.gymn.)

vingrojumi uz līdztekām (sp.vingr.)

bar level (art.gymn.)

stieņa (kārts) augstums (sp.vingr.)

barani (art.gymn.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu salto uz
priekšu ar pagriezienu par 180° (nolēciens no baļķa)
(sp.vingr.)
no atbalsta uz muguras 1¼ salto uz priekšu ar pagriezienu
par 180° (bat.)
nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 180°
(sp.vingr.)
divkāršais salto uz priekšu ar pagriezienu par 180° pirmajā
salto (bat.)
divkāršais (trīskāršais) salto uz priekšu ar pagriezienu par
180 otrajā (trešajā) salto (bat.)
salto uz priekšu saliecoties ar pagriezienu par
180(sp.vingr.)

barani ball-out (tramp.)
barani dismount (art.gymn.)
barani in (tramp.)
barani out (tramp.)
barani; forward somersault with a half twist
(art.gymn.)
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barannie; barany (tramp.)

nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 180°
(stienis, apļi) (sp.vingr.)
salto uz priekšu saliecoties ar pagriezienu par 180° (bat.)

barbell (weightl.)

svarcelšanas stienis (ar diskiem) (svarc.)

barbell curl

svaru stienis ar bumbām (cirkā)

barbell shrug

smaguma vilkšana ar plecu kustību

bare (barrel) exercises (gymn.)

vingrinājumi pie horeogrāfijas stieņa („stangas”) (vingr.)

bare bow (arch.)

loks bez mērķēšanas ierīcēm (loka š.)

bareback rodeo (rodeo)

bezseglu rodeo (rodeo)

barebacked (horse) (equest.)

neapseglots (zirgs) (zirgu sp.)

barebow class (arch.)

koka loku klase (loka š.)

barefisted fight

dūru cīņa (bez cimdiem)

barefoot (art.gymn.)

līdzteku balsts (sp.vingr.)

barefoot waterskiing

ūdensslēpošana basām kājām (bez slēpēm)

barefoot, barelegged

basām kājām

barge (slange)

lamāšanās

barhop (BMX)

pārlēkšana pār stūri (no kāpšļa uz kāpsli) (BMX)

barotrauma (underwat.swim.)

barotrauma (auss trauma) (zemūd.peld.)

barracuda combined spin (synchr.swim.)

barakuda, kombinēta skrūve (sinhr.peld.)

barracuda continuous spin (synchr.swim.)

barakuda, nepārtraukta skrūve (sinhr.peld.)

barracuda somersault back pike
(synchr.swim.)
barracuda somersault back pike combined
spin (synchr.swim.)
barracuda somersault back pike continuous
spin (synchr.swim.)
barracuda somersault back pike spin up 180°
(synchr.swim.)
barracuda somersault back pike spin up 180°
(synchr.swim.)
barracuda somersault back pike spin up 360°
(synchr.swim.)
barracuda somersault back pike spinning
180° (synchr.swim.)
barracuda somersault back pike spinning
180° (synchr.swim.)
barracuda somersault back pike spinning
360° (synchr.swim.)
barracuda somersault back pike twirl
(synchr.swim.)
barracuda spin up 180° (synchr.swim.)

barakuda, salto atpakaļ saliecoties (sinhr.peld.)

barracuda spin up 360° (synchr.swim.)

barakuda, 360 skrūve augšup (sinhr.peld.)

barracuda spinning 180° (synchr.swim.)

barakuda, 180 apgrieziens (sinhr.peld.)

barracuda spinning 360° (synchr.swim.)
barracuda twirl (synchr.swim.)

barakuda, 360 apgrieziens (sinhr.peld.)
barakuda, ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

barrage (fenc.)

atkārtota cīņa (pauk.)

barannie, barany off (art.gymn.)

barakuda, salto atpakaļ saliecoties, kombinēta skrūve
(sinhr.peld.)
barakuda, salto atpakaļ saliecoties, nepārtraukta skrūve
(sinhr.peld.)
barakuda, saliekts salto atpakaļ, 180 skrūve augšup
(sinhr.peld.)
barakuda, salto atpakaļ saliecoties, 180 skrūve augšup
(sinhr.peld.)
barakuda, salto atpakaļ saliecoties, 360 skrūve augšup
(sinhr.peld.)
barakuda, saliekts salto atpakaļ, 180 apgrieziens
(sinhr.peld.)
barakuda, salto atpakaļ saliecoties, 180 apgrieziens
(sinhr.peld.)
barakuda, salto atpakaļ saliecoties, 360 apgrieziens
(sinhr.peld.)
barakuda, salto atpakaļ saliecoties, ātrs pagrieziens
(sinhr.peld.)
barakuda, 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)
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barrel (art.gymn.)

zirga ķermenis (rumpis) (sp.vingr.)

barrel (shoot.)

stobrs (šauš.)

barrel of the baseball bat (baseb.)

beisbola nūjas (vāles) ķermenis (sitamdaļa) (beisb.)

barrel protector (shoot.)

stobra aizsargs (šauš.)

barrel racing rodeo (rodeo)

mucu trases rodeo sacīkstes (rodeo)

barrel ralling

mucu ripināšanas sacensības

barrel roll (avn.sp.)

„muca” (augstākās pilotāţas figūra) (av.sp.)

barrel roll (tramp.)

lēciens sēdē un atlēcienā pagrieziens par 360° sēdē (bat.)

barrel-brush (shoot.)

stobra slauķis; sarunv. Birste (šauš.)

barrete (game)

barete (regbijam līdzīga sieviešu spēle Francijā)

barrier (arch.)

noţogojums (loka š.)

barrier line (athl.)

barjeru līnija (v/a)

barrier of the track (cycl.)

treka noţogojums (barjera) (riteņbr.)

barrier, obstacle

barjera

bars (art.gymn.)

līdztekas (sp.vingr.)

barspin (BMX)

lēciens gaisā, grieţot (rotējot) stūri (BMX)

Baryshnikow rotation (athl.)
bas, bos (hurling)

lodes grūšana ar rotāciju; sarunv. Barišņikova rotācija
(v/a)
nūjas lāpstiņa (hurlings)

base (acr.)

apakšējais piramīdā (akr.)

base (athl.)

starta vieta (v/a)

base hit (baseb.)

bumbiņas atsitiens (beisb.)

base jumping (ex.sp.)

izpletņlēkšana no augstām celtnēm (klintīm) (ekstr.sp.)

base line (baseline) judge (ten.)

gala līnijas tiesnesis (ten.)

base line; baseline (sp.g.)

laukuma gala līnija (sp.sp.)

base load

pamatslodze

base mark (score) (art.gymn.)

bāzes atzīme (sākumatzīme) (sp.vingr.)

base of support (wrestl.)

ķermeņa daļu atbalsts pret paklāju (cīņa)

base plate (baseb., softb.)

bāzes plātne (paaugstinājums) (beisb., softb.)

base position (badm.)

spēlētāja vieta laukuma centrā (badm.)

base training

bāzes (vispārējās fiziskās sagatavotības) treniņš

base weight (luge)

bāzes (maksimālais) svars (kam.)

baseball (ball)

beisbola bumbiņa

baseball (sp.g.)

beisbols (sp.sp.)

baseball bat

beisbola vāle

baseball field

beisbola laukums

baseball gloves (baseball mitts)

beisbola cimdi (beisbola tvērējcimdi)

baseball grip (golf)

nūjas beisbola tvēriens (ar desmit pirkstiem) (beisb.)

baseball pass (b/b)

beisbola (tāla, ātra) piespēle (b/b)

baseball player

beisbolists

baseline drive (Am.) (sp.g.)

virzīšanās uz grozu gar gala līniju (sp.sp.)
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baseline play (game) (ten.)

spēle pie laukuma gala līnijas (ten.)

baseline player, baseliner (ten.)

spēlētājs pie laukuma gala līnijas (ten.)

baseline rally (ten.)

ilgstoša bumbiņas atsišana (saspēle) pie gala līnijām (ten.)

baseline throw-in (sp.g.)

gala iemetiens (sp.sp.)

baseman (baseb.)

bāzes spēlētājs (beisb.)

basement (dart)

trīs punkti dubultā (šautr.meš.)

baserunner (baseb.)
basho (sumo)

spēlētājs, kurš pēc pirmās bāzes sasniegšanas turpina
skrējienu (beisb.)
turnīrs (sumo)

basic arm positions (gymn.)

roku pamatstāvokļi (vingr.)

basic difficulty score (art.gymn.)

vingrojuma grūtības bāzes atzīme (sp.vingr.)

basic elements (art.gymn.)

pamatelementi (profilējošie elementi) (sp.vingr.)

basic feet positions (gymn.)

kāju (pēdu) pamatpozīcijas (vingr.)

basic grasp (grip) (art.gymn.)

virstvēriens, parastais tvēriens (sp.vingr.)

basic gymnastics

pamatvingrošana

basic links (art.gymn.)

elementu pamatsavienojumi (sp.vingr.)

basic mark (art.gymn.)

bāzes atzīme (sākumatzīme) (sp.vingr.)

basic motions without the ball (b/b)

pamatpārvietošanās veidi bez bumbas (b/b)

basic movement skill(s)

kustību pamatprasmes (iemaņas)

basic moves in gymnastics

vingrošanas pamatkustības

basic part of a training session

treniņnodarbības galvenā daļa

basic physical education principles

galvenie fiziskās audzināšanas principi

basic physique

vispārējā fiziskā sagatavotība

basic position, stance of a player (sp.g.)

spēlētāja pamatstāja (sp.sp.)

basic position; basic

rillē (gymn.)

pamatstāja (vingr.)

basic set-up (pattern) (sp.g.)

spēlētāju pamatizvietojums (sp.sp.)

basic skills

pamatprasmes (dzīvē, sportā)

basic stroke

pamatkustības (kādā no sporta veidiem)

basic technique

vingrojuma tehnikas pamati

basic training session

bāzes (pamat-) treniņš (pamatnodarbība)

bask in the sun (to)

sauļoties

rillē

(art.gymn.)

basket (b/b)
rillē

(of the glove) (baseb.)

apvēziens atpakaļ zem kārtīm (līdztekas) (sp.vingr.)
grozs (b/b)
tvērējcimda grozs (beisb.)

basket (of the glove) (sp.g.)

tvērējcimda grozs (tīkls) (sp.sp.)

rillē and straddle to bent arm support
(art.gymn.)
basket and straddle to L-support (art.gymn.)
basket catch (baseb.)

apvēziens atpakaļ zem kārtīm un, pārmetot izvērstas kājas,
pāreja balstā uz saliektām rokām (līdztekas) (sp.vingr.)
apvēziens atpakaļ zem kārtīm un, pārmetot izvērstas kājas,
pāreja balstā priekšturē (līdztekas) (sp.vingr.)
bumbiņas (sa)ķeršana ar abām rokām („groziņā”) (beisb.)

basket grip (acr.)

partneru roku tvēriens „krēsliņā” (akr.)

rillē

interference (b/b)

groza iegūšanas traucējums (bumba virs stīpas) (b/b)
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basket is good (b/b)
rillē

is not good (b/b)

basket net (sp.g.)
rillē

ring (b/b)

grozs iegūts pareizi (b/b)
grozs iegūts nepareizi (b/b)
groza tīkliņš (sp.sp.)
groza stīpa (b/b)

basket shoot to handstand from forward
swing in support (art.gymn.)
rillē throw (acr.)

no balsta apvēziens atpakaļ zem kārtīm, pārejot stājā uz
rokām (līdztekas) (sp.vingr.)
partnera metieni no stājas uz „krēsliņa” (akr.)

basket to forward swing in hang (art.gymn.)

rillē to support from cross stand
(art.gymn.)
basket to support from forward swing in
support (art.gymn.)
rillē to upperarm support from forward
swing in support (art.gymn.)
basketball (ball) (b/b)

apvēziens atpakaļ zem kārtīm, pārejot kārienā, un
priekšvēziens (līdztekas) (sp.vingr.)
no kāriena stāvus ar palēcienu apvēziens atpakaļ zem
kārtīm, pārejot kārienā, un priekšvēziens (līdztekas)
(sp.vingr.)
no balsta priekšvēzienā apvēziens atpakaļ zem kārtīm,
pārejot kārienā, un priekšvēziens (līdztekas) (sp.vingr.)
no kāriena stāvus ar palēcienu apvēziens atpakaļ zem
kārtīm, pārejot balstā uz augšdelmiem, un priekšvēziens
(līdztekas) (sp.vingr.)
apvēziens atpakaļ zem kārtīm, pārejot balstā uz
augšdelmiem, un ar kūleni atpakaļ stāja uz rokām
(līdztekas) (sp.vingr.)
apvēziens atpakaļ zem kārtīm, pārejot horizontālā
līdzsvarā balstā uz taisnām rokām (līdztekas) (sp.vingr.)
no kāriena stāvus ar palēcienu apvēziens atpakaļ zem
kārtīm, pārejot stājā uz rokām (līdztekas) (sp.vingr.)
no kāriena stāvus ar palēcienu apvēziens atpakaļ zem
kārtīm, pārejot balstā priekšturē (līdztekas) (sp.vingr.)
no balsta apvēziens atpakaļ zem kārtīm un, pārmetot
izvērstas kājas, pāreja balstā priekšturē, kājas ārpus rokām
(līdztekas) (sp.vingr.)
no kāriena stāvus ar palēcienu apvēziens atpakaļ zem
kārtīm, pārejot balstā (līdztekas) (sp.vingr.)
no balsta apvēziens atpakaļ zem kārtīm, pārejot balstā
(līdztekas) (sp.vingr.)
no balsta apvēziens atpakaļ zem kārtīm, pārejot balstā uz
augšdelmiem (sp.vingr.)
basketbola bumba (b/b)

basketball (game; match)

basketbola spēle (mačs)

basketball board

basketbola vairogs

basketball court

basketbola laukums

Basketball Hall of Fame

Basketbola slavas zāle

basketball net (b/b)

groza tīkliņš (b/b)

basketball player shooting (b/b)

metējs (metiena izpildītājs) (b/b)

basketball player; basketballer; basketer

basketbolists

basketball shoes (boots)

basketbolista apavi

Basque game of pelota

pelota (basku spēle)

bat (baseb., softb.)

vāle, nūja (bīta) (beisb., soft.)

bat wallet (t.ten)

raketes pārvalks (g.ten.)

bat, racquet (t.ten.)

rakete (g.ten.)

rillē to forward swing in hang, from cross
stand (art.gymn.)
basket to forward swing in hang, from
forward swing in support (art.gymn.)
rillē to forward swing in upperarm hang,
from cross stand (art.gymn.)
basket to forward swing in upperarm support
and roll backward to handstand (art.gymn.)
rillē to free horizontal support scale with
straight arms (art.gymn.)
basket to handstand from cross stand
(art.gymn.)
rillē to L-support from cross stand
(art.gymn.)
basket to straddled L-support from forward
swing in support (art.gymn.)
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bate (to) one’s breath (swim.)

aizturēt elpu (peld.)

bath (to), bathe (to) (Am.)

mazgāties (vannā, dušā)

bath mat

vannas paklājs

bath oil

eļļa pirtij

bath, bathhouse

pirts; sauna

bather

peldētājs

bathing

peldēšanās (ūdenstilpnēs)

bathing beach

pludmale

bathing cap; swimming cap

peldcepure (peldēšanas cepurīte)

bathing gown; bathing wrap

peldmētelis (halāts)

bathing platform

peldēšanās tiltiņš (laipa)

bathing season

peldsezona

bathing suit; swimsuit

peldkostīms; peldēšanas tērps

bathing towel

pelddvielis

bathing trunks; swimming trunks

peldbikses

bathing-box

pārģērbšanās kabīne (peldētājiem)

bathrobe

plats, ērts apģērbs

bathroom fittings

vannas istabas inventārs

bathtub (Am.)

vanna

batinton (sp.g.)
baton (r.gymn.)

batintons (badmintonam līdzīga spēle ar galda tenisam
līdzīgu raketi) (sp.sp.)
lentes kātiņš (nūjiņa) (m/v)

baton (relay) (athl.)

stafetes kociņš (v/a)

baton passing (athl.)

stafetes kociņa nodošana (v/a)

baton passing while standing still (athl.)

stafetes maiņa uz vietas (v/a)

baton twirling

nūjas griešana ţonglējot

bat-pad catch (crick.)
batsman, batter (beisb., softb.)

bumbiņas ķeršana pēc atsitiena no vāles un kājsarga
(krik.)
(at)sitējs (beisb., softb.)

battement develope (choreogr.)

kājas celšana priekšā – sānis – atpakaļ (horeogr.)

battement fondu (choreogr.)
battement frappe (choreogr.)

puspietupiens (piesēdiens) uz vienas kājas, otra saliekta
(pēda aiz otras kājas potītes) (horeogr.)
kājas saliekšana (par) 45° un iztaisnošana (horeogr.)

battement tendu (choreogr.)

kājas nolikšana priekšā (sānis) uz pirkstgaliem (horeogr.)

battement tendu demi plie (choreogr.)

kājas atcelšana un, pieliekot to, puspietupiens uz abām
kājām (horeogr.)
kājas vēziens 45° augstumā (horeogr.)

battement tendu jete (choreogr.)

battement tendu soutenu (choreogr.)

kājas vēziens (45º) uz priekšu (sānis, atpakaļ) un
pielikšana uz pirkstgaliem (pēc katra vēziena) (horeogr.)
kājas nolikšana uz pirkstgaliem priekšā (sānis, atpakaļ)
(horeogr.)
puspietupiens, liekot kāju uz pirkstgaliem (horeogr.)

batten (sail.)

rāja (bur.)

battement tendu jete pointe (choreogr.)
battement tendu simple (choreogr.)
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batten pocket (sail.)

latkabata (bur.)

batter at bat (baseb., softb.)

sitēja stāvoklis (sitiena poza) (beisb., softb.)

batter’s box (baseb., softb.)

sitēja vieta, laukums (plātne) (beisb., softb.)

batter’s helmet (baseb., softb.)

sitēja aizsargcepure (beisb., softb.)

batter’s position (baseb., softb.)

sitēja pozīcija (lauks) (beisb., softb.)

battery (baseb., softb.)

laukuma spēlētāji (komanda) (beisb., softb.)

battery (baseb., softb.)

laukuma spēlētāji (komanda) (beisb., softb.)

batting (baseb.)

bumbiņas atsišana (beisb.)

batting glove (baseb., softb.)

sitēja cimds (beisb., softb.)

batting order (baseb., softb.)

sišanas kārta (secība) (beisb., softb.)

batting team (baseb.)

uzbrūkošā komanda (beisb.)

battle (to) up (sp.g.)

apturēt uzbrukumu (sp.sp.)

baulk (to) (equest.)

apstāties pirms šķēršļa (zirgu sp.)

baulk line (bilj.)

sākumsitiena zonas šķērslīnija (bilj.)

baulk lines (kabadi)

3 m līnijas viduslīnijas abās pusēs (kabadi)

baulk; baulk area (bilj.)

sākumsitiena zona (bilj.)

BB, abbrev. From balance beam (art.gymn.)

līdzsvara baļķis (sp.vingr.)

be abreast with (gymn.)

iet kopsolī (vingr.)

be admitted to the

rillē

iekļūt finālsacensībās

be between legs and hands (equest.)

zirgs, vadīts ar kājām un groţiem (zirgu sp.)

be eliminated

atlasīts (izvēlēts)

be in advance

būt priekšā

be in form (shape)

būt sportiskā formā

be knocked down (box.)

atrasties nokdaunā (bokss)

be obstinate (equest.)

stūrgalvīgs, ietiepīgs (zirgu sp.)

be on the bit (equest.)

iet pavadā (zirgu sp.)

be over the bit (equest.)

iet garā pavadā (zirgu sp.)

be stationary (in start) (athl.)

būt nekustīgam (statiskā pozā) startā (v/a)

beach (golf)

smilšu josla (bunkurs) (golfs)

beach attendant

pludmales uzraugs (apkalpotājs)

beach ball

pludmales spēļu (lielā) bumba

beach football (soccer)

pludmales (smilšu) futbols

beach handball

pludmales (smilšu) handbols

beach leg-volleyball

pludmales volejbols ar kājām (sepak-takrav)

beach sailing, land yachting

riteņburāšana pludmalē

beach soccer

pludmales futbols

beach tent; aridge tent

pludmales telts (ar atsaitēm)

beach volleyball (beach ball)

pludmales volejbols; sarunv. Bīčvolejbols

beach-rescue

glābējs (slīcēju)

beacon (sail.)

bāka (bur.)

beam (sail.)

šķērssija (bomis) (bur.)
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beam waterline (sail.)

jahtas korpusa ūdenslīnijas platums (bur.)

beam, rafter

baļķis (apstrādāts)

beamer (crick.)

tīšs sitiens ar bumbiņu pa atsitēja seju (krik.)

bear (to) away; fall (to) off (sail.)

atdot falli (atdot virves galu) (bur.)

bear walk (gymn.)

pārvietošanās četrrāpus (vingr.)

bearing

pacietība, izturība

bearing away, bearing off, falling behind
(sail.)
beat (fenc)

novirzīšanās no vēja (bur.)

beat (sp.g.)

sitiens (ar roku) (sp.sp.)

beat (to) (sail.)

lavēt, cīnīties ar pretvēju vai straumi (bur.)

beat (to) an opponent (man) (sp.g.)

apspēlēt (apdriblēt) pretinieku (sp.sp.)

beat (tramp.)

atlēciens no batuta tīkla (bat.)

beat (uneven bars) (art.gymn.)

no balsta uz z/k atvēziens (sp.vingr.)

beat (vault) (art.gymn.)

uzlēciens un atlēciens no atspēriena tiltiņa (sp.vingr.)

beat board; beatboard; beating board
(art.gymn.)
beat hop jump (gymn.)

atspēriena tiltiņš (sp.vingr.)

beat jump backwards (gymn.)

lēciens ar kājas piesitienu aizmugurē (vingr.)

beat the defender (sp.g.)

atbrīvoties no sedzēja (sp.sp.)

beat the defense (sp.g.)

pārraut (apspēlēt) aizsardzību (sp.sp.)

beat the goalie (sp.g.)

pārspēt vārtsargu (gūt vārtus) (sp.sp.)

beat to handstand (art.gymn.)

no balsta atvēziens stājā uz rokām (sp.vingr.)

beat to handstand (high bar) (art.gymn.)

beat, break, cut a record

priekšvēzienā uzvēziens stājā uz rokām (stienis)
(sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens, pārejot stājā uz rokām (apļi)
(sp.vingr.)
pārspēt rekordu

beatboard take-off (art.gymn.)

atgrūdiens no tiltiņa (sp.vingr.)

beaver

sejsegs, vizīrs (sejsarga daļa)

beck (to), beckon (to) (sp.g.)

dot zīmi (ar roku), piesaukt klāt (ar ţestu) (sp.sp.)

bed (tramp.)

batuta tīkls (bat.)

bed and board (tour.)

pilna pansija (tūr.)

bed level spotting (tramp.)

aizsardzība batuta tīkla augstumā (bat.)

bed set (tramp.)

batuta tīkls ar aprīkojumu (bat.)

bed set to the frame (tramp.)

tīkla piestiprināšana rāmim (bat.)

Bedouin leap (acr.)
bedposts (bowl.)

lēciens, grieţoties horizontālā plaknē; sarunv. Beduīna
lēciens (akr.)
7. un 10.ķeglis (pēdējie malējie) (boul.)

bedroll (Am.)

sarullējams guļammaiss

beefy

muskuļains, spēcīgs

Begin! (Hajime!) (judo)

Sākt! (Hadžime!) (džudo)

Begin! (Si-Jak!) (taekw.)

Sākt! (Sīdžok!) (taekv.)

beat to handstand (rings) (art.gymn.)

sitiens pa ieroci (pauk.)

piesitiena lēciens (vingr.)
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beginner

iesācējs

beginner swimming

peldētmācīšanas vingrinājumi

beginners’ group

iesācēju (sākuma sagatavošanas) grupa

beginning of the game

spēles sākums

behind line (Austral. f/b)

līnija aiz vārtiem (austrāl. f/b)

behind the back dribble (sp.g.)

rillē

aiz muguras (sp.sp.)

behind the back pass (sp.g.)

piespēle aiz muguras (sp.sp.)

behind the net (icehok.)

ripa uz vārtu aizsargtīkla (hok.)

behinds (Austral. f/b)

3 (1) punktu vārti (iesisti) (Austrāl. f/b)

Beillman spin (f.skat.)

Bīlmanes griešanās (daiļsl.)

belay (alp.)

drošības (krūšu) apsējs (alp.)

belay (spike, rock spike) (alp.)

virves nostiprinājuma vieta (klinšu smaile, radze) (alp.)

belay (to) (alp.)

drošināt alpīnistu (alp.)

B-element (art.gymn.)

B grupas elements (sp.vingr.)

belief

pārliecība

bell

svaru bumba; stienis (ar bumbām)

bell (athl.)

zvans (v/a)

bell boots (polo)

priekškāju zvanveida aizsargapsējs (polo)

bell ringer (athl.)

tiesnesis zvanītājs (v/a)

bell ringing (athl.)

zvana (skaņas) signāls (v/a)

bell tent (tour.)

apaļā (zvanveida) telts (tūr.)

bell-punch (orient.)

kompostrētājs (kompostieris) (orient.)

belly (bobsl.)

virāţas apakša (bobsl.)

belly back (tramp.)

no vēdera (atbalsta)1¼ salto atpakaļ (bat.)

belly back drop (tramp.)

lēciens atbalstā uz vēdera (bat.)

belly back grind (art.gymn.)
belly back out (tramp.)

no balsta apvēziens atpakaļ (stienis, d/a līdztekas)
(sp.vingr.)
lēciens no atbalsta uz vēdera (bat.)

belly back roll (gymn.)

pārvēliens atpakaļ atliecoties (vingr.)

belly pad (equest.)

zirga vēdera aizsargjosta (zirgu sp.)

belly putter (golf)

puters (nūja) ar pagarinātu kātu (golfs)

belly-swan (acr.)
below the belt (box)

atbalsts zem vēdera (uz apakšējā partnera rokām stājā)
(akr.)
zem jostasvietas (bokss)

below the ring (b/b)

zem stīpas (b/b)

belt (dec) (taekw.)

josta (tī) (taekv.)

belt (girdle) (weightl.)

svarcelšanas josta (svarc.)

belt (gymn.)

aizsardzības josta (lonţa) (vingr.)

belt (obi) (mart.art.)

josta (obi) (austr.cīņa)

belt lead (subaquat.)

svina josta (zemūd.sp.)

belt quiver (arch.)

jostas bultu maks (loka š.)

beltless performance (acr.)

elementa izpilde bez aizsardzības jostas (lonţas) (akr.)
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beltline, belt, weist (box., wrestl.)

jostasvieta (bokss, cīņa)

beltway (Am.), bypass

apvedceļš

bench (gymn.)

sols (vingr.)

bench (minor penalty) (icehok.)

mazā soda soliņš (hok.)

bench (penalty) (sp.g.)

sodīto spēlētāju sols (soliņš) (sp.sp.)

bench (players’-) (sp.g.)

spēlētāju sols (soliņš) (sp.sp.)

bench (to) a player (sp.g.)

nosēdināt spēlētāju uz (rezervistu) sola (sp.sp.)

bench personnel (v/b)

oficiālās personas uz komandas sola (v/b)

bench press (weightl.)

svaru stieņa spiešana guļus (svarc.)

bench sit-up (gymn.)

piecelšanās sēdus no stāvokļa guļus uz sola (vingr.)

bench stunts (gymn.)

vingrinājumi uz sola (vingr.)

benchmark (tour.)

augstuma atzīme, izejas punkts (tūr.)

benchwarmer (sp.g.)

rezerves spēlētājs, kurš reti piedalās spēlē (sp.sp.)

bend (athl., sail.)

virāţa (pagrieziens) (v/a, bur.)

bend (sail.)

mezgls (bur.)

bend (to)

saliekt (saliekties)

bend (to) at hips (gymn.)

saliekties gūţas locītavās (vingr.)

bend (to), bow (to), bend down (to)

(sa)liekties, palocīties (sveicinot)

bend hard (gymn.)

cieši saliekties (ar taisnām kājām) (vingr.)

bend judge (cycl.)

virāţas tiesnesis (riteņbr.)

bend running (athl.)

skriešana pa loku, virāţu (v/a)

bender (f/b)

lokveida, grieztais sitiens (f/b)

bending arms

roku saliekšana (elkoņos)

bending knees to full squat position (gymn.)

dziļais pietupiens (vingr.)

bending sideways (gymn.)

noliekšanās sānis (vingr.)

benefit (to)

gūt labumu

bent forward (position) (gymn.)

noliekšanās uz priekšu (poza) (vingr.)

bent dive (tramp.)

¾ salto uz priekšu saliecoties (atbalstā uz muguras) (bat.)

bent grass (golf)

lauka smilgu zāle (izkaltusi zāle) (golfs)

bent hang (art.gymn.)

kāriens saliecoties (pārsvēriens kārienā) (sp.vingr.)

bent hip ascent; stoop vault (art.gymn.)

salieces atbalsta lēciens (bez atvēziena) (sp.vingr.)

bent inverted hang (art.gymn.)

kāriens atmuguriski saliecoties (sp.vingr.)

bent knee position (synchr.swim.)

saliekta ceļa pozīcija (sinhr.peld.)

bent leg knee squat (gymn.)

pietupiens (balsts tupus) (vingr.)

bent leg squat vault (art.gymn.)

tupus lēciens (atb. Lēciens) (sp.vingr.)

bent over row (weightl.)

vilkšana noliecoties (svarc.)

bent shot (sp.g.)

grieztais sitiens (sp.sp.)

bent standing position (gymn.)

nolieciens uz priekšu atliecoties (stājā) (vingr.)

bent support (gymn.)

balsts saliecoties (vingr.)

bent suspension (gymn.)

kāriens saliektās rokās (vingr.)

bent-arm balance (art.gymn.)

stāja uz saliektām rokām (sp.vingr.)
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bent-arm leaning rest (gymn.)

balsts guļus ar saliektām rokām (vingr.)

bent-arm support (art.gymn.)

balsts ar saliektām rokām (sp.vingr.)

bent-shaft paddle (canoe)

airis ar izliektu kātu (kanoe)

berm, banked turn (BMX)

pagrieziena vieta ar slīpumu, virāţa (BMX)

Bermuda (golf)

zema, pieguloša zāle (golfs)

berth (sail.)

enkurvieta (bur.)

best

vislabākais, vislielākais

best ball (bestball) (golf)

labākais individuālais sniegums sacensībās (golfs)

best climber or “King of mountains” (cycl.)

„kalnu karalis” jeb labākais braucējs kalnos (riteņbr.)

best scorer (sp.g.)

labākais vārtu (punktu) guvējs (sp.sp.)

best time of the season (athl.)

sezonas labākais (personīgais) laiks (v/a)

best trick (ex.sp.)

labākais lēciens (triks) no tramplīna (ekstr.sp.)

best valid vault (try, attempt) jump
(art.gymn.)
best vert trick (skateb.)

labākais (ieskaitītais) lēciens (sp.vingr.)

bestride
better record

sēdēt jāteniski; stāvēt izplestām kājām; pārkāpt (kaut kam
pāri)
uzlabot rekordu

betting

derības, derību slēgšana

betting shop (equest.)

derību slēgšanas vieta (zirgu sp.)
rillē

between the legs dribble (b/b)

starp kājām (b/b)

piespēle starp kājām (sp.sp.)

between the legs pass (sp.g.)
BHS, abbrev. From rillē
(gymn.)
biased bowl (lawn bowl.)

labākais triks rampā (skeitb.)

hand spring

pārmetiens atpakaļ (vingr.)
metambumba ar novirzītu smaguma centru (zāl.boul.)

biathlete

biatlonists

biathlon (sp.kind)

biatlons (sp.veids)

bib (fenc.)

maskas kakla (zoda) sargs (pauk.)

bib (sp.g.)

spēlētāja veste (sp.sp.)

bicycle (gymn.)
bicycle (scissor) kick (f/b)

guļot uz muguras riteņbraucēja kāju kustību imitācija;
sarunv. „velosipēds” (vingr.)
sitiens šķērītē (f/b)

bicycle kick; overhead bicycle kick (f/b)

sitiens pāri galvai kritienā (f/b)

bicycle path, bike path

riteņbraucēju ceļš

bicycle polo (sp.g.)

velopolo (sp.sp.)

bicycle pump

velosipēda sūknis

bicycle sport, bicycle events (cycl.)

riteņbraukšanas (sporta) veidi; velosports (riteņbr.)

bicycle stunt riding (ex.sp.)

rampa triku izpildei ar velosipēdu (ekstr.sp.)

bicycle tourism

velotūrisms

bicycle, bike

divritenis (velosipēds)

bicyclist; bicycler (cyclist) (cycl.)

riteņbraucējs (velosipēdists) (riteņbr.)

biddy basketball (Am.)

minibasketbols

bidon (cycl.)

dzēriena pudele (riteņbr.)
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biff (cycl.)

smags kritiens (riteņbr.)

big air (bigair) (snowb.)

tramplīns; lēcieni no tramplīna (snovb.)

big air (snowb.)

tramplīnlēkšana (ar trikiem) (snovb.)

big air rail jump (skateb.)

no rampas lēciens uz “slaidu” un tālāk uz rampu (skeitb.)

big ball (bowl.)

sitiens nogāţot visus ķegļus (boul.)

big ears, big four (bowl.)

nenogāzti 4-6-7-10 ķegļi (boul.)

big final

galvenais fināls (par 1-4 vietu)

big game (hunt.sp.)

savvaļas dzīvnieku veiksmīgas medības (med.sp.)

big wave riding (surf.)

sērfošana (slīdēšana) uz liela viļņa (sērf.)

biggest lead (b/b)

lielākais atrāviens spēles laikā (punktos) (b/b)

biggest scoring run (sp.g.)

lielākais bezatbildes punktu skaits (sp.sp.)

bike safe school

drošas motobraukšanas skola (kursi)

bike, abbrev. From bicycle

velosipēds, motocikls

bikeflip (BMX)
bikepark (BMX)

velosipēda griešana (gaisā), turoties pie viena roktura
(BMX)
veloparks (BMX)

biker (motosp.)

motobraucējs (motosp.)

biker (cycl.)

velosportists; sarunv. Baikers (riteņbr.)

bikeway (tour.)

velosipēdistu ceļš (celiņš) (tūr.)

biking

braukāšana ar velosipēdu

bikrama yoga

jogas nodarbības 40,6o karstumā

bilateral breathing (swim.)

abpusēja elpošana (peld.)

bilateral match

divpusējas (divu komandu) sacensības

bilateral time trouble (chess)

abpusējs laika trūkums (šahs)

billiard ball (invory or plastic)

biljarda bumbiņa (ziloņkaula vai plastikāta)

billiard cue

biljarda kija

billiard marker

biljarda tablo; biljarda marķieris

billiard room (Am.billiard parlor, billiard
saloon, poolroom)
billiard table

biljarda telpa (salons)

billiard trick and fancy shots (artistic pool)

biljarda triku sacensības

billiards (sp.g.)

biljards (sp.sp.)

billow (surf.)

liels vilnis, banga

bind (fenc.)

rotācijveida kustības ar ieroci (pauk.)

binding (ski.)

slēpju stiprinājums (slēp.)

binding of the calf (taekw.)

apakšstilba aizsargs (taekv.)

binding of the javelin (athl.)

šķēpa aptinums (v/a)

binding, lunge, split (fenc.)

pretinieka ieroča fiksēšana un novirzīšana sānis (pauk.)

bindings (snowb.)

stiprinājumi (snovb.)

bingo (game)

bingo (spēle)

binocular(s) (shoot.)

tālskatis, binoklis (šauš.)

biological age

bioloģiskais vecums

biljarda galds
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biomechanical analysis (movement)

biomehāniskā analīze (kustības)

biomechanics

biomehānika

bipod (shoot.)

divkājis (šauš.)

birani (freest.)

salto uz priekšu ar pagriezienu par 1800 (frīst.)

bird (badm.)

volāns (spalvbumbiņa) (badm.)

bird shot (hunt.)

sīkas skrotis (putnu medībām) (med.sp.)

bird’s nest (art.gymn.)
bird’s nest (golf)

kāriens atmuguriski, kājas ieverot apļos; sarunv. „putna
ligzda” (sp.vingr.)
bumbiņa dziļi zālē (golfs)

birdie (golf)

viens sitiens vairāk nekā „par” (golfs)

birling, logralling
birth certificate

balansēšana (noturēšanās) uz peldoša baļķa (pāru
sacensības)
dzimšanas apliecība

bishop (chess)

laidnis (šahs)

bisque (golf)

handikapa sitiens (golfs)

bit (equest.)

lauţņi (zirga) (zirgu sp.)

bite (golf)

sitiens ar bumbiņas pretgriešanos (golfs)

bitter-end

spītīgs, ietiepīgs

bivouac (tour.)

nometne (zem klajas debess); dzīvošana teltīs (tūr.)

bivvy (tour.)

maza (vienvietīga) telts; pagaidu nojume (tūr.)

bkw, abbrev. From backward

atmuguriski

black (blue) belt (judo)

melnā (zilā) josta (džudo)

black area (target) (arch.)

mērķa melnā zona (loka š.)

black belt (judo)

melnā josta (džudo)

black belt (taekw.)

melnā josta (taekv.)

black blizzard (Am.)

smilšu vētra

black chessman (black piece) (chess)

melnā figūra (šahs)

black dog (droughts)

dubultacs (melnais dubultpunkts) (šaut.meš.)

black draughtsman (Am. Checker,
checkerman) (draughts)
black eye (droughts)

melnais kauliņš (dambr.)

black flag (autosp.)

melnais karogs (signāls pamest trasi) (autosp.)

black hat (droughts)

hettriks (trīs trāpījumi – 50 punkti) (šautr.meš.)

black square (chess, draughts)

melnais (melno) lauciņš (šahs, dambr.)

blacksmith (equest.)

kalējs (zirgu sp.)

bladder (ball)

kamera (bumbas)

blade (fenc.)

asmens (pauk.)

blade (of the rudder) (sail.)

stūres spura (bur.)

blade (row.)

aira lāpstiņa (air.)

blade curve (row.)

lāpstiņas izliekums (air.)

blade of the stick (icehok.)

nūjas lāpstiņa (hok.)

blade putter (golf)

puteris ar dzelzs galviņu (golfs)

melnais punkts (buļļa acs) (šautr.meš.)
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blade runners (ludge)

kamanu slieces (kam.sp.)

blade running skydiving (parach.)

lidojums ar izpletni no kalna (starp karogiem) (izpl.l.)

blades (inl.sk.)

skrituļslidas ( rillē.slid.)

blank cartridge (shoot.)

salūtpatrona (šauš.)

blank end (curl.)

ends (sets) bez punktiem (kērl.)

blank shot (shoot.)

salūtšāviens (šauš.)

blanket (to) (sail.)

pārklāt (aizsegt); sarunv. Noņemt vēju (bur.)

blanket finish

finišēšana ciešā grupā

blast (golf)

spēcīgs sitiens no bunkura (golfs)

blaster (sandwedge) (golf)

smilšu „vedţs” (nūja) (golfs)

blasty (sail.)

vējains, ar vēja brāzmām (bur.)

blazer

bleizers, flaneļa vējjaka

bleachers (Am.)

sēdvietas atklātā stadionā

bleb, blister (row.)

čulga, tulzna (air.)

blend (autosp.)

degvielas maisījums (autosp.)

blind change (art.gymn.)

blind dribble (sp.g.)

pēc lielā apvēziena atpakaļ pagrieziens ar plecu atpakaļ
par 180° un lielais apvēziens uz priekšu; sarunv. Kellera
pagrieziens (stienis) (sp.vingr.)
rillē bez redzes kontroles (sp.sp.)

blind hole (golf)

no sitiena vietas neredzama bedrīte (golfs)

blind pass (sp.g.)

akla piespēle (neskatoties) (sp.sp.)

blind pick (b/b)

aizsegs no aizmugures (b/b)

blind play (chess)

aklā spēle (šahs)

blind testing

nejaušas izvēles testēšana

blinders, blinkers (equestr.)

acu aizsegi, pieači; sarunv. Klapes (zirgam) (zirgu sp.)

blindside 360 (snowb.)

lēciens no stājas atmuguriski ar pirueti (3600) (snovb.)

blinker (shoot.)

acs aizsegs (šauš.)

blinkers (equest.)

acu aizsegi, pieači (zirgam) (zirgu sp.)

blip double back (Am.) (acr.)

divkāršais salto atpakaļ atliecoties (akr.)

blitz (Am.f/b)
blitz tournament (chess)

aizsardzības taktika spēlētājiem mainoties vietām
(amer.f/b)
zibensturnīrs (šahs)

blizzard, snow-storm

putenis, sniega vētra

block (athl.)

starta paliktnis (bloks) (v/a)

block (box) (to) out (b/b)

atbloķēt (b/b)

block (sp.g.)

bloks (sp.sp.)

block (to) (sp.g.)

bloķēt (sp.sp.)

block (to) a hold (wrest.)

bloķēt tvērienu (cīņa)

block (to) shot (b/b)

bloķēt metienu (b/b)

block (to) the movement of the opponent (h/b)

bloķēt pretinieka virzīšanos (h/b)

block board (bandy)

laukuma apmale (borts) (bend.)

block contact (v/b)

bloka skaršana (bumbas) (v/b)
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block out, box out (b/b)

atbloķēt (b/b)

block point (v/b)

punkts pēc bloka (v/b)

block shot service (v/b)

gremdserve (v/b)

block support (v/b)

bloka piesegšana (v/b)

block tackle (hock.)

bloķēšana (bumbiņas) ar nūju (l.hok.)

block volley (ten.)

sitiena bloķēšana (ten.)

block wall (v/b)

grupveida bloks (v/b)

blocked return (sp.g.)

bloķēta serve (sp.sp.)

blocked shoes

baletkurpes

blocked shot (b/b)

bloķēts metiens (b/b)

blocked shots (statistics) (b/b)

bloķēti metieni (statistika) (b/b)

blocked spike (v/b)

nobloķēta gremde (v/b)

blocker (v/b, h/b)

bloķētājs (v/b, h/b)

blockers covering (v/b)

bloķētāju piesegšana (v/b)

blocking (sp.g.)

bloks, bloķēšana (sp.sp.)

blocking a bridge (wrest.)

tilta noturēšana (cīņa)

blocking fault (v/b)

kļūda blokā (bloķējot) (v/b)

blocking from the side (wrest.)

noturēšana no sāniem (cīņa)

blocking glove (icehok.)

atsitiena cimds (hok.)

blocking hit (v/b)

nobloķēts sitiens (v/b)

blocking pattern (sp.g.)

aizsardzības taktika (sistēma) (sp.sp.)

blocking within the opponent’s space (v/b)

bloks pretinieka pusē (v/b)

blocks (sp.skat.)

celiņa iekšējās robeţas marķieris (ātrslid.)

blood doping, blood retransfusion

asins dopings

blood sports

sporta veidi ar zvēru nogalināšanu

blood-horse (bloodenhorse)

tīrasiņu zirgs

bloop (baseb.)

kļūdains atsitiens (beisb.)

blooper (baseb.)

nepietiekami tālu lidojoša bumbiņa (beisb.)

blooter (to)

spēcīgi sist (spert)

blot (to) out (sp.g.)

cieši nosegt (aizsegt) spēlētāju (sp.sp.)

blow (to) the whistle

svilpt

blow below the belt (box)

sitiens zem jostasvietas (bokss)

blow for the body (gymn.)

rīta rosme, iesildīšanās (vingr.)

blow on the back of the neck (box)

sitiens pa skaustu (pakausi) (bokss)

blow out (swim.)

ilgstoša izelpa (peld.)

blow strength

sitiena spēks

blow with the open glove (box)

sitiens ar atvērtu cimdu (bokss)

blow, hit, kick

sitiens

blow; burst (cycl.)

sadalīšanās grupās (trasē) (riteņbr.)

blower, supercharger (autosp.)

turbokompresors (autosp.)

bluch (tramp.)

atlēcienā pagrieziens horizontālā plaknē par 180° (bat.)
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blue area (arch.)

zilā mērķa zona (loka š.)

blue corner (box)

zilais (ringa) stūris (bokss)

blue flag beach

zilā karoga pludmale

blue line (icehok.)

zilā līnija (hok.)

blue sleeve (wrestl.)

zils apsējs (cīņa)

blue uniform (wrestl.)

zils triko (cīņa)

blueliner (icehok.)

aizsardzības spēlētājs (hok.)

blunder

rupja kļūda; rupji kļūdīties

blunt (skateb.)

dēļa astes saskare ar zemi (skeitb.)

BMI, abbrev. From body mass index

ķermeņa masas indekss

BMI, abbrev.from body mass index

ķermeņa masas indekss (ĶMI)

BMX freestail “street”

BMX trase trikiem (BMX disciplīna)

BMX, abbrev.from bicycle moto-cross (cycl.)

BMX (riteņbraukšanas sporta veids)

bo (mart.arts)

cīņas nūja (inventārs) (austr.cīņa)

boar (target) (shoot.)

skrejošā meţacūka (mērķis) (šauš.)

board (art.gymn.)

atspēriena tiltiņš (sp.vingr.)

board (div.)

tramplīns (daiļl.)

board (squash)

siena (skvošš)

board (surf, skateb., snowb.)

dēlis (sērf., skeitb., snovb.)

board (to) (surf, skateb., snowb.)

dēļot (sērf., skeitb., snovb.)

board game (sp.g.)

galda spēle (sp.sp.)

board hit (div.)

atgrūdiens no tramplīna (daiļl.)

board of call (weightl.)

uzaicinājuma tablo (svarc.)

board sports

dēļošanas sports

board-checking, boarding (icehok.)

grūšana apmalē (hok.)

boarder (surf, skateb., snowb., wakeb.)

dēļotājs (sērf., skeitb., snovb., veikb.)

boardercross (snowb.)

borderkross, kombinētais nobrauciens (snovb.)

boarderslide (snowb.)

šķērsslīde (pa šķērsli) (snovb.)

boarding judge (row.)

pirmsstarta apskates tiesnesis (air.)

boards (board wall) (sp.g.)

apmales (borti) (sp.sp.)

boardsailing; windsurfing

vindsērfings

boast (squash)
boast for nick (squash)

bousts (sitiens pa sānsienu, bumbiņai atsitoties pret
priekšējo sienu) (skvošs)
sitiens, bumbiņai paliekot aizmugurējā stūrī (skvošs)

boat classes

laivu klases (klasifikācija)

boat cover (row.)

laivas aizsargpārvalks (air.)

boat design (row.)

laivas konstrukcija (air.)

boat driver (watski)

laivas vadītājs (pilots) (ūd.slēp.)

boat holder (row.)

laivas turētājs (air.)

boat measurer (row.)

laivu mērītājs (instruments, tiesnesis) (air.)

boat race

laivu braucieni (regate) (airēšanas sacīkstes)
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boat repairer (row.)

laivu meistars (air.)

boat stand

laivu piestātne

boat trailer (boat carriage)

laivu rati (treilers)

boat type (row.)

laivu kategorija (klasifikācija) (air.)

boat weighing in (row.)

laivas svēršana (air.)

boat; boat with oars

airu laiva

boatel (tour.)

viesnīca (krastmalā) ūdenstūristiem (tūr.)

boatful (row.)

pārslogota (pārpildīta) laiva (air.)

boat-hook (sail.)

ķeksis (bur.)

boathouse (row.)

laivu angārs (ēlings) (air.)

boating

laivu (airēšanas un burāšanas) sports

boatswain (sail.)

bocmanis (bur.)

boat-tailed (row.)

plūdlīnijas formas (air.)

bob, abbrev. From bobsleigh

bobslejkamanas; sarunv. Bobs

bobber (angl.)

pludiņš (makšķ.sp.)

bobble on the beam (art.gymn.)
bobrun-biking

svārstveida kustības (šūpošanās) uz baļķa līdzsvara
saglabāšanai (sp.vingr.)
nobrauciens pa bobsleja trasi ar velosipēdu

bobrun-skating

ātrslidošana bobsleja trasē

bobsled (bobsl.)

bobsleja kamanas (bobsl.)

bobsleigh (bobsledding) (sp.kind)

bobslejs (sp.veids)

bobsleigh four

bobsleja četrinieks

bobsleigh two

bobsleja divnieks

bobsleigher; bobber

bobslejists

boccia (Italian bouls) (sp.g.)

bočia (itāļu bouls) (sp.sp.)

body

ķermenis (ķermeņa augšdaļa, rumpis)

body action (movement)

ķermeņa kustība

body and legs bent (gymn.)

savilkts ķermeņa stāvoklis (savilkšanās) (vingr.)

body and single arm hold (wrest.)

ķermeņa un vienas rokas satvēriens (cīņa)

body bar

svarcelšanas stienis bez diskiem

body bending

ķermeņa noliekšana (saliekšanās)

body blow (box.)

sitiens pa ķermeni (bokss)

body boarding, bodyboarding (surf.)

sērfošana, guļus uz dēļa (sērf.)

body builder

atlētiskās vingrošanas sportists (kultūrists)

body building

atlētiskā vingrošana (bodibildings)

body check (checking) (icehok.)

spēka paņēmiens (bloķēšana) (hok.)

body check (checking) (sp.g.)

spēle ar ķermeni (sp.sp.)

body circle backward (forward) (art.gymn.)

balstā apvēziens atpakaļ (uz priekšu) (sp.vingr.)

body conditioning

vispārējā fiziskā sagatavotība (kondīcija)

body contact

fizisks kontakts

body control (gymn.)

ķermeņa stāvokļa telpā un laikā kontrole (vingr.)
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body drop (judo)

metiens uz priekšu pār kāju (džudo)

body drop throw (tai ososhi) (judo)

metiens pār plecu (tai osoši) (džudo)

body exercises (gymn.)

vispārattīstošie vingrojumi (vingr.)

body extension (gymn.)

ķermeņa iztaisnošana (atliekšana) (vingr.)

body facing the platform (div.)

atmuguriskā stāja (daiļl.)

body facing the water (div.)

priekšējā stāja (daiļl.)

body fake (swerve) (b/b)

māņkustība (fints) ar ķermeni (b/b)

body fly (sport)

brīvais lidojums, aerodiums (sporta veids)

body hold (wrest.)

ķermeņa satvēriens (cīņa)

body hold from above (wrest.)

ķermeņa satvēriens no augšas (cīņa)

body hold from the side (side waist lock)
(wrest.)
body hook (box.)

ķermeņa satvēriens no sāniem (cīņa)

body image, body shema

ķermeņa imidţs (ārējais tēls)

body in full extension (gymn.)

pilnīgi iztaisnots ķermenis (vingr.)

body language

ķermeņa (kustību, pozu, ţestu) valoda

body lock (wrest.)

ķermeņa satvēriens (cīņa)

body mass

ķermeņa masa (svars)

body number (cycl.)

sacīkšu dalībnieka numurs (riteņbr.)

body of the horse (art.gymn.)

vingrošanas zirga (rīka) ķermenis (sp.vingr.)

body position (gymn., div.)

ķermeņa stāvoklis (poza) (vingr., daiļl.)

body posture (gymn.)

ķermeņa poza (stāja) (vingr.)

body press (wrest.)

plecu piespiešana ar ķermeņa svaru (cīņa)

body protector (hock.)

ķermeņa aizsargs (aizsargveste) (l.hok.)

body rotation

ķermeņa griešanās (rotācija)

body slam (wrest.)

pretinieka pacelšana un nomešana (cīņa)

body snap (art.gymn.)

ķermeņa (patvarīga) saliekšanās (zemskarē) (sp.vingr.)

body sweep (row.)

ķermeņa augšdaļas svārstveida kustība (vēziens) (air.)

body throw (wrest.)

metiens aptverot ķermeni (cīņa)

body turns (tai-sabaki) (judo)

ķermeņa pagriešana (tai-sabaki) (džudo)

body wave backward (forward) (r.gymn.)

vilnis ar ķermeni atpakaļ (uz priekšu) (m/v)

body weight

sportista svars

body weight training

spēka treniņš, izmantojot sava ķermeņa svaru

body wire (fenc.)

paukotāja individuālais kabelis (pauk.)

body work

fiziska iedarbība uz ķermeni (masāţa u.c.)

bodyboard, boagieboard (surf.)

guļus sērfošanas dēlis (sērf.)

bodyboarding

sērfošana guļus uz dēļa

body-builder

trenaţieris

bodybuilding

bodibildings (muskuļu attīstīšana); atlētiskā vingrošana

bodylanguage

ţestu valoda un mīmika

bodysurf (bodysurfing)

sērfošana uz viļņa muguras bez inventāra

sānsitiens (āķis) pa ķermeni (bokss)
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bogey (golf)

no balsta tupus uz a/k ar seju uz āru pārmetiens atpakaļ,
pārejot kārienā guļus uz z/k; sarunv. Bogdanovas cilpa
(sp.vingr.)
„par” sitienu skaits plus 1 sitiens (golfs)

bogu (kendo)

aizsargtērps (bruņu tērps) (kendo)

bokken (mart.arts)

koka zobens (cīņas ierocis) (austr.cīņa)

bold

drosmīgs, pārdrošs

boldering (climb.)
bolt (shoot.)

bolderings (kāpšana mākslīgās klintīs bez nodrošinājuma)
(klinšu kāpš.)
aizslēgs (šauš.)

bolt (to); take (to) the bit (equst.)

aizauļot; sākt auļot (zirgu sp.)

bomb, bombout (weightl.)

pacelts, bet neieskaitīts svars (svarc.)

bombard (to) at the goal (f/b)

apšaudīt (bieţi izdarīt sitienu pa vārtiem) (f/b)

bombs ( rillē

ļoti lielas vai smagas šautriņas (šautr.meš.)

Bogdanova flip (loop) (art.gymn.)

)

bone strength

kaulu stiprība

bonghi (sp.g.)

bonghi (senais korejiešu golfs) (sp.sp.)

bonification (cycl.)

laika bonusa piešķiršana (riteņbr.)

bonk (to) (snowb.)

saskrieties, sadurties (snovb.)

bonus

bonuss, prēmija, balva

bonus free throw (b/b)

papildu soda metiens (b/b)

bonus point (r.gymn.)

bonifikācijas (prēmijas) punkts (m/v)

bonus pool

prēmiju fonds

booby prize

mierinājuma balva (sarunv.)

boogie board, bodyboard (surf.)

sērfošana, guļus uz dēļa (sērf.)

book (to) (sp.g.)
book of compulsory exercises (art.gymn.)

sodīt spēlētāju par rupju pārkāpumu (pierakstot uzvārdu)
(sp.sp.)
obligāto vingrojumu saraksts (brošūra) (sp.vingr.)

book of records

rekordu grāmata

bookable (sp.g.)

sodāms pārkāpums (sp.sp.)

bookable offence (sp.g.)

ar dzelteno kartīti sodāms pārkāpums (sp.sp.)

booking (f/b)

dzeltenās kartītes parādīšana (brīdinājums) (f/b)

bookmaker, bookie (equest.)

bukmeikers (zirgu sp.)

boom (sail.)

klīverkoks, grotbomis (bur.)

boom crutch (sail.)

grotbomja balsts (bur.)

boomerang

bumerangs

boost

atbalsts, palīdzība

boost (to) (synchr.swim.)

izsliešanās (izcelšanās) no ūdens (sinhr.peld.)

booster

līdzjutējs, atbalstītājs, dedzīgs piekritējs; sarunv.fans

boot (row.)

ierīce laivas turēšanai (startā) (air.)

boot (to) into touch (f/b)

pārsist bumbu pāri sānu līnijai (f/b)

booter (conv.) (f/b)

futbolists (sarunv.) (f/b)

bootie (luge)

sliece ar noapaļotu slīdvirsmu (kam.sp.)
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bootleg (Am.f/b)

maldinoša kustība (am.f/b)

boots (f/b)

futbolzābaki; sarunv.buči (f/b)

boots (snowb.)

snovborda zābaki (snovb.)

boots (weight.)

svarcelšanas zābaki (apavi) (svarc.)

boots laces (f/b)

futbolzābaku (sarunv. Buču) saites (f/b)

boots with laces

šņorzābaki

boots with studs (sp.g.)

apavi ar radzēm; sarunv. Buči (sp.sp.)

bo-peep (game)

paslēpes (rotaļa)

bora (sail.)

stiprs un brāzmains vējš (bur.)

border of the track (athl.)

skrejceliņa apmale (v/a)

border, edge, edging

apmale (laukuma, skrejceļa)

bore (shoot.)

stobra kanāls; ieroča kalibrs (šauš.)

bos, bas (curl.)

nūjas lāpstiņa (kērl.)

bosky (orient.)

krūmiem aizaudzis (orient.)

boss (to) (shoot.)

kļūdīties, aizšaut garām (šauš.)

bossaball (sp.g.)

bosabols (pludmales volejbols uz piepūšama batuta)
(sp.sp.)
pudeles turētājs (riteņbr.)

bottle carrier; bottle clip (cycl.)

bottom (baseb.)

boksera sekundants (sacensību apkalpojošais personāls)
(bokss)
mājas komandas atsitienu skaits (beisb.)

bottom board (racq.b.)

priekšējās sienas zemākā daļa (raketb.)

bottom corner of a goal (sp.g.)

vārtu apakšējais stūris (sp.sp.)

bottom line (swim.)

celiņa līnija uz baseina dibena (grīdas) (peld.)

bottom man (partner, stander) (acr.)

apakšējais partneris (akr.)

bottom of the boat

laivas dibens

bottom of the inning (sp.g.)

iekšējā laukuma tuvākā daļa (sp.sp.)

bottom of the pool

baseina dibens (grīda)

bottom position (wrest.)

cīkstonis partera stāvoklī (cīņa)

bouldering
boule, boules sport (sp.kind)

kāpšana pa (uz) lieliem akmeņiem (klinšu kāpšanas
paveids)
bouls (sp.veids)

boules player (sp.g.)

boula spēlētājs (sp.sp.)

boules, petanque (sp.g.)

franču bouls (petanka) (sp.sp.)

boulter (angl.sp.)

makšķeraukla ar āķiem (makšķ.)

bounce (div.)

atlēciens (daiļl.)

bounce (r.gymn.)

atsitiens (atsišana) (m/v)

bounce (to)

lēkāt (par bumbu)

bounce (to) the ball (f/b)

atsist bumbu pret zemi (vārtsargs) (f/b)

bounce (to); rebound (to) (sp.g.)

atlēkt, atsisties (ar rikošetu) (sp.sp.)

bounce pass (sp.g.)

piespēle ar atsitienu pret grīdu (sp.sp.)

bounce roll (tramp.)

lēciens uz muguras un atlēciens atpakaļ stājā uz kājām
(bat.)

bottle-holder (box.)
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bounce shot (sp.g.)

sitiens pa atlecošu bumbu (sp.sp.)

bounce to prone drop (art.gymn.)

lēciens (pārejot) balstā guļus (sp.vingr.)

bounce; bounce back (ball) (sp.g.)

atlēciens (bumbas, bumbiņas) (sp.sp.)

bounced shot (h/b)

metiens ar atsitienu pret grīdu (h/b)

bounce-load (athl.)

lēcienu slodze (v/a)

bounce-out (droughts)

šautriņas nokrišana (pēc mērķa skaršanas) (šautr.meš.)

bouncer (crick.)

bumbiņas augsts atlēciens (no laukuma) (krik.)

bouncing (ball) (sp.g.)

atlēkšana (bumbas) (sp.sp.)

bouncing (tramp.)

lēcieni, atlēcieni (bat.)

bouncing (trampoline) bed

batuta tīkls

bouncing angle (ball)

bumbas atlēciena leņķis

bouncing ball (gymn.)

lielā vingrošanas bumba (vingr.)

bouncing run (athl.)

atsperīgs (ar palēcieniem) skrējiens (v/a)

boundary (art.gymn.)

robeţa (paklāja, celiņa) (sp.vingr.)

boundary (bounding) lines (sp.g.)

laukuma ierobeţojošās līnijas (sp.sp.)

boundary fault (art.gymn.)

robeţas pārkāpums (paklāja, celiņa) (sp.vingr.)

boundary flag (red or white) (equest.)

šķēršļa ierobeţojošais karodziņš (sarkans vai balts) (zirgu
sp.)
tempa salto sērija (akr.)

bounders (acr.)

bout

solis pēc zemskares (lai saglabātu līdzsvaru) (sp.vingr.,
akr.)
cīņa, divcīņa (cīnīšanās)

bout (fight) of gladiators

gladiatoru cīņa

bout (shihap) (taekw.)

taekvondo cīņa (šihap) (taekv.)

bout of one-touch interpassing (f/b)

kombinācija ar vienu pieskārienu (f/b)

bout won (box.)

uzvarēta cīņa (bokss)

bow (arch.)

loks (loka š.)

bow (bug) ball (row.)

laivas spices (priekšgala) bumbiņa (air.)

bow (kjongnje) (taekw.)

paklanīšanās (kjongnje) (taekv.)

bow (rei) (judo)

paklanīšanās (rei) (džudo)

bow case (arch.)

bultu maksts (loka futlāris) (loka š.)

bow grip (arch.)

loka rokturis (tvēriena vieta) (loka š.)

bow lemb (arch.)

loka plecs (paplatinājums) (loka š.)

bow rower (row.)

priekšējais (laivas priekšgala) airētājs (air.)

bow tip (arch.)

loka pleca gals (loka š.)

bow weight (arch.)

loka svars; loka darbības stiprums (loka š.)

bowker (golf)

no šķēršļiem atlēkusi bumbiņa (golf)

bowl (Am.)

sporta stadions (apļveida) (amer.)

bowl (lawn bowl.)

koka metamā bumba (zāl.boul.)

bowl (skatepark) (skateb.)

bļoda (skeitparka konstrukcija) (skeitb.)

bowled (crick.)

izsists no spēles (krik.)

bowler (sp.g.)

boulinga (kriketa, boula) spēlētājs (sp.sp.)

bounding step (landing) (art.gymn., acr.)
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bowl-in, throw-in (polo)

spēles sākšanas metiens (polo)

bowline (sail.)

jūrnieku mezgls (bur.)

bowling (skittles) (sp.g.)

boulings (ķegļu spēle) (sp.sp.)

bowling 10 bowls (bowl.)

desmit ķegļu boulings (boul.)

bowling alley (sp.g.)

boulinga celiņš (sp.sp.)

bowling ball (sp.g.)

boulinga bumba (sp.sp.)

bowling crease (bowl.)

mešanas līnija (robeţa) (boul.)

bowling crease (crick.)

vārtiņu līnija (krik.)

bowling throw (goalkeeper) (f/b)

vārtsarga metiens, ripinot bumbu (f/b)

bowls (sp.g.)

angļu bouls (ar lielu koka bumbu) (sp.sp.)

bowman (arch.)

loka šāvējs (sportists) (loka š.)

bowman; bow (number one) (row.)

pirmais airētājs (numurs) no laivas priekšgala (air.)

bowside (row.)

labā borta airētājs (nepārairu airēšana) (air.)

bowsight (window) (arch.)

loka tēmēklis (loka š.)

bowsling (arch.)

fiksējošā siksna (loka š.)

bow-steered boat (row.)

laiva ar stūrmaņa vietu priekšgalā (air.)

bowstring (arch.)

stiegra (loka š.)

box (athl.)

kārts atbalsta kaste (v/a)

box (sp.g.)

soda laukums (sp.sp.)

box (to) (box.)

boksēties (bokss)

box (to) (cycl.)

nobloķēt (ielenkt) (riteņbr.)

box (to) out (b/b)

atbloķēt (b/b)

box (vaulting) (gymn.)

vingrošanas kaste (atb. Lēcienu rīks) (vingr.)

box and a man (box-and-one) (b/b)

„kvadrāts un viens” (jauktās aizsardzības veids 4+1) (b/b)

box in a runner (to) (athl.)

bloķēt, ieslēgt lamatās skrienošo (v/a)

box kick (rugby)

iemetiens (regb.)

box lacrosse; boxla ( rillē

)

lakross telpās (hokeja laukumā)

box out, block out (b/b)

atbloķēt (b/b)

Box! (box.)

Bokss! (bokss)

box, cabin (autosp.)

bokss (telpa, vieta) (autosp.)

box, stall (equest.)

steliņģis (zirgu sp.)

box; box stall (equest.)

stallis (staļļa nodalījums) (zirgu sp.)

box-and-one (b/b)

„kvadrāts un viens” (aizsardzības veids) (b/b)

box-and-two (b/b)

„kvadrāts un divi” (aizsardzības veids) (b/b)

boxer

bokseris

boxer’s stance

boksera stāja

boxing

bokss

boxing day

otrie Ziemassvētki (dāvanu svētki Amerikā)

boxing gloves

boksa cimdi

boxing out, box out (sp.g.)

atbloķēt (sp.sp.)

boxing ring (ring)

boksa rings (rings)
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boxing trunks (box)

boksera bikses (bokss)

box-like alignment (sp.g.)

spēlētāju izvietojums kvadrātā (sp.sp.)

box-seat (equest.)

sēdvieta uz bukas (zirgu sp.)

boy (sail.)

junga, kuģapuika (bur.)

boy scout

skauts

boyhood

pusaudţa vecums (gadi)

brace (art.gymn.)

atsaite (stieņa, līdzteku) (sp.vingr.)

brace (row., kayaking)

aira smēliens; aira vilkšana (air., smaiļ.)

brace (to) the bow (arch.)

spriegot loku (loka š.)

bracing (arch.)

stiegras nostiprināšana (loka š.)

bracket

grupa, kategorija

braide (to) the mane (equest.)

pīt krēpes (zirgu sp.)

brain bucket (slang)

aizsargķivere (slengs)

brake

bremze

brake (orient.)

biezoknis, krūmājs (orient.)

brake (to)

bremzēt

brake block (cycl.)

bremţu bloks (klucis) (riteņbr.)

brake fade (autosp.)

bremţu pazušana (autosp.)

brake handle (cycl.)

bremţu svira (rokturis) (riteņbr.)

brakeman; brake (bobsl.)

stūmējs (pēdējais ekipāţā) (bobsl.)

braking straight or braking stretch (bobsl.)

bremzēšanas taisne (pēc finiša) (bobsl.)

braking zone (motorsp.)

bremzēšanas zona (pirms pagrieziena) (motorsp.)

brandling (angl.)

slieka (makšķ.)

brandy (tramp.)

salto uz priekšu ar pagriezienu par 180° (bat.)

brassard (bracer) (arch.)

apakšdelma aizsargs (apsējs) (loka š.)

bravura

bravūra, bramanība

brawl, fighting (sp.g.)

ķilda, tracis (kautiņš) (sp.sp.)

brawny

spēcīgs (fiziski), muskuļains

breach of sports ethics

sporta ētikas pārkāpums

breach of the rules (infringement)

noteikumu pārkāpums

break (apparatus) (art.gymn.)

lūzums (rīka, kārts) (sp.vingr.)

break (sp.g.)

pārtraukums (sp.sp.)

break (to) (equest.)

dresēt, apmācīt, pieradināt iejūgam zirgu (zirgu sp.)

break (to) (sp.g.)

izlauzties, izrauties (sp.sp.)

break (to) a clinch (box)

izšķirt bokserus (bokss)

break (to) a hold (wrestl.)

pārraut satvērienu (cīņa)

break (to) a record

pārsniegt (uzstādīt jaunu) rekordu

break (to) a tie (sp.g.)

pēc neizšķirta rezultāta gūt vārtus (punktu) (sp.sp.)

break (to) away (sp.g.)

izskriet (uz brīvo vietu) (sp.sp.)

break (to) away; breakaway

atrauties, aizbēgt, aizbraukt (no grupas)

break (to) behind the defender (sp.g.)

izskriet aizsargam aizmugurē (sp.sp.)
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break (to) down (shoot.)

sašaut (šauš.)

break (to) free (loose, open) (sp.g.)

atklāties (ātrā uzbrukumā) (sp.sp.)

break (to) grip (judo)

pārraut tvērienu (džudo)

break (to) rank (gymn.)

izjaukt ierindu, iziet no ierindas (vingr.)

break (to) the bounce (tramp.)

apturēt (dzēst) atlēcienu (bat.)

break (to) the bridge (wrestl.)

iziet no tilta (cīņa)

break (to) the strings (ten.)

pārraut stiegras (ten.)

break (to) through defence (sp.g.)

pārraut aizsardzību (sp.sp.)

break away (from an

atraušanās (aizbēgšana no konkurenta)

rillē )

break back (ten.)

pēc savas serves zaudējuma, uzvarēt pretinieku (ten.)

break callisthenics

vingrošana darba pārtraukumā; vingrošanas pauze

break down (wrest.)

piespiešana pie grīdas (no partera) (cīņa)

break down the centre (sp.g.)

izrāviens pa laukuma vidu (sp.sp.)

break ground (fenc.)

atkāpties atpakaļ (pauk.)

break in (to) (gymn.)

iemēģināt (vingr. Rīku)

break in rhythm (art.gymn.)

ritma (tempa) zaudējums (sp.vingr.)

break in the pit (athl.)

kārts salūšana (v/a)

break off (art.gymn.)

kritiens, apstāšanās (vingrojot) (sp.vingr.)

break point (ten.)

izšķirošais punkts (bumbiņa) (ten.)

break sport (gymn.)

sporta aktivitātes starpbrīţos skolā (vingr.)

break through (sp.g.)

caurgājiens, izrāviens (sp.sp.)

break tuck (art.gymn.)

iztaisnošanās pēc savilkšanās (sp.vingr.)

Break! (box.)

Breik! (bokss)

Break! (Kalyeo!) (taekw.)

Salauzt! (Kaļjeo!) (taekv.)

breakaway (athl.)

nepareizs starts (v/a)

breakaway (breaking away) (cycl.)

atdalīšanās (no grupas) (riteņbr.)

breakaway (sp.g.)

pretuzbrukums (sp.sp.)

breakaway (spurting) (athl.)

izrāviens (spurts) (v/a)

breakaway attempt (cycl.)

atraušanās (aizbēgšanas) mēģinājums (riteņbr.)

break-down of the bicycle (cycl.)

velosipēda bojājums (riteņbr.)

breakdown service (assistance) (cycl.)

tehniskā palīdzība (serviss) (riteņbr.)

breaker (sail.)

bangas (liels vilnis) (bur.)

break-fall (mart.arts)

kritiena ietekmes mazināšana (krišanas tehnika) (austr.c.)

breaking of balance (kuzushi) (judo)

izvešana no līdzsvara ( rillē) (džudo)

breaking of the mast (sail.)

masta salūšana (bur.)

breaking of the sword blade (fenc.)

ieroča (ģelţa) pārlūšana (pauk.)

breaking on command (gymn.)

kustības pārtraukšana pēc komandas (vingr.)

breaking pass (sp.g.)

piespēle

breaking point

lūzuma punkts (uzvedībā)

breaking the ball (baseb.)

bumbiņas atsišana (beisb.)

break-off (bilj.)

pirmais sitiens (bilj.)
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rillē

ms

(izrāvienā) partnerim (sp.sp.)

breakout (sp.g.)

izlauzties no aizsardzības zonas (sp.sp.)

breakstroke (swim.)

brass (peld.)

breakthrough (sp.g.)

izlaušanās cauri aizsardzībai (pārraut aizsardzību) (sp.sp.)

breakwater

mols, viļņlauzis

breast (to) up (gymn.)

ar spēku uzspiesties balstā (vingr.)

breast protector (fenc.)

krūšu aizsargveste (pauk.)

breast-pad (taekv.)

krūšu aizsargs (taekv.)

breaststroke (swim.)

peldēšana uz krūtīm; brass (peld.)

breaststroke kick (swim.)

sitiens ar kājām brasā (kāju darbība brasā) (peld.)

breaststroke swimmer (swim.)

brasists (peld.)

breaststroke turn (swim.)

pagrieziens, peldot brasā (peld.)

breathing exercises, respiratory callisthenics

elpošanas vingrinājumi

breathing rate (swim.)

elpošanas ritms (peld.)

breathing, respiration

elpošana

breathless

bez elpas, ar aizturētu elpu (aizelsies)

breech (shoot.)

aizslēgs (stobra resgalis) (šauš.)

breech spring (shoot.)

aizslēga atspere (šauš.)

breeches (riding breeches) (equest.)

jātnieku bikses (bridţi) (zirgu sp.)

breed (horse) (equest.)

šķirne (zirga) (zirgu sp.)

brickyard (autosp.)

Indianapolisas sacīkšu aplis (autosp.)

bridge (bilj.)

tilts (kijas atbalstīšanai) (bilj.)

bridge (game)

bridţs (spēle)

bridge (gymn.)

tilts, tiltiņš (vingr.)

bridge (high, low) (wrest.)

tilts (augstais, zemais) (cīņa)

bridge escape; bridging out (wrest.)

aiziešana no tilta (cīņa)

bridge out (wrest.)

iziet no tilta (pagrieţoties uz vēdera) (cīņa)

bridge stand (gymn.)

no stājas atliekšanās tiltā (vingr.)

bridge with forarm support (art.gymn.)

tilts, atbalstoties uz apakšdelmiem (sp.vingr.)

bridge-up (art.gymn.)

no guļus uz muguras pāreja tiltā (sp.vingr.)

bridle (equest.)

iemaukti (zirgu sp.)

bridle-hand (equest.)

jātnieka kreisā (vadošā) roka (zirgu sp.)

bridle-path (equest.)

zirgu jāšanas taka (ceļš) (zirgu sp.)

bridle-rein (equest.)

pavada (zirgu sp.)

brig

briga (jūrn.)

brisk

mundrs, rosīgs

brisked (wind)

spēcīgs vējš

briskly

ātri, enerģiski

broach (to) (canoe)
broach (to) (sail.)

atdurties pret šķērsli un sagriezties sānis (bīstama
situācija) (kanoe)
iziet no vēja (bur.)

broad jump (equest.)

lēciens pār šķērsli tālumā (zirgu sp.)
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broad jumping (tour.)

plata šķēršļa pārvarēšana, lecot ar kārti (tūr.)

broad reach (sail.)

bakštagvējš (bur.)

broadways (art.gymn.)
broken (equest.)

platumā; šķērsām (vingrotāja stāvoklis attiecībā pret rīku)
(sp.vingr.)
iebraukts, iejāts (par zirgu) (zirgu sp.)

broken ball (sp.g.)

bojāta bumba (sp.sp.)

broken hold-down (judo)

pārrauts tvēriens (džudo)

broken tempo (athl.)

saraustīts (nevienmērīgs) temps (skrējiena) (v/a)

broken time (fenc.)

pauze (kustības) (pauk.)

bronze medal

bronzas medaļa

broom (curl.)

birste (slota) (kērl.)

broom wagon (cycl.)

avarējušo un atpalikušo braucēju mašīna (riteņbr.)

broomball (game)
broomstick; broom handle (gymn.)

brūmbols (spēle ar lielu bumbu uz ledus bez slidām
Kanādā)
vingrošanas nūja (vingr.)

bruise, bruised

sasitums (zilums)

brumby (Austral.)

neiejāts (meţonīgs) zirgs (austral.)

brush (equest.)

šķērslis (zirgu sp.)

brush (to) a new trick (ex.sp.)

pilnveidot jaunu trika elementu (ekstr.sp.)

brush and rails (equest.)

dzīvţogs un barjera (šķērslis) (zirgu sp.)

brush jump (equest.)

ţoga pārvarēšana (zirgu sp.)

brushup

apgūtā atkārtošana (iemaņu pilnveidošana)

brutality

rupjība, brutalitāte

BTCC, abbrev.from Britisch Tour Car
Championship
bubble (autosp.)

Britu sērijautomobiļu (salonauto) čempionāts

bubler (Am.) (tour.)

maza strūklaka dzeršanai

buck (gymn.)

āzis (vingrošanas) (vingr.)

buck (to) (equest.)

saslieties uz pakaļkājām (zirgu sp.)

bucket (b/b)

no spēles gūts grozs (b/b)

bucket (box)

spļaujamtrauks, spļaujamspainis (bokss)

bucket (to) (equest.)

auļot; dzīt zirgu (zirgu sp.)

bucket seat (autosp.)

kausveida sēdvieta (autosp.)

bucking chute (rodeo)

uzsēšanās zirgā zona (rodeo)

buckish

dzīvs, kustīgs, nemierīgs

buckler (to)

aizsargāt, aizsegt

buckshot (droughts)

aizmest garām (visas 3 šautriņas) (šautr.meš.)

buddy seat

motocikla piekabe

budo (mart.arts)

budo (austr.c.)

buff (Am., conv.)

fiziski attīstīts (spēcīgs) (sarunv.)

buff up (Am., conv.)

uztrenēt sevi, kļūt fiziski spēcīgākam (sarunv.)

buggy (autosp.)

bagijs (autosp.)

pēdējā starta vieta (autosp.)
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build (to) up physique

palielināt ķermeņa muskuļu masu

build, frame

ķermeņa uzbūve (stāvs, augums)

build-up

ieskrējiens, ātruma palielināšana

build-up (tramp.)
bujutsu (mart.arts)

vairākkārtēji atlēcieni pirms kombinācijas izpildes uz
batuta (bat.)
bujutsu (sena japāņu karavīru cīņa) (austr.c.)

bulging of the barrel (shoot.)

stobra uzpūšanās (šauš.)

bulk up

palielināt muskuļu masu

bulkhead (row.)

starpsiena (laivas) (air.)

bulkhead (sail.)

škote (bur.)

bull (droughts)

mērķa centrs (šautr.m.)

bull pen (baseb.)

iesildīšanās laukums rezerves spēlētājiem (beisb.)

bull riding (rodeo)

jāšana ar vērsi (noturēšanās vērša seglos) (rodeo)

bull ring (autosp.)

ovāla sacensību trase (pusjūdzes) (autosp.)

bull’s eye (arch.)

mērķa centrs (acs) (loka š.)

bullet (shoot.)

lode (šauš.)

bullet proof (shoot.)

loţu necaurlaidīgs (šauš.)

bullet trap (shoot.)

loţu tvērējs (šauš.)

bull-ring

vēršu cīņu arēna

bully (icehok.)

kauslis (noteikumu pārkāpējs) (hok.)

bully-off (sp.g.)

spēles sākšana no centra (sp.sp.)

bulwark (row.)

falšborts (air.)

bumbling, bumpkin

neveikls, nemākulīgs

bump

gramba (ceļa, trases)

bump (snowb.)

paugurs (pumpa) (snovb.)

bump and run, chip and run (golf)

sitiens no grīna ar bumbiņas tālāku ripošanu (golfs)

bump pass (v/b)

apakšējā piespēle (v/b)

bump reception (v/b)

bumbas uzņemšana no apakšas (v/b)

bump service (serve) (v/b)

apakšējā serve (v/b)

bump, lump, knob

puns

bumper race (equest.)
bumper; cushion; rail (bilj.)

iesācēju (amatieru; jaunzirgu) jāšanas sacensības (zirgu
sp.)
amortizējošā galda mala (borts) (bilj.)

bumpy pitch (f/b)

nelīdzens laukums (f/b)

bunch

dalībnieku grupa

bunch (cycl.)

pelatons, liela riteņbraucēju grupa (riteņbr.)

bunch (gymn.)

balsts tupus (vingr.)

bunch finish (cycl.)
bunch race (cycl.)

finišēšana grupā (grupas finišs) (masveida finišs)
(riteņbr.)
grupas brauciens (riteņbr.)

bunch sprint (cycl.)

grupas finiša sprints (riteņbr.)

Bundesliga (f/b)

vācu futbola profesionālā līga (f/b)
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bungee (cycl.)

bagāţas stiprinājuma gumijas (riteņbr.)

bungee jumping

gumijlēkšana; lēkšana ar gumiju (elastīgu virvi)

bunk beds (tour.)

divstāvīgas gultas (tūr.)

bunker; Am. Sand trap (golf)

smilšu bedre (bunkers) (golfs)

bunks, bumpers (bobsl.)

pamperi (kamanu) (bobsl.)

bunny (donut) (w.polo)

spēcīgs metiens tuvu vārtsarga galvai (ūd.polo)

bunny jump (gymn.)

palēcieni četrrāpus (vingr.)

bunny slope (ski.)

iesācēju kalns (slēp.)

bunnyhop (BMX)

palēciens (uz vietas) (BMX)

bunny-hop (cycl.)

lēciens pār šķērsli (riteņbr.)

bunt (baseb.)

īss (ass) sitiens (bumbas) (beisb.)

buoy (sail.)

boja (bur.)

buoy to be rounded (sail.)

pagrieziena boja (bur.)

buoyancy (row., sail.)

peldspēja (air., bur.)

buoyancy tank (sail.)

gaisa kaste (bur.)

buoyancy tube (row.)

laivas peldkamera (piepūšamā) (air.)

buoying of the course (row., sail.)

burgee (sail.)

trases apzīmējums (ierobeţojums) ar bojām (trases
marķējums) (air., bur.)
loka vēziens ar pagriezienu par 540°, pārejot kārienā;
sarunv. Burdas virpulis (sp.vingr.)
vimpelis (bur.)

burly

spēcīgs, dūšīgs, drukns

burn out (sp.skat.)

ļoti ātrs slidojums (ātrsl.)

burned stone (curl.)
burnout (athlete)

no spēles izslēgts akmens (jo tam pieskārās spēlētājs)
(kērl.)
„pārdegšana” (sportista)

burst (ball)

plīsums (bumbas)

burst of speed (athl.)

eksplozīvais ātrums (v/a)

burst; blow (cycl.)

sadalīšanās grupās (trasē) (riteņbr.)

bury (b/b)

tīri nosegt metienu (b/b)

bury (to) in the water (row.)

iegremdēt ūdenī (air.)

bus lane (tour.)

autobusu braukšanas josla (tūr.)

bush league (Am.)

zemākā līga (sarunv.)

bushido (mart.arts)

samuraju ētikas kodekss (austr.c.)

business card, visiting card

vizītkarte

business tourism

biznesa (dienesta) tūrisms

bust routine (tramp.)

nepabeigts vingrojums (bat.)

butt (ten.)

raketes roktura gals (paresninājums) (ten.)

butt (to)

sist ar galvu

butt plate (shoot.)

laides pamatne (pakausis) (šauš.)

butt with the knee (box)

sitiens ar celi (bokss)

butt; butt stock (shoot.)

laide (šauš.)

Burda turn (art.gymn.)
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butt; head butt (sp.g.)

sitiens ar galvu (sp.sp.)

butt-ending (icehok.)

sitiens ar nūjas galu (hok.)

butterfly (art.gymn.)

uzvēziens balstā, rokas sānis (krusts) (sp.vingr.)

butterfly cross rise (art.gymn.)

butterfly swimmer

no kāriena ar spēku atliecoties, uzvēziens balstā, rokas
sānis (krustā) (apļi) (sp.vingr.)
lēciens ar pārvietošanos horizontālā plaknē; sarunv.
Beduīna lēciens (akr.)
tauriņstila peldētājs

butterfly swimming, butterfly (swim.)

tauriņstils (peld.)

butting (wrest.)

sitiens ar galvu (cīņa)

buttocks

sēţamvieta

button; foil tip (fenc.)

uzgalis (asmens uzgalis) (pauk.)

button; tee (curl.)

„mājas” centrs (kērl.)

buttress (eton fives)

paaugstinājums ar nišu (plaukstb.)

buttress angle (arch.)

atbalsta (mērķa paklāja) slīpuma leņķis (loka š.)

buzzer beater (b/b)

metiens svilpes signāla laikā (b/b)

bwd, abbrev.from backward

atpakaļvirzienā

by carriage

ar zirgu braukšus

By threes count off! (gymn.)

Pa trīs – skaitīt! (vingr.)

By twos count off! (gymn.)

Uz pirmo un otro – skaitīt! (vingr.)

by-blow (sp.g)

nejaušs sitiens (sp.sp.)

bye (sp.g.)
bye holes (golf)

sportista iekļūšana nākošās kārtas sacensībās, pretiniekam
neierodoties (sp.sp.)
neizspēlētas bedrītes (jo uzvarētājs jau noskaidrots) (golfs)

by-movement (gymn.)

papildkustība (lieka) (vingr.)

by-name

palama (iesauka)

bypass (to)

apiet (apkārt)

bypass (to) one’s guard (sp.g.)

apspēlēt sedzēju (sp.sp.)

bypath, byway (orient.)

taka, sānceļš (orient.)

bystander

skatītājs

by-time

brīvs laiks, vaļasbrīţi

butterfly jump (leap) (acr.)

C
C. cup, abbrev.from Challenge cup

izaicinājuma kauss (ceļojošā balva)

c.g., abbrev.from centre of gravity

smaguma centrs

C-1, C-2, C-4 (canoe)

C-1, C-2, C-4 (laivu klases, skaitlis norādā airētāju skaitu)
(kanoe)
pārģērbšanās kabīne (pludmalē) (amer.)

cabana (Am.)

cabin cruiser (tour.)

pludmales tērps (vaļīgas bikses un jaka ar īsām
piedurknēm)
kruīza motorlaiva (tūr.)

cabin yacht (sail.)

jahta ar kajīti (bur.)

cable

tauva

cabana set
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cable

espanders, amortizators

cable car (tour.)

trošu pacēlājs ar piekarkabīnēm (tūr.)

cable railway (tour.)

trošu dzelzceļš (tūr.)

cable rower (row.)

airēšanas trenaţieris (trošu) (air.)

cables of the rings (sp.gymn.)

apļu troses (sp.vingr.)

cab-over (wat.m.sp.)

motorlaiva ar vadītāja vietu laivas priekšgalā (ūd.motosp.)

cabriole (gymn.)

piesitiena lēciens (kabriola) (vingr.)

caddie master (golf)

golferu asistentu vadītājs (golfs)

caddy, caddie (Am.) (golf)

golfera asistents ( rillē ) (golfs)

cadence (cycl.)

pedalēšanas temps (bieţums) (riteņbr.)

cadence (gymn.)

kadence (soļošana ritmā) (vingr.)

cadence action (synchr.swim.)

visas grupas secīgi un vienlaicīgi izpildītas darbības
(sinhr.peld.)
kadets (sp.sp.)

cadet (sp.g.)

cadet-teacher

lēciens ar kāju maiņu priekšā un pagriezienu par 360°
(vingr.)
skolotājs praktikants (arī ārštata skolotājs vidusskolā)

cadre (bilj.)

karambola galda karkass (bilj.)

cage (discus throwing, hammer throwing)
(athl.)
cage (icehok.)

aizsargreţģis (diska, vesera mešanā) (v/a)

caged circle (athl.)

vesermešanas aplis (ar ierobeţojošo sietu) (v/a)

cager (Am.)

basketbolists (amer. Slengs)

cagoule (sail.)

ūdensnecaurlaidīga vējjaka (ar kapuci) (bur.)

cainset, pedal krank (cycl.)

pedāļa kloķis (riteņbr.)

Cajun, cajun (tramp.)
calculation error

divkāršais salto uz priekšu ar pagriezienu par 720° pirmajā
un 180° otrajā salto (Kaidţuna salto) (bat.)
kļūda (rezultāta) aprēķinos

calculation of results

rezultātu aprēķināšana

calculation of the final score

galīgā rezultāta aprēķināšana (noteikšana)

calendar games

kalendārās (plānotās) spēles

calf cramp (swim.)

apakšstilba (ikru) muskuļu krampji (peld.)

caliber, gauge (shoot.)

kalibrs (šauš.)

calibre (equest.)

zirga izmēri (zirgu sp.)

California hop (art.gymn.)
calk (equestr.)

lielā vēziena uz priekšu laikā vienlaicīga roku pārtveršana
apakštvērienā (stienis) (amer., sarunv.) (sp.vingr.)
pakava rādze (zirgu sp.)

calk (to) (equest.)

apkalt zirgu (zirgu sp.)

call (athlete)

nosaukt, izsaukt (atlētu)

call (to) a fault (sp.g.)

dot svilpes signālu par kļūdu spēlē (sp.sp.)

call (to) jury (gymn.)

sasaukt tiesnešu brigādi (uz apspriedi) (vingr.)

call (to) starters (athl.)

izsaukt uz startu (v/a)

call (to) the score

nosaukt (paziņot) rezultātu

cadet jump (gymn.)

vārti (hok.)
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call a play (sp.g.)

spēlētāju instruēšana par spēles plānu (sp.sp.)

call of the competition (gymn.)

dalībnieka uzaicināšana (sākt vingrojumu) (vingr.)

call of the competitors

iepazīstināšana ar sacensību dalībniekiem

call place (room)

dalībnieku sapulcēšanās vieta (telpa)

call room judge

tiesnesis, dalībnieku zinātājs

call sign (sail.)

izsaukšanas signāls (bur.)

call to order (to)

saukt pie kārtības

call; hailing (sail.)

uzsauciens (blakus esošai jahtai) (bur.)

callanetics (Am.)
calliper brake (cycl.)

kalanētika (vingrinājumu ar nelielu amplitūdu
daudzkārtēja atkārtošana)
bremţu loki (riteņbr.)

callipers

tausts (instruments tauku kārtas noteikšanai)

callisthenic exercises (gymn.)

brīvās kustības (vingr.)

callisthenic ground (gymn.)

brīvo kustību laukums (vingr.)

callisthenic routine (gymn.)

vispāratttīstošie (spēka) vingrojumi (vingr.)

callisthenics

fiziskie vingrinājumi fizisko spēku palielināšanai

callisthenics (gymn.)

ritmiskā vingrošana (vingr.)

call-over (gymn.)

pārbaude (izsaucot uzvārdus) (vingr.)

calm play, static games

nomierinošas (statiskas) rotaļas

calmness (equest.)

miers (mierīgums) (zirgu sp.)

calorie goal (intake)

kaloriju daudzums dienai (atkarībā no slodzes lieluma)

caman (shinty)

šintija (spēles) nūja

camanachd; iomain; shinty

šintija spēle (skotu lauka hokejs)

camber (ski.)

slēpes izliekums (slēp.)

camel racing

kamieļu skriešanās sacīkstes

camogie (sp.g.)

īru hurlings sievietēm (sp.sp.)

camp

nometne

camp chief

nometnes vadītājs

camper

nometnē (teltī) dzīvojošs; treilera mājiņa

camper van (tour.)

autofurgons dzīvošanai (ceļošana) (tūr.)

camp-fire

nometnes ugunskurs, ugunskurs

camping

kempings

camping trailer (Am.)

treileris (autopiekabe) ceļošanai

campus

augstskolas pilsētiņa (teritorija)

can (alpsk.)

stiprinājuma skrūve ar spāniem (k.slēp.)

Canadian football (sp.kind)

kanādiešu futbols (sp.veids)

Canadian pair (pair C-2) (row.)

kanoe divnieks (C-2) (air.)

Canadian single (C-1) (row.)

kanoe vieninieks (C-1) (air.)

Canadian, canoe (row.)

kanoe (laiva) (air.)

canal

kanāls

can-can; no-footed (BMX)

kankāns (kāju kustība, izpildot salto) (BMX)
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cancel

anulēšana, atsaukšana

cancel (to) a race

atcelt (anulēt) braucienu, skrējienu

cancel (to) competitions

atsaukt sacensības

candidate master

Sporta meistara kandidāts

candle (stand) (gymn.)

stāja uz skausta; sarunv.svecīte (vingr.)

candle vault (gymn.)

lēciens uz augšu atliecoties (vingr.)

cannon (gymn.)
cannon ball (sp.g.)

pietupiens uz vienas kājas, otra priekšā taisna;
sarunv.pistolīte (vingr.)
spēcīga serve („lielgabalšāviens”) (sp.sp.)

cannon shot

spēcīgs sitiens

cannon shot (sail.)

starta (lielgabala) šāviens (bur.)

cannon-ball (gymn.)

savilkšanās kamoliņā („kamoliņš”) (vingr.)

cannon-ball jump (tramp.)

lēciens (atlēciens) savelkoties (bat.)

cannon-ball to handstand (acr.)
canny

no kāriena partnera rokās savelkoties, priekšvēzienā stāja
uz rokām partnera saliektās rokās (akr.)
veikls, izmanīgs

canoe (row.)

kanoe, smailīte (laiva) (air.)

canoe polo

kanoepolo

canoe rower (row.)

kanoists, smaiļotājs (air.)

canoe, Canadian (row.)

kanoe laiva (air.)

canoeing

kanoe airēšana, smaiļošana

canoeist (paddler)

kanoists (kanoe airētājs)

canoe-kayak (row.)

kanoe airēšana un smaiļošana (air.)

canopy (parach.)

izpletņa kupols (izpl.l.)

canopy formation; canopy relative work
(parach.)
cant

figūru veidošana ar izpletņu kupoliem (izpl.l.)

cant (to)

noliekt, pagāzt (sasvērt)

canter (equest.)

viegli rikši (zirgu sp.)

canter (to) (equest.)

pārvietoties vieglā riksī (jāt rikšiem, rikšot) (zirgu sp.)

canvas (box.)

ringa brezenta grīda (bokss)

canvas (sail.)

bura (buru audums) (bur.)

canvas (tramp.)

batuta tīkls (bat.)

canyoneering (tour.)

pārgājieni kājām pa kanjoniem (tūr.)

canyoning (tour.)

nobraucieni pa kalnu upēm („krāčošana”) (tūr.)

cap

kape (inventārs jūtīgo ķermeņa daļu aizsargāšanai)

cap (blue; red; white) (w.polo)

cepurīte (zila; sarkana; balta) (ūd.polo)

cap tied under the chin (w.polo)

zem zoda sienama cepurīte (ūd.polo)

cap, abbrev.from captain

komandas kapteinis

cap, peaked-cap

cepurīte ar nagu

cap, swim(ming) cap

peldcepure (cepurīte)

capacity

jauda (spēja)

sānsvere, slīpums
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capacity (capasity), ability

prasme (māka)

caper (to)

lēkāt (no prieka)

capoeira (mart.arts.)

kapoeira (brazīliešu pašaizsardzības sistēma, deja)
(austr.c.)
apgāzties (air.)

capsize (to) (row.)
capsize

rillē (row.)

treniņš laivas apgāšanai (air.)

capture (to) (chess)

nokaut, nosist, iegūt (šahs)

car hire, car rental

autonoma, automašīnu īrēšana

car racing

autosacīkstes

carabiner (alp.)

karabīne (drošības savienotājskava) (alp.)

carambol-skittles, skittles-billiards

skandināviešu spēle ar ķegļiem uz biljarda galda

caravan (tour.)

treilera mājiņa, autofurgons (tūr.)

caravan site, caravan park

kempings treileriem

caravanning (tour.)

dzīvošana autofurgonā, treilera mājiņā (tūr.)

carbon blade (t.ten.)

viegla (oglekļa) rakete (g.ten.)

card (golf)

golfera rezultātu kartīte (golfs)

card (yellow; /red) (sp.g.)

kartīte (dzeltenā; sarkanā) (sp.sp.)

card coutions (sp.g.)

soda (pārkāpumu) kartītes (sp.sp.)

card games

kāršu spēles

careen, heel (to) (row.)

svērties uz sāniem (air.)

careening; heeling the boat (sail.)

nokantēšana; sagāšana uz sāniem (bur.)

careful, cautious

uzmanīgs (piesardzīgs)

careless execution (gymn.)

paviršs (nekārtīgs) izpildījums (vingr.)

Carminucci (art.gymn.)

carom, abbrev.from carambole billiards

no balsta priekšvēzienā pagrieziens par 360°, pārejot
balstā uz augšdelmiem; sarunv. Karminuči pagrieziens
(līdztekas) (sp.vingr.)
karombols (spēle uz biljarda galda bez kabatām)

carousel (carrousel)

karuselis

carpet (art.gymn.)

brīvo kustību paklājs (sp.vingr.)

carpeted training beam (art.gymn.)

līdzsvara baļķis ar mīkstu segumu (treniņam) (sp.vingr.)

carreau (petanque)

metiens (pa gaisu) pa pretinieka bumbiņu (petanka)

carrer (equest.)

ātra gaita (zirgu sp.)

carriage (equest.)

ekipāţa, rati (zirgu sp.)

carriage (gymn.)

stāja, izturēšanās (vingr.)

carriage exercises

vingrojumi pareizas stājas veidošanai

carriage, posture

stāja (gaita)

carriageway

brauktuve (autotransportam)

carrier lever spring (shoot.)

padevēja atspere (šauš.)

carron (sp.g.)
carry (to) off

karonspēle (ar knipi sit kauliņus uz speciāla galdiņa)
(sp.sp.)
uzvarēt (sacensībās)

carry (to) on

turpināt izpildīt vingrojumu
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carry (to) the ball (b/b)

nest (turēt) bumbu (b/b)

carrying (gymn.)

partnera (pār)nešana (vingr.)

carrying case (shoot.)

futrālis (ieroča) (šauš.)

carrying the ball (b/b)

nesta bumba (driblējot) (b/b)

carrying the ball over (w.polo)

bumbas nešana (ūd.polo)

cart (motosp.)

karts (motosp.)

carting

kartings

cartodrome

kartodroms

cartridge (shoot.)

patrona (šauš.)

cartridge box (belt) (shoot.)

patronsoma (šauš.)

cartridge case (shoot.)

patronas čaula (šauš.)

cart-way, horse-road

lauku ceļš

cartwheel (gymn.)

pārmetiens sānis (ritenis) (vingr.)

cartwheel dismount (art.gymn.)

nolēciens ar pārmetienu sānis (sp.vingr.)

cartwheel double-full off (art.gymn.)

cartwheel off (art.gymn.)

rondats un nolēciens (no baļķa) ar divkāršo salto atpakaļ,
pagrieţoties par 360° (sp.vingr.)
pārmetiens, pārmaiņus atbalstot rokas (ritenis uz priekšu)
(sp.vingr.)
nolēciens ar pārmetienu sānis (sp.vingr.)

cartwheel to handstand (art.gymn.)

ar pārmetienu sānis stāja uz rokām (sp.vingr.)

cartwheel vault (art.gymn.)

pārmetiens sānis (atbalsta lēciens) (sp.vingr.)

cartwheel with half turn (art.gymn.)
cart-whip (equest.)

pārmetiens sānis ar pagriezienu par 90° (rondats)
(sp.vingr.)
gara pātaga (zirgu sp.)

carve (to) (ski.)

izpildīt pagriezienu bez bremzēšanas (slēp.)

carving (surf.)

lieli plūstoši pagriezieni (sērf.)

carving gybe (windsurf.)

karvinga apgrieziens (dēļa) (vindsērf.)

carving skis

karvinga slēpes (abi gali paplašināti)

casco; hull (sail.)

korpus (peldlīdzekļa) (bur.)

case (carrying case) (shoot.)

ieroča maksts (šauš.)

casque, helmet

aizsargķivere, aizsargcepure

cast (ball)

metiens (bumbas)

cast (to)

mest, sviest

cast (to) to port (sail.)

mainīt kursu pa kreisi (bur.)

cast (to) to starboard (sail.)

mainīt kursu pa labi (bur.)

cast (tramp.)

lēciens (uz batuta), zaudējot kustību kontroli (bat.)

cast back hip circle (art.gymn.)

no balsta uz a/k atvēziens kārienā un priekšvēzienā
apvēziens uz z/k (sp.vingr.)
no balsta atvēzienā kāriens (sp.vingr.)

cartwheel handspring forward (art.gymn.)

cast from front support (backward into a
hang) (art.gymn.)
cast from high bar to long hang (art.gymn.)
cast front salto from high bar over low bar
(art.gymn.)
cast half turn to support (art.gymn.)

no balsta uz a/k atvēzienā kāriens (sp.vingr.)
no balsta uz a/k loka vēziens un salto uz priekšu pār z/k
(sp.vingr.)
loka vēziens ar pagriezienu par 180°, pārejot balstā
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(sp.vingr.)
cast half turn to upperarms support
(art.gymn.)
cast long (div.)

loka vēziens ar pagriezienu par 180°, pārejot balstā uz
augšdelmiem (sp.vingr.)
ilgstošs iegājiens (ieniršana) (daiļl.)

cast out to long hang (art.gymn.)

no balsta atvēziens kārienā (sp.vingr.)

cast short (div.)

īss iegājiens (ieniršana) (daiļl.)

cast straddle toe-on (art.gymn.)
cast swing (art.gymn.)

no balsta atvēziens, pārejot balstā stāvus saliecoties, kājas
ārpus rokām (sp.vingr.)
loka vēziens (sp.vingr.)

cast to handstand (art.gymn.)

no balsta atvēziens stājā uz rokām (sp.vingr.)

cast to hang from support (art.gymn.)

no balsta ar loka vēzienu pāreja kārienā (sp.vingr.)

cast to rearward swing in support (art.gymn.)

ar loka vēzienu uzvēziens balstā (sp.vingr.)

cast to rearward swing in upperarm hang
(art.gymn.)
cast to rearward swing to L-support
(art.gymn.)
cast to support and rearward swing with
straddle cut catch to forward swing
(art.gymn.)
cast to upperarm position on rails and kip to
rearward swing (art.gymn.)
cast with half turn to forward swing in
upperarm hang (art.gymn.)
cast, cast out (art.gymn.)

ar loka vēzienu uzvēziens balstā uz augšdelmiem
(sp.vingr.)
uzvēziens ar loka vēzienu priekštures balstā (sp.vingr.)

cast-catch (Am.) (art.gymn.)

loka uzvēziens balstā (līdztekas) (sp.vingr.)

casting

kastings (makšķerēšanas sporta disciplīna)

castle (chess)

tornis (šahs)

castling (chess)

rokāde (šahs)

casual

nejaušs, gadījuma rakstura

casual water (golf)

peļķe (golfs)

cat call (to)

izsvilpt (skatītāju svilpieni)

cat crawling (gymn.)

rāpošana četrrāpus (vingr.)

cat jump (gymn.)

lēciens, saliecot kājas priekšā (vingr.)

cat leap (gymn.)

palēciens uz vienas kājas, otra saliekta priekšā (palēciens,
saliecot kājas priekšā) (vingr.)
ar lēcienu kūlenis; sarunv.lidojošais kūlenis (vingr.)

cat spring (gymn.)

uzvēziens balstā un izvērstu kāju pārmetiens atpakaļ,
pārejot priekšvēzienā (sp.vingr.)
loka uzvēziens balstā uz augšdelmiem un atslēga
(atvēziens) (sp.vingr.)
loka vēziens ar pagriezienu par 180°, pārejot balstā uz
augšdelmiem (sp.vingr.)
loka vēziens, loka uzvēziens balstā (līdztekas) (sp.vingr.)

cat’s pow (sail.)

balstā uz ceļiem muguras izliekšana (ieliekšana); sarunv.”
Kūkuma uzmešana” (vingr.)
no atbalsta uz muguras atlēcienā pagrieziens par 360°;
sarunv.kaķa griešanās (bat.)
jūrnieku mezgls (bur.)

catalarc (synchr.swim.)

katalarks (sinhr.peld.)

catalarc open 180° (synchr.swim.)

katalarks, 180 atvērts pagrieziens (sinhr.peld.)
rillē
, pagrieziens (sinhr.peld.)

cat stretch (gymn.)
cat twist (tramp.)

catalina – twist (synchr.swim.)
catalina (synchr.swim.)

rillē

(sinhr.peld.)

catalina combined spin (synchr.swim.)

rillē

, kombinētā skrūve (sinhr.peld.)
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catalina continuous spin (synchr.swim.)

rillē

, nepārtrauktā skrūve (sinhr.peld.)

catalina full twist (synchr.swim.)

rillē

, pilnā skrūve (sinhr.peld.)

catalina reverse (synchr.swim.)

pretējā

rillē

(sinhr.peld.)

catalina spin up 180° (synchr.swim.)

rillē

, 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)

catalina spin up 360° (synchr.swim.)

rillē

, 360 skrūve augšup (sinhr.peld.)

catalina spinning 180° (synchr.swim.)

rillē

, 180 apgrieziens (sinhr.peld.)

catalina spinning 360° (synchr.swim.)
catalina twirl (synchr.swim.)

rillē
rillē

, 360 apgrieziens (sinhr.peld.)
, ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

catalina twist spin (synchr.swim.)

rillē

, pagrieziens – skrūve (sinhr.peld.)

catalogue of sanctions (synchr.swim.)

sankciju katalogs (sinhr.peld.)

catamaran (sail.)

katamarāns (bur.)

catapult throw, windmill throw (h/b)

bumbas metiens ar īsu, asu kustību (h/b)

catapulta (snowb.)

katapults (snovb.)

cataract (tour.)

upes krāce, ūdenskritums (tūr.)

cataraft (white waterrafting) (wwrow.)

nobraucieni pa kalnu upēm (raftings) (air.sl.)

catboat (Am.) (sail.)

vienmasta (ar vienu buru) jahta (amer.) (bur.)

catch (r.gymn., acr.)

priekšmeta (m/v) vai partnera (akr.) tveršana

catch (row.)

ūdens satvēriens (smēliena fāze) (air.)

catch (to)

tvert (ķert)

catch (to) a crab (row.)

pārāk dziļi iegremdēt airi (air.)

catch (to) the ball (sp.g.)

tvert bumbu (sp.sp.)

catch (to) the defence offguard (in disarray)
(sp.g.)
catch (to) the goalkeeper on the wrong foot
(sp.g.)
catch (to) up (athl.)

pārsteigt aizsardzību (sp.sp.)

catch a crab (row.)

kļūdains īriens (lāpstiņa ieslīd dziļi ūdenī) (air.)

catch a wave to shore (surf.)

pārvarēt vilni (sērf.)

catch and release (angl.)

noķertās zivs atlaišana (makšķ.)

catch as catch can (wrest.)

cīnīšanās tautas stilā (brīva cīkstēšanās) (cīņa)

catch of the water (swim.)

ūdens satvēriens (ar rokām) (peld.)

catch some air (ski.)

palēciens pēc paugura (slēp.)

catch throw (to) (sp.g.)

tvert metienu (bumbu) (sp.sp.)

catch, grip, hold (to) (wrest.)

satvert (aptvert) (cīņa)

catch, hold (to) an

rillē

(sp.g.)

pārsteigt vārtsargu uz balsta kājas (sp.sp.)
panākt (v/a)

turēt pretinieku (sp.sp.)

catch-as-catch-can (catch) (wrest.)

kečs (cīņas veids, kurā visi paņēmieni atļauti) (cīņa)

catcher (acr.)

partnera tvērējs (akr.)

catcher (baseb.)

ķērājs, tvērējs (beisb.)

catcher ( rillē)

ķērājs (rotaļās)

catching (ball) (sp.g.)

tveršana (bumbas) (sp.sp.)

catching (tackling) the ball

bumbas pārtveršana

catching element (gymn.)

elements ar tveršanu (rīka, partnera) (vingr.)
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catching

rillē,

rillē of catching

rotaļas (spēles) ar ķeršanu

catching glove (ice hock.)

vārtsarga tvērējcimds (hok.)

catching technique (ball)

bumbas tveršanas (satveršanas) tehnika

catching violation

kļūdaina tveršana

catching with both hands (sp.g.)

tveršana ar abām rokām (sp.sp.)

catching with one hand (sp.g.)

tveršana ar vienu roku (sp.sp.)

catchweight (wrest.)

cīņa bez svara ierobeţojumiem (cīņa)

categorize (to)

dalīt sporta klasēs (kategorijās)

category (type)

klase (tips)

category (type) of boats (row.)

laivu klase (tips) (air.)

category of complexity (gymn., tour.)

grūtības kategorija (vingr., tūr.)

caution

brīdinājums, aizrādījums (tiesneša)

caution (chui) (judo)

brīdinājums (čki) (džudo)

caution (sail.)

piesardzība (bur.)

cave (tour.)

speleologs (alu tūrists) (tūr.)

cave sport (caveing, caving)

alu tūrisms (speleosports)

cavern (tour.)

liela, dziļa ala (tūr.)

cavity back (golf)

caurumota (doba) nūjas lāpstiņa (golfs)

cavort

lēkāt, draiskoties

C-connection (C-combination) (art.gymn.)
Cease fire! (shoot.)

C grupas elementu savienojums (C-kombinācija)
(sp.vingr.)
Pārtraukt šaušanu! (Pārtraukt uguni!, Izlādēt!) (šauš.)

ceding club

klubs, kurš atdod spēlētāju

ceding parry (box.)

atvairīšana (izvairīšanās) atkāpjoties (bokss)

ceding parry (fenc.)

izvairīties (novirzoties sāņus) (pauk.)

ceiling serve (v/b)

serve, kas skar griestus (v/b)

ceiling shot (racq.b.)

sitiens griestos (raketb.)

Ceiling! (v/b)

Griesti! (pārsegums) (v/b)

celebration of a goal (sp.g.)

priecāšanās par gūtajiem vārtiem (sp.sp.)

C-element (art.gymn.)

C grupas elements (sp.vingr.)

celerity

ātrums

Celtics f/b

ķeltu f/b

center (Am.); centre

centrs (laukuma daļa vai punkts)

center circle (Am.), centre circle (sp.g.)

centra aplis (sp.sp.)

center face-off circle (icehok.)

centra iemetiena aplis (hok.)

center faceoff spot (sp.g.)

centra iemetiena punkts (sp.sp.)

center fielder (sp.g.)

centra spēlētājs (centrs) (sp.sp.)

center fire pistol (shoot.)

lielkalibra pistole (šauš.)

center hit (shoot.)

trāpījums mērķa centrā (šauš.)

center ice; neutral zone (icehok.)

neitrālā zona (laikuma) (hok.)

center line; red line (icehok.)

centra (sarkanā) līnija (hok.)
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center mark (spot) (sp.g.)

laukuma centrs (punkts) (sp.sp.)

center of gravity

smaguma centrs

center official; lead official; trail official (b/b)

vadošais tiesnesis (b/b)

center zone (sp.g.)

laukuma vidusdaļa (sp.sp.)

center, (Am.) back player (h/b)

saspēles vadītājs (h/b)

center, (Am.) left defender (h/b)

kreisais centra aizsargs (h/b)

center, (Am.) right defender (h/b)

labais centra aizsargs (h/b)

centerfield, centre, center (Am.)

laukuma vidus (vidusdaļa)

centering pass (icehok.)

uzmetiens uz vārtiem (centrējums) (hok.)

central (centre) court (ten.)

galvenais (centrālais) laukums (ten.)

central blocker (v/b)

pamatbloķētājs (vidējais bloķētājs) (v/b)

central wrestling area (wrest.)

ar apli apzīmētais cīnīšanās laukums (cīņa)

centre (center) of gravity

smaguma centrs

centre (Am.center) (sp.g.)

spēlētājs laukuma vidū (saspēles vadītājs, cēlājs) (sp.sp.)

centre (Am.center) back (sp.g.)

centra aizsargs (sp.sp.)

centre (Am.center) forward (sp.g.)

centra uzbrucējs (sp.sp.)

centre (Am.center) line (sp.g.)

viduslīnija (centra līnija) (sp.sp.)

centre (Am.center) of the court (ten.)

laukuma vidus (ten.)

centre (center) pass (sp.g.)

piespēle uz laukuma vidu (sp.sp.)

centre back (f/b)

centra aizsargs (f/b)

centre bounce; ball up (Austral.f/b)

iemetiens (atsitiens pret zemi), sākot spēli (austral.f/b)

centre breakaway (sp.g.)

ātrais uzbrukums pa laukuma vidu (sp.sp.)

centre buoy (sail.)

centrālā boja (bur.)

centre of Life Energy below the novel
(danjung) (taekw.)
centre of rotation

dzīves enerģijas centrs zem nabas (taekv.)

centre spot (f/b)

laukuma centra punkts (f/b)

centre square (Austral.f/b)

centra kvadrāts (austrāl.f/b)

centre strap (sp.g.)

tīkla vidus lente (vertikālā) (sp.sp.)

centre T (polo)

centra T atzīme (polo)

centre, center forward (sp.g.)

centra uzbrucējs (sp.sp.)

centre, center half (sp.g.)

centra pussargs (sp.sp.)

centre-board (sail.)

nolaiţamais ķīlis (bur.)

centre-board (sail.)

šverts (ķīldēlis), nolaiţamais ķīlis (bur.)

centre-board boat (sail.)

švertjahta (švertlaiva) (bur.)

centre-board box (case) (sail.)

šverta (nolaiţamā ķīļa) kaste (aka) (bur.)

centre-mark (ten.)

gala līnijas viduspunkts (centrs) (ten.)

centrifugal force

centrbēdzes spēks

centring the ball (f/b)

centrējums no malas (f/b)

century (crick.)

simts skrējienu (krik.)

ceremony

ceremonija

rotācijas centrs
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certain dismount (art.gymn.)

pārliecinošs nolēciens (sp.vingr.)

certificate of femininity (womanhood)

sieviešu dzimuma pierādījuma sertifikāts (apliecība)

certification

atestācija

cesta (pelota)

pelotas cimds (rakete) (pelota)

Chaguinian (art.gymn.)

chain

aplis ar abām kājām ar pagriezienu par 360° uz zirga
ķermeņa un roktura un nolēciens atliecoties;
sarunv.Šaginjana virpulis (sp.vingr.)
ķēde

chain drive (cycl.)

ķēdes pārnesums (riteņbr.)

chain stay (cycl.)

ķēdes spriegotājs (spriegotājmehānisms) (riteņbr.)

chain wrestling (wrest.)

rillē

savienojums (cīņa)

chaining (of movement)

kustību kompleksa sadalīšana sērijās

chainwheel, chainring (cycl.)

ķēdes zobrats (riteņbr.)

chair dip (gymn.)
chair umpire, chairman (ten.)

roku saliekšana un iztaisnošana balstā uz krēsliem
(atspiešanās uz krēsliem) (vingr.)
spēles paaugstinājuma tiesnesis (ten.)

chair-lift (tour.)

trošu pacēlājs (ar sēdekļiem) (tūr.)

chairoplane

karuselis ar iekārtiem krēsliem

chalk (art.gymn.)

magnēzija, krīta pulveris (rokām) (sp.vingr.)

chalk stand (art.gymn.)

magnēzija (krīta pulvera) trauks (sp.vingr.)

chalker (droughts)

labākā rezultāta spēlētājs (šautr.meš.)

challenge (to) for the ball

cīnīties par bumbu

Challenge Cup

Izaicinājuma kauss

challenger

pretendents (uz titulu)

chamber (row.)

kamera (gaisa) (air.)

chamber (shoot.)

patrontelpa (šauš.)

champ, abbrev.from champion

čempions (uzvarētājs)

Champion Club’s Cup

čempionu klubu kauss

champion’s belt (box., wrest.)

čempiona josta (bokss, cīņa)

champion’s ribbon

čempiona lente

Champions League

čempionu līga

championship

meistarsacīkstes (čempionāts)

championship tabulation (sp.g.)

čempionāta tabula (sp.sp.)

championship title

čempionа nosaukums (tituls)

chance for a shot (sp.g.)

sitiena (metiena) iespēja (sp.sp.)

chance games

azartspēles

change (element) (art.gymn.)

maiņa, nomainīšana, aizstāšana (elementa) (sp.vingr.)

change (to)

rillē

change (to) course
change (to)

rillē

mainīties laukumiem (groziem) (b/b)
mainīt kursu (kustības virzienu)
pārģērbties

change (to) ends (sp.g.)

mainīt laukuma puses (mainīties vārtiem) (sp.sp.)

change (to) gears (cycl.)

pārslēgt ātrumus (ātruma pārnesumu) (riteņbr.)
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change (to) pace

mainīt ātrumu

change (to) position

mainīt pozīciju (vietu)

change (to) tack (sail.)

lavierēt (bur.)

change (to) the rein (equest.)

izmainīt virzienu (zirgu sp.)

change (to) wings (sp.g.)

mainīt malas (flangus) (sp.sp.)

change beat (fenc.)

uzbrukums, paskrienot garām (pauk.)

Change ends!; Change sides! (t.ten.)

Pušu maiņa! (g.ten.)

change in direction of movements

kustību izpildes virziena maiņa

change in the rate of movement

kustības tempa maiņa

change in the rhythm of attack

uzbrukuma ritma maiņa

change of arm position (gymn.)

roku stāvokļu maiņa (vingr.)

change of bars (art.gymn.)

elementu izpilde pārmaiņus uz a/k vai z/k (sp.vingr.)

change of direction

kustības virziena maiņa

change of direction (zig-zag running exercise)

zig-zag skrējiens (vingrinājums)

change of ends (sp.g.)

laukuma pušu maiņa (sp.sp.)

change of engagement (fenc.)

savienojumu maiņa (pauk.)

change of equipment (gymn.)

inventāra (aprīkojuma) maiņa (vingr.)

change of formation (gymn.)

pārkārtošanās (ierindas) (vingr.)

change of formation (sp.g.)

vietu maiņa (izvietojumā) (sp.sp.)

change of grasp (grip)

tvēriena maiņa

change of horse (equest.)

zirgu maiņa (zirgu sp.)

change of leader

līdera maiņa

change of leg (athl., gymn.)

kājas maiņa (v/a, vingr.)

change of line (fenc.)

ieroča pozīcijas maiņa (pauk.)

change of pace (gymn.)

soļa garuma (soļošanas tempa) maiņa (vingr.)

change of players (sp.g.)

spēlētāju maiņa (sp.sp.)

change of quick dribble (sp.g.)

rillē , mainot ātrumu (tempu) (sp.sp.)

change of rhythm (gymn.)

ritma maiņa (vingr.)

change of service (v/b)

serves maiņa (v/b)

change of sides (sp.g.)

laukuma (vārtu) maiņa (sp.sp.)

change of the hold (wrest.)

satvēriena maiņa (cīņa)

change of the rein (equest.)

groţu (pievilkt vai palaist vaļīgāk) maiņa (zirgu sp.)

change on the fly (icehok.)

spēlētāju maiņa nepārtraucot spēli (hok.)

change over (in relay race)

stafetes nodošana (pieskaroties)

Change service! (v/b)

Serves maiņa! (v/b)

Change sides! (Bal-ba-kwu!) (taekw.)

Mainīt puses! (Baļ ba kvu) (taekv.)

change, exchange, substitution (h/b)

spēlētāju mainīšanās vietām ( rillē

changeable barrel (shoot.)

maināms stobrs (šauš.)

changeable load

mainīga slodze

changeover (r.gymn.)

priekšmeta nodošana, pārmešana (partnerim) (m/v)

changeover of hoops (art.gymn.)

apļu mešana (savstarpēja) (m/v)
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) (h/b)

change-over zone (relay)

stafetes maiņas zona

changeup

mainīšanās

changing ends (athl.)

celiņu (vietu) maiņa (v/a)

changing legs squat jump (gymn.)

lēciens ar saliektu kāju maiņu (vingr.)

changing of catch

(sa)tvēriena maiņa

changing of speed

ātruma maiņa

changing of the goalkeeper

vārtsarga maiņa

changing sides (ends) (sp.g.)

laukumu maiņa (sp.sp.)

chan-mage (sumo)

matu sakārtojums mezglā (sumo)

channel (bowl.)

celiņš; tekne (boul.)

chaps (rodeo)

ādas bikses (rodeo)

chapteh; jianzi; shuttlecock; featherball
(sp.g.)
character

kājbadmintons; jianzi; volāns (sp.sp.)

characteristic

raksturojums

charge

uzbrukums

charge (to)

uzbrukt; uzgrūsties

charge (to) (for) a time out (sp.g.)
charge (to) (shoot.)

pieprasīt (piešķirt) minūtes pārtraukumu (taimautu)
(sp.sp.)
pielādēt ieroci (šauš.)

charge (to) from behind (f/b)

grūst (pretinieku) no aizmugures (f/b)

charge (to) the goalkeeper (sp.g.)

uzbrukt vārtsargam (sp.sp.)

charge (to) the opponent

uzbrukt pretiniekam

charge (to) with hands (h/b)

grūst pretinieku ar rokām (h/b)

charge (to) with the shoulder (sp.g.)

grūst (pretinieku) ar plecu (sp.sp.)

charge down (rugby)

bloķēšana (nogāţot) (regb.)

charge with the hand

atgrūdiens(-šanās) ar rokām

charged time-out (sp.g.)

piešķirts minūtes pārtraukums (taimauts) (sp.sp.)

charging

uzbrukums

charging (h/b)

pretinieka bloķēšana (h/b)

charging ( rillē )

uzbrukums (pretiniekam)

charging with the ball (b/b)

pārkāpums (fauls) uzbrukumā (b/b)

chariot (equest.)

divriči (divriteņu rati) (zirgu sp.)

Charity Cup

Labdarības kauss

charity game (match)

labdarības spēle (mačs)

charm

šarms, pievilcība

charm, mascot, talisman

talismans, amulets

chart (to) (sp.g.)

rakstīt protokolu (sp.sp.)

charter (sports)

harta (sporta)

chase (cycl.)

vajāšana, pakaļdzīšanās (iedzīšanas brauciens) (riteņbr.)

chase (to)

dzīties pakaļ, vajāt (dzīt pēdas medījumam)

chase (to) an

rillē

(sp.g.)

raksturs

vajāt (cieši segt) pretinieku (sp.sp.)
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chaser (equest.)

šķēršļu pārvarēšanas zirgs (zirgu sp.)

chasers (cycl.)

braucēji iedzinēju grupā (riteņbr.)

chass step

slīdošs solis

chatter (ski.)

slēpju vibrēšana (slēp.)

chearleading team (sp.g.)

karsējkomanda (sp.sp.)

cheat

apmānīšana

cheat (to)

mānīt (apmānīt)

check

kontrole, ierobeţojums

check (chess)

pieteikt šahu (šahs)

check (guard ) (to) one’s

rillē

(sp.g.)

segt pretinieku (sp.sp.)

check (to) (chess)

pieteikt šahu (šahs)

check (to) in

reģistrēties, pieteikties

check (to) motion (gymn.)

kontrolēt kustības (izpildot vingrojumu) (vingr.)

check (to) up; check over

pārbaudīt (veselību)

check it down (row.)

bremzēt ar airiem (stūrmaņa komanda) (air.)

check line

kontrolatzīme, ierobeţojošā līnija

check mark

atzīme (zīme)

check marks (athl.)

papildu (at)zīmes ieskrējienā (v/a)

check point (orient.)

kontrolpunkts (orientieris) (orient.)

checkerboard

dambretes galdiņš (dēlītis)

checkered (chequered) flag (autosp.)

rūtains (finišēšanas) karogs (autosp.)

checkers (Am.)

dambrete, dambretes kauliņš

checking

kontrolēšana, pārvaldīšana (kustību)

checking (f/b)

spēlētāja kustības virziena maiņa (f/b)

checking (icehok.)

uzbrukums pretiniekam (bez ripas) (hok.)

checking from behind (icehok.)

grūdiens no aizmugures (hok.)

checking line (icehok.)

aizsargu virknējums (aizsardzības līnija) (hok.)

checking of players’ equipment

spēlētāju ekipējuma kontrole

checking on registrations

spēlētāju licenču kontrole

checking the twist

griešanās (pagrieziena) leņķa lieluma novērtēšana

checking to the head (icehok.)

sitiens pa galvu (hok.)

checking, guarding (sp.g.)

segšana (spēlētāja) (sp.sp.)

checkmate (chess)

šahs un mats (šahs)

checkroom (Am.)

garderobe, bagāţas glabātava

checkside kick (Austral.f/b)

grieztais sitiens (austrāl.f/b)

check-up (medic)

apskate, pārbaude (medicīniskā)

cheer (to)

uzmundrināt

cheer athletics; sheersports

sporta atbalstītāju (karsējkomandu) komandu sacensības

cheerleaders (sp.g.)

uzmundrinātāji (karsējgrupa) (sp.sp.)

chequer, chequerboard, checkerboard (Am.)

dambretes galdiņš

chequeret wise

rillē
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(pa kvadrātiem)

chess

šahs (šaha spēle)

chess blitz

zibeņšahs (ātrais šahs)

chess by correspondence

korespondentšahs

chess man

šaha figūra

Chess Olympiad

šaha olimpiāde

chess player

šahists

chess set

šaha spēles komplekts (galdiņš un figūras)

chessboard; chess-board

šaha (spēles) galdiņš

chess-clock

šaha pulkstenis

chess-man, piece

šaha figūra

chest

krūtis (krūškurvis)

chest (to) the ball (chesting) (f/b)

apstādināt (uztvert) bumbu ar krūtīm (f/b)

chest builder exercise

vingrinājums krūšu muskulatūras attīstīšanai

chest heave (Am.) (art.gymn.)

uzrāviens priekšvēzienā (amer.) (sp.vingr.)

chest pass (push pass) (b/b)

piespēle no krūtīm (b/b)

chest press

krūšu muskuļu attīstīšana (spiešana guļus)

chest protector (guard) (fenc.)

krūšsargs (krūšu aizsargs) (pauk.)

chest roll (art.gymn.)

pārvēliens uz krūtīm (no stājas uz rokām) (sp.vingr.)

chest rolling (art.gymn.)

kūlenis atpakaļ pār plecu atliecoties (sp.vingr.)

chest stand balance (art.gymn.)

stāja uz krūtīm (sp.vingr.)

chesting (f/b)

bumbas apturēšana vai piespēle ar krūtīm (f/b)

chestnut (equest.)

bērs zirgs (zirgu sp.)

chicane (motorsp.)

chief coach

šķērslis ar diviem straujiem pagriezieniem (trases posms)
(motorsp.)
soļošana pietupienā, satverot potītes; sarunv.cāļu soļošana
(vingr.)
vadošais treneris

chief delegate

delegācijas vadītājs

chief judge

galvenais (vecākais) tiesnesis

chief national coach

valsts (nacionālās) izlases galvenais treneris

chief of compilation (gymn.)

apelācijas (komisijas) vadītājs (vingr.)

chicken walk (gymn.)

chief

rillē (official judge)

galvenais tiesnesis

chief secretary (scorer)

galvenais sekretārs

chief timekeeper (athl.)

galvenais (vecākais) laika ņēmējs (hronometrists) (v/a)

child play; children game

bērnu spēle (rotaļa)

children’s competitions

sacensības bērniem

children’s junior sports school

bērnu un jauniešu sporta skola

children’s play area, children’s playground

bērnu spēļu laukums

children’s sport

bērnu sports (pa vecuma grupām)

rillē-dip (golf)

sitiens pa zemi (pirms bumbiņas) (golfs)

chilly

vēss, drēgns (par laiku)

chilly welcome

vēsa uzņemšana
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chimer, bell-ringer (athl.)

zvanītājs, zvaniķis (tiesnesis) (v/a)

chimney (alp.)

liela plaisa klintī (alp.)

chin hold (wrest.)

zoda satveršana (spiešana) (cīņa)

chin; chin raise, pull up

pievilkšanās kārienā (līdz zodam)

Chinese chess

ķīniešu šahs

Chinese get-up (gymn.)
Chinese sailing boat

piecelšanās no sēdes ar mugurām kopā, rokas sadotas
elkoņos (vingr.)
ķīniešu buru laiva (dţonka)

chinner (gymn.)

vingrotājs, kurš izpilda pievilkšanos kārienā (vingr.)

chinning bar (gymn.)

pievilkšanās stienis (kārts) (vingr.)

chin-up (gymn., weight.)

pievilkšanās (roku saliekšana un iztaisnošana) kārienā
(vingr., svarc.)

chip (f/b)
chip and roll (curl.)

augsta (tuva) piespēle (f/b)
izsist akmeni vēlamā pozīcijā (kērl.)

chip pass (f/b)

piespēle pāri aizsargam (f/b)

chip shot (f/b)

sitiens pāri vārtsargam (no neliela attāluma) (f/b)

chip-and-run (golf)

bumbiņas ripošana pēc zemskares (golfs)

chip-in (golf)

tuvs sitiens trāpot bedrītē (golfs)

chip-passing (f/b)

īsa griezta piespēle (f/b)

chipping (golf)

grīna tuvsitiens (golfs)

chips (droughts)

26 punkti vienā metienā (šautr.meš.)

chipshot (golf)

īss bumbas sitiens pa gaisu (golfs)

chirk (Am.)

ţirgts, mundrs

chirk (to) (Am.)

uzmundrināt (amer., sarunv.)

chistera, cesta (sp.g.)

pelota (sp.sp.)

chlorinate (to) (swim.)

hlorēt (peld.)

choice of ball (sp.g.)

bumbas izvēle (sp.sp.)

choice of caps (w.polo)

cepurīšu (krāsu) izvēle (ūd.polo)

choice of service (v/b)

serves izvēle (v/b)

choice of sides (ends) (sp.g.)

laukuma (puses) izvēle (sp.sp.)

choice of the

rillē

(b/b)

groza izvēle (b/b)

choke; choke hold (golf)

zems nūjas tvēriens (golfs)

choking; chokehold (judo)

ţņaugšana (džudo)

chon-mage (sumo)

matu sakārtojums mezglā (sumo)

choosing of the throw-on (h/b)

sākuma metiena izvēle (lozēšana) (h/b)

chop (sp.g.)

lejupvērsts ass sitiens (sp.sp.)

chop (to) (sp.g.)

gremdēt (sp.sp.)

chop (v/b)

gremde (v/b)

chop block (Am.f/b)

satvēriens (bloķēšana) zemāk par ceļiem (amer.f/b)

chopped service (v/b)

gremdserve (v/b)

chopper (motosp.)

motocikls ar izvirzītu priekšējo riteni un augstu stūri
(čopers) (motosp.)
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chopping strides (ice hock.)

vingrinājums, imitējot malkas ciršanu („malkas ciršana”)
(vingr.)
slidošana īsiem soļiem (hok.)

choppy water

ūdens ar ņirbu vilnīšiem

choreographical element (gymn.)

horeogrāfijas elements (vingr.)

choreography

horeogrāfija

chopping (gymn.)

rillē

(ski.)

bremzēšana ar pagriezienu (noslīdot) (slēp.)

Christmas tree (dragrac.)

starta luksofors (eglīte) (dragsac.)

Christmas tree formation; 4-3-2-1 (f/b)

spēlētāju izvietojums eglītē (4-3-2-1 ) (f/b)

chronic adaptation

ilglaicīgā (paliekošā) adaptācija

chronic injury

hroniska (pastāvīga) trauma

chronological age

hronoloģiskais (pēc dokumentiem) vecums

chronometer, stopwatch

hronometrs

chucker (droughts)

spēlētājs, kurš met nemērķējot (šautr.meš.)

chui (judo)

„juko” (sods par nopietnu pārkāpumu) (džudo)

chukkas; time periods (polo)

spēles periodi (čakas) (polo)

chula (pelota)
chukka (polo)

bumbiņas zemskare tuvu aizmugurējai sienai (čula)
(pelota)
spēles periods (polo)

chute (rapids) (tour.)

upes kritums; ātra straume (tūr.)

chute, abbrev. From parachute

izpletnis

chutist, abbrev. From parachutist

izpletņlēcējs

cibi (war dance) (rugby)

thimbi (fidţi komandas kara deja) (regb.)

cinder-path; cinder track (motosp.)

izdedţu celiņš (motosp.)

cinta (pelota)

pelotas raketes (cimda) saite (pelota)

circle

aplis

circle (arms, legs) (gymn.)

aplis (ar rokām, kājām, u.c.) (vingr.)

circle (on apparatus) (art.gymn.)

apvēziens (uz rīkiem) (sp.vingr.)

circle (to)

riņķot

circle (to) hands and feet backwards, legs
apart (art.gymn.)
circle (to) off (art.gymn.)
circle (to) the trunk (gymn.)

balstā, stāvus saliecoties, kājas ārpus rokām, apvēziens
atpakaļ (stienis) (sp.ving.)
no balsta pēc apvēziena atpakaļ nolēciens uz priekšu;
sarunv. Atrāviens (sp.vingr.)
apļot ķermeni (augšdaļu) (vingr.)

circle decrease (equest.)

apļa diametra samazināšana (zirgu sp.)

Circle form! (gymn.)

Izveidot apli! (vingr.)

circle formation (gymn.)

nostāšanās aplī (vingr.)

circle left (right) sideways with both arms
(gymn.)
circle of throws (athl.)

aplis ar rokām pa kreisi (pa labi) (vingr.)

circle relay race (athl.)

stafete pa apli (v/a)

circle travel (art.gymn.)

apļa izgājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

circle up to handstand (art.gymn.)

uzvēziens stājā uz rokām (apļi) (sp.vingr.)

mešanas aplis (v/a)

100

circle with a club (r.gymn.)

aplis ar vālīti (m/v)

circling

apļošana, apļveida kustība

circling of both legs in cross support
(art.gymn.)
circling of both legs with half turn (art.gymn.)

balstā šķērsām aplis ar abām kājām (sp.vingr.)

circling of one leg with half turn to front
leaning support (art.gymn.)
circling, round, turn (sp.g.)

no balsta tupus uz vienas kājas aplis ar otru kāju un,
pagrieţoties par 180°, pāreja balstā guļus (br.kust.)
(sp.vingr.)
tūre (aplis) (sp.sp.)

circuit (cycl.)

trases aplis (riteņbr.)

circuit exercises (gymn.)

apļa treniņa vingrinājumi (stacijā) (vingr.)

circuit race (cycl.)

sacensības apļa trasē (riteņbr.)

circuit training (session)

apļa treniņš

circular parry (fenc.)

atvairīšana ar apļveida kustību (pauk.)

circular rope skip

palēcieni pār auklu, apļojot to horizontālā plaknē

circular swing

vēziena kustība pa apli (lokveida)

circulation map (tour.)

maršruta karte (tūr.)

circumference (ball)

apkārtmērs (bumbas)

circus (dumbbell) (90 kg)

cirka svaru stienis (90kg)

cite (rugby)

oficiāls ziņojums (protests) par spēlētāja rupjību (regb.)

citius, altius, fortius

„ātrāk, augstāk, spēcīgāk”

city combined team

pilsētas izlases komanda

citybiatlon (ski.)

rollerbiatlons (slēp.)

claim (to) a penalty (sp.g.)

pieprasīt soda sitienu (sp.sp.)

claimant

pretendents

claimer (claiming race) (equestr.)

pārdodamo zirgu sacensības (zirgu sp.)

clamber up (gymn.)

uzrāpties (vingr.)

clammy hands

sasvīdušas (mitras) rokas

clamp grip (gymn.)

jauktais tvēriens (vingr.)

clap

plaukstu sasitiens (aplaudēšana)

clap (ludge)

stafetes signālplātne („pletnīte”) (kam.)

clap skates (sp.skat.)

klapslidas (ātrsl.)

clash of team colours (sp.g.)

komandu formu krāsu sakritība (sp.sp.)

clash, collision

sadursme, saskriešanās

clasp (to) the hands behind the head

rokas satvērienā aiz galvas, pirksti satverti

class

meistarības pakāpe (sporta klase)

class (row.)

laivu klase (air.)

class flag (sail.)

jahtas klases karogs (vimpelis) (bur.)

class in physical education

fiziskās audzināšanas (sporta) stunda

class of vault (art.gymn.)

atbalsta lēcienu (strukturālā) grupa (sp.vingr.)

class regulations (sail.)

klases (jahtu) noteikumi (bur.)

class regulations infringement (sail.)

klases (jahtu) noteikumu pārkāpums (bur.)

aplis ar abām kājām ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.)
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class, category

klase, kategorija

classic bow; recurve bow (arch.)

standarta (izliektais) loks (loka š.)

classic guard (box.)

boksera (klasiskā) stāja (bokss)

classic skis; classical skis (ski.)

klasiskās distanču slēpošanas slēpes (slēp.)

classical cross country (ski.)

distanču slēpošana klasiskā stilā (slēp.)

classical distance

klasiskā (standarta) distance

classical massage

klasiskā masāţa

classical play system (sp.g.)

klasiskā spēļu sistēma (sp.sp.)

classical triathlon

klasiskais triatlons

classics (cycl.)

klasika; vienas dienas sacensības (riteņbr.)

classification
classification (norm)

meistarības pakāpes noteikšana, vērtēšanas sistēma
(klasifikācija)
kvalifikācijas norma

classification of physical exercises

fizisko vingrinājumu klasifikācija (iedalījums)

classification of technique

tehnikas (tehniskā izpildījuma) klasifikācija

classification; placement

klasifikācija (rangs)

classify (to)

vērtēt (noteikt) izpildījuma meistarības pakāpi

classify (to) (ranking)

sadalīt pa vietām (noteikt vietu) turnīra tabulā

classify (to) the value (art.gymn.)

noteikt (klasificēt) elementa grūtības pakāpi (sp.vingr.)

classing (art.gymn.)

vērtējums, balles par elementa izpildi (sp.vingr.)

classing by points

vērtējums pēc punktiem

classing for style (gymn.)

vērtējums par tehnisko izpildījumu (vingr.)

clay court (ten.)

māla seguma laukums (ten.)

clay pigeon (shoot.)

māla šķīvīši (mērķis) (šauš.)

clay target (clay-pigeon) shooting

stenda (māla baloţu) šaušana

clean (swish) shot (b/b)

tīrais metiens (bez atsitiena pret vairogu) (b/b)

clean (to) the barrel (to) (shoot.)

tīrīt stobru (šauš.)

clean (weightl.)

stieņa celšana uz krūtīm (grūšanas pirmā fāze) (svarc.)

clean and jerk (weigtl.)

grūšana (svarc.)

clean and snatch (weightl.)

raušana (svarc.)

clean entry (div.)

tīrs (bez šļakatām) iegājiens (daiļl.)

clean game

godīga (tīra) spēle

clean house (curl.)

akmeņu izsišana no mājas zonas (kērl.)

clean round (equest.)

trase, veikta bez soda punktiem (zirgu sp.)

clean sheets (f/b)

nav ielaistu vārtu (f/b)

clean swings (gymn.)

tipiska (tīra) vēzienveida kustība (vingr.)

clean tackling (sp.g.)

pareiza (pēc noteikumiem) bumbas atņemšana (sp.sp.)

cleaning kit (shoot.)

tīrīšanas piederumu komplekts (šauš.)

clean-living

veselīgs dzīvesveids

clear (art.gymn.)

kustība, nepieskaroties rīkam (sp.vingr.)
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clear (hip) circle (art.gymn.)

balstā apvēziens atpakaļ nepieskaroties (sp.vingr.)

clear (to) (badm.)

atsist volānu (bumbiņu) (badm.)

clear (to) off (ball) (sp.g.)

atsist bumbu (sp.sp.)

clear (to) on the line (f/b)

atsist bumbu no vārtu līnijas (f/b)

clear (to) the (vault) horse (art.gymn.)

pārlēkt pāri zirgam (vingrošanas) (sp.vingr.)

clear (to) the ball for a corner (f/b)

pārsist bumbu gala līnijai (f/b)

clear (to) the boards (to) (b/b)

„notīrīt grozu” (savākt atlecošās bumbas) (b/b)

clear (to) the course

brīva trase (atbrīvot trasi)

clear (to) the crossbar (athl.)

pārvarēt (šķērsot) latiņu (v/a)

clear (to) the obstacle (equest.)

pārvarēt šķērsli (zirgu sp.)

clear (to) up field (f/b)

atsist bumbu laukumā (f/b)

clear ahead (sail.)

priekšā tīrs (brīvs ceļš) (bur.)

clear astern (sail.)

aizmugurē tīrs (brīvs ceļš) (bur.)

clear course

brīva trase

clear of the beam (art.gymn.)

pārvietošanās pa baļķi vienā virzienā (sp.vingr.)

clear penalty (f/b)

acīmredzams11metru soda sitiens (pārkāpums) (f/b)

clear round

brīvs ceļš (maršruts)

clear space

brīva zona (vieta)

clear straddle support, clear support in
astride (art.gymn.)
clear the zone (icehok.)

balsts priekšturē, kājas ārpus rokām (sp.vingr.)

clear victory (box, wrestl.)

izslidot no uzbrukuma zonas (lai novērstu aizmugures
stāvokli) (hok.)
tīra uzvara (bokss, cīņa)

clearance (arch.)

atstarpe (loka š.)

clearance (f/b)

sitiens (prom) no vārtiem (f/b)

clearance certificate

spēlētāja atbrīvošanas (pārejas) sertifikāts

clearing of a hurdle

barjeras pārvarēšana

clearing of the obstacle (equest.)

šķēršļa pārvarēšana (zirgu sp.)

clearing the puck (icehok.)

izsist ripu no savas aizsardzības zonas (hok.)

clear-out (b/b)

spēlētāju izvietojums vienā pusē soda metiena līnijai (b/b)

cleat stud (cycl.)

riteņbraukšanas apavu pakaviņš (skava) (riteņbr.)

cleats (golf)

kurpju dzelkšņi (golfs)

cleek (golf)

klīks (golfa nūja) (golfs)

clench one’s fist (to)

savilkt roku dūrē

clerk of the competition, competition
secretary
clever

sacensību sekretārs

clew (sail.)

buras apakšējais stūris (bur.)

clicker (arch.)
clickity click (droughts)

metieris bultas stāvokļa kontrolei (novelkot stiegru) (loka
š.)
66 punkti (šautr.meš.)

cliff

klints

cliff diving; cliff jumping

lēkšana (ūdenī) no klints

veikls, izveicīgs
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cliffsman

klinšu kāpējs (alpīnists)

climb

kāpums, pacēlums

climb (to)

rāpties (pa virvi, kārti)

climb (to) down (gymn.)

nokāpt, norāpties (vingr.)

climb (to) standing on the pedals (cycl.)

braukt (kāpienā), stāvot uz pedāļiem (riteņbr.)

climb rоре

rāpšanās virve

climb technique (gymn.)

rāpšanās pa virvi tehnika (vingr.)

climb to shoulders (acr.)

uzkāpšana (uzgājiens) uz partnera pleciem (akr.)

climber (rock climber)

alpīnists (klinšu kāpējs)

climbing frame (gymn.)

kāpelēšanas (rāpšanās) siets (rāmis)

climbing games

rotaļas ar rāpšanos

climbing irons (alp.)

alpīnistu zābaku rādzes (dzelkšņi) (alp.)

climbing pole

rāpšanās kārts

climbing school

alpīnistu (alpīnisma) nometne

climbing wall (alp.)

klinšu kāpšanas treniņsiena (alp.)

climbing with hands only (without the use of
the feet)
climbing; mountaineering

rāpšanās tikai ar roku palīdzību (bez kāju atbalsta)

clinch (box.)

klinčs (saķeršanās) (bokss)

cling (to) to one the

rillē ’s wheel (cycl.)

klinšu kāpšanas sports
pieskarties sāncenša ritenim (riteņbr.)

clinic (Am.) (gymn.)

tiesnešu, treneru un vingrotāju seminārs (vingr.)

clinker (row.)

klinkers (laivas apšuvums (air.)

clip (shoot.)

patronu aptvere (šauš.)

clip (to)

kompostrēt (biļeti)

clipping (f/b)

bloķēšana no aizmugures (f/b)

clips, toe-clips (cycl.)

pēdu stiprinājuma aptvere (riteņbr.)

clock golf

pulksteņgolfs (bedrītes izvietotas pa apli)

clockwise

pulksteņa rādītāja kustības virzienā

clockwise double leg circle (art.gymn.)

aplis ar abām kājām pulksteņa rādītāja virzienā (sp.vingr.)

clockwise movement

kustība pulksteņa rādītāja virzienā

clockwise rotation (v/b)

vietu maiņa pulksteņa rādītāja virzienā (v/b)

clog (equest.)

zirga (kāju) pineklis (zirgu sp.)

clogs (row.)

kāju atbalsta „pekas” (air.)

close (closed) season

starpsezona (bez sacensībām)

close (narrow) win (wrest.)

uzvara ar nelielu pārsvaru (cīņa)

close (range) distance (b/b)

tuvs attālums (distance) (b/b)

close (range) shot, lay-up shot, short shot (b/b)

tuvais metiens (b/b)

close column (gymn.)

slēgta kolonna (vingr.)

close fighting, infighting (box.)

tuvcīņa (bokss)

close game (result)

spēles galīgais rezultāts

close match (sp.g.)

līdzīga spēle (sp.sp.)
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close quarters (fenc.)

tuvā distance (pauk.)

close the line (fenc.)

uzbrukuma bloķēšana (pauk.)

close to the net

tuvu pie tīkla

close to the wind

pa vējam

close tuck (gymn.)

cieša savilkšanās (vingr.)

closed bridge (bilj.)

slēgtais tilts (bilj.)

closed draw (f.skat.)

slēgtā starta secības lozēšana (daiļsl.)

closed feet

rillē (moa sogi) (taekw.)

stāja ar savērstām pēdām (moa sogi) (taekv.)

closed gate (alpsk.)

slēgtie vārti (karogi viens aiz otra) (k.slēp.)

closed pike (art.gymn.)

ciešs (slēgts) saliekts stāvoklis (sp.vingr.)

closed racket (ten.)

nosegta (ar sitējvirsmu pret zemi) rakete (ten.)

closely guarded player (sp.g.)
closing ceremony (competitions)

tuvākais sedzamais spēlētājs (tuvākais, kuru jāsedz)
(sp.sp.)
sacensību slēgšanas ceremonija

closing ceremony of the Olympic Games

olimpisko spēļu slēgšanas ceremonija

closing date (deadline) for entries

pieteikuma iesniegšanas beigu termiņš (pēdējā diena)

closing of entries
cloud

pieteikumu (pieteikšanās) pieņemšanas pārtraukšana
(termiņš)
mākonis

clout (to)

spēcīgi sist (gāzt)

club

klubs

club (r.gymn.)

vālīte (m/v)

club competition

klubu (komandu) sacensības

club face (golf)

nūjas lāpstiņas seja (sitējvirsma) (golfs)

club law

kluba nolikums (statūti)

club of children and teenagers

bērnu un jaunatnes klubs

club of health

veselības klubs

club of restricted membership

slēgtais sporta klubs (noteiktiem biedriem)

club pennant

kluba vimpelis

club professional (golf)

kluba darbinieks (treneris) (golfs)

clubhead (golf)

nūjas lāpstiņa (golfs)

clubhouse (golf)

kluba ēka (māja) (golfs)

clubmate (clubman)

kluba biedrs

clumpsy; awkward

neveikls, neizveicīgs

clumpy

smags un neveikls

clutch (Am.) (sp.g.)

izšķirošs (grūts) spēles moments (sp.sp.)

coach (to)

trenēt

coach and four (equest.)

četrjūgs (zirgu sp.)

coach designates the five starting players (b/b)

treneris protokolā atzīmē sākuma piecnieku (b/b)

coach list (icehok.)

tiesnešu brigādes sastāvs (hok.)

coach signs the score sheet

treneris paraksta protokolu

coach, trainer

treneris
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coach-box (equest.)

buka (zirgu sp.)

coaches’ box (f/b)

treneru nojume (zona) (f/b)

coaches’ council

treneru padome

coachfellow (equest.)

viens no divjūga zirgiem (zirgu sp.)

coaching

trenēšana (process)

Coaching Ethics Code

trenēšanas (trenera) ētikas kodekss

coaching from the touchlines (f/b)

trenera norādījumi, stāvot pie līnijas (f/b)

coachman (equest.)

kučieris (zirgu sp.)

coaming (sail.)

kokpita (lūkas) apmale (bur.)

coast to coast (b/b)

visa laukuma garumā (b/b)

coast warning (sail.)

vētras signāls (bur.)

coast, shore

krasts, piekraste

coastal boat

piekrastes laiva (jolla)

coastal rowing (row.)

airēšanas sacīkstes piekrastes ūdeņos (air.)

coat colour (equest.)

zirga krāsa (zirgu sp.)

coating , cover

klājums (pārklājs)

cochonnet (bowl.)

metamā bumba (boul.)

cochonnet (piglet) (pentaque)

mērķbumba („sivēns”) (petanka)

cock (to) (golf)

atvēzēties sitienam (golfs)

cock feather (arch.)

bultas ierievis (loka š.)

cock fight

gaiļu cīņa

cock pit (autosp.)

kabīne (sacīkšu automobiļa) (autosp.)

cockpit

gaiļu cīņas vieta

cockpit (sail.)

kokpits (klāja padziļinājums) (bur.)

cocktailed (equest.)

ar apgrieztu asti (zirgu sp.)

code (sport)

noteikumi (sporta veida)

Code of Sports Ethic

Sporta ētikas kodekss

code of sports-related arbitration (Charter)

noteikumi (Harta) pielaišanai sacensībām

co-driver, codriver (autosp.)

maiņas stūrmanis (autosp.)

cody, backward somersault from the front
(tramp.)
coefficient (degree) of air resistance

salto atpakaļ no vēdera (Kodi salto) (bat.)

coefficient of breathing

elpošanas koeficients

coefficient of difficulty (div., gymn.)

grūtības (sareţģītības) koeficients (daiļl., vingr.)

coefficient system of scoring

vērtēšanas koeficientu sistēma

coercion, force

fiziska iedarbība (ietekmēšana)

cognition, knowledge

izzināšana, zināšanas

cognitive sports activities

izzinošā (kognitīvā) sporta darbība

cohesive

saistīts

coil of rope (sail.)

virves ritulis (bur.)

coil spring (tramp.)

spirālveida atspere (bat.)

gaisa pretestības koeficients
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coin

monēta (naudas gabals)

coincidental (sp.g.)

abpusējs pārkāpums (noraidījums) (sp.sp.)

col (tour.)

kalnu pārejas (tūr.)

cold therapy, ice therapy

aukstuma terapija

cold water immersion (row.)

ilgstoša auksta ūdens iedarbība (peld.)

coliseum (Am.)

stadions

collapsing defense; collapsing man-to-man
defence (b/b)
collar, klemring (row.)

aizsardzība „cilvēks-cilvēku”, palīdzot segt centru (b/b)

collect (to)

sapulcēt, sapulcināt

collected canter (equest.)

saskaņoti, viegli rikši (galopa soļi) (zirgu sp.)

collected trot (equest.)

saskaņoti rikši (zirgu sp.)

collection (equest.)

koncentrēšanās (zirgu sp.)

collective aims (team)

kopēji mērķi (komandas)

collective screen (b/b)

kolektīvais aizsegs (b/b)

College Game Day

koledţas sporta (spēļu) diena

college, board

kolēģija (padome)

collide (to); come into collision (to)

sagrūsties

collision

saduršanās, sadursme

collision (athl.)

saskriešanās (v/a)

colophony powder (weightl.)

kolofonija pulveris (svarc.)

colour of the floats (swim.)

pludiņu krāsa (peld.)

colours (playing uniform) (sp.g.)

spēlētāju tērpa krāsas (sp.sp.)

colt (equest.)

kumeļš (zirgs līdz 4 gadiem) (zirgu sp.)

column of files (gymn.)

kolonnā pa divi (vingr.)

comb

viļņa mugura, krēpes

combat (to)

cīnīties

combat sport

sporta divcīņas

combination (box.)

sitienu sērija (bokss)

combination (combined, mixed) defence
(sp.g.)
combination (gymnastics)

jauktā aizsardzība (sp.sp.)

combination (motosp.)

motocikls ar blakusvāģi (motosp.)

combination ability

koordinācijas spēja (kustību)

combination fault (art.gymn.)

kļūda kombinācijas veidošanā (sp.vingr.)

combination of holds (wrest.)

paņēmienu (satvērienu) kombinācija (cīņa)

combination paddle (t.ten.)

rakete ar atšķirīgām virsmām (g.ten.)

combination play (sp.g.)

kombinācijām bagāta spēle (sp.sp.)

combination spin (f.skat.)

kombinētā griešanās (daiļsl.)

combined cross strangle (kata-juji-jime) (judo)

ţņaugšana, krustojot apakšdelmus (kata-džudži-džime)
(džudo)
kombinētā (jauktā) aizsardzība

combined defence

aira gredzens (air.)

kombinācija (vingrošanas)
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combined event

sporta daudzcīņas veids

combined events pure (art.gymn.)

pilna (standarta) vingrošanas daudzcīņa (sp.vingr.)

combined marking (f/b)

kombinēta (jaukta) aizsardzība (f/b)

combined massage

kombinētā masāţa

combined physical education lesson

kompleksā fiziskās audzināšanas (sporta) stunda

combined positions (div.)

kombinēts (jauktiem stāvokļiem) lēciens (daiļl.)

combined pursuit (ski.)

kombinētās iedzīšanas sacensības (slēp.)

combined results

rezultāts daudzcīņā

combined team (sp.g.)

apvienotā komanda (sp.sp.)

come (to) alongside (sail.)

braukt līdzās, blakus (bur.)

come (to) clear (get free) (sp.g.)

atsegties (sp.sp.)

come (to) forward (row.)

izvirzīties priekšā (air.)

come (to) out of the goal (goalkeeper) (sp.g.)

iziet no vārtiem (par vārtsargu) (sp.sp.)

come (to) out of the pike (acr.)

atvērties (iztaisnoties) pēc saliekta stāvokļa (akr.)

come (to) to the wind (sail.)

iet vairāk pie vēja; griezt uz vēja pusi (bur.)

come in

finišs, finišēšana

come out point (moment) (div., gymn.)
come-and-go

atvēršanās (iztaisnošanās pēc savilkta stāvokļa) punkts
(daiļl., vingr.)
kustība atpakaļ un uz priekšu

comfortable in the air (player) (f/b)

labi ar galvu spēlējošs spēlētājs (f/b)

command style (coaching)

autokratīvais trenēšanas stils

command the blade (fenc.)

pretinieka ieroča satveršana (aizliegta darbība) (pauk.)

command, order, instruction (gymn.)

ierindas mācības komanda (vingr.)

commemorative medals

piemiņas (jubilejas) medaļas

commencement of competition

sacensību sākums

comment; commentary

komentārs (izteikums, atsauksme)

commentary box

komentētāja kabīne

commentator (sports)

komentētājs (sporta)

commercial sports club

komerciāls sporta klubs

commissar of the competition (sp.g.)

sacensību (spēles) komisārs (sp.sp.)

Commission for the International Olympic
Academy and Olympic Education
Commission for the Olympic Movement

Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas un olimpisma
(olimpiskās izglītības) komisija
Olimpiskās kustības komisija

Commission of International Olympic
Committee (IOC)
Commission of New Sources of Financing

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) komisija

commission of refereeing and judging

tiesnešu kolēģija (komisija)

commissioner (sp.g.)

spēles komisārs (sp.sp.)

commit (to) a fault

kļūdīties (pieļaut kļūdu)

commit (to) a foul (sp.g.)

izdarīt pārkāpumu (izpelnīties piezīmi, faulu) (sp.sp.)

commit (to) a violation

pārkāpt noteikumus

committee man

komisijas loceklis

Jauna finansējuma avotu piesaistes komisija
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Commonwealth Games

sadraudzības valstu spēles

communication

sazināšanās (komunikācija)

communicative skills

komunikatīvās spējas

compact bunch (cycl.)

kompakta (blīva, cieša) grupa (riteņbr.)

company sport

strādājošo sports, sports darba vietā

comparison

salīdzināšana

comparison of stopwatches (athl.)

hronometru salīdzināšana (v/a)

compass

apkārtmērs, diapazons, robeţa, apjoms

compass (orient., tour.)

kompass (orient., tūr.)

compass rose (orient.)

kompasa roze (orient.)

compensation

kompensācija

compensation of value parts (art.gymn.)

vērtēto elementu kompensācija (sp.vingr.)

compensation time for game stoppages (sp.g.)

kompensācijas laiks par spēles pārtraukumiem (sp.sp.)

compensator (shoot.)

kompensators (šauš.)

compensatory exercises

kompensācijas vingrinājumi

compensatory movement (art.gymn.)

kompensējoša (papildu) kustība

compete (to)

sacensties (konkurēt)

competence

kompetence, spējas

competition

sacensība, sacīkstes, konkurence, konkurss

competition – qualifications

kvalifikācijas sacensības

competition day

sacensību diena

competition director

sacensību direktors

competition entry fee

sacensību dalības (pieteikšanās) maksa

competition experience

sacensību pieredze (stāţs)

competition II – all around
competition III – apparatus

rillē (art.gymn.)
rillē (art.gymn.)

sacensības № 2 – daudzcīņas fināls (sp.vingr.)
sacensības № 3 – fināls uz atsevišķiem rīkiem (sp.vingr.)

competition leader

sacensību līderis

competition load

sacensību slodze

competition method

sacensību metode

competition of the strong (mightiest) men

spēkavīru sacensības

competition officials

sacensību oficiālās personas

competition order (pattern)

sacensību norises sistēma (kārtība)

competition platform (judo)

sacensību paaugstinājums (džudo)

competition programme

sacensību programma

competition regime

sacensību reţīms

competition regulation

sacensību nolikums

competition rules

sacensību noteikumi

competition ruts (freest.)

sacensību dalībnieku atstātas grambas trasē (frīst.)

competition

rillē

sacensību programma (grafiks)

competition season

sacensību sezona

competition site (venue)

sacensību norises vieta
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competition system

sacensību sistēma

competition training

sagatavošanās sacensībām

competition, contest, match

spēle, mačs, tikšanās

competitional period

sacensību periods

competitioner

sacensību (sacīkšu) dalībnieks

competitior’s own weight

sacensību dalībnieka (sportista) svars

competitive

konkurējošs; konkurētspējīgs

competitive activities

sacensību darbība

competitive exercises

sacensību vingrinājumi

competitive games

sacensību spēles (kustību rotaļas)

competitive mesocycle

sacensību mezocikls

competitive order (gymn.)

startēšanas kārtas (vingrošanas secības) numurs (vingr.)

competitive rowing

sporta airēšana

competitive season

sacensību sezona

competitive sport

sacensību (rezultātu) sports

competitive stress

sacensību stress (pirmsstarta stāvoklis)

competitive training session

treniņsacensības

competitiveness

sacensību gars (vēlme sacensties)

competitor

sacensību dalībnieks (sportists)

competitor throwing, attacker (tori) (judo)

uzbrucējs, paņēmiena izpildītājs (tori) (džudo)

competitor thrown (uke) (judo)

aizsargājošais no pretinieka paņēmiena (uke) (džudo)

competitor, contender, contestant, participant

sacensību (sacīkšu) dalībnieks

competitor’s card

sacensību dalībnieka kartīte

competitor’s dress

sacensību apģērbs (tērps)

competitor’s parade

dalībnieku parāde

competitor’s uniform

sacensību dalībnieka formas tērps (parādes forma)

competitor’s room (box.)

sacensību dalībnieku telpa (bokss)

competitors’ compound

sacensību dalībnieku nometne

compilation centre

sekretariāts (birojs)

compilation sheet

rezultātu protokols

complacency

pašapmierinātība, bezrūpība

complaint, protest

protests (sūdzība)

complementary tricks

papildu darbības

complete (to) (sign) contract

noslēgt (parakstīt) kontraktu

complete (to) the distance (swim.)

nopeldēt (veikt, pabeigt) distanci (peld.)

complete course (round) (arch.)

pilna kārta (posms) (loka š.)

complete extension of the legs (weightl.)

pilnīgi iztaisnotas kājas (svarc.)

complete hold (wrest.)

pilnvērtīgs (ieskaitīts) paņēmiens (cīņa)

complete pass, completion (Am.f/b)

veiksmīgi notverta piespēle (amer.f/b)

complete team (sp.g.)

komanda pilnā sastāvā (sp.sp.)

complete win (ippon gachi) (judo)

tīra uzvara (ippon) (džudo)
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completed block (v/b)

pabeigts bloks (v/b)

complex competition

kompleksās sacensības

complex direction of load

kompleksa slodzes virzība

complex method

kompleksā metode

complex of physical exercises

fizisko vingrinājumu (vingrojumu) komplekss

complex of tests

testu komplekss

complex performance

sareţģīts (tehniski) izpildījums

complicated service (v/b)

tehniski sareţģīta serve (v/b)

complimentary ticket

ielūgums (goda karte)

composed attack (sp.g.)

apvienots (noturošs) uzbrukums (sp.sp.)

composition

sastāvs, struktūra

composition jury (gymn.)

kompozīcijas ţūrija (vingr.)

composition mark (gymn.)

atzīme par kompozīciju (vingr.)

composition mistake (gymn.)

kļūda kompozīcijā (struktūrā) (vingr.)

composition of physical exercises

fizisko vingrojumu kompozīcija (sastādīšana)

composition of team

komandas sastāvs

composition of the exercise (gymn.)

vingrojuma (kombinācijas) kompozīcija (vingr.)

composition penalization (gymn.)
compound (to) (chess)

sods (vērtējuma samazinājums) par kļūdu kompozīcijā
(vingr.)
sareţģīt stāvokli (šahs)

compound (to) bow (arch.)

piešaut loku (loka š.)

compound bow (arch.)

loks ar trīšu sistēmu (bultas atvilkšanai) (loka š.)

compound win (sogo-gachi) (judo)

sareţģīta uzvara (sogo gaši) (džudo)

comprehension

saprašana (izpratne)

compulsory course (equest.)

pamatmaršruts (bāzes maršruts) (zirgu sp.)

compulsory dance

obligātā deja

compulsory dive (div.)

obligātais lēciens (daiļl.)

compulsory element (art.gymn.)

obligātais elements (sp.vingr.)

compulsory exercise (art.gymn.)

obligātās (klasifikācijas) programmas vingrojumi
(sp.vingr.)
obligātā figūra (elements) (daiļsl.)

compulsory

rillē (f.skat.)

compulsory passage (equest.)

obligātā pasāţa (pārvietošanās sānis) (zirgu sp.)

compulsory substitution (sp.skat.)

obligāta maiņa (mainīšanās) (ātrsl.)

compulsory training (luge)

oficiālie treniņbraucieni (kam.)

computer-based world tennis players
classification
con (to) (row.)

pasaules tenisa spēlētāju datorizēta klasifikācija

concave (row.)

ieliekts (air.)

concede (to)

piekāpties (zaudēt)

concede (to) a goal (sp.g.)

zaudēt (ielaist) vārtus (sp.sp.)

concluding part of the training session

treniņa (stundas) nobeiguma daļa

conclusion

vingrojuma galīgā atzīme (rezultāts) (vingr.)

rill exercise (gymn.)

dot komandu stūrmanim (stūrēt laivu) (air.)
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concrete defence (f/b)

cieša, pilnīga, vispārēja (totāla) aizsardzība (f/b)

concrete track (cycl.)

betona treks (riteņbr.)

concussion

smadzeņu satricinājums

condition

sagatavotība; gatavība; kondīcija

condition (to)

uzlabot fizisko sagatavotību (kondīciju)

condition athletics

atlētiskā sagatavotība

condition country race

fiziskās sagatavotības kross

condition of the ground (f/b)

laukuma stāvoklis (atbilstība) (f/b)

condition training sessions

fiziskās sagatavotības nodarbības

conditional disqualification

nosacīta diskvalifikācija

conditional reflexes of movement

kustību nosacījuma refleksi

conditioning

norūdīšanās

conditioning (physical)

fiziskā sagatavotība

conditions of sports training

treniņa apstākļi

conditions race (equest.)

demonstrējuma sacensības (zirgu sp.)

conduct

uzvešanās; vadīšana

conduct of the bout (wrest., box)

cīņas vadīšana (cīņa, bokss)

conduct of the coach

trenera uzvedība (darbība, uzvešanās)

cone of

norobeţot ar konusiem trasi

cones (equest.)
Confederation Cup (f/b)

konusi (ar bumbiņām uz tiem) trases ierobeţošanai (zirgu
sp.)
Konfederācijas kauss (f/b)

confidence

uzticēšanās, paļāvība, pārliecība

configuration

konfigurācija (apveids)

confirmation

apstiprinājums (apstiprināšana)

conflict between individuals

konflikts (nesaskaņa) starp cilvēkiem

conformity to standards

atbilstība standartiem

conical sight (arch.)

koniskais vizieris (loka š.)

connecting movement (gymn.)

savienotājelements (vingr.)

connection (gymn.)

savienojums (elementu) (vingr.)

connections (equest.)

klientūra (piem., zirga

connoisseur, expert (sports)

lietpratējs, eksperts (sportā)

conqueror

uzvarētājs (izšķiroša spēle)

consciousness

apziņa (apzināšanās)

consecutive contacts

pieskārienu secība

considerable increasing of the weight

ievērojams svara palielinājums

considerably damaged yacht (sail.)

stipri (būtiski) bojāta jahta (bur.)

consistent planning

secīga (saskanīga) plānošana

consolation competition (race) (equest.)
consolation goal

gandarījuma (mierinājuma) rillē
skrējiens) (zirgu sp.)
mierinājuma (prestiţa) vārti

consolation match (sp.g.)

gandarījuma spēle (par 3.vietu) (sp.sp.)
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rillē

un treneris) (zirgu sp.)

(brauciens,

consolation prize

veicināšanas balva

consolation run

gandarījuma skrējiens

consolidated information

apkopotā (apvienotā) informācija

conspicuous mistake (art.gymn.)

skaidri redzama kļūda (sp.vingr.)

constant resistance exercise

nemainīgas pretestības vingrinājumi

constant weight

nemainīgs svars

constitution

ķermeņa uzbūve

constitutional type of the athlete

sportista ķermeņa uzbūves tips

construction of the hull (sail.)

korpusa (laivas, jahtas) konstrukcija (bur.)

constructive abilities, projection skills

radošās spējas

contact

saskare, pieskaršanās

contact sport

sporta veidi ar sāncenšu kontaktu (saskari)

contact with the ball

saskare (kontakts) ar bumbu

contact with the bed (tramp.)

saskare ar tīklu (bat.)

contact with the ground (athl.)

saskare ar zemi (sporta soļošanā) (v/a)

contact with the net (v/b)

saskare ar tīklu (v/b)

container for the draw (equest.)

lozēšanas trauks (zirgu sp.)

contemporaneous (movement) (gymn.)

mūsdienu, vienlaicīga (par kustību) (vingr.)

contemporize (exercise)

sinhronizēt kustības

contender

sāncensis (sacīkstēs)

content of the exercise

vingrojuma saturs (sastāvs)

content of the game

spēles saturs

contentious (penalty)

strīdīgs (par pārkāpumu)

contest (event, competition)

sacensība (sacenšanās)

contest (shiai) (judo)

cīņa (cīnīšanās) (shiai) (džudo)

contest (wrestling) area (wrest.)

paklāja cīnīšanās (darba) zona (cīņa)

contest arena

sacensību vieta (arēna, zāle)

contest day

sacensību (cīņas) diena

contest microcycle

sacensību mikrocikls

contest rules

sacensību (cīņas) noteikumi

contestant

sāncensis (konkurents), sacīkšu dalībnieks, pretinieks

continental (zone) championship

kontinentālie (zonu) čempionāti

continuation of the bout (wrest.)

cīņas ilgums (laiks) (cīņa)

continuation stroke (crocq.)

turpinājumsitiens (papildsitiens) (krok.)

Continue! (wrest.)

Turpināt! (cīņa)

continuity offence (shuffle)

daudzpakāpju uzbrukums

continuity theory

pārmantojamības (nepārtrauktības) teorija

continuous (movement) (gymn.)

nepārtraukta (vienlaidu) kustība (vingr.)

continuous load

pastāvīga (ilgstoša) slodze

continuous method

nepārtrauktā metode

continuous movement (weightl.)

nepārtraukta kustība (svarc.)
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continuous run

vienmērīgs (nepārtraukts) skrējiens (skriešana)

continuous spin (div.)

nepārtraukta griešanās (vismaz 7200) kustība (daiļl.)

continuous training method

nepārtrauktā trenēšanās metode (izturības treniņš)

continuous/integral method

veselā (integrālā) metode

contour line (map)

augstumlīkne (kartes)

contract player (sp.g.)

līgumspēlētājs (viesspēlētājs) (sp.sp.)

contra-rotating, counterrotation (gymn.)

rotācija pretējā virzienā (vingr.)

control (low) dribble (b/b)

zemais

control (to) a horse (equest.)

pārvaldīt (vadīt) zirgu (zirgu sp.)

control (wrest.)

cīkstonis dominējošā stāvoklī (cīņa)

control bar (h.glid.)

stūre; stūrstienis (deltapl.)

control camp

pārbaudes nometne

control competition

pārbaudes sacensības

control dribble (b/b)

dribla kontrole (vadība) (b/b)

control equipment (apparatus)

kontroliekārtas (kontrolierīces)

control mark

kontrolatzīme

control match

pārbaudes spēle

control measurement

kontrolmērījums

control method

kontroles metode

control of adjustment of the starting blocks

starta paliktņu novietojuma pārbaude, regulēšana

control of the ball (sp.g.)

bumbas pārvaldīšana (sp.sp.)

control of the pedagogical process

pedagoģiskā procesa vadība (kontrole)

control series

izmēģinājuma sērijas

control shot (golf)

izmēģinājuma sitiens (golfs)

control temperature (luge)

pieļaujamā slieču temperatūra (kam.)

control training session

kontroles treniņnodarbības

control weigh in (weightl.)

kontrolsvēršana (svarc.)

control weighing-in (athl., gymn.)

rīka svara kontrole (v/a, vingr.)

control/qualifying heat

kvalifikācijas (kontroles) brauciens

control/test exercises

kontrolvingrinājumi

controlled break (offence) (b/b)

ilgstošs uzbrukums (b/b)

controller

dalībnieku zinātājs (tiesnesis)

controller of the race (cycl.)

sacensību (trases) direktors (riteņbr.)

control-point (orient.)

kontrolpunkts (orient.)

convalescence

atveseļošanās pēc traumas

conventions of fencing (fenc.)

cīņas noteikumi (nosacījumi) (pauk.)

conversion (rugby)
convert (to) (sp.g.)

konversija (precīzi izpildīts sitiens, kas piešķirts pēc
piezemējuma) (regb.)
realizēt (gūt punktus) (sp.sp.)

convert (to) a penalty (sp.g.)

realizēt soda sitienu (metienu) (sp.sp.)

converted (successful) shot (b/b)

sekmīgs metiens (trāpījums) (b/b)
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rillē

(b/b)

cool down (to); cooling-down

atsildīšanās (organisma normalizēšana) pēc slodzes

cooper shell (shoot.)

kapara (patron) čaula (šauš.)

Cooper’s test

Kupera tests

cooperation, collaboration (sp.g.)

spēlētāju sadarbība (sp.sp.)

coordinated

koordinēts; saskaņots

coordination

koordinācija

coordination abilities

koordinācijas spējas

coordination endurance

koordinācijas izturība

coordination exercises

koordinācijas vingrinājumi (vingrojumi)

coordination load

koordinācijas (rakstura) slodze

cop (orient.)

kalna virsotne (orient.)

cope (with)

mēroties spēkiem

cord

aukla, virve, saite

cord grip (athl.)

auklas aptinums (šķēpa) (v/a)

cordination of movements

kustību koordinācija

cordodrome (equest.)

vieta zirga vadāšanai (zirgu sp.)

cords (b/b)

groza tīkliņš (b/b)

corduroy (plank) road (Am.)

baļķu (no baļķiem) ceļš

cork (of the ball) (golf)

bumbiņas korķa daļa (golfs)

cork tip of the shuttlecock (badm.)

volāna pamatne (bāze) (badm.)

corn (ski.)

graudains sniegs (slēp.)

corner (motosp.)

līkums, virāţa (trases) (motosp.)

corner (box.)

stūris (ringa) (bokss)

corner arc (f/b)

stūra sektora loks (f/b)

corner area (quadrant) (f/b)

stūra (sitiena) sektors (f/b)

corner back (Am. f/b)

stūra aizsargs (amer. f/b)

corner count (f/b)

stūra sitienu skaits (f/b)

corner flag (f/b)

stūra karogs (f/b)

corner forward (sp.g.)

stūra uzbrucējs (sp.sp.)

corner hit (long corner) (hock.)

stūra sitiens (no gala līnijas) (l.hok.)

corner judge (marshall)

virāţas tiesnesis

corner of the mat (wrest.)

paklāja stūris (cīņa)

corner pad (box.)

ringa stūra (staba) aizsargpolsterējums (bokss)

corner peg (post) (f/b)

stūra karoga kāts (f/b)

corner post (box.)

ringa stūra stabs (bokss)

corner quadrant (area) (f/b)

stūra (sitiena) sektors (f/b)

corner shot (b/b)

metiens no stūra (b/b)

corner shot (sp.g.)

metiens no stūra (sp.sp.)

corner throw (sp.g.)

stūra iemetiens (sp.sp.)

corner; corner kick (flag-kick) (f/b)

stūris (stūra sitiens) (f/b)

cornering (motosp.)

līkuma izbraukšana (sasverot motociklu) (motosp.)
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cornering stability

stabilitāte virāţās

cornerman (box.)

sekundants (bokss)

cornerman (box., wrest.)

sportistus apkalpojošās personas (bokss, cīņa)

cornice (alp.)

dzega; karnīze; apledojums (alp.)

corporal (corporeal)

miesas-; ķermeņa-

corps a corps (body to body) (fenc.)

ķermeņu kontakts (pauk.)

correct body position

pareiza ķermeņa poza

correct formation (v/b)

pareizs (spēlētāju) izvietojums (v/b)

correct movement (weightl.)

pareizi izpildīta kustība (raušana, grūšana) (svarc.)

correct play

korekta (bez pārkāpumiem) spēle

correct rotation (v/b)

pareiza vietu maiņa (v/b)

corrective exercises

koriģējošie vingrinājumi (vingrojumi)

corrective gymnastics

koriģējošā vingrošana

correctness

korektums

correlation studies

korelācijas analīze

correspondence

atbilstība

correspondent

korespondents

cosch

runga, nūja, steks (kā ierocis)

costume of the lifter (weightl.)

svarcēlāja tērps (svarc.)

Council of the Olympic Order

Olimpiskā ordeņa padome

counselling

padoma (ieteikuma) sniegšana

count (bowl.)

nogāzto ķegļu skaits (pirmā metienā) (boul.)

count (point) (bilj.)

sitiens; punkts (karambolā) (bilj.)

count (to) out (box.)

paziņot nokautu (noskaitīt) (bokss)

count (to); take the count (box.)

skaitīt (sākt skaitīt) (bokss)

count lamps (fenc.)

dūrienu (cirtienu) skaitītājs (pauk.)

count of eight (ten) (box.)

skaitīt(-šana) līdz astoņi (desmit) (bokss)

countback (sp.g.)
countdown

uzvarētāja noteikšanas metode pēc pēdējā labākā rezultāta
(sp.sp.)
laika skaitīšana atpakaļ (sekunţu)

counted arrows (arch.)

ieskaites (ieskaitītas) bultas (loka š.)

counter

pretsitiens

counter (b. G.)

metamais kauliņš (g.sp.)

counter (equest.)

skausts (zirga) (zirgu sp.)

counter attack (sp.g.)

pretuzbrukums (sp.sp.)

counter comand (gymn.)

pavēles (rīkojuma) atsaukums (vingr.)

counter hold (wrest.)

pretpaņēmiens; kontrpaņēmiens (cīņa)

counter throw (judo)

atbildes metiens; kontr-metiens (džudo)

counter with parring (box.)

pretsitiens atsitot (bokss)

counter with slipping (box.)

pretsitiens noliecoties (bokss)

counter-attack; counter-offensive

pretuzbrukums (kontruzbrukums)
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counter-blow, counterstroke (box.)

pretsitiens (kontrsitiens) (bokss)

countercheck (box.)

pretsitiens (bokss)

counterclockwise (Am.) (anti-clockwise)

pretēji pulksteņa rādītāja virzienam

counter-drive (t.ten.)

uzbrukuma pretsitiens (g.ten.)

counter-measure

pretpasākumi

counter-movement

pretkustība

counter-plan

pretplāns

counter-riposte (fenc.)

atbildes dūriens (kontrriposts) (pauk.)

counter-sixte (fenc.)

trāpījums sestajā zonā (pauk.)

counting off (h/b)

katra pretspēlētāja nosegšana (h/b)

counting out (box.)

tiesneša skaitīšana līdz 10 (bokss)

country side (rural) tourism

lauku tūrisms

countryside

lauki; apvidus

coup

veikls (veiksmīgs gājiens)

coupe (autosp.)

divvietīgs automobilis (autosp.)

coupe (cut-over) (fenc.)

veiksmīgs (noslēdzošais) dūriens (pauk.)

coupe double (fenc.)

atkārtots uzbrukums (pauk.)

couple (gymn.)

pāris (partneris) (vingr.)

coupling (gymn.)

sadalīšana pāros (vingr.)

courage, bravery, baldness

drosme

courageous, brave, bold

drosmīgs

courbette (equest.)
course

kurbete (zirga atkārtoti palēcieni uz pakaļkājām) (zirgu
sp.)
kārtība (virziens, kurss), ceļš, skrejceļš, trase

course (equest.)

maršruts (distance), trase (zirgu sp.)

course (sail.)

taisnā (apakšējā) bura (bur.)

course area (sail.)

burāšanas zona (akvatorija) (bur.)

course explanation (sail.)

maršruta izskaidrojums (bur.)

Course free for leeward yacht! (sail.)

Atbrīvojiet ceļu zemvēja jahtai! (bur.)

Course free for starrboard tack! (sail.)

Atbrīvojiet ceļu labajai halzei! (bur.)

Course free! (sail.)

Atbrīvojiet ceļu! (bur.)

course inspection (sp.g.)

spēles laukuma pārbaude (sp.sp.)

course judge

distances priekšnieks

course length (row.)

distances garums (air.)

course management (sp.g.)

pielāgošanās konkrētam laukumam (sp.sp.)

course mark

distances apzīmējums (marķējums)

course of the game

spēles gaita

course rating (golf)

golfa laukuma reitings (pēc grūtības) (golfs)

course stability (sail.)

spēja sagalabāt kursu (virzienu) (bur.)

course umpire (swim.)

celiņa tiesnesis (peld.)

courses to the wind (sail.)

vēja virziens (attiecībā pret laivas virzienu) (bur.)
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coursing (hunt.sp.)

medības (ar dzīšanu) (med.sp.)

court (ten.)

tenisa laukums (korts) (ten.)

court hinder (racq.b.)

neizbēgams kavēklis (šķērslis) (raketb.)

court marking (sp.g.)

laukuma apzīmējums (līnijas) (sp.sp.)

Court of Arbitration for Sport (CAS)

Sporta arbitrāţas tiesa

Court of Sports Honour

Sporta goda tiesa

court player (sp.g.)

laukuma spēlētājs (sp.sp.)

court

rillē (h/b)

laukuma tienesis (h/b)

court tennis; real tennis

karaliskais (senais) teniss

court vision (sp.g.)

laukuma pārredzēšana (sp.sp.)

court, sports ground, playground

laukums (sporta, spēļu)

cove (sail.)

neliels līcis; mazs jūras līcis (bur.)

cover (ball-)

bumbas apvalks

cover (guard) (to)

(no-)segt (spēlētāju)

cover (to) a competitor (sail.)

braukt aiz priekšējās jahtas (ķīļūdenī) (bur.)

cover (to) an angle (sp.g.)

nosegt laukuma stūri (sp.sp.)

cover (to) the angle (goal) (sp.g.)

nosegt vārtu stūri (sp.sp.)

cover drive (crick.)

uzbrukuma sitiens (atbalsta kājas sitiens) (krik.)

cover or coverage (sp.g.)

pretinieka segšana (sp.sp.)

cover point (crick.)

nosegšanas vieta (punkts) (krik.)

cover, protection

aizsardzība

covered manege (equest.)

apjumta manēţa (zirgu sp.)

covered stadium

segts (apjumts) stadions

covered with perspiration; sweaty

sasvīdis

covered-in berth, coverer slip

eliņš (laivu novietne)

covering (of the racket) (t.ten.)

raketes (gumijotā) virsma (g.ten.)

covering (row.)

pārvalks (air.)

covering (sp.g.)

savstarpēja palīdzība (sp.sp.)

covering (wrest.)

nosegšana (cīņa)

covering player (v/b)

piesedzošais spēlētājs (v/b)

cower (gymn.)

savilkties, pietupties (vingr.)

cowling (bobsl.)

kamanu priekšdaļas pārsegs (bobsl.)

cox, coxswain (row.)

stūrmanis (air.)

coxa

gūţas locītavas

coxed boat (row.)

laiva ar stūrmani (klase) (air.)

coxed four (row.)

četrinieks ar stūrmani (air.)

coxed pair (row.)

divnieks ar stūrmani (air.)

coxless boat (row.)

laiva bez stūrmaņa (bezstūrmaņa laiva) (air.)

coxless four (row.)

četrinieks bez stūrmaņa (air.)

coxless pair (row.)

divnieks bez stūrmaņa (air.)

coxswain; cox (row.)

stūrmanis (air.)
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coxswain’s seat (row.)

stūrmaņa vieta (sēdvieta) (air.)

C-part is replaced by B-part (art.gymn.)
crab (to) (row.)

C (grupas) elements aizvietots ar B (grupas) elementu
(sp.vingr.)
pārāk iegremdēt airi (air.)

crabwise (of movement)

sānis, sāniski (par kustību)

crack (row.)

ieplaisājums (caursitums) (air.)

crack a whip (equest.)

paplīkšķināt (pātagu) (zirgu sp.)

crack the whip; double-wake cut (watski.)
crack, report

rillē
m piebrauciens (S-veida) pie tramplīna
(ūd.slēp.)
rībiens, blīkšķis (šāviens)

cradle (to) (lacross)

šūpot nūju ar bumbiņu (lakross)

cragsman (alp.)

alpīnists (klinšu kāpējs) (alp.)

cramp/convulsion

krampji (muskuļa)

cramping

savilkt (saraut) krampjos

crampon (rockcl.)

zābaka radţu ietvars (piestiprināms) (kl.k.)

crane (synchr.swim.)

krāns (elements) (sinhr.peld.)

crane

rillē (hakdari) (taekw., kung-fu))

dzērves stāja (hakdari sogi) (taekv., kung-fu))

crank (to) (luge)

ļodzīgi (neveiksmīgi) stūrēt (kam.)

crank handle (sail.)

griešanas rokturis (vinčas) (bur.)

cranker (bowl.)

metiens, iegrieţot bumbu; metiens pa loku (boul.)

crapshooter (Am.)

kauliņu spēlmanis

crash (to)

krist, gāzties (ciest neveiksmi)

crash boat

glābšanas kuteris (laiva)

crash crew

avārijas (glābēju) komanda

crash diet

svara samazināšanas diēta

crash dive (tramp.)

aiztures salto (¾) uz priekšu atbalstā uz muguras (bat.)

crash helmet, headguard (safety)

aizsargcepure, aizsargķivere

crashing through (sp.g.)

aizsega pārvarēšana ar spēku (laušanās cauri) (sp.sp)

cratch hold (wrest.)

augšstilba satvēriens (cīņa)

crawl (gymn.)

rāpošana, līšana (vingr.)

crawl (swim.)

krauls (peldēšanas stils) (peld.)

crawl (to) (gymn.)

rāpot, līst (vingr.)

crawl kick (swim.)

sitiens ar kājām kraulā (peld.)

crawler (bowl.)

metiens, nenogāţot pirmo(priekšējo) ķegli (boul.)

crawling (gymn.)

līšana, rāpošana (vingr.)

crawlist (swim.)

peldētājs kraulā (peld.)

crease (area) (ice hock.)

vārtu laukums (hok.)

crease lines (icehok.)

vārtu laukuma līnijas (hok.)

creating a scoring chance (sp.g.)

veidot vārtu gūšanas iespējas (momentus) (sp.sp.)

creating an angle (wrest.)

veidot iespēju uzbrukt no sāna (cīņa)

creating numerical superiority (h/b)

veidot skaitlisko pārsvaru (h/b)

creating space (h/b)

sagatavojošā fāze (h/b)
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creative tactical activities

radošā darbība taktikas pilnveidošanā

creative thinking

radoša domāšana

creativity

radošums

creep (to), scramble (to); crowl (to)

rāpties

creep away (to); crawl off (to)

aizrāpot (aizlīst) projām

creep behind (to); crawl behind (to)

aizrāpot (aizlīst) aiz kaut kā

creeper (bowl.)

lēna bumba (boul.)

creeping (arch.)

neliela bultas kustība uz priekšu pirms izšaušanas (l.šauš.)

crest

kore (kalna), viļņa mugura

crest (equest.)

krēpes (zirga) (zirgu sp.)

crest track/course (ski.)

mogula trase (slēp.)

crew

ekipāţa (komanda)

crew member

ekipāţas (komandas) sportists

cricket (sp.g.)

krikets (sp.sp.)

cricket gate

kriketa vārtiņi (vārti)

cricketer

kriketa spēlētājs

cripple shot (b/b)

kroplīgs metiens (b/b)

crisp shot (f/b)

precīzs un spēcīgs (ass) sitiens pa vārtiem (f/b)

criss-cross

krustām šķērsām; pretējos virzienos

criterion

kritērijs

criterion-referenced test

kritērijtests

criterium; crit (cycl.)

kritērijbrauciens (riteņbr.)

critical age

kritiskais vecums

criticize; criticise (to)

kritizēt; nosodīt

crocquet (wire, wickets) (crocq.)

kroketa vārtiņi (krok.)

crook; curve

ceļa (upes) līkums

crop (equest.)

īsas pātagas kāts (pātadziņa) (zirgu sp.)

croquet (sp.g.)

krokets (sp.sp.)

croquet lawn

kroketa laukums (zāliena)

cros(s) cart (motosp.)

krosa karts (motosp.)

cross (cross-legged) stand (gymn.)

stāja ar krustotām kājām (vingr.)

cross (crucifix) (gymn.)

krusts (balsts rokas sānis) (vingr.)

cross (on the)

šķērsām; pa diagonāli (kustības virziens)

cross (switch) (b/b)

krusts (kombinācija) (b/b)

cross (to) the center line (sp.g.)

šķērsot viduslīniju (sp.sp.)

cross (to) the line (sp.g.)

šķērsot (pārkāpt) līniju (sp.sp.)

cross (to) the net (v/b)

pārlikt rokas pāri tīklam (v/b)

cross and road running committee (athl.)

krosa un šosejas skriešanas komiteja (v/a)

cross axis

rillē

(ķermeņa)

cross body hold (wrest.)

ķermeņa satvēriens ačgārni (otrādi) (cīņa)

cross bracing spreader (row.)

bims (air.)
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cross counter (box.)

pretsitiens (sitienam) (bokss)

cross country (equest.)

jāšanas kross (ar dabīgiem šķēršļiem) (zirgu sp.)

cross grip (art.gymn.)

krusta tvēriens (sp.vingr.)

cross in L-position (art.gymn.)

krusts priekšturē (balsts priekšturē, rokas sānis) (sp.vingr.)

Cross of Nations (athl.)

Nāciju kross (v/a)

cross position (div.)

krustots (ekstremitāšu) stāvoklis (daiļl.)

cross punch (box.)

krusta pretsitiens (bokss)

cross shot (sp.g.)

sitiens pa vārtiem (vārtos) no laukuma malas (sp.sp.)

cross spike (v/b)

gremde pēc pagrieziena (v/b)

cross split (gymn.)

špagats šķērsām (vingr.)

cross

rillē (kkoa sogi) (taekw.)

stāja ar krustotām kājām (kkoa sogi) (taekv.)

cross stand (art.gymn.)

stāja šķērsām (pie rīka) (sp.vingr.)

cross step

krustsolis

cross support (art.gymn.)

balsts šķērsām (sp.vingr.)

cross support frontways (art.gymn.)

balsts šķērsām ar seju pret rīku (sp.vingr.)

cross tree, yard (sail.)

rāja (bur.)

crossball (sp.g.)

piespēle no malas (centrējums, diagonāla piespēle)
(sp.sp.)
sitiens (piespēle) šķērsām (pa diagonāli) (sp.sp.)

cross-bar (athl.)

latiņa (v/a)

crossbar; cross-bar (of the goal) (sp.g.)

vārtu pārliktnis (sp.sp.)

cross-beam, cross-piece (gymn.)

šķērskoks (vingr.)

cross-bracing (row.)

laivas karkass (air.)

cross-check (ice hock.)

grūdiens ar nūju (hok.)

cross-comparison (sp.g.)

izspēles sistēma „krusts” (sp.sp.)

cross-country course (ski.)

distanču slēpošanas trase (slēp.)

cross-country mountain biking (mount.bik.)

riteņbraukšanas kross (k.riteņbr.)

cross-country race (athl.)

krosa skrējiens (kross) (v/a)

cross-country racing skis

distanču slēpošanas slēpes

cross-country riding (equest.)

apvidus jāšanas sacensības (kross) (zirgu sp.)

cross-country skiing

distanču slēpošana

cross-country sports; outdoor sports

āra sports; sports brīvā dabā

cross-court (square) pass (sp.g.)

piespēle šķērsām laukumam (sp.sp.)

crosscurrent (tour.)

pretstraume (šķērsstraume) (tūr.)

crosse (lacross)

lakrosa nūja

crosse grip (fenc.)

ieroča roktura (rokas) aizsargs (pauk.)

crossed step

krustsolis

cross-face (wrest.)

pretinieka sejas turēšana ar apakšdelmu (cīņa)

crossfield (sp.g.)

piespēle no vienas laukuma malas uz otru (sp.sp.)

cross-handed grip (golf)

krusteniskais tvēriens (golfs)

crossing (f/b)

centrējums (f/b)

cross; cross pass; cross

rillē (sp.g.)
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crossing in different variations (h/b)

krustošanās daţādos variantos (h/b)

crossing movement (sp.g.)

pārvietošanās krustojoties (sp.sp.)

crossing of the ropes (rings) (art.gymn.)

trošu krustošanās (apļi) (sp.vingr.)

crossing straight (sp.skat.)

celiņu maiņas (krustošanas) taisne (ātrsl.)

crossing the rear limit of the piste (fenc.)

celiņa aizmugurējās līnijas šķērsošana (pauk.)

cross-legged (joga)

sēde ar krustotām kājām (joga)

crossover (hands) dribble (b/b)

rillē , mainot rokas (b/b)

crossover steps (sp.skat.)

krustsoļi (virāţā) (ātrsl.)

cross-screening (scissors) (b/b)

aizsegs krustojoties (b/b)

cross-sex effect

pretējā dzimuma klātesamības efekts

cross-step (crossover step) (gymn.)

krustsolis (vingr.)

cross-tracking (sp.skat.)

nepareiza celiņu maiņa (ātrsl.)

crosstrainer

sportists, kas trenējas vienlaikus vairākos sporta veidos

cross-training

kross (fiziskās sagatavotības)

cross-waves

sānviļņi (šķērsviļņi)

cross-wind; sidewind (row.)

pretvējš (sānvējš) (air.)

crosswise, acrocs (gymn.)

šķērsām (vingr.)

crotch (racq.b.)

bumbiņas sitiens pa divām sienām (raketb.)

crotch lift (wrest.)

pretinieka pacelšana krūšu aptvērienā (cīņa)

crotch serve (racq.b.)
crouch (gymn.)

serve, bumbiņai atsitoties pret divān sienām (grīdu)
(raketb.)
savilkšanās (vingr.)

crouch (to) (gymn.)

savilkties (vingr.)

crouch lift (gaelic f/b)

bumbas pacelšana (satveršana) noliecoties (galllu f/b)

crouch position (ski.)

atpūtas stāja (slēp.)

crouch rillē; drop rillē; arrow rillē
(kung-fu)
crouch start; crouching start (athl.)

stāja dziļā izklupienā sānis (viennosaukuma roka augšā)
(kung-fu)
zemais starts (v/a)

crouch with finger support (gymn.)
crouching „on guard” (box.)

noliekšanās uz priekšu, ar pirkstiem atbalstoties pret grīdu
(vingr.)
slēgta (aizsedzoties) stāja (bokss)

crouching position (wrest.)

zemā (cīkstoņa) stāja (cīņa)

crouching position(v/b)

volejbolista stāja (v/b)

croup (club) (r.gymn.)

kakliņš (vālītes) (m/v)

croup pommel (art.gymn.)

labais rokturis (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

croupade (equest.)

kraupāde (zirga pārvietošanās uz pakaļkājām) (zirgu sp.)

crow hop (gymn.)

neliels palēciens ar abām kājām kopā (vingr.)

crowd

pūlis; drūzma (ļauţu masas)

crowd barrier (in stadium)

skatītājus atdalošā (sadalošā) barjera (stadionā)

crowding (racq.b.)

spēlēšana tuvu (cieši blakus) pretiniekam (raketb.)

crowhop (Am., equest.)

zirga speršana, spārdīšanās (zirgu sp.)

crown

kronis, vainags (uzvarētāja)
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crown (to)

kronēt

crucial competition

izšķirošās (svarīgākās) sacensības

crud (heary snow)

rupjš (graudains) sniegs

cruiser yacht (sail.)

kreiserjahta (bur.)

cruiserweight (light heavyweight) (wrestl.)

pussmagais svars (cīņa)

cruising boat

tūristu laiva (jahta)

cruising speed (autosp.)

vidējais ātrums (autosp.)

crunch (sit up) (gymn.)

no guļus stāvokļa pacelšanās sēdus (vingrinājums) (vingr.)

crush barrier (autosp.)

drošības barjera (autosp.)

crutch; rake; rest for support (bilj.)

nūjas atbalsts; kruķis (bilj.)

crutches

kruķi (staigāšanas palīgrīks)

cubes (autosp.)

motora kubikatūra (autosp.)

cucle bool (sp.g.)

velobols (sp.sp.)

cue (bilj.)

kija (bilj.)

cue ball (bilj.)

biljarda bumbiņa (sitambumbiņa) (bilj.)

cue rack (bilj.)

kiju statīvs (bilj.)

cueing; cueing action (bilj.)

sitiens ar kiju (sitiena tehnika) (bilj.)

cuff

manšete, aproce

cuff (to)

sist ar atvērtu plaukstu (pa galvu), pļauka (dunka)

cul (hurl.)

bumbiņa vārtu tīklā (3 punkti) (hurl.)

culture of behaviour

uzvedības kultūra

culture of movement

kustību kultūra

cumulative fatigue

kumulatīvais (sakrātais) nogurums

cumulative training effect

kopīgais (kumulatīvais) treniņefekts

cunning

viltīgs

cup

kauss

Cup Final (sp.g.)

kausa izcīņas finālsacensības (sp.sp.)

cup holder

kausa īpašnieks (komanda)

cup match

kausa izcīņas sacensība (spēle)

Cup of Cup Winners (sp.g.)

kausu ieguvēju kauss (sp.sp.)

Cup of European Champions

Eiropas čempionu kauss

Cup of European Cup Winners

Eiropas kausu ieguvēju kauss

Cup of Nations

Nāciju kauss

Cup of the Baltic Countries

Baltijas (valstu) kauss

cup protector (box.)

cietā (šķīvjveida) bandāţa (bokss)

cup tie (sp.g.)

kausa izcīņas sacensība (spēle) (sp.sp.)

cuppy (golf)

padziļinājums (nelīdzena vieta) laukumā (golfs)

curative callisthenics

dziednieciskā vingrošana

curb, chain (equest.)

zirga lauţņi (zirgu sp.)

curl (to) (curl.)

akmens iegriešana (kērl.)

curl bar

izliekts stienis (smaguma celšanai)
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curl up (to), coil oneself up (gymn.)

saritināties (savilkties kamoliņā) (vingr.)

curler (sp.g.)

kērlinga spēlētājs (sp.sp.)

curling (sp.g.)

kērlings (sp.sp.)

curling stone (curl.)

kērlinga akmens (kērl.)

curl-up (gymn.)
current

saritināšanās (no guļus uz muguras lēna piecelšanās
sēdus) (vingr.)
straume

current account/report

pašreizējā uzskaite

current assignments of sports training

sporta treniņa pašreizējie uzdevumi

current control

pašreizējā kontrole

current information

pašreizējā informācija

current objectives of sports training

sporta treniņa pašreizējie mērķi

current plan

pašreizējais plāns

current reserve

pašreizējā (darbojošās) rezerve

current sportsman’s condition
curriculum

sportista pašreizējais fiziskās sagatavotības līmenis
(kondīcija)
mācību (studiju) programma

curry comb (equest.)

zirga skrāpis (zirgu sp.)

curvature

izliekums

curvature of the deck (sail.)

klāja izliekums (bur.)

curve

līkums (ceļa, trases); virāţa

curve ball (f/b)
curve of the blade (fenc.)

griestas bumbas sitiens; bumbas lidojums pa loku sānis
(f/b)
ģelţa izliekums (pauk.)

curve technique (autosp.)

ceļa līkumu veikšanas tehnika (autosp.)

curve, bend (athl.)

skrejceļa loks, virāţa (v/a)

curved (recurved) bow (arch.)

izliekti (ieliekti) loka pleci (loka š.)

curved deck (skateb.)

izliekta dēļa virsma (gali uzliekti) (skeitb.)

curved pass (f/b)

piespēle pa loku (f/b)

curved starting line (athl.)

lokveida starta līnija (v/a)

curvet (gymn.)

pārmetiens sānis ar pagriezienu (rondats) (vingr.)

curvilinear

kustība pa loku

cushion (bowl.)

sienas polsterējums (boul.)

cushion control (sp.g.)

bumbas apturēšana ar amortizējošu kustību (sp.sp.)

cushioned landing (athl.)

piezemēšanās uz porolona paklājiem (v/a)

cut

cirtiens (zobena, pātagas)

cut (to) around the defence (b/b)

apskriet aizsardzību (b/b)

cut back (f/b)

strauja atpakaļkustība (uzbrucēja) (f/b)

cut down the angle (sp.g.)

vārtsarga izskriešana pretī uzbrucējam (sp.sp.)

cut line (squash)

serves atsitiena (sienas) līnija (skvošs)

cut off (sp.g.)

nogriezt ceļu uzbrucējam (apturēt uzbrucēju) (sp.sp.)

cut shot (golf)

sitiens, kurā bumbiņa pēc zemskares nelido (golfs)
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cutback (surf.)

virziena maiņa (sērf.)

cutter (et.fiv.)

serves uzņēmējs (atsitējs) (plaukstb.)

cutter, motor launch

kuteris (motorlaiva)

cutter’s partner (et.fiv.)

serves uzņēmēja (atsitiena) partneris (plaukstb.)

cut-throat (racq.b.)

3 spēlētāju spēle (raketb.)

cut-through (firebreak) (orient.)

meţa stiga (orient.)

cutting area (orient.)

izcirtums (cirsma) (orient.)

cutting off (athl.)

ceļa nogriešana pretiniekam (v/a)

cutting pass (v/b)

piespēle

cutting the corners (equest.)

stūru nogriešana (noapaļošana) (zirgu sp.)

cutting to attacking position (v/b)

izskriešana gremdēšanai (v/b)

cutting up; drying out

ķermeņa atūdeņošana (muskulatūras reljefa izcelšanai)

cutwater (breakwater) (sail.)

ūdensšķēlējs (bur.)

CV training, abbrev. From cardiovascular
training
cycle cover (cycl.)

sirds un asinsvadu sistēmas trenēšana

cycle hire

velosipēda īrēšana

cycle of movements

kustību cikls

cycle stadium

velodroms (riteņbraukšanas stadions)

cycle track (lane); cycle path; cycleway

veloceliņš (riteņbraucēju ceļš)

cycle, abbrev.from bicycle

velosipēds (motocikls)

cyclic event

ciklisks veids

cyclic exercises

cikliski (-ie) vingrinājumi

cyclic kind of sports

cikliskais sporta veids

cyclic movements

cikliskas kustības

cyclic recurrence

cikliskums

cyclic recurrence of movements

kustību cikliskums (atkārtošanās)

cyclic recurrence of training process

treniņprocesa cikliskums

cycling

riteņbraukšana, velosports

cycling combined events

riteņbraukšanas daudzcīņa

cycling distance

riteņbraukšanas distance

cycling race

velobrauciens

cycling shoes

riteņbraucēja apavi (kurpes)

cyclist (bicyclist)

riteņbraucējs (velosipēdists)

cyclist, abbrev. From bicyclist

riteņbraucējs

cyclocross; cyclo-cross (cross-country race)

velokross

Czech

rillē

ms

m spēlētājam (v/b)

riteņa pārvalks (riteņbr.)

čehu lielais apvēziens (sp.vingr.)

rillē swing (art.gymn.)

čehu aplis (aplis ar pagriezienu par 180° balstā uz
rokturiem) (sp.vingr.)

Сzechkehre (art.gymn.)

D
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D. Davis Cup (ten.)

D.Dēvisa kauss (ten.)

dab

viegls piesitiens (pieskāriens)

daffy (freest.)

lēciens špagatā (slēpes vertikāli) (frīst.)

daffy twister (freest.)
daffy twister spread (freest.)

lēciens špagatā pagrieţoties (ķermeņa augšdaļu uz vienu
pusi, slēpes uz otru) (frīst.)
lēciens špagatā pagrieţoties un rokas sānis (frīst.)

daily competition programme

sacensību programma pa dienām (datumiem)

daily dozen (gymn.)

ikdienas rīta rosme (vingr.)

daily physical exercises

ikdienas fiziskie vingrinājumi

daily practice; daily session

ikdienas (dienas) treniņš

daily routine (training) programme

treniņprogramma pa dienām (treniņgrafiks)

daily training (workout)

ikdienas (kārtējais) treniņš

daily training plan

ikdienas treniņplāns

daisy-cutter (equest.)

zirga riksis, mazi solīši (zirgu sp.)

daisy-cutter (sp.g.)

bumbas ripošana (slīdēšana) pa zemi (sp.sp.)

dalecarlia (synchr.swim.)

dalekarlija (sinhr.peld.)

dam

dambis, aizsprosts, mols

damage (arch.)

bojājums (defekts) (loka š.)

dan (judo)

dans (meistarības pakāpe) (džudo)

dance callisthenics

deju kalistēnika

dance floor (conv.) (golf)

ripināšanas grīns (sarunv.) (golfs)

dance games

dejveida rotaļas

dance marathon (competition)

deju maratons (sacensības)

dance moving

dejveida kustība

dance sport

deju sports (sporta dejas)

dance step

dejas solis

dance therapy

deju terapija

dancer (box.)

„dejotājs” (bokss)

dancercise

dejveida aerobikas vingrinājums

dandy-brush (equest.)

zirga skrāpis (zirgu sp.)

danger area (judo)

brīdinājuma zona (tatami krāsainā josla) (džudo)

danger position (wrest.)

bīstams stāvoklis (cīņa)

dangerous element (gymn.)

bīstams elements (vingr.)

dangerous play (sp.g.)

bīstama spēle (sp.sp.)

dangerous shot (f/b)

bīstams sitiens (f/b)

dangerous use of the head (box.)

bīstama kustība ar galvu (bokss)

dapple grey

sirmis, balts dābolains zirgs

dark horse (conv.)

„melnais zirdziņš” (maz zināms sportists) (sarunv.)

dart (droughts)

šautriņa (šautr.meš.)

dart (sp.g.)

izrāviens, spurts (sp.sp.)

dartboard (droughts)

šautriņu (mešanas) mērķis (šautr.meš.)
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darter; dartmen (droughts)

šautriņu metējs (šautr.meš.)

darts (game)

šautriņu mešana (sp.veids)

darts thrower; darter (droughts)

šautriņu metējs (šautr.meš,)

dash (athl.)

īso distanču skrējiens; sprints (v/a)

dash aside (to)

pašauties sāņus

dasher (icehok.)

borta augšējā mala (hok.)

data sheet

rezultātu tabula

davit (sail.)

laivceltnis (dēvits) (bur.)

day of arrival

ierašanās, atbraukšanas diena

day of departure

aizbraukšanas diena

day out, day trip

vienas dienas ekskursija (ceļojums)

day regime

dienas reţīms

day trip

vienas dienas ceļojums (ekskursija)

day-by-day

rillē

(competition)

sacensību programma pa dienām

DCO, abbrev. From doping control officer

dopinga kontroles amatpersona

DCO, abbrev.from Doping Control Officer

dopinga kontroles amatpersona (darbinieks)

DD, abbrev. From difficulty degree (gymn.)

grūtības pakāpe (vingr.)

dead ahead; right ahead (sail.)

tieši pretim; virzienā uz priekšu (bur.)

dead angle

ļoti šaurs leņķis

dead ball (sp.g.)

bumba ārpus spēles laukuma („mirusi” bumba) (sp.sp.)

dead bat (crick.)

bumbiņas atsišana sev priekšā (krik.)

dead calm (sail.)

absolūts bezvējš (bur.)

dead end (bowl.)

mērķbumbas izsišana no spēles laukuma (boul.)

dead handle (curl.)

akmens slīdēšana bez rotācijas (kērl.)

dead heat (athl.)

vienlaicīgs finišs (finišēšana) (v/a)

dead heat (races)
dead land; dead stop (gymn.)

zaudēts brauciens (skrējiens), vienāds punktu skaits
(vienāds rezultāts)
precīza zemskare (vingr.)

dead lift (weightl.)

neveiksmīgs piegājiens (svarc.)

dead man’s drop (gymn.)

no kāriena paceļos priekšvēzienā nolēciens (vingr.)

dead man’s fall (gymn.)

no stājas kritiens balstā guļus (vingr.)

dead man’s drop (div.)

lēciens stājā (krišana ūdenī) bez atgrūdiena (daiļl.)

dead point

trajektorijas augstākais punkts

dead point of swing (gymn.)

vēziena beigu punkts (vingr.)

dead press (gymn.)

stāja uz rokām, ar spēku atliecoties (vingr.)

dead puck (ice hok.)

„mirusi” ripa (ripa ārpus spēles) (hok.)

dead season

pārejas treniņsezona; starpsezona

dead stop; dead land (gymn.)

precīza zemskare (vingr.)

dead wood (bowl.)

apgāzti visi ķegļi (boul.)

Dead! (shoot.)

Trāpīts! (Sašauts!) (šauš.)

dead-ball line (rugby)

mirušas bumbas līnija; ieskaites laukuma gala līnija (regb.)
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dead-ball line (rugby)

laukuma gala līnija (regb.)

deadlift (power.l.)

vilkme; svaru stieņa vilkšana (spēka trīsc.)

deadline for protests

protesta iesniegšanas termiņš

deadline for the declaration of entry

pieteikumu iesniegšanas termiņš

dead-start

starts no vietas

deadwater; ships wake (sail.)

ķīļūdens (bur.)

death point

nāves punkts

death spiral (f.skat.)

„nāves spirāle” (mūsdienu todesa variants) (daiļsl.)

debut

debija

debutant, novice, beginner

debitants, iesācējs

decamp (tour.)

nojaukt nometni (tūr.)

decathlete (athl.)

desmitcīņnieks (v/a)

decathlon (athl.)

desmitcīņa (v/a)

deceive (to) the opponent

maldināt pretinieku

decelerate (to)

samazināt ātrumu

deceleration

palēnināšana; ātruma samazināšana

deception (sp.g.)

maldināšana, apmānīšana (sp.sp.)

deception moves (sp.g.)

māņkustības (sp.sp.)

decider

izšķiroša cīņa (spēle)

deciding heat (cycl.)

izšķirošais brauciens (riteņbr.)

deciding set

izšķirošais sets

decision

lēmums

decision (hantei) (judo)

lēmums (hantei) (džudo)

decision making

lēmuma pieņemšana

decision of the referee

tiesneša lēmums

decisive blow (box.)

izšķirošais sitiens (bokss)

decisive game

izšķirošā partija (spēles)

decisive goal

izšķirošie vārti (iesistie, iemestie)

deck (sail.)

klājs, segums (bur.)

deck movements (synchr.swim.)

kustības atbalstoties pret baseina dibenu (sinhr.peld.)

deck shoes (Am.)

brezenta auduma kurpes (ar biezu zoli)

deck-passage (tour.)

biļete braucienam uz klāja (tūr.)

declaration of decision (judo)

lēmuma paziņošana (džudo)

declare (to) the winner

paziņot (nosaukt) uzvarētāju

declared competitor

sacensībām pieteiktais dalībnieks

decline

slīpums, nogāze

decline (to) a lift (weightl.)

atteikties no piegājiena (svarc.)

decline (to) the trial (athl.)

atteikties no mēģinājuma (v/a)

decline press (weightl.)

svaru spiešana, guļot uz slīpas virsmas ar galvu uz leju
(smagatl.)
kesona slimība

decompression sickness (illness)
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decondition

fiziskās formas (kondīcijas) zaudējums

deconditioned

zaudējis kondīciju; zaudējis vispārējo fizisko sagatavotību

decontrolled road (tour.)

bez ātruma ierobeţojumiem (tūr.)

decrease (to) the weight (weightl.)

samazināt svaru (svarc.)

decrease in speed

ātruma samazināšana

dedans (realten.)
dedans (tenn.)

skatītāju galerija laukuma serves pusē (ar skatlogu)
(reālten.)
tenisa kortu atklātās tribīnes (ten.)

dedication

mērķtiecība

deduction (gymn.)

vērtējuma samazināšana (vingr.)

deduction for arm(s) fully bent is 1.0 point
(gymn.)
deduction for arm(s) slightly bent is 0.2 point
(gymn.)
deduction for composition (gymn.)

deduction for omission (lack) of original
elements (gymn.)
deduction for omission of risk elements
(gymn.)
deduction for omission of virtuosity elements
(gymn.)
deduction for repetition (gymn.)

vērtējuma samazināšana (1,0 balles) par maksimāli
saliektām rokām (vingr.)
vērtējuma samazināšana (0,2 balles) par nedaudz saliektām
rokām (vingr.)
vērtējuma samazināšana par kļūdām vingrojuma
kompozīcijā (vingr.)
vērtējuma samazināšana par kļūdām vingrojuma tehniskajā
izpildījumā (vingr.)
vērtējuma samazināšana par nepietiekamu vingrojuma
grūtību (vingr.)
vērtējuma samazināšana par oriģinālu elementu trūkumu
(vingr.)
vērtējuma samazināšana par riska elementu trūkumu
(vingr.)
vērtējuma samazināšana par mākslinieciski (virtuozi)
izpildītu elementu trūkumu (vingr.)
vērtējuma samazināšana par elementa atkārtošanu (vingr.)

deed, act, action, activities

darbība, aktivitāte

deep arch backward (gymn.)

dziļa atliekšanās (vingr.)

deep blocks (motosp.)

dziļie riepas protektori (kubprotektors) (motosp.)

deep end of the pool (swim.)

baseina dziļais gals (peld.)

deep grasp (grip) (gymn.)

dziļais tvēriens (vingr.)

deep knee bent

dziļais pietupiens

deep kneeling (gymn.)

sēde uz pēdām, noliecoties uz priekšu (vingr.)

deep lunge (gymn.)

dziļais izklupiens (vingr.)

deep pass (sp.g.)

zema piespēle (sp.sp.)

deep piked sit (gymn.)

sēde, noliecoties uz priekšu (vingr.)

deep piked stand (gymn.)

stāja, noliecoties uz priekšu un aptverot kājas (vingr.)

deep service (badm.)

serve laukuma dziļumā (badm.)

deep side lunge position (gymn.)

dziļais izklupiens sānis (vingr.)

deep water (swim.)

dziļš ūdens (peld.)

deepend (deep water) (w.polo)

baseina dziļais gals (ūd.polo)

deepwater start (watski.)

starts no ūdens (ūd.slēp.)

defame (to), abuse (to)

apmelot, zākāt

default

neierašanās; izstāšanās

deduction for execution faults (gymn.)
deduction for insufficient difficulty (gymn.)
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defeat

zaudējums

defect (fault)

bojājums (defekts)

defect in the apparatus (gymn.)

rīka bojājums (vingr.)

defective serve (sp.g.)

nepareiza serve (sp.sp.)

defective weapon (fenc.)

bojāts ierocis (pauk.)

defence (defending) team (sp.g.)

aizsardzībā spēlējoša komanda (sp.sp.)

defence arrangement (sp.g.)

spēlētāju izvietojums aizsardzībā (sp.sp.)

defence line (sp.g.)

aizsardzības līnija (sp.sp.)

defence of the champion title

čempiona titula aizstāvēšana

defence posture (jigotai) (judo)

aizsardzības stāja (džigotai) (džudo)

defence system (sp.g.)

aizsardzības sistēma (sp.sp.)

defence tactics

aizstāvēšanās taktika

defence, defense (Am.)

aizsardzība

defend (to)

aizsargāties (aizstāvēties)

defended (assigned) man (sp.g.)

sedzamais spēlētājs (sp.sp.)

defender (wrest.)

aizstāvošais, aizsargājošais cīkstonis (cīņa)

defender; defence player; defenceman;
defenseman; defense-man; back (sp.g.)
defending champion

aizsargs, aizsardzības spēlētājs (sp.sp.)

defensive (Am.) (sp.g.)

aizsardzības spēlētājs (sp.sp.)

defensive actions (judo)

aizsardzības darbības (džudo)

defensive boxer

aizsardzības stila bokseris

defensive line (icehok.)

aizsardzības virknējums (2 spēlētāji) (hok.)

defensive play (sp.g.)

spēle aizsardzībā (sp.sp.)

defensive player

aizsardzības spēlētājs

defensive press (net/b)
defensive rebound (b/b)

cieša (uzbrūkoša) aizsardzība; cieša segšana aizsardzībā
(net/b)
atlēcošās bumbas iegūšana aizsardzībā (b/b)

defensive set (sp.g.)

aizsardzības pozīcija (sp.sp.)

defensive shuffle

daudzpakāpju aizsardzība

defensive tactics

aizsardzības taktika

defensive technique

aizsardzības tehnika

defensive triangle (sp.g.)

aizsardzība trīsstūrī (sp.sp.)

defensive wall (f/b)

aizsardzības siena; sarunv. Mūris (f/b)

defensive zone

aizsardzības (aizmugurējā) zona

deference

cieņa, godbijība

deficiency

nepietiekamība, trūkums

deficiency disease

avitaminoze

deficient

nepilnīgs, nepietiekošs

definition

noteiktība, skaidrība

deflect (to) the ball (sp.g.)

novirzīt (atvairīt) bumbu (sp.sp.)

deflect (to) the

rillē ’s weapon (fenc.)

čempions, kurš aizstāv savu titulu

novirzīt pretinieka ieroci (pauk.)
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deflect (to) the pass (b/b)

novirzīt piespēli (b/b)

deflected arrow (arch.)

novirzījusies bulta (loka š.)

deflected blow (box.)

novirzīts (atvirzīts) sitiens (bok.)

deflecting the ball

bumbas lidojuma virziena maiņa

deflection (icehok.)

rikošets (ripas virziena maiņa) (hok.)

deft

veikls, izveicīgs, prasmīgs

deftness

veiklība, izveicība

degree of difficulty

grūtības koeficients; grūtības pakāpe

degree of efficiency system (gymn.)

koeficientu sistēma (vērtēšanā) (vingr.)

dejada (pelota)

īss sitiens pa priekšējās sienas lejasdaļu (pelota)

dek hockey; road hockey (rinkhock.)

ielas rollerhokejs ( rillē.hok.)

deke (deking) (icehok.)

māņkustība (mānīšanās) (hok.)

Delassal scissors (flair) (gymn.)

Delasala apļveida dzirkles (zirgs ar rokt.) (vingr.)

delay (to) the game

vilcināt spēles laiku

delay (to) the start

nokavēt startu

delay of movement

kustības aizkavēšana (novilcināšana)

delay warning (sp.g.)

aizrādījums (brīdinājums) par spēles vilcināšanu (sp.sp.)

delay, rogging (wrest.)

laika vilcināšana (cīņa)

delaycting (delay) the game (sp.g.)

spēles laika vilcināšana (sp.sp.)

delayed drop (parach.)

lēciens ar aizturētu (neatvērtu) izpletni (izpl.l.)

delayed jump shot (h/b)

metiens lēcienā ar pauzi (h/b)

delayed offence

nokavēts uzbrukums

delayed offside (icehok.)

aizturētais (atliktais) pārmetiens

delayed penalty (icehok.)

aizturētais (atliktais) sods (hok.)

delayed riposte (fenc.)

novēlots (novilcināts) atsitiens (pauk.)

delayed salto (gymn.)

aiztures salto (vingr.)

delayed shot (h/b)

metiens ar pauzi (ar atvēzienu) (h/b)

delayed whistle or delayed call (icehok.)

aizturēts svilpes signāls (tiesneša roka pacelta) (hok.)

delaying (sp.g.)

laika vilcināšana (sp.sp.)

delaying the game (sp.g.)

spēles laika vilcināšana (sp.sp.)

delaying the service (v/b)

serves vilcināšana (aizkavēšana) (v/b)

delaying the substitution (sp.g.)

kavēšanās maiņas laikā (sp.sp.)

rillē

administrator

delegācijas administrators

delegative leadership style

deleģētais vadības stils

deliberate (intentional) foul (sp.g.)

tīšs (apzināts) pārkāpums (fauls) (sp.sp.)

deliberate handball (f/b)

tīša spēle ar roku (f/b)

delight, pleasure, enjoument

bauda, prieks

delinquency

pārkāpums

delinquent

vainīgais

deliver (to) (athl.)

izlaist no rokām, atlaist rīku, apsteigt (konkurentu) (v/a)

deliver (to) (sp.g.)

padot (piespēlēt) bumbu (sp.sp.)
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delivery (crick.)

metiens ar bumbiņu (krik.)

delivery of the shot (athl.)

lodes izgrūšana, grūšanas fināla fāze (v/a)

delta sailing (hang-gliding)

deltaplanierisms

deltaplan

deltaplāns

deltaplan flyer

deltaplanierists

deltaplan flying

deltaplanierisms

Deltchev (salto) (art.gymn.)
demand

salto atpakaļ ar izvērstām kājām un ar pagriezienu par 180°
pāreja kārienā; sarunv. Delčeva salto (stienis) (sp.vingr.)
pieprasījums

demand (to) the ball (sp.g.)

„prasīt” bumbu (sp.sp)

demarcation line (sp.g.)

laukuma robeţlīnija (sp.sp.)

demicircle (gymn.)

pusaplis; pusloks (vingr.)

demi-volte, half-turn (fenc.)

puspagrieziens (izvairoties) (pauk.)

democratic coaching

demokrātisks trenēšanas stils

democratic leadership

demokrātisks vadības stils

demolition derby (autosp.)

autoderbijs „izdzīvošanas” sacīkstes (autosp.)

rillē

ms

a novice (gymn.)

demonstrēt (izpildīt) jaunu elementu (vingr.)

demonstration (gymn.)

vingrojumu demonstrēšana tiesnešu semināros (vingr.)

demonstration contest (sp.g.)

paraugspēle; paraugsacensības (sp.sp.)

demonstration contest(demonstration sport)
in the Olympic Games
demonstration heat

sporta veidu demonstrējumi olimpiskajās spēlēs

demonstration method

demonstrēšanas metode

demonstration of a tactical movement

taktikas kombinācijas demonstrēšana

demonstration of the result (gymn.)

tiesnešu vērtējuma parādīšana (vingr.)

demonstrator (gymn.)

vingrojuma demonstrētājs (vingr.)

density of water (swim.)

ūdens blīvums (peld.)

deny the ball (b/b)

neļaut iegūt bumbu (b/b)

departmental competition

teritoriālās pakļautības sacensības

departure from the course

novirzīšanās no maršruta

deployment (parach.)

izpletņa atvēršanās (izpl.l.)

deportment (gymn.)

izpildījuma maniere (vingr.)

depth diving; deep diving

niršana dziļumā; dziļniršana

depth jump (gymn.)

lēciens „dziļumā”(vingr.)

deputy chief judge ( rillē)

sacensību galvenā tiesneša vietnieks

deputy chief referee

galvenā tiesneša vietnieks

derailleur gears (cycl.)

pārnesuma pārslēdzēja detaļas (riteņbr.)

derailleur gears lever

pārnesuma (zobratu) pārslēgšanas svira

derby (equest.)

derbijs (3 g. Vecu zirgu sacensības) (zirgu sp.)

derby (sp.g.)

derbija (vienas pilsētas divu komandu sacensības) (sp.sp.)

Derby Day

ikgadējā zirgu skriešanās sacīkšu diena Anglijā

derny (cycl.)

aizmotora braukšana; dernijs (riteņbr.)

paraugsacensības (braucieni, skrējieni)
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derobement (fenc.)

izvairīšanās no uzbrukuma ierocim (pauk.)

descend (to)

nolaisties, nokāpt

descend (to) (alp.)

nokāpt, nolaisties, kāpt (uz leju) (alp.)

descending

lejupejošs

descending (rоре)

norāpšanās (pa virvi)

descent

lejupceļš

descent (art.gymn.)

nolaišanās (apļi) (sp.vingr.)

descent (cycl.)

slīpums uz leju (nogāze) (riteņbr.)

descent from support to hang (art.gymn.)

nolaišanās no balsta kārienā (sp.vingr.)

description of exercises (gymn.)

vingrojumu apraksts (vingr.)

desert bike; off-road motorbike (motosp.)

bezceļu motocikls (motosp.)

designate (to)

noteikt; norādīt; nozīmēt

designate (to) offender number (b/b)

parādīt pārkāpēja numuru (tiesneša ţests) (b/b)

designation

apzīmējums, marķējums

designation of the libero

libero (brīvā spēlētāja) nozīmēšana (v/b)

desired landing spot (art.gymn.)

paredzamā (sportista) zemskares vieta (sp.vingr.)

destructive play (sp.g.)

destruktīva spēle (sp.sp.)

detachment (fenc.)

ieroču saskares zaudēšana (pauk.)

detachment training

trenēšanās neievērot traucējošus ārējos faktorus

deteriorate

pasliktināties

rillē

(to) (gymn.)

noteikt, aprēķināt (balles)

rillē

an average mark

noteikt (aprēķināt) vidējo atzīmi

detonation (shoot.)

detonācija (šauš.)

detraining

trenētības zaudēšana (zaudējums)

deuce (sp.g.)

vienāds rezultāts (sp.sp.)

develop (to)

attīstīt

develop and maintain (to) physical fitness

attīstīt un saglabāt fiziskās īpašības (fizisko sagatavotību)

development

attīstīšana, pilnveidošana

development aid in sport

palīdzība sporta attīstībai (solidaritātes fonds)

development of endurance

izturības attīstīšana

development of flexibility

lokanības attīstīšana

development of gymnastics

vingrošanas attīstība

development of muscles

muskuļu (muskulatūras) attīstīšana

development of physical fitness

fiziskās sagatavotības (fizisko īpašību) attīstīšana

development of physical properties

fizisko īpašību (patstāvīga) pilnveidošana

development of power

fizisko darbspēju attīstīšana

development of strength (power)

spēka attīstīšana

development of useful physical skills

dzīvē noderīgu kustību iemaņu attīstīšana

development psychology

vecuma psiholoģija

deviation (compass) (tour.)

kompasa adatas deviācija (tūr.)

deviation from regulations

sacensību noteikumu neievērošana (novirze no tiem)
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deviation from the course (equest.)

novirzīšanās no maršruta (zirgu sp.)

dexterity

veiklība, izveicība

dexterity exercises

veiklības vingrinājumi

dexterity games

veiklības rotaļas (spēles)

dexterity, adroitness, agility

veiklība; izveicība (izmanība), ţiglums

dexterous

veikls, izveicīgs (koordinēts)

DH, abbrev.from designated hitter (baseb.)

bumbas atsitējs, kuram nav jāpilda aizsardzības funkcijas
(beisb.)
sporta treniņa diagnostika

rillē

ms

of sports training

diagonal

diagonāle

diagonal (skip) pass

diagonālpiespēle

diagonal direction (gymn.)
diagonal parry (fenc.)

kustības virziens pa diagonāli (izpildot brīvās kustības)
(vingr.)
ieroča atsitiens pa diagonāli (pauk.)

diagonal pass (gymn.)

pārvietošanās pa brīvo kustību laukuma diagonāli (vingr.)

diagonal spike (v/b)

gremde pa diagonāli (sānis) (v/b)

diagonal stride (ski.)

pārmaiņu divsolis (slēp.)

diagonals (equest.)

zirga pārvietošanās sāniski pa diagonāli (zirgu sp.)

Diamidov (turn) (art.gymn.)

diamond (baseb.)

balstā priekšvēzienā pagrieziens par 360°, pārejot stājā uz
rokām; sarunv. Diamidova pagrieziens (līdztekas)
(sp.vingr.)
iekšējā laukuma taisnstūris (beisb.)

diamond system (sp.g.)

rombveida sistēma (sp.sp.)

diamond-and-one mixed defence (sp.g.)

jauktā aizsardzība 1+2+1 un 1 (sp.sp.)

diamonds (bilj.)

atzīmes uz galda malas dubultspēlēm (bilj.)

diamond-shaped pattern (f/b)

spēlētāju rombveida izvietojums (f/b)

diary of a coach

trenera dienasgrāmata

diary

sportista dienasgrāmata

rill athlete

dib (to)

uzsist; pieskarties

dibber; electronic log-in device (orient.)

kompostrs (elektroniska ierīce uz mietiņa) (orient.)

dice (autosp.)

cieša pietuvošanās, braukt sacīkstēs (autosp.)

dice, dibs

spēļu kauliņi

dice-box

spēļu kauliņu glāze

dicer

kauliņu spēles dalībnieks

dice-throw

kauliņu mešana

dicing (autosp.)

tuva (bīstama) braukšana

dictate (to) the play

uzspiest savu spēles stilu

didactic games

didaktiskās bērnu spēles

didactic style

didaktiskais stils

didactic technology of sports training

sporta treniņa didaktiskā tehnoloģija

didactics of physical education

fiziskās audzināšana (izglītības) didaktika

didactics of sports games

sporta spēļu didaktika
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rillē

of marks (gymn.)

vērtējuma rezultātu izkliede (vingr.)

different branches of РЕ (physical education)

fiziskās audzināšanas daţādie veidi

different structure groups (gymn.)

daţādas struktūrgrupas (elementi) (vingr.)

differential gear (autosp.)

ātruma pārslēgs (autosp.)

difficulties (gymn.)

grūtība (vingr.)

difficulty (gymn.)

grūtības pakāpe (vingr.)

difficulty category (gymn.)

grūtības kategorija (vingr.)

difficulty degree of element (gymn.)

elementa grūtības koeficients (vingr.)

difficulty element (gymn.)

novērtējamais (grūtības grupas) elements (vingr.)

difficulty of combination (gymn.)

kombinācijas grūtības pakāpe (vingr.)

difficulty rating (gymn.)

elementu grūtības tabula (vingr.)

difficulty rating of routine (gymn.)

vingrojuma grūtības pakāpe (vingr.)

difficulty requirements (gymn.)

vingrojuma grūtības prasības (vingr.)

difficulty score (gymn.)

vērtējums par vingrojuma grūtību (vingr.)

diffident

nedrošs (ar zemu pašapziņu)

dig (to) (sp.g.)

iegrūst dunku; iebakstīt kādam (sp.sp.)

dig (to) a difficult ball (v/b)

uzņemt („izvilkt”) grūtu bumbu (v/b)

dig (v/b)

apakšējā piespēle kritienā (v/b)

digger (v/b)

spēlētājs, kas izpilda apakšējo piespēli kritienā (v/b)

digging (v/b)

apakšējās piespēles izpildīšana kritienā (v/b)

digital skipping rope (gymn.)

lecamaukla ar rotāciju skaitītāju rokturī (vingr.)

dignity

nosaukums, tituls

dimension, size

izmērs, lielums

dimensions of apparatus (gymn.)

vingrošanas rīku izmēri (vingr.)

dimensions of the field (sp.g.)

laukuma izmēri (sp.sp.)

dimple (ball) (golf)

bumbiņas padziļinājumi (golfs)

dinghy (sail.)

dingija; neliela laiva (bur.)

dink; tip (v/b)
dip (gymn.)

sitiens (bumbas raidīšana) uz pretinieka laukuma brīvo vietu
(māņsitiens) (v/b)
roku saliekšana balstā (vingr.)

dip compass; sip-circle

kalnu kompass

dip finish (athl.)

finišēšana, noliecoties uz priekšu (v/a)

dip hip (gymn.)

sēde uz pēdām, noliecoties uz priekšu (vingr.)

dip swing (art.gymn.)
dip up (gymn.)

vēziens balstā ar saliektām rokām (balstā, izpildot vēzienu,
roku saliekšana un iztaisnošana) (līdztekas) (sp.vingr.)
balstā roku iztaisnošana (vingr.)

diploma

diploms (goda raksts)

dip-net (angl.)

zivju tīkliņš (makšķ.)

dips (gymn.)

balstā roku saliekšanas un iztaisnošanas skaits (vingr.)

direct attack (fenc.)

tiešs uzbrukums (pauk.)

direct attack (v/b)

uzbrukums ar pirmo piespēli (v/b)
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direct contact sports games

kontakta sporta spēles

direct final

galvenais fināls

direct free kick (f/b)

soda sitiens, tiešais brīvsitiens (pa vārtiem) (f/b)

direct hit (f/b)

precīzs sitiens (f/b)

direct hit (sp.g.)

tiešs trāpījums (sp.sp.)

direct method

frontālā (tiešā) metode

direct parry (fenc.)

tieša atvairīšana (pauk.)

direct pass (sp.g.)

mērķēta piespēle (sp.sp.)

direct path (athl.)

taisnvirziena celiņš (skrejceļa taisne) (v/a)

direct riposte (fenc.)

tiešs atsitiens (pauk.)

direct scissors (gymn.)

rillē

uz priekšu (vingr.)

direct shot (f/b)

tiešais sitiens (vārtos) (f/b)

direct spike (v/b)

taisnā gremde (pēc pirmās piespēles) (v/b)

direct Stockli (art.gymn.)
direct thrust (fenc.)

Stoikli apļveida izgājiens un iegājiens (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
tiešs dūriens (cirtiens) (pauk.)

direct Tramlot (art.gymn.)

Tramlota „iegājiens” bez papildu atbalsta (sp.vingr.)

direct underhand service (v/b)

apakšējā, taisnā serve (v/b)

directed pass (v/b)

mērķēta piespēle (v/b)

directed service (v/b)

mērķēta serve (v/b)

directeur sportif (cycl.)

komandas menedţeris (riteņbr.)

directing-mark; direction sign (tour.)

virziena rādītājs; ceļa zīme

direction

vadīšana; vadība

direction change (gymn.)

virziena (kustības) maiņa (vingr.)

direction flag (equest.)

virziena norādes karodziņš (zirgu sp.)

direction of the move

kustības virziens

direction of the offence

uzbrukuma virziens

direction of the palms (gymn.)

plaukstu (delnu) stāvoklis (virziens) (vingr.)

direction of the play

spēles virziens

directionality

spēja orientēties apkārtējā vidē (telpā)

director (fenc.)

cīņas tiesnesis (pauk.)

director of the competition

sacensību galvenais tiesnesis (direktors)

directorate of the competition

sacensību direktorāts; galvenā tiesnešu kolēģija

dirigible

diriţablis; vadāms gaisa kuģis

dirt jumps (BMX)

tramplīnlēkšana; lēkšanas triki (no tramplīna) (BMX)

dirt motorbike (motosp.)

krosa motocikls (motosp.)

dirt track; dirt bike (motosp.)

izdedţu celiņš; motobraucēju treks (motosp.)

dirt-road

grants (zemes) ceļš

dirty air (autosp.)

putekļi no priekšā braucošas mašīnas (autosp.)

dirty tackle (ball) (f/b)

rupja bumbas atņemšana (f/b)

disability

nespēja; nevarība (invaliditāte)
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disability sport

sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (invalīdu sports)

disagreement of marks (gymn.)

vērtējuma rezultātu atšķirība (vingr.)

disagreement of the time-keepers (swim.)

laika ņēmēju (hronometristu) rādītāju nesakritība (peld.)

disalignment (shoot.)

tēmēšanas punkta maiņa (šauš.)

disallow (to) (cancel, nullify) the

rillē

(b/b)

disallow (to) the goal (f/b)
rillē

disallowed

(b/b)

anulēt iegūto grozu (b/b)
neieskaitīt (anulēt iegūtos) vārtus (f/b)
anulēts grozs (b/b)

disallowed goal (sp.g.)

neieskaitīti (anulēti) vārti (sp.sp.)

disarming (fenc.)

atbruņošana (ieroča izsišana no rokām) (pauk.)

disc golf (flying disc)

golfs ar lidojošo šķīvīti

disc weights; disc (weightl.)

svarcelšanas stieņa diski (svarc.)

disc wheel (cycl.)

diskritenis (riteņbr.)

discharge

spriedzes noņemšana, atslābināšanās

discharge (shoot.)

izšaušana; izlāde; zalve (šauš.)

disciplinary action

disciplinārās sankcijas

disciplinary commission against dope users

dopinga disciplinārā komisija

disciplinary hearing

disciplinārā pārkāpuma izskatīšana

disciplinary measures (sanctions)

disciplināri līdzekļi (sankcijas)

disciplinary penalty

disciplinārais sods

disciplinary suspension (sit out)

disciplināra diskvalifikācija (uz noteiktu laiku)

discipline

disciplīna, veids

rillē

m (gymnastics) (gymn.)

daudzcīņas veids (vingr.)

rillē

m exercises

ierindas mācības vingrojumi

rillē

m of the play (game)

sporta spēļu veids (disciplīna)

rillē

ms and events

disciplīnas un veidi

discobolus (athl.)

diskobols; diska metējs (v/a)

disconcert (to) the free thrower (sp.g.)

traucēt soda metēju (sp.sp.)

discontinue (double) dribble (b/b)

divreiz driblēts (dubultdribls) (b/b)

discounting principle (sp.g.)

noraidīšanas nepiekrišanas princips (sp.sp.)

discrepancy of marks (gymn.)

vērtējuma rezultātu nesaskaņa (vingr.)

discrete skill

atsevišķa (izolēta) prasme

discus (disc) (athl.)

disks (v/a)

discus hold (athl.)

diska turēšanas veids (v/a)

discus thrower (athl.)

diska metējs (diskobols) (v/a)

discus throwing (throw) (athl.)

diska mešana (v/a)

discus throwing circle (athl.)

diska mešanas aplis (v/a)

discus throwing facility (discus path) (athl.)

diska mešanas sektors (v/a)

disembarkation (row.)

izkāpšana (izcelšanās) krastā (air.)

disengage (fenc.)

atbrīvot ieroci (pārsviest špagu) (pauk.)

disengage (gymn.)

kāju pārmetiens atpakaļ starp rokām (vingr.)

disengagement (fenc.)

atbrīvošanās (no ieroča) (pauk.)
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dishonest fencing

negodīga (nekorekta) paukošanās

disk wheel (cycl.)

diskritenis (viengabala ritenis) (riteņbr.)

dislocate (dislocation) (gymn.)

izgrieziens, iegrieziens (vingr.)

dislocate (dislocation) backwards (gymn.)

izgrieziens (elements) (vingr.)

dislocate (dislocation) grasp (grip) (gymn.)

izgrieztais tvēriens (vingr.)

dislocate (to)

izmeţģīt

dislocate catch (gymn.)

ar loka vēzienu izgrieziens, pārejot kārienā (d/a līdztekas)
(vingr.)
iegrieziens (vingr.)

dislocate frontways (gymn.)
dislocate

rillē (art.gymn.)

dislocate shoot (sp.gymn.)
dislocate straight arm shoot (art.gymn.)
dislocation

lielais apvēziens uz priekšu izgrieztā tvērienā (stienis)
(sp.vingr.)
no balsta atmuguriski vēziens uz priekšu un izgrieziens,
pārejot kārienā (stienis) (sp.vingr.)
izgrieziens un uzvēziens ar taisnām rokām stājā uz rokām
(apļi) (sp.vingr.)
izmeţģījums

dislocation over bar (art.gymn.)

izgrieziens un priekšvēzienā uzvēziens stājā uz rokām (apļi)
(sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu izgrieztā tvērienā (stienis)
(sp.vingr.)
priekšvēzienā uzrāviens ar iegriezienu (stienis) (sp.vingr.)

dislodge (to) the bar (athl.)

nogāzt latiņu (v/a)

dismiss (to) (crick.)

panākt (sitēja) nomaiņu (krik.)

dismiss (to) the coach

atlaist no darba treneri

dismissal (player’s)

spēlētāja noraidīšana

dismount (gymn.)

nolēciens (vingr.)

dismount (to) (equest.)

nokāpt (nolēkt) no zirga (zirgu sp.)

dismount with two feet landing (gymn.)

nolēciens zemskarē uz abām kājām (vingr.)

disobedience (equest.)

nepaklausība (zirga) (zirgu sp.)

disobey (to) (equest.)

neklausīt (satrūkties) (zirgu sp.)

disorientation

dezorientācija (piem., telpā)

dispatcher (sp.g.)

dispečers (saspēles vadītājs) (sp.sp.)

dispersion (shoot.)

izkliede (šauš.)

displaced (equipment)

pārvietojams (inventārs)

displacement (v/b)

vietu maiņa (pārvietošanās) (v/b)

displacement moving backward

pārvietošanās (virzīšanās) atpakaļ

displacement moving forward

pārvietošanās (virzīšanās) uz priekšu

displacement

šķēršļa izgrūšana (pārvietošana) (zirgu sp.)

dislocation backward shoot to handstand
(art.gymn.)
dislocation circle (long swing) (art.gymn.)

rill obstacle (equest.)

displacement of the goal (w.polo)

vārtu izbīdīšana (izgrūšana no vietas) (ūd.polo)

displacing (fenc.)

pārvietošanās (vietas, stāvokļa maiņa) (pauk.)

display

paraugdemonstrējums; skate

display board

tablo

disport

aktīva izklaidēšanās

disposition

noskaņojums
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disposition (players) (sp.g.)

izvietojums (spēlētāju) (sp.sp.)

disposition of the hurdles (athl.)

barjeru izvietojums (v/a)

disputable

strīdīgs, apstrīdams (lēmums)

Dispute! (sp.g.)

Strīds! (Strīda bumba) (sp.sp.)

disqualification

diskvalifikācija (dalībnieka)

disqualification (hansokumake) (judo)

diskvalifikācija (hansoku-make) (džudo)

disqualification for life

diskvalifikācija uz mūţu

disqualified competitor

diskvalificēts dalībnieks

disqualify (to)

diskvalificēt

disqualifying foul (sp.g.)

diskvalificējošs pārkāpums (fauls) (sp.sp.)

dissent against a

rillē’s decision

nepiekrišana tiesneša lēmumam

dissimulate (to); simulante (to); feign (to)

izlikties; simulēt

dissimulation

simulēšana (izlikšanās)

dissymmetric exercises (gymn.)

asimetriski vingrojumi (vingr.)

distance

attālums, atstatums, distance

distance (gymn.)

atstate (vingr.)

distance between the bars (gymn.)

attālums starp kārtīm (vingr.)

distance between the hurdles (athl.)

attālums starp barjerām (v/a)

distance between the pommels (gymn.)

attālums starp zirga rokturiem (vingr.)

distance between the runners (athl.)

attālums starp skrējējiem (v/a)

distance competition

neklātienes sacensības

distance marker (athl.)

distances marķējums (apzīmējums) (v/a)

distance measured in yards

distances garums jardos

distance of the race (athl.)

skrējiena distance (v/a)

distance runner (athl.)

vidējo vai garo distanču skrējējs (v/a)

distance running

skriešanas attālums (distance)

distance with obstacles (athl.)

distance ar šķēršļiem (v/a)

distance without obstacles (athl.)

gludā (bez šķēršļiem) distance (v/a)

distance, course (athl.)

distance, attālums (v/a)

Distance, take! (gymn.)

Retoties! (vingr.)

distant competitions (chess)

korespondentsacensības (šahs)

distend

izplesties; piepūsties

distension

izplešanās; piepūšanās

distinct touching (gymn.)

skaidri redzama rīka skaršana (vingr.)

distinction, award

apbalvojums, atzinība

distinctive (distinguishing) signs of judges

tiesnešu atšķirības zīmes

distinguished guests

goda viesi

distinguishing flag (sail.)

atšķirības karogs (vimpelis) (bur.)

distract (to)

novērst uzmanību

distress light (sail.)

avārijas uguns (bur.)

distributed practice session

intervālais treniņš (metode)
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distribution of awards

uzvarētāju apbalvošana

distribution of prizes

godalgu izsniegšana (apbalvošana)

disturb (player)

traucēt (spēlētāju)

disturb (to) the play

izjaukt (traucēt) spēli (spēles gaitu)

disturbance (gymn.)

zaudējums (ritma, līdzsvara ) (vingr.)

disturbed wind (sail.)

brāzmains vējš (bur.)

disunited canter (equest.)

sadalīti (krusteniski) galopa soļi (rikši) (zirgu sp.)

ditch (equest.)

grāvis (bedre ar ūdeni) (zirgu sp.)

ditch with rails (equst.)

grāvis ar noţogojumu (šķērskoku) (zirgu sp.)

dive (div.)

lēciens (daiļl.)

dive (forward) (gymn.)

lēciens balstā (atbalstā) uz rokām (vingr.)

dive (gymn.)

lēciens uz priekšu (atbalstā uz rokām) (vingr.)

dive (sp.g.)

kritiens (lēciens), uzņemot bumbu (sp.sp.)

dive (to) (div.)

izpildīt lēcienu (daiļl.)

dive (to); dip; plunge

nirt

dive Arab wheel (diving tinsica) (gymn.)
dive for the ball (f/b)

arābu ritenis ar lēcienu (pārmetiens uz priekšu, pārmaiņus
atbalstot rokas stājā uz vienas kājas) (vingr.)
vārtsarga lēciens pēc bumbas (f/b)

dive group (div.)

lēcienu kategorija (grupa) (daiļl.)

dive handspring (gymn.)
dive reception (v/b)

ar lēcienu (atgrūţoties ar abām kājām) pārmetiens uz
priekšu (vingr.)
bumbas uzņemšana kritienā (v/b)

dive roll (roll from a jump) (gymn.)

ar lēcienu kūlenis (vingr.)

dive shot (h/b)

metiens kritienā (h/b)

dive sideways; dive cat wheel, cartwheel
(gymn.)
dive to upperarm hang (gymn.)

ar lēcienu pārmetiens sānis; ar lēcienu ritenis (vingr.)

dive weights (underwat.swim)
diver (div.)

niršanas atsvari ( rillē
ms) (zemūd.peld.)
daiļlēcējs (sportists) (daiļl.)

diver (underwater diver)

nirējs, zemūdens peldētājs

diver (woman diver) (div.)

daiļlēcējs (daiļlēcēja) (daiļl.)

diver

daiļlēcēja stāja (daiļl.)

rillē (div.)

ar palēcienu balsts uz augšdelmiem (līdztekas) (vingr.)

diversification (training methods)

daţādošana (treniņu metoţu)

diversify (to) (gymn.)

daţādot, variēt (vingr.)

diversions (outdoor)

spēles (izklaidēšanās) brīvā dabā

diversity, variety

daudzveidība

divert (injoy) oneself (to)

izklaidēties

diving (flying) header (f/b)

sitiens ar galvu kritienā (f/b)

diving (sp.kind.)

daiļlēkšana (sp.veids)

diving board (div.)

tramplīns (daiļl.)

diving for pearls (Chinese game)

niršana pēc pērlēm (ķīniešu spēle)

diving front walkover (gymn.)

ar lēcienu lēnais pārmetiens uz priekšu (vingr.)
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diving highboard (5 or 10m) (div.)

ar lēcienu (atgrūţoties abām kājām) pārmetiens uz priekšu
(uz abām kājām) (vingr.)
lēkšanas tornis (5 vai 10m) (daiļl.)

diving installations (div.)

daiļlēkšanas iekārtas (inventārs) (daiļl.)

diving judges (div.)

lēcienu tiesneši (daiļlēkšanas tiesneši) (daiļl.)

diving jury (div.)

lēcienu tiesnešu brigāde (daiļl.)

diving list (div.)

lēcienu protokols (daiļl.)

diving pool (div.)

baseins daiļlēkšanai (daiļl.)

diving save (f/b)

bumbas atvairīšana lēcienā (f/b)

diving shot (h/b)

metiens kritienā(h/b)

diving stroke (underwat.swim)

darbība ar kājām (zemūd.peld.)

diving handspring (gymn.)

diving

rillē (div.)

lēcienu grūtības tabula (saraksts) (daiļl.)

diving well (div.)

daiļlēkšanas baseins (bļoda) (daiļl.)

diving, swimming under water

niršana (zemūdens peldēšana)

diving-tower (div.)

tornis (daiļl.)

division (sp.g.)

divizions (sp.sp.)

division into periods

periodizācija

division into periods of the Olympic Games

olimpisko spēļu periodizācija (iedalījums)

division of responsibilities (b/b)

pienākumu sadales zonas (b/b)

division of the life span

vecuma periodizācija (iedalījums)

divot (golf)

velēna (ar nūju izsista) (golf)

dizziness

reibonis

D-lock (cycl.)

U-veida slēdzene (riteņbr.)

DNF, abbrev. From Did Not Finish

nefinišēja (ieraksts protokolā)

DNS, abbrev. From Did Not Start

nestartēja (ieraksts protokolā)

do a foot fault (athl.)

pārkāpt līniju (uzkāpt uz) (v/a)

Do not fire! (shoot.)

Pārtraukt šaušanu! (Stop!) (šauš.)

dobok (taekv.)

taekvondista tērps (taekv.)

docility (equset.)

paklausība, pakļāvība (zirgu sp.)

dock start (pier) (watski.)

starts no muliņa (no krasta) (ūd.slēp.)

docks (row.)

doks (air.)

dodge (f/b)

veikla izvairīšanās, māņkustība (f/b)

dodge (to)

izvairīties (izbēgt)

dodge ball; dodgeball (game)

tautas bumba (spēle)

does not execute the service properly (v/b)

neizpilda servi atbilstoši noteikumiem (tiesneša ţests) (v/b)

dog drops point (dogsleddg.)

sacīkšu suņu atstāšanas vieta (traumēto) (suņu paj.sac.)

dog leg; dogleg (golf)

fairveja (izsitiena virziena) izliekums (golfs)

dog shot (b/b)

nejauša groza gūšana („cūcene”) (b/b)

dog team race

suņu iejūgu sacensības

doggy-paddle (swim.)

peldēšana sunīša stilā (peld.)

dogs sledding

suņu aizjūgu (kamanu) skriešanās sacīkstes
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dohyo (sumo)

sumo cīņas paaugstinājums (rings) (sumo)

dohyo-iri (sumo)

rituāls pirms cīņas (sumo)

dojo (judo)

dţudo skola (treniņvieta) (džudo)

dojo kun (karate)

karatē (cīņas) kodekss (karatē)

doldrums (sail.)

bezvēja josla (zona) (bur.)

doll (equestr.)

pagaidu šķērslis (zirgu sp.)

dolly

viegls, vienkāršs

dolphin (swim.)

delfīns (peldēšanas stils) (peld.)

dolphin (synchr.swim.)

delfīns; aplis atpakaļ ar kāju (sinhr.peld.)

dolphin arch position (synchr.swim.)

pozīcija delfīns (sinhr.peld.)

dolphin bent knee (synchr.swim.)

delfīns ar saliektu kāju (sinhr.peld.)

dolphin bent knee full twist (synchr.swim.)

delfīns ar saliektu kāju, pilna skrūve (sinhr.peld.)

dolphin foot first (synchr.swim.)

delfīns ar kājām uz priekšu (sinhr.peld.)

dolphin foot first bent knee (synchr.swim.)

delfīns uz priekšu ar saliektu kāju (sinhr.peld.)

dolphin foot first bent knee full twist
(synchr.swim.)
dolphin foot first full twist (synchr.swim.)

delfīns uz priekšu ar saliektu kāju, pilna skrūve (sinhr.peld.)

dolphin foot first reverse combined spin
(synchr.swim.)
dolphin foot first spin up 180° - twist
(synchr.swim.)
dolphin foot first spin up 360° (synchr.swim.)

delfīns uz priekšu, pretējā kombinētā skrūve (sinhr.peld.)

delfīns uz priekšu, pilna skrūve (sinhr.peld.)

dolphin full twist (synchr.swim.)

delfīns uz priekšu, 180 skrūve augšup – pagrieziens
(sinhr.peld.)
delfīns uz priekšu, 360 skrūve augšup (sinhr.peld.)
delfīns, pilna skrūve (sinhr.peld.)

dolphin kick (swim.)

kāju darbība tauriņstilkā (peld.)

dolphin reverse combined spin (synchr.swim.)

delfīns, pretējā kombinētā skrūve (sinhr.peld.)

dolphin spin up 180° half twist (synchr.swim.)

delfīns, 180 skrūve augšup, puspagrieziens (sinhr.peld.)

dolphin spin up 360° (synchr.swim.)

delfīns, 360 skrūve augšup (sinhr.peld.)
delfīns (peldēšanas stils) (peld.)

dolphin stroke (swim.)
dolphinspring (ball

rillē)

delfīnu lēkāšana (rotaļa) (bumbu spēles)

domestic competition

vietējās sacensības (sacensības mājās)

domestique (cycl.)

komandas līdera palīgs (riteņbraucējs) (riteņbr.)

domino!

Beidzu! (beidzot partiju)

domino!

Beigas!; viss!

Domino; dominoes

domino (spēle); domino kauliņš

Don’t hold up the game! (f/b)

Nevilciniet (nekavējiet) spēli! (tiesneša ţests) (f/b)

Don’t

Nesimulējiet! (tiesneša ţests) (f/b)

rillē

! (f/b)

Dont’ move! (sono-mamu) (judo)
doorway gym bar (gymn.)

no stājas uz apakšējā pleciem lēciens saliecoties (kurbets)
pārejot stājā uz rokām apakšējā rokās (akr.)
no atbalsta uz ceļiem lēciens stājā uz rokām un atpakaļ uz
ceļiem (bat.)
Nekustieties! (sono-mamu) (džudo)
durvju ailē ierīkots stienis (vingr.)

dope; doping

dopings

donkey hop (acr.)
donkey kick (tramp.)
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dopester (Am.)

informācijas analizētājs

doping control delegate

dopinga kontroles pilnvarota persona

doping control station

dopinga kontroles vieta (ofiss)

doping control; dope test

dopinga kontrole

dorsal (muscle)
dorsal grasp (gymn.)

muguras muskulis
virstvēriens (vingr.)

dorsal position (stand) (gymn.)

stāvoklis (stāja) ar muguru pret rīku (vingr.)

dorsal spine mobility

mugurkaulāja lokanība (lokanība)

dorso – ventralaxis (synchr.swim.)

vertikālā ass (sinhr.peld.)

dosage

dozējums (vingrojumu atkārtošanas reiţu skaits)

dose
dosing of the training load

doza, deva
treniņa slodzes dozēšana

dot ball (crick.)

punkts par bumbiņas padošanu (krik.)

double

dubults; divkāršs daudzums

double (bilj., hunt.sp.)

duplets (bilj., med.sp.)

double (hands, feet)

ar abām (rokām, kājām)

double (luge)

kamaniņu divnieks (ekipāţa) (kam.)

double (sp.g.)

dubultspēle (sp.sp.)

double action (fenc.)

abu sportistu vienlaicīgs uzbrukums (pauk.)

double angel (art.gymn.)
double arms

balstā, stāvus saliecoties, apakštvērienā apvēziens uz
priekšu (stienis, d/a līdztekas) (sp.vingr.)
kustība, stāvoklis ar abām rokām

double arms circling to the left (right) (gymn.)

aplis ar abām rokām pa kreisi (pa labi) (vingr.)

double arms left (right) (gymn.)

rokas pa kreisi (pa labi) (vingr.)

double Axel (f.skat.)

dubultais Aksels (daiļsl.)

double back (art.gymn.)

divkāršais salto (dubultsalto) atpakaļ (sp.vingr.)

double back cody (tramp.)

no atbalsta uz vēdera 2 ¼ salto atpakaļ (bat.)

double back dismount (gymn.)

nolēciens ar divkāršo salto atpakaļ (vingr.)

double back somersault layout (piked, tucked)
(gymn.)
double beat (gymn.)

divkāršais salto atpakaļ atliecoties (saliecoties, savelkoties)
(vingr.)
atgrūdiens ar abām kājām (vingr.)

double beat handspring (gymn.)

ar abu kāju atgrūdienu pārmetiens uz priekšu (vingr.)

double block (v/b)

dubultbloks (divu spēlētāju) (v/b)

double bogey (golf)
double bounce (tramp.)

dubultbogijs (par diviem sitieniem vairāk nekā paredzēts)
(golfs)
lēcieni uz batuta divatā (pāru lēcieni) (bat.)

double bridle (equest.)

iemaukti ar lauţņiem (zirgu sp.)

double circle (gymn.)

dubultaplis (divkāršais aplis) (vingr.)

double circle formation (gymn.)

nostāšanās (izvietojums) divos apļos (vingr.)

double circle on end facing inward (art.gymn.)
double contact (touch) (v/b)

aplis ar abām kājām šķērsām uz zirga gala (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
dubultsitiens (atkārtota pieskaršanās) (v/b)

double cork (double bull) (droughts)

50 punkti metienā (šautr.meš.)
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double cover (box.)

pasīvā aizsardzība (bok.)

double coverage (sp.g.)

divi sedz vienu (sp.sp.)

double crown (gymn.)

apļa izgājiens un iegājiens (zirgs ar rokt.) (vingr.)

double Czechkehre (art.gymn.)
double defeat (fenc.)

divi čehu apļi pēc kārtas; divi apļi ar pagriezienu par 180°
pēc kārtas (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
abpusējs zaudējums (pauk.)

double dislocation (gymn.)

divi izgriezieni pēc kārtas (vingr.)

double disqualification

abpusēja diskvalifikācija

double dribble (b/b)

divkāršais

double eagle (golf)
double elbow horizontal lever (gymn.)

„dubultais ērglis” (par trim sitieniem vairāk nekā paredzēts)
(golfs)
horizontālais līdzsvars uz abiem elkoņiem (vingr.)

double events (double-event)

divcīņas (divcīņas sporta veids)

double feint (fake)

dubulta māņkustība (dubultfints)

double file (gymn.)

kolonna pa divi (ierinda) (vingr.)

double fixture (f/b)

divas spēles nedēļā („angļu nedēļa”) (f/b)

rillē ; divreiz driblēts (b/b)

double flic-flac (gymn.)

pēc atvēziena sānu nolēciens pār abām kārtīm (līdztekas)
(sp.vingr.)
divi pārmetieni atpakaļ pēc kārtas (vingr.)

double flip (freest.)

divkāršais salto atpakaļ (frīst.)

double foot take-off (gymn.)

atgrūdiens (atspēriens) ar abām kājām (vingr.)

double foul (fault) (b/b)

abpusējs pārkāpums (fauls) (b/b)

double foult (fault) (ten.)

dubultkļūda servējot (divas nesekmīgas serves) (ten.)

double front round, rear in (art.gymn.)
double front somersault (acr.)

aplis ar abām kājām ar pagriezienu par 360° (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
divkāršais salto uz priekšu (akr.)

double front tuck (freest.)

divkāršais salto uz priekšu savelkoties (frīst.)

double full (acr.)

divkāršais salto ar pagriezienu par 360° (ar pirueti) (akr.)

double full cody (tramp.)
double full fliffis (gymn.)

no atbalsta uz vēdera 2 ¼ salto atpakaļ ar pagriezienu par
360°, pārejot stājā (bat.)
divkāršais salto ar pagriezienu par 360° (vingr.)

double full front (gymn.)

divkāršais salto uz priekšu ar pagriezienu par 360° (vingr.)

double full full full (freest.)

trīskāršais salto ar četrām piruetēm (divām pirmajā salto)
(frīst.)
divkāršais salto ar pagriezienu par 360° pirmajā salto (otrajā
salto) (vingr.)

double

rillē vault (art.gymn.)

double full in (out) (gymn.)

double full-full-full jump (freest.)
double German

rillē (art.gymn.)

double German reverse straddle (art.gymn.)
double gliding step
double handstand pivot backward (gymn.)

trīskāršais salto ar divām piruetēm pirmajā un pa vienai
otrajā un trešajā salto (frīst.)
divi pēc kārtas lielie (vācu) apvēzieni atpakaļ kārienā
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
divi lielie (vācu) apvēzieni atpakaļ kārienā atmuguriski un
pārlidojums ar izvērstām kājām kārienā (stienis) (sp.vingr.)
divu slīdsoļu ritms
stājā uz rokām divi pagriezieni pēc kārtas par 180° ar plecu
atpakaļ (vingr.)
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double header (f/b)

divas spēles pēc kārtas (divas spēles vienā dienā) (f/b)

double hit (fenc.)

abpusējs trāpījums (pauk.)

double hit (shoot.)

dubulttrāpījums (divreiz vienā vietā) (šauš.)

double hit (sp.g.)

dubultsitiens (dubultpieskaršanās) (sp.sp.)

double hold (wrest.)

dubulttvēriens (cīņa)

double in (art.gymn.)

iegājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

double jeopardy (ju-jitsu)
double jump (equest.)

sāpju paņēmiens ar abām rokām (grieţot pretinieka roku)
(džiu-džits)
dubultšķērslis (zirgu sp.)

double jump (f.skat.)

divapgriezienu lēcieni; divkāršā piruete (daiļsl.)

double jump (gymn.)

auklas apļošana ar starplēcieniem (vingr.)

double jumps (f.skat.)

lēcieni ar divkāršo pirueti (daiļsl.)

double layout (freest.)

dubultsalto atliecoties (frīst.)

double leg circle (art.gymn.)

aplis ar abām kājām („izgājiens”) (sp.vingr.)

double leg circle in cross support frontways
(rearways) on end of horse (art.gymn.)
double leg circle in cross support on one
pommel (art.gymn.)
double leg circle in side support on one
pommel (art.gymn.)
double leg circle to „L” support (art.gymn.)

aplis ar abām kājām uz zirga gala ar seju uz āru
(atmuguriski) (sp.vingr.)
aplis ar abām kājām uz viena roktura šķērsām (sp.vingr.)

double leg circle to handstand (art.gymn.)

aplis ar abām kājām, pārejot stājā uz rokām (sp.vingr.)

double leg circle with turn (art.gymn.)

aplis ar abām kājām ar pagriezienu (sp.vingr.)

aplis ar abām kājām uz viena roktura paralēli (sp.vingr.)
aplis ar abām kājām, pārejot balstā priekšturē (sp.vingr.)

double leg

rillē (art.gymn.)

abu kāju pārmetiens sānis (sp.vingr.)

double leg

rillē to „L” support (art.gymn.)

abu kāju pārmetiens sānis, pārejot balstā priekšturē
(sp.vingr.)
ar abu kāju atgrūdienu uzvēziens balstā (sp.vingr.)

double leg overshoot (art.gymn.)
double leg

rillē (pick-up) (wrest.)

abu kāju satvēriens (cīņa)

double lever (acr.)

no balsta atmuguriski uz rokturiem aplis ar abām kājām,
pārejot balstā atmuguriski uz vienu rokturi un zirga ķermeni
(sp.vingr.)
divkāršais horizontālais līdzsvars (akr.)

double match day (sp.g.)

divu spēļu diena (sp.sp.)

double minitrampoline (tramp.)

dubultais minibatuts (bat.)

double minor (penalty) (ice hok.)

dubultais mazais sods (4 min. Sods) (hok.)

double Nelson (wrest.)

dubultnelsons (cīņa)

double out (art.gymn.)

izgājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

double paceline (cycl.)

dubultā kolonna (riteņbr.)

double pass legs over (art.gymn.)

abu kāju pārmetiens (sp.vingr.)

double pike back off (art.gymn.)

nolēciens ar divkāršo salto atpakaļ saliecoties (sp.vingr.)

double pirouette in handstand rearward
(gymn.)
double pivot (lane place) (b/b)

stājā uz rokām divi pagriezieni pēc kārtas (par 180°) ar
plecu atpakaļ (vingr.)
divi centri pie „ūsiņām” (b/b)

double play (baseb.)

divu spēlētāju izslēgšana (sitēju komandas) (beisb.)

double leg travel circles (art.gymn.)
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double play; doubles (sp.g.)

dubultspēle (sp.sp.)

double poling (ski.)

atgrūšanās ar abām nūjām vienlaicīgi (slēp.)

double post (free- throw) (sp.g.)
double pump (b/b)

divi centra spēlētāji („centri”) pie soda metiena līnijas
(sp.sp.)
dubultmaldināšana (b/b)

double punch (karate)

sitiens ar abām dūrēm vienlaicīgi (frontālā stājā) (karatē)

double pursuit race (ski.)

kombinētās iedzīšanas sacensības (15 km klasiskais un 15
km brīvais stils) (slēp.)
divrindu ierinda (vingr.)

double rank (gymn.)
double rear (art.gymn.)
double rear dismount (art.gymn.)
double rear from end of horse to the pommels
(art.gymn.)
double rear from pommels to end of horse
(art.gymn.)
double rear in (art.gymn.)
double rear in (bar) (art.gymn.)
double rear in from stand (art.gymn.)
double rear mount (art.gymn.)
double rear out (art.gymn.)
double rear out and front off (art.gymn.)
double rear out from feint (art.gymn.)
double rear vault (art.gymn.)
double rear vault into saddle (art.gymn.)
double rear vault out (art.gymn.)
double ring (droughts)

apļa iegājiens vai izgājiens ar abām kājām (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
pēc atvēziena, pārmetot abas kājas, priekštures nolēciens pār
abām kārtīm (sp.vingr.)
no zirga gala apļa iegājiens balstā uz rokturiem (sp.vingr.)
no balsta uz rokturiem apļa izgājiens balstā uz zirga ķermeni
(galu) (sp.vingr.)
apļa iegājiens balstā uz zirga rokturiem (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens, pārmetot abas kājas un pagrieţoties par
180°, pāreja balstā (stienis) (sp.vingr.)
no stājas paralēli līdztekām ārpusē ar palēcienu iegājiens pār
abām kārtīm un pāreja balstā (sp.vingr.)
ar palēcienu apļa iegājiens balstā uz zirga rokturiem
(sp.vingr.)
apļa izgājiens, pārejot balstā uz rokturi un zirga ķermeni
(sp.vingr.)
ar izgājienu pāreja balstā šķērsām un nolēciens atliecoties
(zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
no balsta jāteniski kāja ārpusē izgājiens, pārejot balstā uz
rokturi un zirga ķermeni (sp.vingr.)
pārlidojums priekšturē (stienis) (sp.vingr.)
priekštures iegājiens ar pagriezienu par 180°, pārejot balstā
uz zirga rokturiem (sp.vingr.)
priekštures izgājiens ar pagriezienu par 180°, pārejot balstā
uz rokturi un zirga ķermeni (sp.vingr.)
mērķa ārējais aplis (šautr.meš.)

double ropes (gymn.)

kūlenis divatā, aptverot partnera potītes; sarunv.”tanks”
(vingr.)
divas virves blakus (rāpšanās) (vingr.)

double round (sp.g.)

divu spēļu posms (izbraukumā un mājās) (sp.sp.)

double Russian circle (art.gymn.)
double salto (somersault) (acr., gymn.)

krievu divkāršais aplis; aplis ar pagriezienu par 720°
(sp.vingr.)
divkāršais salto (akr., vingr.)

double salto backward layout (acr.)

divkāršais salto atpakaļ atliecoties (akr.)

double salto backward piked to outer cross
stand (art.gymn.)
double salto backward tucked to outer cross
stand (art.gymn.)
double scissors backward (forward) (gymn.)

nolēciens ar divkāršo salto atpakaļ saliecoties (līdztekas)
(sp.vingr.)
nolēciens ar divkāršo salto atpakaļ savelkoties (līdztekas)
(sp.vingr.)
divas dzirkles pēc kārtas atpakaļ (uz priekšu) (vingr.)

double screen (b/b)

dubultaizsegs (b/b)

double roll (gymn.)
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double sculls (row.)

pāraira divnieks (air.)

double sculls without coxswain (row.)

bezstūrmaņa pārairu laiva (divnieks) (air.)

double shot (shoot.)

dubultšāviens (duplets) (šauš.)

double side (somersault) (acr.)

divkāršais salto sānis; sarunv. Divkāršais arābu salto (akr.)

double sight (arch.)

dubultais tēmēklis (loka š.)

double skip (gymn.)
double somersault backward (div.)

dubultpalēciens (palēciens ar starplēcienu, apļojot auklu)
(vingr.)
divkāršais salto atpakaļ (daiļl.)

double somersault forward (div.)

divkāršais salto uz priekšu (daiļl.)

double somersault with full twist (acr.)

divkāršais salto ar pagriezienu par 360° (ar pirueti) (akr.)

double Stockli (art.gymn.)
double support (leaning) phase (athl.)

divkāršais Stokli izgājiens un iegājiens (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
divatbalsta fāze (v/a)

double sweeper (f/b)

dubultais „tīrītājs” (f/b)

double Swiss (art.gymn.)

double take-off (gymn.)

šveiciešu aplis (aplis atliecoties ar pagriezienu par 180° un
ar vienlaicīgu abu roku atgrūdienu) (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
atgrūdiens ar abām kājām (no tiltiņa) (vingr.)

double team (b/b)

dubultā segšana (divi vienu) (b/b)

double teaming (sandwiching) (b/b)

segšana pa diviem (divi sedz vienu) (b/b)

double touch (v/b)

dubultpieskaršanās (v/b)

double trap (shoot.)

dubulšāviens; duplets (stenda šaušana, sportings)

double twist (gymn.)

divkāršā piruete; pagrieziens par 720° (vingr.)

double twist (high bar) (art.gymn.)

salto nolēciens ar pagriezienu par 720° (stienis) (sp.vingr.)

double twister (freest.)

atkārtots pagrieziens gaisā (frīst.)

double twisting somersault (acr.)

salto ar pagriezienu par 720° (akr.)

double, doubling movement

divreiz pēc kārtas izpildīta kustība

double-arm order (gymn.)

ierinda ar atstarpi izstieptu roku attālumā (vingr.)

double-barrel shotgun (shoot.)

divstobru ierocis (šauš.)

double-bladed paddle (kayak) (row.)

smailītes airis (airis ar divām lāpstiņām) (air.)

double-fault

dubultkļūda

double-footed (f/b)

vienlīdz labi ar abām kājām spēlējošs spēlētājs (f/b)

double-handed block (karate)

bloks (bloķēšana) ar abām rokām (karatē)

double-header (sp.g.)

divas spēles dienā (sp.sp.)

double-leg tackle (wrest.)

nogāšana, satverot abas kājas (cīņa)

double-quick

ļoti ātrs; nasks (par soli)

double-rope circles (gymn.)

dubultaplis ar auklu (vingr.)

doubles (gymn.)

pāru vingrojumi (vingr.)

doubles (sp.g.)

dubultspēle (pāru spēle) (sp.sp.)

doubles poles (ten.)

dubultspēles tīkla stabi (ten.)

doubles service court (ten.)

dubultspēles serves laukums (ten.)

doubles sideline (ten.)

dubultspēles laukuma sāna līnija (ten.)
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doubles volleyball

volejbols pa pāriem (divatā)

double-stroke breathing (swim.)

divsitienu (divtaktu) elpošana (peld.)

doublet (bilj.)

duplets (biljarda spēlē)

double-touch (v/b)

dubultpieskāriens bumbai (v/b)

double-turn rope jumping (gymn.)

palēcieni ar auklas dubultapļošanu (vingr.)

double-wake cut (watski.)

pēc atlēciena pagrieziens horizontālā plaknē par 360°
atliecoties (bat.)
divkārša ķīļūdens šķērsošana (pirms tramplīna) (ūd.slēp.)

doubtful hit (fenc.)

apšaubāms dūriens (cirtiens) (pauk.)

doughnut (acr.)

akrobātu cepurīte (akr.)

down (box.)

zemē, guļus (pēc sitiena) (bokss)

down (the) wind (sail.)

pa vējam (pavējš) (bur.)

down on his back (wrest.)

uz muguras; uz lāpstiņām (cīņa)

down river race (row.)

nobrauciens pa (strauju) upi; straujūdens nobrauciens (air.)

down the field (sp.g.)

virzienā uz pretinieka vārtiem (sp.sp.)

down time (bobsl.)

laiks finišā (laiks trasē) (bobsl.)

down to port (row.)

kreisais borts, uz kreiso pusi (air.)

down to starboard (row.)

labais borts, uz labo pusi (air.)

down wind (sail.)

pa vējam (bur.)

Down! (weightl.)

Nolaist (stieni)! (svarc.)

downcourt (down the court) (b/b)

uzbrukums no sava laukuma (b/b)

downhill

nogāze; slīpums

downhill mountain biking (cycl.)
downhill run distance (alpsk.)

kalnu velo nobrauciens; nobrauciens ar kalnu velosipēdu
(riteņbr.)
nobrauciena distance (k.slēp.)

downhill skis (alpski.)

nobrauciena slēpes (k.slēp.)

downhill, gliding hill (equest.)

jāšana pa nogāzi (zirgu sp.)

downhill; downhill skiing (alpsk.)

nobrauciens (uz ātrumu) (k.slēp.)

downhiller (alpsk.)

nobrauciena sportists (k.slēp.)

downs; chances; attempts (Am.f/b)
downshift (autosp.)

mēģinājums virzīt bumbu uz priekšu (par 10 jardiem)
(amer.f/b)
pārslēgšana uz zemāku pārnesumum (autosp.)

downstream

pa straumi (lejup)

downstream gate (canoe)

lejupstraumes (pa straumei) vārti (kanoe)

downsweep handover (athl.)

stafetes kociņa nodošana no apakšas (v/a)

downswing (golf)

nūjas vēziena kustība uz leju (golfs)

downward flight (ball) (b/b)

bumbas lidojums lejup (b/b)

DQ, abbrev. From disqualified

diskvalificēts

draft (sp.g.)

spēlētāju atlase (drafts) (sp.sp.)

draft pick (sp.g.)

draftā izvēlēts spēlētājs (sp.sp.)

draft, draught (sail.)

iegrime (bur.)

drafting (cycl.)

vilcēšana (braukšana cieši aiz priekšābraucošā) (riteņbr.)

double-turn

rillē (tramp.)
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drag car (dragsters) racing (autosp.)

vilcējmašīnu sacīkstes (autosp.)

drag car racing (autosp.)

dragreisa sacīkstes (ātrumsacensības no vietas) (autosp.)

drag lift (ski.)

vilcējpacēlājs (slēp.)

drag motorcycle racing (motosp.)

dragreisa motociklu sacensības (motosp.)

drag race (Am.)(athl.)

skrējiens aiz līdera (v/a)

drag race (autorac.)

dragreisa sacensības (autosprinta sac.) (autosp.)

dragback (f/b)

bumbas pavilkšana atpakaļ (f/b)

dragoman, dragomen

dragomans; gids un tulks (austrumos)

dragon boat racing (row.)

pūķlaivu sacensības (air.)

dragon boats (watersp.)

„pūķlaivu” sacensību laiva (ūdenssp.)

dragster (autosp.)

dragsters; ātrumsacensību automobilis (autosp.)

drain (h/b)

tiešs (bez atsitiena) metiens (h/b)

drain (sink) a putt

iekrist bedrītē

drainage dip

ieplakas (bedres) apakša (dziļākā vieta)

draught, droft (row.)

iegrime (laivas) (air.)

draught-board

dambretes galdiņš

draughts player

dambretists

draughts, checkers (sp.g.)

dambrete (sp.sp.)

draw

neizšķirts

draw (by lot)

lozēšana

draw (curl.)

akmens ieslīdēšana (atrašanās) mājas zonā (kērl.)

draw (hiki wake) (judo)

neizšķirts (hikivake) (džudo)

draw (to) (arch.)

vilkt (atvilkt) (loka š.)

draw (to) (gymn.)

pievilkties (vingr.)

draw (to) lots

lozēt

draw (to) reins

pievilkt groţus (zirgu sp.)

draw (to) reins (polo)

pievilkt groţus; apstādināt zirgu (polo)

draw (to) up judges (gymn.)

izlozēt (veidot) tiesnešu brigādes (vingr.)

draw 9.6 points (gymn.)

saņemt vērtējumu 9,6 balles (vingr.)

draw back the javelin (athl.)

šķēpa nogādāšana starta vietā (v/a)

draw board (gymn.)

rezultāta tablo (vingr.)

draw decision

lēmums pieņemts lozēšanas rezultātā

draw for the horses (equest.)

zirgu lozēšana (zirgu sp.)

draw for the lanes (athl.)

celiņu izloze (v/a)

draw forward

virzīties uz priekšu

draw infield (f/b)

virzīties uz laukuma vidu (f/b)

draw length (arch.)

atvilkšanas attālums (loka š.)

draw of lots

lozēšana, izloze

draw score

vienāds rezultāts, neizšķirts

draw stroke (row.)

vilkme (aira) (air.)

draw weight (arch.)

stiegras atvilkšanas spēks (max) (loka š.)
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draw-gear (equest.)

iejūgs (zirgu sp.)

drawing hand (arch.)

stiegras atvilcējroka (loka š.)

drawing lots, tossing-up, casting lots

lozēšana

drawing of the lines

celiņu lozēšana

drawing procedure

lozēšanas procedūra (nosacījumi)

drawn first

izlozes (izlozētais) pirmais numurs

drawn game

neizšķirta spēle

rillē code (r.gymn.)

prasības sportistes tērpam (m/v)

rillē rank (gymn.)

nolīdzināt ierindu (rindu) (vingr.)

rillē! (gymn.)

līdzināties (vingr.)

dressage (equest.)

iejāde (zirgu iejāšana) (zirgu sp.)

dressage arena (equest.)

dresūras laukums (arēna) (zirgu sp.)

dressage saddle (equest.)

dresūras (iejādes) segli (zirgu sp.)

dressage test (equest.)

sacensības manēţā (zirgu iejādes tests) (zirgu sp.)

dressing down; talking-to; telling-off

rājiens (sarunv.)

dressing room

ģērbtuve

dribble (to) (f/b)

apvest (apdriblēt) (f/b)

dribble (to) (sp.g.)

driblēt (bumbu, ripu) (sp.sp.)
rillē , mainot rokas (sp.sp.)

dribble changing (alternating, crossover)
hands (sp.g.)
dribble series (sp.g.)

driblēšanas sērijas (sp.sp.)

dribble with alternating hands (sp.g.)

driblēšana, mainot rokas (sp.sp.)

dribble with both hands simultaneously (sp.g.)
dribble with changing direction

rillē

ar abām rokām vienlaicīgi (sp.sp.)

driblēšana ( rillē ), mainot virzienu

dribble with changing speed

rillē

(driblēšana), mainot ritmu (ātrumu)

dribble; driblling (sp.g.)

rillē ; bumbas vadīšana (sp.sp.)

dribbler

driblētājs (bumbas vadītājs)

dribbling (dribble)

bumbas driblēšana (vadīšana) ( rillē )

dribbling feint (sp.g.)

māņkustība (fints) driblējot (sp.sp.)

dribbling slalom (sp.g.)

driblēšanas slaloms (sp.sp.)

dribbling with the inside of the foot (f/b)

bumbas vadīšana ar pēdas iekšpusi (f/b)

dribbling with the outside of the foot (f/b)

bumbas vadīšana ar pēdas ārpusi (f/b)

dribling round (w.polo)

apdriblēšana, apspēlēšana (ūd.polo)

drift

smilšu sanesa; sniega kupena

drift

dreifs (jūrn.)

drift (autosp.)

mašīnas vadīšana sānslīdē (autosp.)

drift (motosp.)

izslīdēšana (vadāma) (motosp.)

drift (to) (row.)

dreifēt (air.)

drift, lee way (sail.)

dreifs (bur.)

drifting (autosp.)

driftings (braukšana vadāmā sānslīdē) (autosp.)

rillē (to) (choreogr.)

izpildīt horeogrāfijas vingrojumus pie stieņa (horeogr.)
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rillē (to) (military) (gymn.)

izpildīt ierindas mācības vingrojumus (vingr.)

rillē (to) (movement) (gymn.)

pilnveidot elementu izpildi (daudzkārt atkārtot) (vingr.)

rillē (to) the ball (f/b)

izdarīt spēcīgu sitienu („lielgabalšāvienu”) vārtos (f/b)

rillē exercise

treniņvingrinājums

drilling

vingrināšanās (daudzkārtēja vingrinājuma izpilde)

drills (gymn.)

vispārattīstošo vingrojumu komplekss (vingr.)

D-rings (bobsl.)

stumšanas rokturi (bobsl.)

drive (div.)

atgrūdiens (daiļl.)

drive (golf)

tāls sitiens, draivs (golfs)

drive (lawn bowl.)
drive (sp.g.)

bumbas izdzīšana; metiens, lai izsistu bumbu (no spēles
laukuma) (zāl. bouls)
asa sitienveida kustība, sitiens, piespēle (sp.sp.)

drive (to)

virzīties uz (kaut ko); vadīt (automašīnu, pajūgu)

drive (to) forward (equest.)

skubināt (zirgu) (zirgu sp.)

drive (to) in the cross (f/b)

iesist vārtus no centrējuma (f/b)

drive (to) out (equest.)

notriekt, notrenkt (nodzīt) zirgu (zirgu sp.)

drive (to) the ball

virzīt bumbu

drive (to) the basket (b/b)

virzīties uz grozu (b/b)

drive (to) the legs forward (gymn.)

strauji virzīt kājas uz priekšu (vingr.)

drive service (badm.)

mērķēta serve (badm.)

drive stroke (hock.)

sitiens pēc atvēziena; vēziensitiens (l.hok.)

drive-in shot (b/b)

metiens pēc izrāviena (b/b)

driver

vadītājs (šoferis, stūrmanis); braucējs

driver (golf)

draiveris, golfa nūja (tāliem sitieniem) (golfs)

driver, pilot (bobsl.)

pilots (bobsl.)

driverless touring car (autosp.)
drive-through penalty (autosp.)

sacīkšu standartautomobilis bez vadītāja (ar tālvadības
pulti) (autosp.)
sods par izbraukšanu caur pitstopu (autosp.)

driving (equest.)

zirgu ekipāţu sacensības (zirgu sp.)

driving (take-off) leg

atspēriena (vadošā) kāja

driving range (golf)

treniņlaukums (sitienu trenēšanas zona) (golfs)

drop (art.gymn.)

ar spēku pāreja zemākā stāvoklī (nolaidiens) (sp.vingr.)

drop (sp.g.)

zaudēt (spēli, tās daļu) (sp.sp.)

drop (to) (v/b)

pārsist (pārmest) bumbu pār tīklu (v/b)

drop (to) behind the bunch (cycl.)

atpalikt no grupas (riteņbr.)

drop (to) off, sink (to) off

atkāpties

drop (to) one lap behind (cycl.)

atpalikt par apli (riteņbr.)

drop (to) the anchor (sail.)

noenkuroties (bur.)

drop (to) the ball

mest bumbu

drop (to) the ball (f/b)

izlaist bumbu no rokām (vārtsargam) (f/b)

drop (to) the ball (sp.g.)

(pa)zaudēt bumbu (sp.sp.)

drop (to) the bar (barbell) (weightl.)

nomest stieni (svarc.)
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drop an opponent (cycl.)

nogrūst pretinieku (riteņbr.)

drop back (art.gymn.)

atkritiens (sp.vingr.)

drop back (tramp.)

lēciens atbalstā uz muguras (bat.)

drop backward to roll backward with straight
legs (gymn.)
drop ball; referee’s ball (f/b)

no stājas pāreja sēdē ar taisnām kājām un kūlenis atpakaļ
saliecoties (vingr.)
strīda bumba (f/b)

drop goal; dropped goal (rugby)

vārtu gūšana pēc sitiena pa atlecošu bumbu (regb.)

drop handlebars (cycl.)

maināma augstuma stūres rokturi (riteņbr.)

drop in (skateb.)

lejupbrauciens (no rampas) (skeitb.)

drop kick (f/b)

atsitiens no rokām (vārtsarga) (f/b)

drop kick (goal) (regby)

pārsitiens (regb.)

drop kip with half turn to swing forward in
upperarm hang (art.gymn.)

atkritiens pārsvērienā un atslēga ar pagriezienu par 180°,
pārejot balstā uz augšdelmiem (līdztekas) (sp.vingr.)

drop kip; drop upstart (art.gymn.)

atkritiens pārsvērienā un atslēga balstā (sp.vingr.)

drop pass (b/b)

īsa piespēle (b/b)

drop pass (ice hok.)

partnerim atstāta ripa (hok.)

drop punt (Austral.f/b)

sitiens pa krītošu (no rokām) bumbu (austrāl.f/b)

drop shoot to upperarm hang (art.gymn.)

atkritiens un loka vēziens pārejai balstā uz augšdelmiem
(līdztekas) (sp.vingr.)

drop shot (badm.)

sitiens pa krītošu volānu (badm.)

drop, fall (wrest.)

kritiens (cīņa)

drop, knock down to the floor (box.)

nokdauns (novest nokdaunā) (bokss)

drop, stop (racq.b, badm., ten.)

absorbējošs sitiens (zemskarē aiz tīkla) (raketb., badm.,
ten.)
atliekšanās (izvairoties no sitiena) (bokss)

drop-away (box.)
drop-kicking ball (rugby)

sitiens pa atlecošu (no zemes) bumbu; sitiens pa bumbu
pēc atsitiena pret zemi (regb.)

dropping arms (art.gymn.)

roku (tvēriena) atlaišana (sp.vingr.)

dropping return to the feet (sp.g.)

atsitiens ar kāju (sp.sp.)

drops (cycl.)

stūres rokturu zemākais stāvoklis (riteņbr.)

drop-volley (sp.g.)

sitiens pa krītošu bumbu (apturošs sitiens) (sp.sp.)

drought horse (dray-horse)

darba zirgs (zirgs smagumu vilkšanai sacensībās)

drown (to)

slīkt

drowning

slīkšana, slīkstošs

drowning man

slīcējs

drubbing

satriecošs, iznīcinošs zaudējums (sakāve)

drum control (dragonboat)

ritma noteikšana, sitot bungas (pūķlaivu sacensības)

drunk rider (ex.sp.)

slēpotājs pa upju stāviem krastiem (ekstr.sp.)

dry (fenc.)
dry ditch (equest.)

cīņas norises apraksts (ja nav tiesāšanas elektroniskā
izdruka) (pauk.)
sauss grāvis (kanāls bez ūdens) (zirgu sp.)

dry fire (shoot.)

salūtšaušana (šauš.)
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dry pass (w.polo)

piespēle pa gaisu (ūd.polo)

dry slope

mākslīgā sniega trase

dry slope skiing

slēpošana mākslīgā sniega trasē

dry training (swim.)

sausais treniņš (peld.)

dry-fly (angl.)

mākslīgā mušiņa (makšķ.)

drying room

drēbju ţāvētava

dual activity (acr.)

vingrojumi pāros; pāru vingrojumi (akr.)

dual sport disciplines

sporta divcīņas

duathlete

divcīņas sportists

dub (golf)

slikts sitiens; netrāpījums pa bumbiņu (golfs)

duck (crick.)

atsitēja rezultāts ir 0 (krik.)

duck (to); ducking (box.)

izvairīties no sitiena (niriens) (bokss)

duck of the head (gymn.)

galvas noliekšana (vingr.)

duck walk (gymn.)

soļošana pietupienā; sarunv."pīles gaita" (vingr.)

ducking (fenc.)

izvairīšanās (pauk.)

ducking (hunt.sp.)

pīļu medības (med.sp.)

duel

divu dalībnieku sacenšanās (divcīņa)

duel in the air (sp.g.)

divcīņa par bumbu gaisā (sp.sp.)

duelist

divcīņnieks

duett rautines (synchr.swim.)

pāru (duetu) programma (sinhr.peld.)

duffer (golf)

slikts (neveikls) spēlētājs (sarunv. „pūdelētājs”) (golfs)

dugout (f/b)

spēlētāju sols (nojume) (f/b)

dumbbell

hantele

dumbbell bench press

smaguma spiešana, guļot uz sola

dumbbell lifter

svarbumbu cēlājs

dumb-bell lifting

svarbumbu celšanas sports

dumbbell rack

hanteļu statīvs

dumbbells exercises

vingrojumi ar hantelēm

dummy

fiktīvs; neīsts

dummy (to) (sp.g.)

izdarīt maldinošu kustību (fintot) (sp.sp.)

dummy run

izmēģinājums; mēģinājums

dummy shot (hock.)

fiktīvs, neīsts, maldinošs metiens (l.hok.)

dump (v/b)

gremde (uzbrukuma sitiens) (v/b)

dumper (surf.)

vilnis, kas izraisa kritienu (sērf.)

dune baggy (autosp.)

bagijs braukšanai smilšainā apvidū (autosp.)

dunk (to) (b/b)

triekt bumbu grozā (b/b)

dunking (b/b)

bumbas ietriekšana grozā (b/b)

duo (acr.)

pāris (akr.)

duo system; duo throw (ju-jit.)

paņēmienu demonstrēšanas sistēma; metienu
demonstrēšanas sistēma (džiudž.)
izturīgs bokseris (bokss)

durable boxer (box.)
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duration

ilgums

duration competition

garu distanču sacensības

duration of the bout

cīņas ilgums

duration of the bout (fenc.)

paukošanās (cīņas) ilgums (pauk.)

duration of the contest

sacensību norises laiks (ilgums)

duration of the contest (box.)

cīņas ilgums (bokss)

duration of the exercise (gymn.)

vingrojuma izpildes laiks (ilgums) (vingr.)

duration of the game

spēles ilgums

duration of the hold-down (judo)

noturēšanas laiks (džudo)

duration of the match (sp.g.)

mača (spēles) ilgums (sp.sp.)

duration of the penalty

soda ilgums (laiks)

duration of the programme

programmas ilgums

duration of the skating programme

slidošanas programmas ilgums

dust cup (autosp.)

riepa (smilšainai trasei) (autosp.)

dusty (road)

putekļains (ceļš)

duty, devoir

pienākums

dwell (equest.)

kavēties (apstāties) pirms šķēršļa (zirgu sp.)

dyad

divnieks (divu dalībnieku grupa; pāris)

dynamic apnea (freediv.)

dinamiskā elpas aizturēšana (br.nirš.)

dynamic apnea with fins (underwat.swim.)

dynamic balance

ieniršana (ar elpas aizturēšanu), peldot ar pleznām
(zemūd.peld.)
ieniršana (ar elpas aizturēšanu), peldot bez pleznām
(zemūd.peld.)
dinamiskais līdzsvars

dynamic endurance

dinamiskā izturība

dynamic exercise

dinamiskie vingrinājumi

dynamic play

dinamiska spēle

dynamic routine; tempo routine (acr.)

tempa vingrojums (kombinācija) (akr.)

dynamic stereotype

dinamiskais stereotips

dynamic strength (force)

dinamiskais spēks

dynamic stretching

dinamiska stiepšana (stiepšanās)

dynamic structure of movement

kustības dinamiskā struktūra

dynamic structure of the whole movement

visa vingrojuma izpildes dinamiskā struktūra

dynamic swing

dinamisks (enerģisks) vēziens

dynamic work

dinamiskais darbs

dynamics

dinamika; virzošie spēki

dynamograph

dinamogrāfs

dynamography

dinamogrāfija

dynamic apnea without fins (underwat.swim.)

E
eagle catch (art.gymn.)

pēc apvēziena atpakaļ uz z/k pārlidojums uz a/k kārienā
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izgrieztā tvērienā (d/a līdztekas) (sp.vingr.)
eagle giant (art.gymn.)

lielais apvēziens izgrieztā tvērienā (sp.vingr.)

eagle grasp (grip) (gymn.)

izgrieztais tvēriens (satvēriens) (vingr.)

eagle hang (gymn.)

kāriens elkoņos (vingr.)

eagle with half turn (art.gymn.)

ear muff (shoot.)

no kāriena uz a/k priekšvēzienā apvēziens atpakaļ uz z/k
un ar pagriezienu par 180° pārlidojums kārienā uz a/k
(sp.vingr.)
ausu trokšņu slāpētāji (šauš.)

ear plugs (swim.)

ausu aizbāţņi (peld.)

early adolescence

pusaudţu vecums

early fliffis (gymn.)
early full fliffis (tramp.)

divkāršais salto ar pagriezienu par 180° pirmajā salto
(vingr.)
divkāršais salto ar pagriezienu par 360° pirmajā salto (bat.)

early hold (gymn.)

priekšlaicīgs (pārāk agrs) roku pārtvēriens (vingr.)

early season practice

treniņprocess sagatavošanās periodā

early specialization

agrā specializācija

early triffis (tramp.)

trīskāršais salto ar pagriezienu par180° pirmajā salto (bat.)

earn (to) a penalty-kick (f/b)

nopelnīt (izpelnīties) 11-metru soda sitienu (f/b)

ease

nepiespiestība, dabiskums

ease (to) down

palēnināt kustību (gaitu)

ease (to) off

atslābināties (atbrīvoties)

easement (of rules) (sp.g.)

noteikumu atvieglojums (sp.sp.)

Easy all! (row.)

Ievilkt airus! Stop! (air.)

easy ball (v/b)

viegli (tverama) uzņemama bumba (v/b)

easy chair (paragl.)

pilota krēsls (sēdeklis) ar vidukļa un plecu apsēju (parapl.)

easy element (gymn.)
easy jogging

nenovērtēts elements; elements bez grūtības vērtējuma
(vingr.)
viegls, atbrīvots skrējiens

easy pace (mil.)

brīvsolis (ier.māc.)

easy striding

viegls skrējiens

easy trot, round trot (equest.)

slaids riksis (zirgu sp.)

easy walking

lēna soļošana

easy water (swim.)

"ātrs" ūdens (īsais peldbaseins) (peld.)

easygoing (equest.)

viegla gaita (zirgu sp.)

ebb (sail.)

bēgums; atplūdi (bur.)

ecchymosis (bruise)

zilums, sasitums

echelon (cycl.)
economy class (tour.)

ešelons (kolonnas braukšana kāpņveidā pie sānvēja)
(riteņbr.)
tūristu (pazemināta tarifa) klase (tūr.)

economy of technique

tehnikas ekonomiskums

ecotourism

ekotūrisms

eddy current (row.)

virpuļojoša straume; mutuļojoša straume (air.)

eddy water (row.)

virpuļojošs ūdens (air.)
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edge

mala, apmale; šķautne

edge ball (t.ten.)

pa galda virsmas malu trāpījusi bumbiņa (g.ten.)

edge jump (f.skat.)

šķautnes lēciens (daiļsl.)

edge of the backboard (b/b)

vairoga mala (b/b)

edge of the blade (fenc.)

zobena asmens šķautne (pauk.)

edge of the blade (row.)

aira šķautne (air.)

edge of the free exercise area (gymn.)

brīvo kustību laukuma mala (vingr.)

edge of the penalty area (f/b)

soda laukuma stūris (f/b)

edge of the pool (swim.)

baseina mala (peld.)

edgeways

sāņus, sāniski

edging (ski.)

kantēšana (slēpju) (slēp.)

education aim

audzināšanas mērķis

educational tourism

izglītojošais tūrisms

effect of reins (equest.)

zirga vadīšana ar pavadu (zirgu sp.)

effect; swerve (f/b)

sitiens ar sānsveri (f/b)

effective exit (gymn.)

efektīgas beigas (vingr.)

effective mount (gymn.)
effective play

efektīgs kombinācijas sākums; efektīgs uzlēciens uz rīka
(vingr.)
efektīva spēle

effective playing time (sp.g.)

tīrais spēles laiks (sp.sp.)

effective swing (gymn.)

akcentēts vēziens (vingr.)

efficacy

iedarbība

efficiency

efektivitāte (produktivitāte); lietpratība

efficiency of a training lesson

treniņa stundas efektivitāte; treniņa efektivitāte

efficient

efektīvs; iedarbīgs, prasmīgs

effort

piepūle; sasniegums

egg beater (sinhr.swim.)

egbitē (sinhr.peld.)

egg position, tuck position (ski.)

stāja ar saliektām kājām (slēp.)

eggbeater (w.polo)

helikopters (ūd.polo)

egoism, selfishness

egoisms

Egyptian handball

Ēģiptiešu handbols

EIA, abbrev. from exercise-induced asthma

trenēšanās rezultātā iegūtā astma

Eiffel tower – twist (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un pagrieziens (sinhr.peld.)

Eiffel tower (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis (sinhr.peld.)

Eiffel tower combined spin (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un kombinētā skrūve (sinhr.peld.)

Eiffel tower continuous spin (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un nepārtrauktā skrūve (sinhr.peld.)

Eiffel tower full twist (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un pilnā skrūve (sinhr.peld.)

Eiffel tower spin up 180° (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)

Eiffel tower spin up 360° (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un 360 skrūve augšup (sinhr.peld.)

Eiffel tower spinning 180° (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un 180 apgrieziens (sinhr.peld.)

Eiffel tower spinning 360° (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un 360 apgrieziens (sinhr.peld.)

156

Eiffel tower twirl (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

Eiffel tower twist spin (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis un pagrieziens ar skrūvi (sinhr.peld.)

Eiffel walk (sinhr.swim.)

Eifeļa tornis ar soli atpakaļ (sinhr.peld.)

eight (row.)

astoņnieks (air.)

eight ball; eight-ball pool (bilj.)

astoņu bumbiņu pūls (bilj.)

eight oars with a coxswain (row.)

astoņnieks ar stūrmani (air.)

eight pieces competition (gymn.)
eight second count (box.)

sacensības 8 daudzcīņas veidos; sacensības sievietēm
obligātajā un izvēles programmā (vingr.)
astoņu sekunţu noteikums (bokss)

eight(s) (row.)

astoņnieks; astoņu airētāju laiva (air.)

eight-count (box.)

astoņu sekunţu skaitījums (nokdauns) (bokss)

eighteen-yard box; penaltyarea (f/b)

soda laukuma zona (f/b)

eighth of the final

astotdaļfināls

eiss (ten.)

punkts (pie 40 ar servi gūts) (ten.)

eject (to) (parach.)

katapultēties (izpl.l.)

ejected shell (shoot.)

izšauta čaulīte (šauš.)

ejector (shoot.)

izsviedējs (šauš.)

elapsed time (autosp.)

trasē pavadītais laiks; kontrollaiks (autosp.)

elastic bandage

elastīgais pārsējs, apsējs

elastic beatboard (gymn.)

atsperīgs atbalsta lēciena tiltiņš (vingr.)

elastic Reuther board (gymn.)

Reitera (atsperīgs) atspēriena tiltiņš (vingr.)

elastic Reuther carpet (gymn.)

Reitera (atsperīgs) brīvo kustību laukums (vingr.)

elastic, resielent, springy

atsperīgs; elastīgs

elasticity, resiliency, springiness

atsperība, elastīgums

elbow

elkonis

elbow - cap (weightl.)

elkoņapsējs (svarc.)

elbow balance on one arm; support scale on
one arm (gymn.)
elbow charge (sp.g.)

horizontālais līdzsvars uz viena elkoņa; sarunv."krokodils"
(vingr.)
sitiens ar elkoni (sp.sp.)

elbow extension exercises

vingrinājumi elkoņa locītavas iztaisnotājmuskuļiem

elbow flexion exercises

vingrinājumi elkoņa locītavas saliecējmuskuļiem

elbow hit (wrest.)

sitiens ar elkoni (cīņa)

elbow level (double) (gymn.)

līdzsvars uz (abiem) elkoņiem (vingr.)

elbow pad; elbow protector; elbow guard

elkoņsargs; elkoņa aizsargs

elbow push-up (wrest.)

niriens zem rokas (cīņa)

elbow stand (gymn.)

stāja uz apakšdelmiem (vingr.)

elbow support (armwrest.)

elkoņa atbalsts (roku cīņa)

elbow support scale and half turn, body
horizontal and raise slowly to handstand
(gymn.)
elbowing (icehok.)

no horizontālā līdzsvara uz viena elkoņa pagrieziens par
180° un ar spēku stāja uz rokām (vingr.)

elbowing; elbow (to) (icehok.)

grūstīties ar elkoņiem (hok.)

sitiens ar elkoni (hok.)
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electric button (fenc.)

elektriskā kontaktpoga (pauk.)

electric foil (fenc.)

elektroflorete; floretes elektrokontakts (pauk.)

electric lighting

mākslīgais apgaismojums

electrical epee

elektrošpaga

electrical pointe d’arret (fenc.)

elektrouzgalis (pauk.)

electrical scoring apparatus (fenc.)

trāpījumu skaitīšana ar elektrofiksatoru (pauk.)

electronic clock

elektroniskais laika mērītājs; elektroniskais pulkstenis

electronic scoring system (device)

elektroniskā punktu skaitīšanas sistēma (ierīce)

electronic timing

elektroniskā laika uzņemšana

electronical judging device

elektroniskā tiesāšanas ierīce

electrostimulation

elektrostimulācija

electro-stimulation of muscles

muskuļu elektrostimulācija

elegance (gymn.)

elegance (vingr.)

element (gymn.)

elements (vingr.)

element without value (gymn.)

nenovērtēts elements (vingr.)

elementary gymnastic education

vingrošanas pamatu mācīšanās

elementary gymnastics

pamatvingrošana

elementary movements; elementary
callisthenic movements
elementary short circle swing (gymn.)

pamatkustības (vienkāršas kustības); elementārās
pamatkustības
apvēziens balstā (vingr.)

elementary turn (gymn.)

pagrieziens par180° (vingr.)

elementary work (gymn.)

vingrojumi iesācējiem (vingr.)

elements executed in series (gymn.)

elementu savienojumu (sēriju) izpilde (vingr.)

elements executed on both bars (art.gymn.)

elementu izpilde uz abām kārtīm (d/a līdztekas) (sp.vingr.)

elephant polo (sp.g.)

ziloņu polo (sp.sp.)

elephant walk; elephant leap (gymn.)
elevate (to)

soļošana plašiem soļiem, noliecoties uz priekšu, rokas
priekšā satvērienā; sarunv."ziloņa pastaiga" (vingr.)
pacelt

elevated road (autosp.)

estakāde (autosp.)

elevation

paaugstinājums; augstums virs jūras līmeņa

elevation of the legs to the bar (gymn.)

kārienā kāju celšana līdz stienim (vingr.)

elevator (sinhr.swim.)

elevators; pacēlājs (sinhr.peld.)

elevator (ski-jump)

lifts (trampll.)

eleven-a-side (f/b)

vienpadsmit pret vienpadsmit (f/b)

eligibility

tiesības piedalīties sacensībās

eligible

ar tiesībām (būt klāt, būt ievēlētam, piedalīties)

eligible athlete

sacensībām pieteiktais (pieteikumā ierakstītais) sportists

eligible receiver (Am.f/b)

tiesīgs saņemt piespēli (amer.f/b)

eliminate (to)

izslēgt; atlasīt

eliminating heat (cycl.)

izslēgšanas brauciens (riteņbr.)

elimination

izslēgšana (noraidījums); atlase

elimination competitions; elimination contest

atlases sacensības
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elimination race

izslēgšanas brauciens

elimination system (b/b)

izslēgšanas vienmīnusa sistēma (b/b)

elimination tournament (sp.g.)

izslēgšanas turnīrs (sp.sp.)

elite gymnasts (gymn.)

elites vingrotāji; augstas meistarības vingrotāji (vingr.)

elite sport

elites sports; augstu sasniegumu sports

ellgrip giant circle forward (gymn.)

lielais apvēziens uz priekšu izgrieztā tvērienā (vingr.)

ellgrip hang (gymn.)

kāriens izgrieztā tvērienā (vingr.)

ellgrip swing (gymn.)

vēziens izgrieztā tvērienā (vingr.)

ellgrip uprise and grip change to ordinary
grasp to support; ellgrip stemme (art.gymn.)
ellgrip; ellgrasp (gymn.)

kārienā izgrieztā tvērienā atvēzienā uzrāviens balstā,
pārtverot rokas virstvērienā (stienis) (sp.vingr.)
izgrieztais tvēriens (vingr.)

elliptical trainer

daudzfunkcionāls trenaţieris (kustībām visos virzienos)

elude (to) one’s marker (sp.g.)

atbrīvoties no sedzēja (sp.sp.)

elude (to) one’s opponent (sp.g.)

izvairīties no pretinieka (sp.sp.)

embankment (equest.)

siena (šķērslis) (zirgu sp.)

embarkation (row.)

iesēšanās laivā (air.)

embarking pontoon (row.)

iesēšanās plosts (air.)

emblem

emblēma

emerge (from, out of), rise to the surface

uzpeldēt; iznirt

emergency (sp.g.)

rezerves sportists; rezervists (sp.sp.)

emergency of balance

papilddarbības līdzsvara saglabāšanai

emersion

izniršana; uzpeldēšana

emery band; emery paper (gymn.)

smilšpapīrs (vingr.)

emotional fatigue

emocionālais nogurums

emotional stress

emocionālais stress

empiric(al) prediction

empīriskā prognoze

employment

ampluā (darbības lauks)

empty net (icehok.)

spēle bez vārtsarga (hok.)

empty-hand styles (kung-fu)

cīņas veidi bez ieročiem (kung-fu)

empty-net goal (icehok.)

ripa tukšos vārtos (ieskaitīta ripa, kad vārtos nav vārtsarga)
(hok.)
muskuļu elektrostimulācija

EMS, abbrev. from Electrical Muscle
Stimulation
emulation, competition

sacenšanās, sacensība

en garde (fenc.)

gatavība cīņai (poza) (pauk.)

encho-sen (karate)

cīņas pagarinājums (lai noteiktu uzvarētāju) (karatē)

enclosure

norobeţota vieta (sacensībām)

encroach (to)

ielauzties (izlauzties)

encroach (to) on (sp.g.)

ielauzties pretinieka zonā(sp.sp.)

encroachment (Am.f/b)

ielaušanās zonā (5 m sods) (amer.f/b)

encroachment on the 10 yards distance

deviņu metru distances noteikumu neievērošana (f/b)

end (arch.)

šaušanas sērijas beigas (loka š.)
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end (curl.)

spēles ends (sets) (kērl.)

end (side) blocker

malējais bloķētājs

end blocker (v/b)

malējais bloķētājs (v/b)

end boards (icehok.)

laukuma gala apmales (hok.)

end dismount (gymn.)

nolēciens rīka galā (vingr.)

end game (chess)

galotne (šahs)

end line (sp.g.)

laukuma gala līnija (sp.sp.)

end line throw-in; end line throw (b/b)

gala iemetiens (b/b)

end of six (three) arrows (arch.)

sešu (trīs) bultu sērija (loka š.)

End of string! (shoot.)

Sērija beigusies! (šauš.)

end of the banking (cycl.)

virāţas beigas (riteņbr.)

end of the bout (fenc.)

cīņas beigas (pauk.)

end of the curve (athl.)

izskriešana no loka (v/a)

end of the pool

baseina gals

end of the pull (weightl.)

vilkšanas fāzes beigas (noslēgums) (svarc.)

end of the quarter (sp.g.)

spēles perioda beigas (sp.sp.)

end of the set (sp.g.)

seta beigas (sp.sp.)

end of the stroke (row.)

īriena (smēliena) beigu fāze (air.)

end of the take-over zone (athl.)

stafetes maiņas zonas beigas (v/a)

end period (curl.)

kērlinga spēles sets (kērl.)

end position (lacrose)

spēle aiz vārtiem (lackr.)

end wall (swim.)

baseina gala siena (peld.)

endboards (icehok.)

laukuma gala apmales (hok.)

endgame (chess)

galotne; spēle galotnē (šahs)

ending (sp.g.)

kombinācijas beigas (sp.sp.)

endline (swim.)

celiņa sānu līnija (peld.)

ends (curl.)

metienu sērijas (izspēle) (kērl.)

ends of the bars (gymn.)

līdzteku kāršu gali; līdzteku gals (vingr.)

end-to-end play

spēle ar abpusējiem uzbrukumiem

endurance athlete

sportists ar augstu (aerobo) izturību

endurance exercises

izturības attīstīšanas vingrinājumi

endurance fitness

spēja veikt ilgstošu aerobo darbu

endurance horse riding

zirgu jāšanas izturības sacensības

endurance load

izturības trenēšanas slodze

endurance race

izturības brauciens

endurance riding
endurance run

izturības jāšanas distance; sacensības jāšanā garās
distancēs
izturības skrējiens

endurance strength; endurance force

spēka izturība

endurance test

izturības tests

endurance training

izturības treniņš; izturības trenēšana
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endurance; stamina

izturība

endure

ilgt

endure (to)

izturēt; paciest

enduro (motosp.)

enduro; izturības brauciens (motosp.)

enduro indoor competitions (motosp.)

enduro sacensības telpās (motosp.)

enduro test

izturības tests

endzone; scoring area (Am.f/b)

ieskaites zona; laukuma beigu zona (amer.f/b)

energy drink; sport drink

enerģētiskais (sporta) dzēriens

energy expenditure

enerģijas patēriņš

energy requirements

enerģētiskā nepieciešamība (vajadzība)

energy value

enerģētiskā vērtība (produktu)

enforcer; policeman (icehok.)

"policists"; "kārtības ieviesējs" (hok.)

engage (to) in gymnastics

trenēties vingrošanā

engage (to) in wrestling (wrest.)

trenēties cīņas sportā (cīņa)

engagement (fenc.)

savienojums (pauk.)

engagement of the hindquarters (equest.)

pakaļkāju pievilkšana zem ķermeņa (vēdera) (zirgu sp.)

English handstand (art.gymn.)
English pocket billiards

no stājas uz rokām nolēciens uz priekšu atliecoties (baļķis)
(sp.vingr.)
angļu biljards

English running distances (athl.)

angļu skriešanas distances (jardos vai jūdzēs) (v/a)

English saddle (equest.)

angļu segli; sporta segli (zirgu sp.)

enhance (to) the speed of movement

palielināt kustības ātrumu

enjoy oneself; to amuse oneself; to divert
oneself; to make fun
enrich (to)

patīkami pavadīt laiku; izklaidēties, uzjautrināties (gūt
prieku)
bagātināt; uzlabot (uzturu)

ensure (to) safety landing spot

nodrošināt (garantēt) drošu zemskares vietu

entangled legs (ashi-garami) (judo)

kāju apvīšana; kāju sakrustošana (aši-garami) (džudo)

enter (to)

pieteikt

enter (to) the circle (b/b)

ieiet aplī (b/b)

enter (to) the competition

piedalīties (uzsākt) sacensībās

enter (to) the free throw lane (b/b)

ieiet soda metiena laukumā (b/b)

enter (to) the game (sp.g.)

iziet (uznākt) laukumā (sp.sp.)

enter (to) the line

pārkāpt (līniju)

entered participant

sacensībām pieteiktais dalībnieks

entering the goal-area (h/b)

ieiešana vārtu laukumā (h/b)

entertain (to); welcome (in); receive (to)

uzņemt viesus (komandu)

entertainment sport

izklaidēšanās (izklaides) sports; brīvā laika sports

entire combination

līdz galam izpildīta kombinācija

entirety

pilnība, veselums

entitled to vote

būt pilnvarotam balsot

entrance (gymn.)

vingrojuma sākums (vingr.)

entrance fee

dalības maksa (par piedalīšanos sacensībās)
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entrant (competitor)

sportists, kurš pieteikts sacensībām (sacensību dalībnieks)

entries by name

vārdiskais pieteikums

entry

pieteikums (sacīkšu dalībnieku)

entry (weightl.)

sākumsvars (pieteiktais) (svarc.)

entry form

pieteikuma veidlapa

entry into the ground work (judo)

pāriešana guļus stāvoklī (džudo)

entry into the water (div.)

ieniršana (ieiešana) ūdenī (daiļl.)

entry into the water (w.polo)

iekāpšana ūdenī (atgriešanās spēlē) (ūd.polo)

entry standard

iestāšanās (sākuma, minimālā) norma

environment and sport; sport ecology

sporta ekoloģija

environment, surroundings

vide, apkārtējā vide

eppe (fenc.)

špaga (pauk.)

equal (to) a record

atkārtot rekordu

equal in merits

līdzvērtīgi meistarībā; vienādi nopelni

equal marks (points) (gymn.)

vienādas vērtējuma atzīmes (balles) (vingr.)

equaliser (result) (sp.g.)

rezultāta izlīdzinātājs (sp.sp.)

equality of points

punktu vienādība

equalize (to) the result

panākt neizšķirtu; izlīdzināt rezultātu

equalizing; tie (sp.g.)

vienāda punktu skaita sasniegšana; neizšķirts (sp.sp.)

equalizing; tie; handicap (sail.)
equestrian (equest.)

sacenšanās iespēju vienādošana; handikapa piešķiršana
(bur.)
jātnieks; jājējs (zirgu sp.)

equestrian acrobatics

akrobātika uz zirgiem

equestrian events; equestrianism

jāšanas (jātnieku) sporta veidi (disciplīnas) (zirgu sp.)

equestrian field; show ring (equest.)

jāšanas laukums; konkūra laukums (zirgu sp.)

equestrian sports

jāšanas sports (zirgu sports)

equestrian stunt riding

kaskadieru sacensības uz zirgiem

equestrian tournament sport

jāšanas disciplīnu (veidu) turnīrs

equestrianism; horse riding

jāšanas (zirgu) sports

equestrienne (equest.)

jātniece; jājēja (zirgu sp.)

equilibrium

līdzsvars

equilibrium exercise

līdzsvara vingrojumi

equip (to); kit out with; tool up (to)

aprīkot (trasi)

equipment

inventārs, aprīkojums; sportista ietērps

equipment (apparatus) checking (gymn.)

rīku iemēģināšana pirms sacensībām (vingr.)

equipment (gymn.)

rīki; vingrošanas zāles aprīkojums (vingr.)

equipment track

šķēršļu josla (trase)

equitation

jāšana; jāšanas māka

ERC, abbrev.from European Rally Cross
Championship (motosp.)
erect posture (gymn.)

Eiropas Rallijkrosa čempionāts (motosp.)

erg, ergo, abbrev. from ergometer

ergometrs

vertikāls ķermeņa stāvoklis; iztaisnots ķermenis (vingr.)
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ergometry

ergometrija

ergonomics

ergonomika

ermersion

izniršana, uzpeldēšana

error

kļūda; maldīšanās

error (gymn.)

kļūda izpildījumā (vingr.)

error in loading the barbell (weightl.)

kļūda, liekot svaru (diskus) uz stieņa (svarc.)

error in the course (equest.)

kļūda maršrutā (zirgu sp.)

error in the rotational order (v/b)

kļūda spēlētāju izvietojumā (v/b)

error of measurements (shoot.)

kļūda mērījumos (rezultāta noteikšanā) (šauš.)

escape (to) from the bridge (wrest.)

iziet no tilta (cīņa)

escape from a hold (judo, wrest.)

atbrīvošanās no tvēriena (džudo, cīņa)

escape tray (bilj.)

bumbiņu tekne (bilj.)

escape; spurt (cycl.)

spurts (riteņbr.)

escort boat (row.)

pavadītājlaiva (air.)

escort car (cycl.)

pavadītājautomašīna (riteņbr.)

escort of blind athletes (during the race)

pavadītājs (aklajiem sportistiem)

Eskimo roll (gymn.)

eskimosu kūlenis; kūlenis pa diviem (vingr.)

Eskimo-turn; Eskimo roll (row.)

eskimosu apgrieziens (air.)

essential

būtisks; svarīgākais

essential skill

nepieciešamā kustību prasme

essentials of the exercise (gymn.)

kombinācijas novērtējamā daļa (elementi) (vingr.)

established position (b/b)

stabila pozīcija (b/b)

e-stim, abbrev. from electrical stimulation

elektrostimulācija

ET, abbrev. from elapsed time (autosp.)

trasē pavadītais laiks (autosp.)

eternal check (chess)

mūţīgais šahs (šahs)

ethics

ētika

ethics of an athlete, sportsman’s ethics

sportista ētika; atlēta ētika

eton fives (Eton College game)

plaukstbumba (Etonas koledţas spēle)

etrier (alp.)

virves kāpnes (alp.)

eurhythmic exercises (gymn.)

vingrojumi mūzikas pavadījumā (vingr.)

EUROFIT test; European fitness test

EIROFIT tests; Eiropas fiziskās sagatavotības tests

Europe Cup; European Cup

Eiropas kauss

European Athletics Association

Eiropas Vieglatlētikas asociācija (savienība)

European bowling

eiropiešu boulings

European champion

Eiropas čempions

European Championship

Eiropas čempionāts; Eiropas meistarsacīkstes

European Cup Championship

Eiropas čempionu kauss

European Cup for Men’s Champion Clubs

Eiropas vīriešu klubu komandu čempionu kauss

European Cup for Women’s Champion Clubs

Eiropas sieviešu klubu komandu čempionu kauss

European Cup in Track-and-Field Athletics

Eiropas kauss vieglatlētikā

European Cup Lilliana Ronchetti

Eiropas Lilianas Rončeti kauss
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European Cup of Football Cup of Winners

Eiropas kausu ieguvēju kauss futbolā

European Cup Radivoj Korac

Eiropas Radivoja Korāča kauss

European Non-governmental Sports
Organization; ENGSO
European record

nevalstiskā Eiropas sporta organizācija; ENGSO

European Swimming Cup

Eiropas kauss peldēšanā

Eurosport (TV)

Eirosporta programma (TV)

evade (to) the block (v/b)

apspēlēt (apiet) bloku (v/b)

evaluate

novērtēt (izvērtēt)

evaluation

vērtēšana, novērtēšana; tiesāšana

evaluation in the finals (gymn.)

vingrojumu vērtēšana (tiesāšana) finālsacensībās (vingr.)

evaluation of the composition (gymn.)
evaluation of the compulsory exercises
(gymn.)
evaluation of the connections (gymn.)

kompozīcijas novērtēšana (vingr.)
obligāto vingrojumu tiesāšana (vērtēšana) (vingr.)

evaluation of the difficulty (gymn.)

vingrojuma grūtības pakāpes novērtēšana (vingr.)

evaluation of the execution (gymn.)

izpildījuma kvalitātes novērtēšana (vingr.)

evaluation table of the difficulty (gymn.)

elementu grūtības pakāpes novērtēšanas tabula (vingr.)

evaluation table of vaulting (gymn.)
evaporative heat loss

atbalsta lēcienu grūtības pakāpes tabula (vingr.)
siltuma zudums caur ādu

evasion (box.)

izvairīšanās (bokss)

evasive action (judo)

izvairīšanās darbība; izvairīšanās kustība (džudo)

even bout; equal bout (box.)

vienlīdzīga cīņa (cīņa)

even jogging

vienmērīga lēna skriešana; dţogings

evening competition
evening shift (art.gymn.)

vakara sacensības
vakara sacensības (plūsma) (sp.vingr.)

evening training

vakara treniņš

evenly balanced training

vienmērīgi sadalīta treniņa slodze

evens

līdzīgas izredzes

event

sporta veids (disciplīna); sacensība

event (art.gymn.)

viens no daudzcīņas sacensību veidiem (sp.vingr.)

event winner (art.gymn.)
events; trials

uzvarētājs vienā no daudzcīņas veidiem; uzvarētājs uz
vingrošanas rīka (sp.vingr.)
sacensību veidi; sacensību disciplīnas

everlasting record

visa laika rekords; mūţīgais rekords

eversion

pagriešana uz āru (ārpusi)

evident break; evident stop (gymn.)

acīm redzama apstāšanās vingrojot (vingr.)

Ex officio Members

oficiālie biedri

exact

precīzs, nekļūdīgs

exact hitting

sitiena (metiena) precīzums; precīzs trāpījums

exact pass

precīza piespēle

exact service (sp.g.)

precīza serve (sp.sp.)

exact, accurate

pareizs; precīzs

Eiropas rekords

elementu savienojumu novērtēšana (vingr.)
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exacting

prasīgs

exactitude of the technique

tehniskā izpildījuma (elementa) precizitāte

example, instance

piemērs, paraugs

exausted,tired out

galīgi paguris (pārguris)

exceeding the competition area (gymn.)

brīvo kustību laukuma robeţu pārkāpšana (vingr.)

exceeding the time-limit (gymn.)

laika limita pārsniegšana (vingr.)

excellence

pārākums; izcilība; izcila meistarība

excellent execution

teicams izpildījums

excellent recoil of the springboard (art.gymn.)

labs tiltiņa atsperīgums (sp.vingr.)

excelsior sport

augstu sasniegumu sports

exceptional admission of a discipline or an
event (gymn.)
exceptional substitution (sp.g.)

izņēmumi disciplīnā vai veidā (vingr.)

excessive

pārmērīgs

excessive arch of the body (gymn.)

pārmērīga atliekšanās (vingr.)

excessive pause

pārmērīga pauze; ievērojama pauze

excessive shot (shoot.)

papildu šāviens (šauš.)

exchampion

eksčempions

exchange

maiņa; mainīšanās vietām

exchange (chess)

figūru apmaiņa, maiņa (šahs)

exchange (to) the pennants

apmainīties ar vimpeļiem

exchange of blows (box.)

apmainīšanās ar sitieniem (bokss)

exchange of the position; shifting (sp.g.)

pozīcijas maiņa (sp.sp.)

exchange places, change places with, change
over
excitability

samainīties vietām

excitable

kairināms, uzbudināms

excitement, agitation

pirmsstarta uztraukums

exclude (to) from the participation in the
finals (gymn.)
exclude (to); expel (to)

neļaut piedalīties finālsacensībās (vingr.)

excluded player

diskvalificētais spēlētājs

excluded player (w.polo)

noraidītais spēlētājs (ūd.polo)

exclusion for 45 seconds (w.polo)

noraidījums uz 45 sekundēm (ūd.polo)

exclusion, expulsion (sp.g.)

izslēgšana; noraidīšana (sp.sp.)

excursion; trip

ekskursija; ceļojums

execute (to) a dive (div.)

izpildīt lēcienu (daiļl.)

execute (to) a hold (wrest.)

izpildīt paņēmienu (cīņa)

execute (to) pirouettes (equest.)
execution (gymn.)

izpildīt piruetes (zirga pagrieziens uz pakaļkājām par 360°
) (zirgu sp.)
izpildīšana (vingr.)

execution error; execution fault (gymn.)

kļūda izpildījumā (vingr.)

piespiedu (spēlētāju) maiņa (sp.sp.)

uzbudināmība

izslēgt; nepielaist
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execution mark (gymn.)

vērtējums par izpildījumu (vingr.)

execution of the exercise (gymn.)

vingrojuma (kombinācijas) izpilde (vingr.)

execution of the service (sp.g.)

serves izpildīšana (sp.sp.)

execution of the stunt (gymn.)

vingrojuma (elementa) izpilde (vingr.)

Executive Board

Izpildkomiteja

Executive Committee of FIG (gymn.)

SVF (FIG) izpildkomiteja (vingr.)

Executive Office of the President

Prezidenta izpildbirojs

executor (gymn.)

izpildītājs (vingr.)

exempt (to) from the competition

exercise (to)

aizliegt turpināt piedalīties sacensībās; izslēgt no
sacensībām
vingrojums; kombinācija; izvingrināšanās; fiziskā
aktivitāte
vingrināties (trenēties)

exercise (to) in sport

trenēties sportā (sporta veidā)

exercise allocation

vingrojumu iedalījums

exercise area

treniņlaukums; iesildīšanās vieta

exercise ball (gymn.)

lielā vingrošanas bumba (vingr.)

exercise bike; exercycle

velotrenaţieris

exercise class; fitness class

fiziskās sagatavotības treniņnodarbība

exercise facilities (gymn.)

vingrošanai piemērotas telpas, iekārtas (vingr.)

exercise free-handed (r.gymn.)

vingrojums bez priekšmeta (m/v)

exercise headache; effort headache

galvassāpes pēc slodzes (piepūles)

exercise machine

trenaţieris (aparatūra)

exercise may be reversed only in its entirety
(art.gymn.)
exercise on the bars (art.gymn.)

vingrojumu drīkst izpildīt uz otru pusi tikai pilnībā (pilnīgi
visu) (sp.vingr.)
vingrojums uz līdztekām; kombinācija uz līdztekām
(sp.vingr.)
vingrojums uz apļiem; kombinācija uz apļiem (sp.vingr.)

exercise

exercise on the rings (art.gymn.)
exercise on НВ; exercise on the horizontal bar
(art.gymn.)
exercise physiology, sport physiology

vingrojums uz stieņa (sp.vingr.)

exercise platform (gymn.)

vingrināšanās soliņš (platforma) (vingr.)

exercise program; fitness program

individuāla (personizēta) programma

exercise range (mod.pent.)

iesildīšanās šautuve (mod.piecc.)

exercise sequence

vingrinājumu secība

exercise training apparatus

vingrinājumu tehnikas trenaţieris

exercise with accessories (r.gymn.)

vingrojums ar priekšmetu (m/v)

Exercise! (gymn.)

Izpildīt! (vingr.)

exerciser

inventārs ķermeņa vingrināšanai

exercises (mil.)

ierindas mācība (mil.)

exercises of aerobic- anaerobic effect

aerobas-anaerobas iedarbības vingrinājumi

exercises of aerobic effect

aerobas iedarbības vingrinājumi

exercises of general character

vispārējās iedarbības vingrinājumi

sporta fizioloģija
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exercises of local influence

vispārattīstošie vingrojumi; vispārējās fiziskās
sagatavotības vingrinājumi
lokālas iedarbības vingrinājumi

exercises of partial character

īpašas iedarbības vingrinājumi

exercises on the gymnastic apparatus
(art.gymn.)
exert (to)

vingrojumi uz rīkiem (sp.vingr.)

exertion

piepūle

exhalation

izelpa

exhale (to)

izelpot

exhaust (to) oneself with training

trenēties līdz spēka izsīkumam

exhaustion

spēku izsīkums, nespēks (pilnīgs pagurums)

exhibit (to) virtuosity throughout the routine
(gymn.)
exhibition game (sp.g.)

demonstrēt virtuozu izpildījumu visā vingrojumā
(kombinācijā) (vingr.)
sezonas noslēguma spēle (šovs, izrāde) (sp.sp.)

exhibition performance

paraugdemonstrējums

exhibition skating

slidošanas paraugdemonstrējums (koncerts)

exit (gymn.)

vingrojuma beigu daļa; nolēciens (vingr.)

exit from pike (div.)

iztaisnošanās pēc saliektā stāvokļa (daiļl.)

expander

espanders

expander exercises

vingrinājumi ar espanderu

expansion

paplašināšanās

expansion draft (sp.g.)

jaunu spēlētāju atlase (drafts) (sp.sp.)

expansion team (sp.g.)
expediency of movement

jaunpienācēja komanda (palielinoties komandu skaitam)
(sp.sp.)
kustības lietderīgums

expedition (tour.)

jaunu maršrutu izpētes ekspedīcija (tūr.)

experience; length of service

stāţs; pieredze

expert (art.gymn.)

augstas klases vingrotājs, kas specializējies konkrētā
daudzcīņas veidā (sp.vingr.)

expert on HB; expert on the high bar (gymn.)

lietpratējs uz stieņa (vingr.)

expert, connoisseur

eksperts

expet, evict (from)

izraidīt (no zāles)

expiration

izelpošana, izelpa

explanation, account, interpretation

skaidrojums

explanatory method

paskaidrojuma metode

exploiting space (f/b)

spēles telpas izmantošana (f/b)

explosive movements

eksplozīvas kustības

explosive situation (sp.g.)

draudoša spēles situācija (sp.sp.)

explosive strength

eksplozīvais spēks

expose (to) one’s defence (Am.defense) (sp.g.)

atklāt aizsardzību; pamest savu aizsardzību (sp.sp.)

exposing (wrest.)

plecu piespiešana (noturēšana) (cīņa)

exercises of general development

sasprindzināt (spēkus); iedarboties
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exposure of the target (mod.pent.)

mērķa silueta atklāšana (parādīšana) (mod.piecc.)

expression (gymn.)

izteiksme; izteiksmīgums (vingr.)

expressive callisthenics

izteiksmīgi vingrošanas veidi

expressive movement (gymn.)

izteiksmīga kustība (vingr.)

expulsion

izslēgšana; diskvalifikācija

expulsion - red card (banish to) (sp.g.)

noraidījums -sarkanā kartiņa (sp.sp.)

expulsion (banishment) (sp.g.)

noraidījums no laukuma (sp.sp.)

expulsion of a player

spēlētāja noraidījums (no laukuma)

exrecord-holder

eksrekordists

extend (to) one’s lead

palielināt rezultāta (punktu) starpību

extend (to) the match

pagarināt spēli; pagarināt spēles laiku

Extend! (gymn.)

Retoties! (vingr.)

extended arms (gymn.)

iztaisnotas (izstieptas) rokas; taisnas rokas (vingr.)

extended canter (equest.)

pagarināti galopa soļi; pilni auļi (zirgu sp.)

extended centre line (sp.g.)

centra līnijas turpinājums aiz sāna līnijas (sp.sp.)

extended trot (equest.)

paātrināti rikši; paplašināti rikša soļi (zirgu sp.)

extended walk (equest.)

paplašināti (paātrināti) soļi (zirgu sp.)

extensible

izstiepjams

extension (gymn.)

ierindas izretošana (vingr.)

extension backwards

noliekšanās atpakaļ; atliekšanās

extension of a valid target (fenc.)

trāpījuma zonas palielināšana (pauk.)

extension of the body

ķermeņa iztaisnošana

extensor(s) of the arm exercises

vingrinājumi rokas iztaisnotājmuskuļiem

extensor(s) of the back exercises

vingrinājumi muguras iztaisnotājmuskuļiem

extensors

atliecējmuskuļi (iztaisnotājmuskuļi)

extent of motor activity

motorās aktivitātes pakāpe

extent of movement

kustības apjoms; kustības pakāpe

exterior yacht (sail.)

ārējā jahta (bur.)

external diameter of the arrow (arch.)

bultas ārējais apkārtmērs (loka š.)

external interference

ārējie traucējumi

external overload

ārējo faktoru pārsvars (pārslodze)

externally paced

ārējo spēku ietekmēts

extol (to); praise (to)

cildināt, lielīt

extra attempt (weightl.)

papildu piegājiens (svarc.)

extra entry; supplementary entry

papildu pieteikums

extra horse (equest.)

rezerves zirgs (zirgu sp.)

extra inning (baseb.)

papildu sets (innings) (beisb.)

extra landing mat (gymn.)

papildu paklājs zemskarei (vingr.)

extra period (sp.g.)

spēles pagarinājums; papildu periods (sp.sp.)

extra run (gymn.)

atkārtots (papildu) ieskrējiens (vingr.)

extra skater (icehok.)

papildu spēlētājs spēlējot bez vārtsarga (hok.)
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extra start

papildu starts

extra swing (gymn.)

papildu vēziens; starpvēziens (vingr.)

extra time, extended time

papildlaiks

extra time; extra period (sp.g.)

papildlaiks; papildu periods (sp.sp.)

extraction (row.)

aira lāpstiņas izcelšana no ūdens; smēliena fāze (air.)

extractor (shoot.)

čaulītes izvilcējs (šauš.)

extracurricular sport; out-of-school sport

skolas sports; ārpusstundu sports

extras (crick.)

extreme cycling

papildpunkti (skrējieni, kas veikti bez nūjas izmantošanas)
(krik.)
ekstrēmā klinšu kāpšana; klinšu kāpšana bez speciāla
aprīkojuma
ekstrēmā kalnu riteņbraukšana

extreme point of swing (gymn.)

vēziena galējais (beigu) punkts (vingr.)

extreme sport

ekstrēmais sports

extrinsic motivation

nebūtiska (neraksturīga) motivācija

extroverted

ekstraverts (par cilvēku)

eye guards (squash)

acu sargi (vieglas brilles) (skvošs)

eye in the sky

operatīvais videoieraksts tūlītējai skatīšanai

eye protection (racq.b.)

acu aizsargs (raketb.)

eye tracking (moving ball)

sekošana ar acīm bumbai kustībā

eyebrow-cut (box.)

uzacs savainojums (ievainojums) (bokss)

Eyes left! (gymn.)

Pa kreisi - līdzināties! (vingr.)

Eyes right! (gymn.)

Pa labi - līdzināties! (vingr.)

extreme climbing

F
F-1 boat (catamaran) (wat.m.sp.)

F-1 ātrumlaiva (katamarāns) (ūd.motosp.)

F1, abbrev. from Formula 1 (autosp.)

F1; Pirmā formula (autosp.)

F3, abbrev. from Formula 3 (autosp.)

F3; Trešā formula (autosp.)

face dismount (art.gymn.)

atvēzienā nolēciens (sp.vingr.)

face down; downwards (gymn.)

ar seju pret zemi (grīdu) (vingr.)

face guard with hands

sejas aizsargāšana ar rokām

face mask (fenc.)

sejas maska; sejsargs (pauk.)

face of the bow (arch.)

loka iekšpuse (loka š.)

face of the racket

raketes sitienvirsma

face off (icehok.)

iemetiens (hok.)

face off circle (icehok.)

iemetiena aplis (hok.)

face offs (statistics) (icehok.)
face shield (sp.g.)

uzvarētu iemietienu (iegūtu ripu) skaits (statistika)
(hok.)
sejsargs (sp.sp.)

face vault (art.gymn.)

atlieces lēciens (sp.vingr.)

face vault over the horse (art.gymn.)

sānu lēciens ar pagriezienu ar seju pret rīku
(sp.vingr.)
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face vault with half turn from handstand
(art.gymn.)
face; target face (arch.)

pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu apkārt pēc roku
atgrūdiena (sp.vingr.)
mērķa zīmējums (mērķis) (loka š.)

faceguard (sp.g.)

aizsargcepure ar sejas restēm (sp.sp.)

faceoff; face-off (icehok.)

iemetiens(hok.)

face-off (lacros)
face-off circle (icehok.)

bumbas izspēle (sākot spēli vai pēc gūtiem vārtiem)
(lakross)
iemetiena aplis (hok.)

face-off spot (icehok.)
facer

iemetiena vieta (hok.)
sitiens sejā

face-to-face (gymn.)

ar seju viens pret otru (stāvoklis) (vingr.)

facial (facing) stand (art.gymn.)

stāja ar seju pret rīku (sp.vingr.)

facilities (sports)

būves (telpas nodarbībām), iekārtas, aprīkojums

facing the L bar (art.gymn.)

ar seju pret līdzteku z/k (sp.vingr.)

factor of safety

drošības faktors (nodrošinājums)

factual decision (sp.g.)

galīgs (neapstrīdams) lēmums (sp.sp.)

faculty; facility

spējas; izveicība

fade (golf)
fade (to) away (sp.g.)

sitiens, pēc kura bumbiņa nedaudz novirzās pa labi
(golfs)
zaudēt līdzsvaru spēlē (sp.sp.)

fade (to) back (sp.g.)

atkāpties; pāriet aizsardzībā (sp.sp.)

fail (athl.)

neveiksmīgs mēģinājums (lēkšanas disciplīnās) (v/a)

fail (to) from the spot (f/b)

neiesist 11metru soda sitienu (f/b)

fail (to) to get into the final

neiekļūt finālā

failed dive (div.)

neieskaitīts lēciens; neveiksmīgs lēciens (daiļl.)

failed try; failure (athl.)

neveiksmīgs mēģinājums (v/a)

failure, flop

neizdošanās, neveiksme (sarunv.)

failure-orientated

uz neveiksmi orientēts

faint touch of the apparatus (art.gymn.)

niecīga (neliela) pieskaršanās rīkam (sp.vingr.)

fair adjustment to the final’s ranking

fināla rezultātu (vietu taisnīga sadalījuma) labojums

fair charge (sp.g.)
fair hold (wrest.)

uzbrukums, ievērojot noteikumus; korekts
uzbrukums (sp.sp.)
noteikumiem atbilstošs paņēmiens (cīņa)

fair lead (sail.)

vadveltnis (klampa) (bur.)

fair play

godīga rīcība (spēle, cīnīšanās)

fair sailing (sail.)

tīrs brauciens; godīgs brauciens (bur.)

fair wind (sail.)

ceļavējš; pa vējam (bur.)

fairness

godīgums; godīga rīcība

fairway (golf)

spēles laukuma lielākā daļa ar vidēji garu zāli (golfs)

fairway (sail.)

kuģuceļš; fārvaters (bur.)

fairway wood (golf)

koka feirveja nūja (golfs)

facing (gymn.)

pagrieziens uz vietas (ierindas māc.) (vingr.)

facing distance (gymn.)

atstate; attālums starp rindām (vingr.)
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faja (pelota)

bārkstaina vidukļa josta (apsējs) (pelota)

fake (to) (sp.g.)

mānīt (maldināt, fintot) (sp.sp.)

fake (to) a dive (f/b)

simulēt (tēlot) kritienu (f/b)

fake (to) a shot

izdarīt maldinošu metiena kustību

fake attack (sp.g.)

māņuzbrukums (sp.sp.)

fake blow (box.)

māņsitiens (bokss)

fake hold (wrest.)

viltus paņēmiens; māņkustība (cīņa)

fake with the ball

māņkustība (fints) ar bumbu

fake without the ball

māņkustība (fints) bez bumbas

fake, feint, dummy

māņkustība (fints)

fakie (snowb.)

braukšana ar muguru uz priekšu (snovb.)

faking a dribbling (h/b)

māņu piesitiens (fints) (h/b)

faking a pass (h/b)

māņu piespēle (fints) (h/b)

faking a shot (h/b)

māņu metiens (fints) (h/b)

faking in defence (Am.defense) (sp.g.)

māņkustības (finti) aizsardzībā (sp.sp.)

falconry (hunt.sp.)

medības ar piekūnu (med.sp.)

fall

kritiens

fall (to) aboard (sail.)
fall (to) back (team)

saskarties bortiem; sagrūsties ar citu peldlīdzekli
(bur.)
atkāpties (komandas atkāpšanās)

fall (to) behind (to)

atpalikt

fall (to) down

nokrist

fall (to) from the horse (equest.)

nokrist no zirga (zirgu sp.)

fall (to) overboard (sail.)

pārkrist pār bortu (bur.)

fall (to), pin (to) (wrest.)

nolikt uz pleciem; piespiest plecus (cīņa)

fall (wrest.)

kritiens (pretinieka nogāšana) (cīņa)

fall back (to)

atkāpties

fall behind (to)

atpalikt

fall during the dismount (art.gymn.)

kritiens, izpildot nolēcienu (sp.vingr.)

fall forward to front leaning support
(art.gymn.)
fall from the apparatus (art.gymn.)

kritiens uz priekšu balstā guļus (sp.vingr.)

Fall in! (gymn.)

kritiens no rīka; norauties no rīka, paslīdot rokām
(sp.vingr.)
Stāties! (vingr.)

Fall into line! (gymn.)

Vienā rindā - stāties! (vingr.)

fall line (ski.)

īsākais ceļš; taisnvirziena ceļš, trase (slēp.)

fall of the horse (equest.)

zirga kritiens (zirgu sp.)

fall of the horse and the rider (equest.)

zirga un jātnieka kritiens (zirgu sp.)

fall of the implement (athl.)

rīka piezemēšanās (v/a)

fall of the pole (athl.)

kārts nokrišana (v/a)

fall of the rider (equest.)

jātnieka kritiens (zirgu sp.)

fall on the buttocks (seat) (art.gymn.)

kritiens sēdus (pēc zemskares) (sp.vingr.)
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fall on the knees (art.gymn.)

kritiens uz ceļiem (pēc zemskares) (sp.vingr.)

fall out (art.gymn.)

izklupiens (pēc zemskares) (sp.vingr.)

fall out (mil.)

iziet no ierindas (mil.)

fall out on one foot (art.gymn.)
Fall out! (gymn.)

izklupiens ar soli uz priekšu (pēc zemskares)
(sp.vingr.)
Izklīst! (vingr.)

fall over

kritiens pāri kaut kam

fall over (art.gymn.)

no stājas uz rokām pārmetiens uz priekšu (sp.vingr.)

fall over (to); overturn (to); tip over (to);
toppleover (to)
fall over forward to rearward swing in hang
and Stemme to support from handstand
(art.gymn.)
fall over forward to rearward swing in hang
from handstand (art.gymn.)
Fall! (wrest.)

apgāzties

fallaway (b/b)

metiens lēcienā (kritienā), atvirzoties no groza (b/b)

falle (sail.)

falle; virves gals (bur.)

fallen arches

pazemināta pēdas velve (izliekums)

faller (equest.)

zirgs, kas nokritis pārvarot šķērsli (zirgu sp.)

falling (art.gymn.)

atkritiens (sp.vingr.)

falling (ukemi) (judo)

kritiens (ukemi) (džudo)

falling forward (mae-ukemi) (judo)

kritiens uz priekšu (mae-ukemi) (džudo)

falling from the apparatus (falling of)
(art.gymn.)
falling in the water by accident (div.)

kritiens no rīka (sp.vingr.)

falling leaf (gymn.)
falling on the puck (icehok.)

no stāvokļa guļus uz muguras piecelšanās sēdus un
noliekšanās uz priekšu (vingr.)
kritiens uz ripu; ripas nosegšana ar ķermeni (hok.)

falling start

krītošais (ar noliektu ķermeni) starts

false attack (fenc.)

viltus uzbrukums (pauk.)

false grip (art.gymn.)

dziļais tvēriens (sp.vingr.)

false keel (sail.)

falšķīlis (bur.)

false start

pāragrs starts; kļūdains starts (falšstarts)

false start recall rope (swim.)

falšstarta (atsaukuma) virve (peld.)

faltboat (row.)

saliekamā laiva (smailīte) (air.)

family sport

ģimenes sports; rekreācijas sports ģimenei

fan

līdzjutējs (fans)

fan boarding

pūķošana ar vējdēli; burāšana ar vējdēli

fancy tricks (sp.g.)

īpašas prasmes (sp.sp.)

far arm; further arm (wrest.)

tālākā roka (cīņa)

far corner of the goal (sp.g.)

vārtu tālākais stūris (sp.sp.)

far end (of the horse) (art.gymn.)

vingrošanas zirga tālākais gals (atb. lēcieni)
(sp.vingr.)

no stājas uz rokām lielais vēziens uz priekšu kārienā
un atvēzienā uzrāviens balstā (apļi) (sp.vingr.)
no stājas uz rokām lielais vēziens uz priekšu kārienā
(apļi, stienis) (sp.vingr.)
Pleci piespiesti! (cīņa)

nejauša iekrišana ūdenī (daiļl.)
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far goal post; far post (f/b)

vārtu tālākais stabs (f/b)

far leg; further leg (wrest.)

tālākā kāja (cīņa)

far pommel (art.gymn.)

tālākais rokturis (sp.vingr.)

far rail

tālākā kārts (līdztekas)

far rail straddle vault (art.gymn.)

ţākļa lēciens, atgrūţoties uz rīka tālākā gala
(sp.vingr.)
kalējs; zirgu apkalējs (zirgu sp.)

farrier; blackmith (equest.)

fast bed (tramp.)

skrējiens izturības attīstīšanai (mainot skriešanas
intensitāti); fārtleks (v/a)
atsperīgs (ciets) batuta tīkls (bat.)

fast boxer (box.)

ātrs bokseris; tempa stila bokseris (bokss)

fast break (b/b)

ātrais uzbrukums (b/b)

fast break (sp.g.)

ātrais pretuzbrukums (sp.sp.)

fast break point

ātrā pretuzbrukumā gūts punkts

fast draw (shoot.)

šaušana uz ātrumu (ātršaušanas veids) (šauš.)

fast gallop (equest.)

auļi (zirgu sp.)

fast grip

ciešs tvēriens

fast motorway

ātrgaitas šoseja

fast passing game

spēle ar ātrām piespēlēm

Fast! (shoot.)

Stop!, Pārtraukt šaušanu! (šauš.)

fastball (baseb.)

ātrā bumba (ātri lidojoša bumba) (beisb.)

fastenings (sail.)

stiprinājumi (bur.)

fasting

ārstnieciskā badošanās (gavēnis)

fat shot; fat (golf)

neveiksmīgs sitiens (pa zemi pirms bumbiņas) (golfs)

fatigue

nogurums

fault

kļūda; nepareizs izpildījums; fauls

fault and out (equest.)

izslēgšanas konkūrs; konkūrs līdz pirmajai kļūdai
(zirgu sp.)
kļūda ķermeņa pozā (stāvoklī) (vingr.)

fartlek, fartleck training (athl.)

fault in the body position (gymn.)
fault in the execution; faulty execution
(art.gymn.)
fault in the hand placement (art.gymn.)

kļūda izpildījumā; kļūdains izpildījums (sp.vingr.)

fault in the posture (gymn.)

nepareiza stāja (vingr.)

fault line (realten.)

atsitiena sienas ierobeţojoša līnija (reālten.)

fattiness

tuklums, pilnīgums

fault of a technical nature (art.gymn.)

kļūda vingrojuma izpildes tehnikā (sp.vingr.)

fault of the rider (equest.)

jātnieka kļūda (zirgu sp.)

fault; foul (sp.g.)

kļūda; fauls (sp.sp.)

faulty cartridge; dud (shoot.)

bojāta patrona; nesprādzis šāviņš (šauš.)

faulty entry into the water (div.)

kļūdaina ieniršana (daiļl.)

faulty entry into the water (w.polo)

nepareiza "ieiešana baseinā"; nepareiza iekļaušanās
spēlē pēc noraidījuma (ūd.polo)
bojāts ierocis (šauš.)

faulty firearm (shoot.)

kļūda roku novietojumā (sp.vingr.)
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faulty position

nepareizs stāvoklis (poza)

faulty start

nepareizs starts

faulty substitution (sp.g.)

nepareiza spēlētāja maiņa (sp.sp.)

faulty synchronous execution (synchr.swim.)

kļūda izpildījuma sinhronismā (sinhr.peld.)

faulty throw (shoot.)

nepareizs mērķa izmetiens (šauš.)

faulty throw-in (sp.g.)

nepareizs iemetiens (sp.sp.)

faustball; fistball (sp.g.)

faustbols; fistbols (sp.sp.)

favourable wind (Am.favorable)

ceļavējš

favourite (Am.favorite)

favorīts; pretendents uz godalgotu vietu

favourite (Am.favorite) event (art.gymn.)

mīļākais veids; mīļākais rīks (sp.vingr.)

favourite (Am.favorite) technique (wrest.)

mīļākais (labākais) paņēmiens (cīņa)

feast of goals (sp.g.)

vārtu birums (sp.sp.)

feather (arch.)

bultas spalva (loka š.)

feather (to) the oar (to) (row.)

plakaniski izcelt airi (air.)

feather angle (arch.)

bultas spalvu leņķis (loka š.)

feather crown (badm.)

volāns; spalvu vainags; kronītis (badm.)

feathered paddle (canoe)

feathering of the arrow (arch.)

smaiļošanas airis ar lāpstiņu novietojumu 900 leņķī
(kanoe)
lāpstiņas nosegšana; lāpstiņas pagriešana plakaniski
(air.)
bultas spalvas (loka š.)

featherweight

pusvieglais svars; spalvas svars

feathery

viegls; gaisīgs

feather game (hunt.sp.)

meţa putni (med.sp.)

federation

federācija

feeble

vārgs, nespēcīgs

feedback

atgriezeniska saite; atbildes reakcija; atsauksme

feeding station (athl., cycl.)

barošanas vieta; ēdināšanas punkts (v/a, riteņbr.)

feeding; passing the puck (icehok.)

ripas piespēlēšana (piespēle) (hok.)

feel

sajūta, izjūta

feel (to) the horse (equest.)

sajust zirgu; just zirgu (zirgu sp.)

feel of the ball

bumbas izjūta

feel of the H-bar (art.gymn.)

vingrotāja stieņa izjūta (sp.vingr.)

feet (hock.)

bumbiņas pieskaršanās kājai („kāja”) (l. hok.)

feet and toes pointed (gymn.)

kājas taisnas un pirkstgali nostiepti (vingr.)

feet apart (gymn.)

kājas izvērstas sānis (vingr.)

feet are on the same line (weightl.)

kāju pirkstgali (atrodas) uz vienas līnijas (svarc.)

feet astride (gymn.)

kājas izvērstas uz priekšu un atpakaļ (vingr.)

feet bounce (gymn.)

tempa palēciens (vingr.)

feet bounce (tramp.)

atlēciens no stājas uz pēdām (bat.)

feet bounce with full twist (tramp.)

atlēciens ar pagriezienu par 360° (piruete) (bat.)

feet bounce with half twist (tramp.)

atlēciens ar pagriezienu par 180° (puspiruete) (bat.)

feathering (row.)
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feet change (gymn.)

mainīt kāju stāvokli (vingr.)

feet close(gymn.)

savienot kājas; pielikt kāju (vingr.)

feet position (gymn.)

kāju pozīcija (horeogrāfija) (vingr.)

feet to hands and knees backover (tramp.)

no stājas ¾ salto atpakaļ balstā uz ceļiem (bat.)

feet to seat back (somersault) (tramp.)

no stājas salto atpakaļ sēdē (bat.)

feet work (row.)

kāju darbība; kāju kustība (air.)

fear

bailes; baţas

fearless

bezbailīgs

feeder (Am.)

treneris, audzinātājs (amer.)

Feet! (v/b)

Kāja! (v/b)

feet-first dives (div.)

lēcieni, ienirstot ar kājām pa priekšu (daiļl.)

feet-first entry (div.)
feet-to-feet (tramp.)

ieniršana ūdenī uz kājām (ar kājām pa priekšu)
(daiļl.)
lēciens no stājas stājā (bat.)

feet-to-feet back (tramp.)

no stājas salto atpakaļ (bat.)

feign (to) an injury

simulēt traumu

feigning

simulācija

feint (sp.g.)

māņu kustība; fints (sp.sp.)

feint (art.gymn.)

balsts uz viena roktura, kājas ārpus rokām (sp.vingr.)

feint spike (v/b)

māņsitiens (māņgremde) (v/b)

feint with the eyes (sp.g.)

maldinošs skatiens (fints) (sp.sp.)

felge (art.gymn.)

uzvēziens balstā (sp.vingr.)

felge backward from horizontal front hang
(art.gymn.)
felge backward slowly (art.gymn.)

no horizontālā līdzsvara priekšā uzvēziens balstā
(sp.vingr.)
apvēziens atpakaļ ar spēku; uzvēziens balstā ar spēku
(sp.vingr.)
ar spēku uzvēziens balstā (sp.vingr.)

felge backward slowly (art.gymn.)
felge backward slowly with bent body
(art.gymn.)
felge backward slowly with straight body
(art.gymn.)
felge backward to cross (art.gymn.)

ar spēku saliecoties uzvēziens balstā (sp.vingr.)
ar spēku atliecoties uzvēziens balstā (sp.vingr.)

felge backward to hand support (art.gymn.)

uzvēziens balstā, rokas sānis; uzvēziens krustā
(sp.vingr.)
uzvēziens stājā uz rokām (sp.vingr.)

felge backward to horizontal lever support on
stretched arms (art.gymn.)
felge backward with big swing (art.gymn.)

uzvēziens, pārejot horizontālā balstā ar taisnām
rokām (sp.vingr.)
uzvēziens balstā ar lielo vēzienu (sp.vingr.)

felge backward with swing over (art.gymn.)

uzvēziens balstā ar kāju pārmetienu (sp.vingr.)

felge forward with straddle (art.gymn.)

apvēziens uz priekšu balstā, kājas ārpus rokām
(sp.vingr.)
uzvēziens balstā priekšturē (sp.vingr.)

felge upward swing to "L" support (art.gymn.)
felge upward swing to cross "L" support
(art.gymn.)
felge upward swing to cross (art.gymn.)
felge upward swing with swing backward

uzvēziens balstā priekšturē, rokas sānis; uzvēziens
krustā priekšturē (sp.vingr.)
uzvēziens balstā, rokas sānis; uzvēziens krustā
(sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens balstā (sp.vingr.)
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(art.gymn.)
fell running; hill running

skriešanās sacensības kalnos (augšup un lejup)

felloe (cycl.)

riteņa loks (riteņbr.)

felt wad (shoot.)

propis (šauš.)

female (gender)

sieviešu dzimums

female grace

sieviešu kustību grācija (vieglums, plastiskums)

female gymnast

vingrotāja

female gymnastics; feminine gymnastics

sieviešu vingrošana; vingrošana sievietēm

feminist control

dzimumpiederības kontrole

fence (equest.)

ţogs; sēta; dzīvţogs (šķērslis) (zirgu sp.)

fence (to) (equest.)

pārvarēt šķērsli (par zirgu) (zirgu sp.)

fence (to) (fenc.)

paukot; paukoties (pauk.)

fence (to) a barrage (fenc.)

atkārtot cīņu (pauk.)

fence vault (gymn.)

sānu lēciens (atbalsta) (vingr.)

fence vault mount (art.gymn.)

fence, fencing (equest.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu sānu
(priekštures) uzlēciens balstā sēdus uz viena gurna
(baļķis) (sp.vingr.)
ţogs, ieţogojums; noţogojums (zirgu sp.)

fetter (to) (equest.)

sapīt (kājas) (zirgu sp.)

fencer

paukotājs

fencer lady

paukotāja

fencer; epee fencer

paukotājs ar špagu

fencer's clothing (fenc.)

paukošanas tērps (pauk.)

fencing

paukošana

fencing (epee-)

paukošana ar špagu

fencing at close quarters (fenc.)

paukošana tuvā distancē; tuvcīņa (pauk.)

fencing bag; fencing case (fenc.)

ieroču soma (pauk.)

fencing breeches; fencing pants (fenc.)

paukošanas bikses (pauk.)

fencing hall

paukošanas zāle

fencing jacket (fenc.)

paukošanas veste (pauk.)

fencing mask (fenc.)

paukotāja maska; paukošanas maska (pauk.)

fencing master

paukošanas treneris; paukošanas pasniedzējs

fencing phrase (fenc.)

paukošanas (paņēmienu) savienojums (pauk.)

fencing shoes

paukošanas apavi

fencing stockings (fenc.)

paukošanas getras; paukotāja zeķes (pauk.)

fencing weapon (fenc.)

paukošanas ierocis (pauk.)

fender (sail.)

fenderis (borta aizsargmaiss) (bur.)

ferry (row.)

plosts (air.)

ferry boat

prāmis (laiva pārcelšanai)

FIBA, abbrev. International Basketball
Federation
fibreglass boat (row.)

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA)
stiklplasta laiva (air.)
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fibreglass pod (luge)

stiklplasta guļvieta (kam.)

field; peloton (cycl.)

braucēju galvenā grupa (riteņbr.)

field (left-; right-)

kreisā vai labā laukuma puse

field (park), playing court; field of play

spēles lauks (laukums); spēles laukuma teritorija

field archery (arch.)

lauka loka šaušana (loka š.)

field captain (arch.)

field goal (Am.f/b)

šaušanas sacensību vadītājs; sacensību galvenais
tiesnesis (loka š.)
lēkšanas, grūšanas un mešanas veidi (disciplīnas)
(v/a)
sitiens vārtos (am. f/b)

field goal (sp.g.)

spēles gaitā gūti punkti no (sp.sp.)

field handball

lauka handbols; 11 spēlētāju handbols

field hockey; hockey

lauka hokejs

field indoor hockey

lauka hokejs telpās

field judge (Am.f/b)

laukuma (vidus) tiesnesis) (amer.f/b)

field line; boundary line (w.polo)

spēles laukumu ierobeţojošie pludiņi (pludiņu trose)
(ūd.polo)
cīnīšanās lauks (zona); dţudo paklājs ar drošības
zonu (džudo)
noteikumiem neatbilstošs spēles laukums (sp.sp.)

field events (athl.)

field of play (judo)
field of play which does not conform to the
regulations (sp.g.)
field officer; field-judge

sacensību tiesnesis (arbitrs); laukuma tiesnesis

field player (sp.g.)

laukuma spēlētājs (sp.sp.)

field sports

sports brīvā dabā (makšķerēšana, medības u.c.)

field testing (sp.g.)

testēšana reālā (spēles) darbībā (laukumā) (sp.sp.)

field umpire (Austral.f/b)

laukuma tiesnesis (austrāl.f/b)

fielder (right- / left-) (sp.g.)

laukuma (labais, kreisais) spēlētājs (sp.sp.)

fielder’s glove (ice hok.)

laukuma spēlētāja cimds (hok.)

fielding a low ball (f/b)

bumbas apturēšana tuvu zemei (lejā) (f/b)

fielding positions (crick.)

laukuma spēlētāju pozīcijas (krik.)

fielding terms (crick.)
fiddle-foated (equest.)

laukuma un spēlētāju apzīmējumu termini
(nosaukumi) (krik.)
bailīgs, tramīgs zirgs (zirgu sp.)

fieldsman (sp.g.)

laukuma spēlētājs (sp.sp.)

FIFA licence (Am.license)

FIFA licence

FIFA; abbrev.from Federation Internationale
de Football Association
fifteen (all) (ten.)

Starptautiskā Futbola federācija - FIFA (saīs. fr.val.)

fifth position (gymn.)

piektā kāju pozīcija (vingr.)

fifty metre (50-m) arc (Austral.f/b)

50 m pusapļa līnija (pie vārtiem) (austrāl.f/b)

FIG Code of Points (gymn.)

Vingrošanas starptautiskie tiesāšanas noteikumi
(vingr.)
Starptautiskā Vingrošanas federācija (saīs. fr.val.)

FIG, abbrev. from Federation Internationale de
Gymnastique
fight (to); struggle (to)

piecpadsmit (abiem) (ten.)

cīnīties
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fight for the ball

cīņa par bumbu

fight for the position

cīņa par vietu (pozīciju)

fight in standing position (tachi-waza) (judo)

stāvcīņa; cīnīšanās stājā (tači-vaza) (džudo)

fighter; hardfisted puncher (box.)

spēka stila bokseris (bokss)

fighting

cīņa; cīnīšanās

fighting (icehok)

sods par kaušanos (hok.)

fighting apart; oshi-zumo style (sumo)
fighting spirit

pretinieka izgrūšanas bez satvēriena veids (oshizumo) (sumo)
cīņas gars

fighting system (ju-jit.)

uzvarētāja noteikšanas sistēma (džiudž.)

figure

figūra, ķermeņa forma

figure 8 with the ribbon (r.gymn.)

astoņnieks (figūra) ar lenti (m/v)

figure eight (f.skat.)

astoņnieka figūra (daiļsl.)

figure roller skating
figure-marching (gymn.)

figurālā skrituļslidošana; daiļslidošana ar
skrituļslidām
figurālā soļošana (vingr.)

figure-of-eight knot (sail.)

astoņnieka mezgls (bur.)

figure-skater (f.skat.)

daiļslidotājs (daiļsl.)

figure-skating; figure skating

daiļslidošana

FIH (Federation Indoor Hockey)

lauka hokeja telpās federācija

Fild hockey indoor World Cup

lauka hokeja telpās pasaules kauss

file (gymn.)

ierinda (vingr.)

file formation (gymn.)

nostādījums ierindā (kolonnā, rindā) (vingr.)

fill (to) in the result card

aizpildīt sacensību protokolu

filly (equest.)

ķēve (līdz 4 g.v.) (zirgu sp.)

filthy (pitch) (sp.g.)

dubļains laukums (sp.sp.)

fin, flipper (swim.)

plezna (peldplezna) (peld.)

file-closer (gymn.)

noslēdzošais (ierindas) (vingr.)

fillet (sp.g.)

lente, saite ap galvu (sp.sp.)

fin keel (row.)

spurveida ķīlis; laivas spura (air.)

fin rudder (row.)

spurveida stūre (air.)

fin swimming; underwater swimming

zemūdens peldēšana ar pleznām

fin, flipper (underwat.swim.)

plezna (pedplezna) (zemūd.peld.)

final, finals

fināls

final (aggregate) score (gymn.)

galīgais rezultāts (vingr.)

final A

A fināls (1-4 vieta)

final average mark (gymn.)

galīgā vidējā atzīme (vērtējums ballēs) (vingr.)

final B

B fināls (5-8 vieta)

final bend

finiša virāţa

final competitions

finālsacensības; fināls

final corner (motosp.)

pēdējais (fināla) pagrieziens (motosp.)
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final decision

galīgais lēmums

final effort

finālpiepūle

final entry

galīgais pieteikums (sacensībām)

final from zero (gymn.)

final motionless position (weightl.)

tiesāšana finālsacensībās neņemot vērā priekšsacīkšu
rezultātu (vingr.)
fināls daudzcīņā; daudzcīņas finālsacensības
(sp.vingr.)
fināls uz (atsevišķiem) rīkiem; finālsacensības uz
rīkiem (sp.vingr.)
nekustīgs ķermeņa stāvoklis (svarc.)

final phase of the movement

kustības noslēdzošā fāze

final placing

finālsacensību dalībnieku saraksts

final play; final match

finālspēle

final position (gymn.)

vingrojuma beigu poza (vingr.)

final pyramid (watski.)
final result

ūdensslēpotāju komandas piramīda (sacensību veids)
(ūd.slēp.)
galīgais rezultāts

final result in jerk (weightl.)

grūšanas galīgais rezultāts (svarc.)

final result in snatch (weightl.)

raušanas galīgais rezultāts (svarc.)

final score

galīgais rezultāts

final spurt

finiša spurts

final team competitions (gymn.)

komandu finālsacensības (vingr.)

final team standings (gymn.)

komandu galīgais vietu sadalījums (vingr.)

final weighing (equest.)

svēršana pēc sacensībām (pēc finišēšanas) (zirgu sp.)

final whistle (sp.g.)

spēles beigu svilpe (svilpiens) (sp.sp.)

finalist

finālists; finālsacensību dalībnieks

finals in FX; finals in the floor exercise
(art.gymn.)
financial statements

finālsacensības brīvajās kustībās (sp.vingr.)

find an opening space (sp.g.)
final straight

iziet (izskriet) uz brīvo vietu; atrast brīvu vietu
(sp.sp.)
finiša taisne

fine form (movement)

smalkas (sīkas) formas kustība

finger dexterity

pirkstu veiklība (izveicība)

finger grip (droughts)
finger hold (wrest.)

pirkstu tvēriena vieta; šautriņas satvēriena vieta
(šautr.meš.)
pirkstu satvēriens (cīņa)

finger jam; finger lock (rockcl.)

pirkstu tvēriens (klinšu k.)

finger lock (wrest.)

atslēgas satvēriens; pirkstu sakrampējums (cīņa)

finger of a glove

cimda pirksts

finger tab

uzpirkstenis; uzmava uz pirksta

finger tab (arch.)

uzpirkstenis (loka š.)

fingers clenched (gymn.)

pirksti savilkti dūrē (vingr.)

finger-tip push-up (gymn.)

balstā guļus, atbalstoties uz roku pirkstiem,
atspiešanās (roku saliekšana un iztaisnošana) (vingr.)

final in the combined event (art.gymn.)
final in the separate exercises (art.gymn.)

finansiālais stāvoklis
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finish

finišs; mērķis

finish (to)

finišēt

finish (to) a lift (weightl.)

(pa)beigt piegājienu (svarc.)

finish bath

sauna (somu pirts)

finish film (athl.)

finiša (mērķa) filmiņa (v/a)

finish gantry (athl.)

finiša vārti (koridors) (v/a)

finish line; finishing line

finiša līnija

finish of the stroke (row.)

smēliena beigas; smēliena trešā fāze (air.)

finish wall (swim.)

finiša siena (peld.)

finish, target

finišs (distances beigas, nobeigums)

finisher

finišētājs (sportists, kurš spēj ātri finišēt)

finishing bell (row.)

finiša zvans (air.)

finishing buoy (sail.)

finiša (mērķa) boja (bur.)

finishing judge (athl.)

finiša tiesnesis; mērķa tiesnesis (v/a)

finishing line mark (sail.)

finiša līnijas zīme; finiša līnijas boja (bur.)

finishing order

finišēšanas (mērķa sasniegšanas) secība

finishing positions of the scoring member

ieskaites dalībnieka ieņemtā vieta

finishing post (equest.)

finiša (līnijas) stabs; fotofiniša stabs (zirgu sp.)

finishing tape (athl.)

finiša (mērķa) lente (v/a)

finishing vessel (sail.)

finiša kuģis; finiša jahta (bur.)

fin-keel (sail.)

spurķīlis; švertveida ķīlis (bur.)

Finn class (sail.)

"Finn" klase (bur.)

fire; drive (bowl.)

metiens (boul.)

fire (to) (shoot.)

šaut; izšaut (šauš.)

fire wide (f/b)

sitiens garām vārtiem (f/b)

Fire! (shoot.)

Uguni! (šauš.)

firearm (shoot.)

ierocis (šaujamierocis) (šauš.)

firearm calibre (shoot.)

ieroča kalibrs (šaus.)

firearm control (shoot.)

ieroča pārbaude; ieroča kontrole (šauš.)

firebreak (orient.)

stiga meţā (orient.)

fired shot (shoot.)

izdarīts šāviens; izšauts (šauš.)

fireman carry (wrest.)

dzirnaviņas (cīņa)

fireman’s carry (gymn.)

partnera nešana guļus uz pleca (vingr.)

fireman's carry throw (wrest.)

metiens ar pagriezienu; "dzirnaviņas" (cīņa)

fire-step (shoot.)

ugunslīnija (tranšeja) (šauš.)

firing discipline (shoot.)

šaušanas veids (šauš.)

firing line (shoot.)

ugunslīnija (šauš.)

firing pin (shoot.)

belzenis (šauš.)

firing position (shoot.)

ugunslīnija; šaušanas vieta (šauš.)

firing rest; bipod (shoot.)

divkājis (atbalstam) (šauš.)

firm

ciets; stingrs
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firm (to)

nobiedēt

firm stand (art.gymn.)

noturīga (bez līdzsvara zaudējuma) zemskare
(sp.vingr.)
pirmā palīdzība; ātrā palīdzība

first aid

first attempt (weightl.)

uzbrukums pēc pirmās piespēles; pirmā tempa
gremde (v/b)
pirmais piegājiens (svarc.)

first base (baseb.)

pirmā bāze (beisb.)

first baseman (baseb.)

pirmās bāzes (laukuma) spēlētājs (beisb.)

first class execution (gymn.)

lielisks izpildījums (vingr.)

first cut (golf)

zona blakus feirvejam (ar nedaudz garāku zāli)
(golfs)
lidojuma pirmā fāze (atb. lēciens) (sp.vingr.)

first attempt (v/b)

first flight (art.gymn.)

first half; first half-time

vingrošanas zirga (garumā) tuvākā daļa (atb. lēciens)
(sp.vingr.)
pirmais puslaiks; pirmais spēles puslaiks

first home (lacross)

labākais uzbrukuma spēlētājs (vārtu guvējs) (lakross)

first lap (cycl.)

pirmais aplis (riteņbr.)

first named team (sp.g.)

komanda, kura minēta protokolā pirmā (sp.sp.)

first part (stage) of the vault (art.gymn.)
first pitch (baseb.)

atbalsta lēciena pirmā daļa (līdz roku atbalstam)
(sp.vingr.)
sezonas atklāšanas (goda viesa) metiens (beisb.)

first position (choreogr.)

pirmā pozīcija (horeogr.)

first referee (v/b)

paaugstinājuma tiesnesis (v/b)

first serve (v/b)

pirmā (sākuma) serve (v/b)

first service in a set (v/b)

seta pirmā serve (v/b)

first skill (gymn.)

pirmais elements (vingr.)

first stage

pirmais posms (etaps)

first team player

komandas labākais spēlētājs

first tumbling pass (acr.)
first-choice (first string) player

individuālo akrobātisko lēcienu vingrojums №1 (bez
griešanās ap garenisko asi) (akr.)
pamatsastāva spēlētājs

first-leg match

pirmās kārtas spēle

first-string player

pirmās līnijas spēlētājs

fish flop (acr.)

kūlenis atpakaļ pār plecu atliecoties (akr.)

fishbone (step) (ski.)

kāpšana (braukšana) kalnā „skujiņā” (slēp.)

fish-hook; fishing-hook

makšķerāķis

fishing takle

makšķerēšanas piederumi

fishing; sport fishing

makšķerēšana; sporta makšķerēšana

fishing-line

makšķeraukla

fishing-rod

makšķerkāts

fishtail (motosp.)

aizmugurējā riteņa sānslīde no vienas puses uz otru
(motosp.)
zivs astes pozīcija (sinhr.peld.)

first grip zone of the horse (art.gymn.)

fishtail position (synchr.swim.)
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fist (to)

sist ar dūri

fist (to) the ball (f/b)

atsist bumbu ar dūri (f/b)

fist cuffs

dūru cīņa

fistball; faustball (sp.g.)

fistbols; faustbols (sp.sp.)

fisted clearance; fist defense (of the ball) (f/b)

bumbas atsišana ar dūri (f/b)

fisti cuffs; fistfigts

dūru cīņa (kautiņš)

fit

vesels, mundrs, piemērots

fit (Am.)

attīstīts (fiziski)

fit (to) the bridle (equest.)

pielāgot iemauktus; uzlikt iemauktus (zirgu sp.)

fitness

fiziskā sagatavotība; fiziskā kondīcija; vingrums
(derīgums)
elektroniskā masāţas josta

fitness belt

fitness class

vingruma centrs, fiziskās sagatavotības klubs; fitnesa
centrs (klubs)
fitnesa grupas nodarbība

fitness level

fiziskās sagatavotības līmenis

fitness movement

veselīga dzīvesveida kustība

fitness of the ground (f/b)

laukuma piemērotība (derīgums) (f/b)

fitness program(me)

fiziskās sagatavošanas programma

fitness score

fiziskās sagatavotības vērtējums

fitness testing

fiziskās sagatavotības testēšana

fitness trainer

fiziskās sagatavotības treneris

fittings (sail.)

klāja aprīkojums (bur.)

five foul markers (b/b)

piecu pārkāpumu (faulu) rādītāji (b/b)

five fouls by the player (b/b)

pieci spēlētāja pārkāpumi (fauli) (b/b)

Five minutes left! (row.)

Līdz startam 5 minūtes! (air.)

five minutes suspension (sp.sp.)

piecu minūšu noraidījums (sp.sp.)

five positions (ballet positions) (r.gymn.)

piecas (baleta) pozīcijas (m/v)

five together (game)

spēle piecatā

five, ten, twenty four second count (sp.g.)

5, 10, 24 sekunţu noteikums (sp.sp.)

five-a-side (f/b)

spēle - pieci pret pieci (mini futbols) (f/b)

five-metre rule (Am.meter) (row.)

piecu metru noteikums (air.)

fivepins; small pin bowling (bowl.)

piecu ķegļu boulings; piecu ķegļu spēle (bovl.)

five-second rule

piecu sekunţu noteikums

fix (to)

fiksēt (laiku, kļūdas)

fix (to) (competitions)

rīkot (sagatavot), organizēt sacensības

fixed barrel (shoot.)

fiksēts stobrs; stacionārs stobrs (šauš.)

fixed board (div.)

torņa platforma (daiļl.)

fixed defence (Am.defense) (v/b)

nekustīgs bloks (v/b)

fixed equipment (gymn.)

piestiprināti stacionāri rīki (vingr.)

fixed keel (sail.)

pastāvīgais ķīlis (bur.)

fixed match

spēle uz līguma pamata

fitness centre; fitness club; leisure centre

182

fixed obstacle (equest.)

nostiprināts (stacionārs) šķērslis (zirgu sp.)

fixed rope (alp.)

nostiprināta drošības virve (alp.)

fixed seat (row.)

nekustīgs sols (air.)

fixed start (row.)

starts no vietas (air.)

fixed-set rowing (row.)

airēšana laivām ar nekustīgiem soliņiem (air.)

fixed-wheel (cycl.)
fixing bolt (gymn.)

pedāļi bez brīvgaitas (tiešs pedāļu savienojums ar
riteni) (riteņbr.)
stiprinājuma skrūve (vingr.)

fixing of the apparatus (art.gymn.)

rīka uzstādīšana (nostiprināt rīku) (sp.vingr.)

fixing of the training doses

treniņu slodzes uzskaite

fixed fight (box.)

cīņa, par kuras iznākumu iepriekš vienojušies (bokss)

fixture (day)

iepriekš noteikta sacensību diena

flabbiness

slābums, ļenganums (muskuļu)

flabby muscles

ļengani muskuļi

flag

karogs; karodziņš

flag catcher; flag puller (dragon boatrace)

karoga tvērējs; finiša karoga ķērājs (pūķlaiva)

flag signal (sail.)

signalizēšana ar flagu (bur.)

flag staff; flag pole; flagpole

karoga masts

flag, flagstick (golf)

bedrītes karogs (golfs)

flagging

trases nospraušana ar karodziņiem

flagman (polo)

vārtu tiesnesis (polo)

flagrant foul (b/b)
flags positions (arch.)

rupjš, nesportisks pārkāpums, kam seko
diskvalificējoša piezīme (b/b)
karodziņu novietojums (stāvoklis) (loka š.)

flags-keeper (ski-jump.)

karodziņa turētājs (signalizētājs) (tramplīnl.)

flamingo - twist (synchr.swim.)

flamingo ar pagriezienu (sinhr.peld.)

flamingo (synchr.swim.)

flamingo (elements) (sinhr.peld.)

flamingo bent knee - twirl (synchr.swim.)
flash rider (Am., equest.)

flamingo ar saliektu kāju, ātrs pagrieziens
(sinhr.peld.)
zirgu iebraucējs (iejājējs) (zirgu sp.)

flamingo bent knee - twist (synchr.swim.)

flamingo ar saliektu kāju, pagrieziens (sinhr.peld.)

flamingo bent knee (synchr.swim.)

flamingo ar saliektu kāju (sinhr.peld.)

flamingo bent knee combined spin
(synchr.swim.)
flamingo bent knee continuous spin
(synchr.swim.)
flamingo bent knee full twist (synchr.swim.)

flamingo ar saliektu kāju, kombinēta skrūve
(sinhr.peld.)
flamingo ar saliektu kāju, nepārtraukta skrūve
(sinhr.peld.)
flamingo ar saliektu kāju, pilna skrūve (sinhr.peld.)

flamingo bent knee spin up 180° (synchr.swim.)

flamingo ar saliektu kāju, 180 skrūve augšup
(sinhr.peld.)
flamingo ar saliektu ceļgalu, 360 skrūve augšup
(sinhr.peld.)
flamingo ar saliektu kāju, 180 apgrieziens
(sinhr.peld.)
flamingo ar saliektu kāju, 360 apgrieziens
(sinhr.peld.)

flamingo bent knee spin up 360° (synchr.swim.)
flamingo bent knee spinning 180°
(synchr.swim.)
flamingo bent knee spinning 360°
(synchr.swim.)
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flamingo combined spin (synchr.swim.)

flamingo ar saliektu kāju, pagrieziens - skrūve
(sinhr.peld.)
flamingo, kombinēta skrūve (sinhr.peld.)

flamingo continuous spin (synchr.swim.)

flamingo, nepārtraukta skrūve (sinhr.peld.)

flamingo full twist (synchr.swim.)

flamingo, pilna skrūve (sinhr.peld.)

flamingo position (synchr.swim.)

pozīcija flamingo; flamingo poza (sinhr.peld.)

flamingo spin up 180° (synchr.swim.)
flamingo spin up 360° (synchr.swim.)

flamingo, 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)
flamingo, 360° skrūve augšup (sinhr.peld.)

flamingo spinning 180° (synchr.swim.)

flamingo, 180 apgrieziens (sinhr.peld.)

flamingo spinning 360° (synchr.swim.)
flamingo twirl (synchr.swim.)

flamingo, 360 apgrieziens (sinhr.peld.)
flamingo, ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

flamingo twist spin (synchr.swim.)

flamingo, pagrieziens - skrūve (sinhr.peld.)

flamme rouge (cycl.)

flange (art.gymn.)

sarkans karogs (marķieris) 1 km pirms finiša
(riteņbr.)
pārmetiens atpakaļ, kūlenis atpakaļ, pārejot stājā uz
rokām (akr.)
apvēziens (sp.vingr.)

flank (gymn.)

kustība ar sāniem uz priekšu (vingr.)

flank (military)

ierindas flangs

flank (sp.g.)

flangs (laukuma mala) (sp.sp.)

flank (to) (gymn.)

izpildīt kustību sānis (vingr.)

flank backward (out) (art.gymn.)

abu kāju pārmetiens atpakaļ (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
aplis ar abām kājām (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

flamingo bent knee twist spin (synchr.swim.)

flange (acr.)

flank circle (art.gymn.)

flank over (art.gymn.)

abu kāju pārmetiens uz priekšu (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
abu kāju pārmetiens pār rīku sānis (sp.vingr.)

flank turn (gymn.)

kustība (pārvietošanās) ar pagriezienu (vingr.)

flank turn over dismount (art.gymn.)

nolēciens ar pārmetienu sānis (sp.vingr.)

flank vault (art.gymn.)

sānu lēciens (atb.lēc.) (sp.vingr.)

flank vault over the horse (gymn.)

sānu lēciens pār zirgu (vingr.)

flanker (sp.g.)

malējais spēlētājs (sp.sp.)

flare (weightl.)

gaismas signāls (svarc.)

flares (art.gymn.)

izvērstu kāju vēzieni sānis (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

flash card (gymn.)
flash trap (golf)

tiesnešu atzīmju grāmatiņa (atklātai tiesāšanai)
(vingr.)
smilšu sēklis (lamatas) (golfs)

flashing

bākuguns

flask (cycl.)

dzēriena pudele; blašķe (riteņbr.)

flat (motosp.)

saplacis (par riepu) (motosp.)

flat cut (art.gymn.)

horizontālais kāriens atmuguriski (apļi) (sp.vingr.)

flat dive (swim.)

lēzena ieniršana; plakaniska saskare ar ūdeni (peld.)

flat feet; flatfoot

plakanā pēda

flat footed landing (art.gymn.)

zemskare uz visas pēdas (sp.vingr.)

flank forward (in) (art.gymn.)
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flat four man defence (Am.defense) (f/b)

aizsardzība "četri uz līnijas" (f/b)

flanconade (fenc.)

dūriens sānos (pauk.)

flap

viegls uzsitiens

flat green bowls; lawn bowling; bowls

lauka boulings

flat horse racing (equest.)

auļošanas sacīkstes (zirgu sp.)

flat landing (div.)
flat of the hand

plakaniska ieiešana ūdenī; ieniršana plakaniski
(daiļl.)
delna

flat pass (icehok.)

piespēles pa ledu (hok.)

flat races (athl.)

skriešana bez šķēršļiem (gludskriešana) (v/a)

flat racing (equest.)

sacensības trasē bez škķēršļiem (zirgu sp.)

flat water canoing (kayaking) (row.)

gludūdens smaiļošana (air.)

flat-boat

plakandibena laiva

flat-bottomed board

plakandibena laiva

flatching display (arch.)

bultas spura; bultas aste (loka š.)

flatland riding (BMX)
flat-racing (equest.)

gludlaukuma akrobātika (akrobātisko triku
izpildīšana uz līdzena laukuma) (BMX)
jāšanas sacīkstes bez šķēršļiem (zirgu sp.)

flatten (to) an opponent (sp.g.)

atspiest pretinieku (iespiest savā laukumā) (sp.sp.)

flatwater

gluda ūdens virsma

flatwater canoeing (canoeing)

gludūdens kanoe airēšana (kanoe)

flawless performance (gymn.)

nevainojams izpildījums (vingr.)

fleche (fenc.)

bultveida uzbrukums (pauk.)

flection; flexion

saliekšanās, saliekšana

flee from

bēgt (aizbēgt)

fleet race (sail.)

masu (liela skaita jahtu) sacensības (bur.)

fleshings

miesas krāsas triko

fletching (arch.)

bultas spalvveidīgais stabilizators (loka š.)

fleshly strength

fiziskais spēks

flex (to)

izvingrināt; izlocīt

flex handstand (art.gymn.)
flexed position (gymn.)

no kāriena priekšvēzienā uzvēziens stājā uz rokām
(apļi) (sp.vingr.)
saliekts stāvoklis (stāvoklis saliecoties) (vingr.)

flexibility

lokanība

flexibility exercise

vingrinājums lokanības attīstīšanai

flexibility in the shoulder joint

kustīgums plecu locītavā

flexibility training

lokanības treniņš

flexible

lokans, elastīgs

flexible back

lokana mugura

flexible shoes (row.)

pie kāju atbalsta piestiprinātas kurpes; atbalsta kurpes
(air.)
strauja ceļu saliekšana zemskarē (sp.vingr.)

flexing of the knees sharply upon landing
(art.gymn.)
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flexion

liekšanās, fleksija

flexion of the horse

zirga izliekšanās (saliekšanās)

flexors of the arms exercises

vingrinājumi roku saliecējmuskuļiem

flexors of the back exercises

vingrinājumi muguras saliecējmuskuļiem

flat-footed (sp.g.)

nekustīgs spēlētājs (sp.sp.)

flesh-glova

masāţas cimds

flesh out

pieņemties svarā

flic-flac followed by salto backward piked
(art.gymn.)
flic-flac jump upward (art.gymn.)

pārmetiens atpakaļ un salto atpakaļ saliecoties
(sp.vingr.)
pārmetiens atpakaļ un lēciens uz augšu (sp.vingr.)

flic-flac to handstand (art.gymn.)

ar pārmetienu atpakaļ stāja uz rokām (sp.vingr.)

flic-flac to hang on the HB from a brief squat
stand on the HB (art.gymn.)
flic-flac to split (art.gymn.)

no balsta tupus uz a/k pārmetiens atpakaļ, pārejot
kārienā uz a/k; sarunv. Korbutas cilpa (sp.vingr.)
pārmetiens atpakaļ, pārejot špagatā (sp.vingr.)

flic-flac with support on one arm (art.gymn.)

pārmetiens atpakaļ, atbalstoties uz vienas rokas
(sp.vingr.)
īss, ass sitiens (f/b)

flick (f/b)
flick down (art.gymn.)
flick stroke; scoop stroke (arch.)
flick up (f/b)

no stājas uz rokām lēciens, saliecoties stājā (kurbets)
(sp.vingr.)
tālšaušana (vērtē bultas lidojuma attālumu) (loka š.)

flick-on (f/b)

bumbas pasišana uz augšu (f/b)
pārmetiens atpakaļ; tempa pārmetiens atpakaļ
(sp.vingr.)
lēciens atpakaļ atbalstā uz muguras pārsvērienā un
atslēga s.st. (akr.)
viegls sitiens pa bumbu (piespēlējot) (f/b)

flier (golf)

tālāk kā paredzēts aizsista bumbiņa (golfs)

flif; fliffis (tramp.)
flight (art.gymn.)

divkāršais salto uz priekšu vai atpakaļ ar pagriezienu
par 180° (bat.)
lidojums; lēciena bezatbalsta stāvoklis (sp.vingr.)

flight area (shoot.)

lidojuma zona (šauš.)

flight of the ball (sp.g.)

bumbas lidojuma trajektorija (sp.sp.)

flight off (art.gymn.)

lidojuma fāze pēc atgrūdiena ar rokām (atb. lēciens)
(sp.vingr.)
lidojuma fāze līdz atgrūdienam ar rokām (atb.
lēciens) (sp.vingr.)
pārlidojums; pārlidojums pār rīku, atlaiţot rokas un
satverot rīku (sp.vingr.)
pārlidojums, pārejot kārienā (sp.vingr.)

flick-flack; flic-flac (art.gymn.)
flick-kip (acr.)

flight on (art.gymn.)
flight over (art.gymn.)
flight over to hang (art.gymn.)

flight over to the support (art.gymn.)

pārlidojums, pārejot kārienā jauktā tvērienā
(sp.vingr.)
pārlidojums, pārejot balstā (sp.vingr.)

flight over with ½ turn (art.gymn.)

pārlidojums ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.)

flight part (art.gymn.)

vingrojuma bezatbalsta daļa (lidojums) (sp.vingr.)

flight period

bezatbalsta (lidojumā) posms

flight (equest.)

šķēršļu rinda (zirgu sp.)

flight over to mixed grip hang (art.gymn.)
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flighty (equest.)

tramīgs (par zirgu) (zirgu sp.)

flight phase

lidojuma fāze

flight roll (art.gymn.)

lidojošais kūlenis; kūlenis ar lēcienu (sp.vingr.)

flight shooting (arch.)

tālšaušana; šaušana tālā distancē (loka š.)

flight to the peak (div.)

lidojuma fāze uz augšu (daiļl.)

fling

sitienveida (strauja) kustība; sviediens, metiens

fling (equest.)

zirga spēriens (zirgu sp.)

flip (art.gymn.)

salto atpakaļ (amer.) (sp.vingr.)

flip (f.skat.)

flips (lēciens) (daiļsl.)

flip (snowb.)

salto (snovb.)

flip belly-roll (art.gymn.)
flip flop; flip (art.gymn.)

pārmetiens atpakaļ ar pārvēlienu, atliecoties uz
krūtīm un pārejot balstā guļus (sp.vingr.)
pārmetiens atpakaļ (sp.vingr.)

flip pass (icehok.)

piespēles pa gaisu (hok.)

flip pass (sp.g.)

piespēle ar vieglu sitienu (uzsitienu) (sp.sp.)

flip shot (icehok.)

plaukstas metiens vārtos no gaisa (hok.)

flip-flops

vaļējas gumijas sandales (pludmalei vai baseinam)

flip-off (art.gymn.)

nolēciens ar salto (sp.vingr.)

flip-turn; somersault turn (art.gymn.)

salto (kūlenis ar pagriezienu) (sp.vingr.)

float

pludiņš, boja

float (art.gymn.)

ar lēcienu kāriens priekšturē (sp.vingr.)

float (swim.)

pludiņš; peldķermenis (peld.)

float trip (tour.)

ceļojums ar plostu (tūr.)

float upstart (art.gymn.)

priekštures kāriens un atslēga balstā (sp.vingr.)

float, raft; float-boat

plosts, prāmis

floatage; floatation

peldspēja

floater (tricky manoeuvre) (surf.)

uzbrauciens viļņa galotnē un nobrauciens (sērf.)

floating defence (Am.defense) (sp.g.)

brīva (mainīga) aizsardzība (sp.sp.)

floating hip with belt and sleeve holds (ukigoshi) (judo)
floating line (swim.)

metiens pār gurnu, aptverot muguru (uki-goši)
(džudo)
peldēšanas robeţlīnija; peldēšanas celiņš (peld.)

floating line (w.polo)

laukumu ierobeţojošā (ar pludiņiem) līnija (ūd.polo)

floating service (v/b)

planējoša serve (v/b)

flogging

pēršanās (pēršana) ar slotu (pirtī)

floodlights (stadium)

starmešu (proţektoru) apgaismojums stadionā

floor (sp.g.)

spēles laukuma segums (sp.sp.)

floor beam (gymn.)

zemais baļķis (vingr.)

floor covering (sp.g.)

laukuma segums (sp.sp.)

floor dip (gymn.)
floorer (box.)

balstā guļus roku saliekšana un iztaisnošana;
atspiešanās balstā guļus (vingr.)
sitiens, kas nogāţ zemē (bokss)

floor exercise area (gymn.)

brīvo kustību laukums (vingr.)

187

floor exercises; floor gymnastics; floor (gymn.)

brīvās kustības; brīvo kustību kombinācija (vingr.)

floor guard (gymn.)
floor kip upstart (acr.)
floor mats (acr.)

grīdas paklājs (vingr.)
pārmetiens uz priekšu ar galvas atbalstu (akr.)
akrobātikas celiņš (akr.)

floor routine (art.gymn.)

brīvo kustību kombinācija (sp.vingr.)

floor wiper (man) (sp.g.)

grīdas slaucītājs (sp.sp.)

floorball; unihockey

florbols

floor-board ; wooden floor

dēļu grīda (koka segums)

flooring

grīdas segums

flop (art.gymn.)

tempa salto (sp.vingr.)

flop (swim.)

iekrist ūdenī plakaniski (peld.)

flop shot (golf)

augsts sitiens pāri šķērslim (golfs)

Flop! (skelet.)

Krīt! Turies! (lēciena beigu fāze skeletonā) (skelet.)

flotel (tour.)

peldošā viesnīca (tūr.)

flover ceremony (snowb.)
flow

ziedu pasniegšanas ceremonija (godalgoto vietu
ieguvējiem) (snovb.)
straume, plūdums

flow (rate of the -)

straumes ātrums

flow of the match

spēles gaita (norise)

fluency in execution (gymn.)
fluent movement (gymn.)

vienmērīgā tempā (plūstoši) izpildīts vingrojums
(vingr.)
plūstoša (vienmērīga tempa) kustība (vingr.)

fluidity (gymn.)

nepārtrauktība, izpildot elementus (vingr.)

fluke shot (sp.g.)

necerēti laimīgs sitiens (sp.sp.)

flutter (to)

strauji (nevienmērīgi) dauzīties (par sirdi, pulsu)

flutter (to) (sail.)

plivināties vējā (bur.)

flutter kick (crawl) (swim.)

sitiens ar kājām kraulā (peld.)

flutter serve (v/b)

planējošā serve (v/b)

fly

lidojums; lidojuma attālums

fly (baseb.)

augsts sitiens (beisb.)
iet ar karogu (bur.)

fly (to) the flag (sail.)
fly accuracy (casting event) (angl.sp.)
flog along (to) (equest.)

svariņa mešana uz precizitāti (kastinga disciplīna)
(makšķ.sp.)
skubināt ar pātagu (zirgu sp.)

fly distance double handed (casting event)
(angl.sp.)
fly down wind (sail.)
fly fishing (angl.sp.)

svariņa mešana tālumā ar divrocīgo spiningu
(kastinga disciplīna) (makšķ.sp.)
zemvēja puses vējš, pretvējš (bur.)
makšķerēšana ar mušu ēsmu; mušiņmakšķerēšana
(makšķ.sp.)

fly-away dismount; flying hallow through
(art.gymn.)
flyer (acr.)

atlieces nolēciens; nolēciens ar salto atpakaļ
atliecoties (sp.vingr.)
augšējais partneris voltiţa vingrojumos (akr.)

flyes (gymn.)

roku ar apsmagojumu vēzēšana sānis (vingr.)

flying

brīva kustība gaisā (bez atbalsta)
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flying hollow straddle off, flying straddle
(arty.gymn.)
flying "V" technique (ski jump)

atlieces nolēciens ar pārlidojumu ar izvērstām kājām
pār stieni (sp.vingr.)
lidojuma "V" stila tehnika (tramplīnl.)

flying (art.gymn.)

lidojums (elements, elementa daļa bez saskares ar
rīku, grīdu) (sp.vingr.)
no atmuguriskās stājas lidojošais 1½ salto atpakaļ
savelkoties (daiļl.)
salto atpakaļ virs kārtīm (amer.) (sp.vingr.)

flying back 1½ somersault tuck (div.)
flying backward roll (art.gymn.)
flying backward roll dismount (out) to side
(art.gymn.)
flying backward roll to handstand (art.gymn.)
flying cartwheel (art.gymn.)

ar salto atpakaļ virs kārtīm nolēciens (sp.vingr.)
salto atpakaļ virs kārtīm, pārejot stājā uz rokām
(līdztekas) (sp.vingr.)
ar lēcienu pārmetiens (ritenis) sānis (sp.vingr.)

flying change of the leg; change of the leg "in
the air" (equest.)
flying disc

kāju maiņa bezatbalstā; kāju maiņa lidojumā (zirgu
sp.)
kājas maiņa lidojumā; kājas maiņa bezatbalsta fāzē
(zirgu sp.)
lidojošais šķīvītis

flying dismount (art.gymn.)

atlieces nolēciens (sp.vingr.)

flying dive roll forward (art.gymn.)

lidojošais (garais) kūlenis uz priekšu (sp.vingr.)

Flying Dutchman (sail.)

"Lidojošais holandietis" (bur.)

Flying Dutchman class (sail.)

"Lidojošā holandieša" klase (bur.)

flying exchange (sp.g.)

spēlētāju maiņa, nepārtraucot spēli (sp.sp.)

flying finish (autosp.)

flying header (f/b)

laika uzņemšana starpetapā (turpinot braukt)
(autosp.)
no priekšējās stājas lidojošais 1½ salto uz priekšu
saliecoties (daiļl.)
no priekšējās stājas lidojošais 1½ salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
no priekšējās stājas lidojošais 2½ salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
no priekšējās stājas lidojošais divkāršais salto uz
priekšu savelkoties (daiļl.)
no priekšējās stājas lidojošais divkāršais salto uz
priekšu saliecoties (daiļl.)
no priekšējās stājas lidojošais salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
lēcienā sitiens pa bumbu ar galvu (f/b)

Flying Hill (ski-jump.)

milzu tramplīns (tramplīnl.)

flying hop pirouette (art.gymn.)

atvēzienā atliecoties un atlaiţot rokas, apļveida
pagrieziens par 180° (līdztekas) (sp.vingr.)
no atmuguriskās stājas lidojošais 1½ salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
no atmuguriskās stājas lidojošais salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
metiens savērpjot; "skrūve" (cīņa)

flying change (equest.)

flying forward 1½ somersault pike (div.)
flying forward 1½ somersault tuck (div.)
flying forward 2½ somersault tuck (div.)
flying forward double somersault tuck (div.)
flying forward somersault pike (div.)
flying forward somersault tuck (div.)

flying inward 1½ somersault tuck (div.)
flying inward somersault tuck (div.)
flying mare; twisting throw (wrest.)
flying pirouette to handstand (art.gymn.)

flying position (gymn.)

atvēzienā atliecoties un atlaiţot rokas, apļveida
pagrieziens par 180°, pārejot stājā uz rokām
(līdztekas) (sp.vingr.)
stāja rokas augšā uz āru (vingr.)
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flying rings (Roman rings) (art.gymn.)

no priekšējās stājas lidojošais salto atpakaļ
savelkoties (daiļl.)
no priekšējās stājas lidojošais 1½ salto atpakaļ
savelkoties (daiļl.)
apļi šūpojienā (sp.vingr.)

flying roll

lidojošais kūlenis

flying scissor-kick (kung-fu)

lidojošās šķēres (ţākļlēciens) apvijot kājas
pretiniekam aiz muguras un nogāţot (kung-fu)

flying sit spin (f.skat.)

lēciens vilciņā (piesēdienā) (daiļsl.)

flying somersault (acr.)

aiztures salto (akr.)

flying sport; air sport

aerosports (gaisa sports)

flying start (athl.)

starts gaitā (lidojošais starts) (v/a)

flying start (cycl.)

lidojošais starts; starts gaitā (riteņbr.)

flying straddle (rings) (art.gymn.)
flying substitution (futsal)

ar pārmetienu atpakaļ augstais ţākļa nolēciens (apļi)
(sp.vingr.)
maiņa spēles gaitā (telp. f/b)

flying trapeze (acr.)

trapece šūpojienā (cirka rīks) (akr.)

flying with geraldine (clif diving)

lēciens no klints (lidojums) speciālā tērpā (klinšu lid.)

flyspring (acr.)
flysurfing; kiteboarding

ar abu kāju atgrūdienu pārmetiens uz priekšu stājā uz
abām kājām (akr.)
sērfošana ar pūķi

fly-weight (box.)

visvieglākais (mušas) svars (sarunv.) (bokss)

fog-bell (sail.)

miglas zvans; signālzvans (bur.)

foal (equest.)

kumeļš (zirgu sp.)

foamed rubber mat (gymn.)

porolona paklājs (vingr.)

foamed rubber pit (gym.)

porolona bedre (vingr.)

focus (to) (skateb.)

uzspiest (uz dēli) (skeitb.)

fodder; forage (equest.)

lopbarība (zirgu sp.)

foible (fenc.)

asmens vājā vieta (pauk.)

foil (fenc.)

florete (pauk.)

foil fencer (fenc.)

floretists (pauk.)

foil fencing

paukošana ar floreti

fold

saliekšanās (salocīšana)

fold-a-mat (acr.)

salokāmais (sarullējamais) akrobātikas celiņš (akr.)

folded hang (art.gymn.)

kāriens saliecoties (pārsvēriens) (sp.vingr.)

folkrace (competitions) (autosp.)

tautas klases (folkreisa) sacensības (autosp.)

follow (to) a wheel, hug (cycl.)
follow (to) the pass (sp.g.)

cieši sekot; cieši braukt aiz priekšējā velosipēda
(riteņbr.)
sekot piespēlei (sp.sp.)

follow through (ball) (ten.)

raketes vēziens pakaļ bumbai (ten.)

follower (cycl.)

sekotājs (aizmugurē braucošais) (riteņbr.)

following wind (athl.)

ceļavējš, vējš no aizmugures; labvēlīgs vējš (v/a)

follow-on

turpināšana; sekošana

flying reverse somersault tuck (div.)
flying reverse somersault tuck (div.)
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follow-my-leader (game)

spēle „dari kā es”

follow-through principle of teaching

secīgās (pakāpeniskās) mācīšanas princips

foot

kājas pēda; solis, gaita

foot (sail.)

apakšējā škote; apakšējā daļa; pamatne (bur.)

foot boards; footrest; strecher (row.)

kāju atbalsts (air.)

foot circle (art.gymn.)

apvēziens balstā stāvus saliecoties (sp.vingr.)

foot contact (athl.)

pēdas saskare ar zemi (v/a)

foot defense (sp.g.)

bumbas (ripas) atsišana ar kāju (vārtsarga darbība)

foot dominance

vadošā (dominējošā) kāja

foot fault

kāju darbības kļūda

foot fault (athl.)

atspēriena (apļa) līnijas pārkāpšana (v/a)

foot fault (badm.)

spēle ar kāju; volāna pieskaršanās kājai (badm.)

foot fault (f/b)

bīstama spēle ar augsti paceltu kāju (f/b)

foot fault (sp.g.)

laukuma līnijas pārkāpšana (sp.sp.)

foot fault judge (athl.)

atspēriena līnijas tiesnesis (v/a)

foot fault judge (ten.)

gala līnijas tiesnesis (serves tiesnesis) (ten.)

foot feint (fake) (sp.g.)

māņkustība (fints) ar kāju (sp.sp.)

foothills

kalnu pakāje

foot flat on the ground

uz pilnas (visas) pēdas

foot loop (gymn.)

espandera cilpa pēdai (vingr.)

foot of the table

rezultātu tabulas lejasgals

foot pitch (acr.)

uzgājiens, atgrūţoties ar vienu kāju (akr.)

foot pitch to the shoulder catch (acr.)
foot preference

uzgājiens stājā uz partnera pleciem ar kājas atbalstu
pret apakšējā apakšstilbu (akr.)
kājas (labās vai kreisās) izvēle kustībai

foot rudder (row.)

kāju stūre (air.)

foot spot (bilj.)
foot strap

sākumsitiena izvietojuma virsotnes bumbiņas vieta
(bilj.)
kāju atbalsts (siksna)

footpath (orient.)

taka (orient.)

foot strikes (karate)

sitieni (spērieni) ar kāju (karatē)

foot thrust

atgrūdiens ar vienu kāju, lēciens no vienas kājas

foot to hand balance (acr.)

stāja (uz kājām) apakšējā rokās (akr.)

footbag (bag) (sp.g.)

kājvolejbola (futbega) maisiņš (bumbiņa) (sp.sp.)

footbag; hacky sack (game)

kājvolejbols (futbegs) (spēle)

football (ball)

futbola bumba

football ground; football pitch

futbola laukums

football pad with ankle guard (f/b)

potītes polsteris (f/b)

football player; footballer

futbolists

football pools

derības futbolā; totalizators futbolā

football shoes; football boots

futbola apavi (futbolzābaki, buči)
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football stockings

futbolistu getras; futbola getras

football; soccer (game)

futbols (spēle)

footboard; footstep (equest.)

kāpslis (zirgu sp.)

foot-eye coordination (sp.g.)

skatiena un kāju darbības koordinācija (sp.sp.)

foothold

atbalsts kājai; kājas atbalsta vieta

footmarks, footprints (hunting)

pēdu nospiedumi (medības)

foot-pace

solis

foot-passenger; footer; footslogger

kājāmgājējs; gājējs

foot-race

soļošanas sacīkstes

footrest (row.)

pēdu (kāju) (at)balsts (air.)

footstand position (acr.)
footwear

stāja (uz kājām) apakšējā partnera rokās (pāru
akrobātika) (akr.)
apavi

footwork (sp.g.)

kāju darbība (sp.sp.)

forage (equest.)

lopbarība (zirgu sp.)

forbearing

pacietīgs

forbidden blow (box.)

aizliegts sitiens (bokss)

forbidden zone of contact (art.gymn.)
force

aizliegtā atbalsta (pieskaršanās) zona
(novec.)(sp.vingr.)
spēks; iedarbīgums; ietekme

force (movement)

paātrināt (kustību)

force (to)

paātrināt kustību; lietot spēku; piespiest

forbiden trick (wrest.)

neatļauts paņēmiens (cīņa)

force of gravity

smaguma spēks; zemes pievilkšanas spēks

force the pace

kāpināt tempu

force throught

izspraukties (caur)

force, strength

spēks; stiprums

forced landing (art.gymn.)
forced play

piespiedu nolēciens; priekšlaicīgs nolēciens
(sp.vingr.)
uzspiesta spēle

forced rep

kustības forsēta atkārtošana

forceful

spēcīgs

ford

brasls

fore (row.)

priekšgals (laivas) (air.)

fore checking (sp.g.)

cieša segšana (presings) uzbrukumā (sp.sp.)

fore deck (sail.)

priekšgala (priekšējais) deks (bur.)

fore hands (equest.)

zirga priekškājas (zirgu sp.)

fore-and-aft sail (sail.)

slīpā bura (bur.)

forearm balance; forearm stand (art.gymn.)

stāja uz apakšdelmiem (sp.vingr.)

forearm blow (box.)

sitiens ar apakšdelmu (bokss)

forearm bridge (gymn.)

tilts (tiltiņš), atbalstoties uz apakšdelmiem (vingr.)

forearm circle (gymn.)

aplis ar apakšdelmu (vidējais aplis) (vingr.)
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forearm headstand (gymn.)

stāja uz apakšdelmiem un galvas (vingr.)

forearm hold (wrest.)

apakšdelmu satvēriens (cīņa)

forearm stand; forearm balance (art.gymn.)

stāja uz apakšdelmiem (sp.vingr.)

forearm support (gymn.)

balsts uz apakšdelmiem (vingr.)

forecaddie (golf)
foreward

kadijs trasē (lai atzīmētu bumbiņas krišanas vietu)
(golfs)
brīdināt

forechecking (icehok.)

pāriešana no aizsardzības uzbrukumā (hok.)

forecourt (ten.)

laukuma priekšējā daļa (ten.)

forecourt shot (squash)

laukuma priekšdaļas sitiens (skvošs)

fore-end (shoot.)

pastobre (šauš.)

forefoot (foreleg)

priekšā esošā kāja; zirga priekškāja

forehand (equest.)

zirga ķermeņa priekšpuse; zirga priekšdaļa (zirgu sp.)

forehand draw (lawn bowl.)

metiens ar ripošanu pa kreisi (zāl.boul.)

forehand drive (ten.)
forehand shot (icehok.)

uzbrukuma sitiens no labās puses; sitiens ar atvērtu
raketi (ten.)
no ērtās puses izdarīts metiens (hok.)

forehand shot (polo)

labās puses sitiens (ārpuses sitiens) (polo)

forehand stroke (ten.)

sitiens ar atvērtu raketi; sitiens no labās puses (ten.)

foreigner quota (sp.g.)

ārzemju spēlētāju kvota (skaits) (sp.sp.)

foremost member of the crew (row.)

vadairētājs; aizairētājs (air.)

fore-runner; opener

pirmais startējošais sportists

foresail (sail.)

fokbura; priekšbura (bur.)

forfeit

sods (par pārkāpumu)

forfeited game (sp.g.)

zaudēta spēle neierodoties (sp.sp.)

forge (to); forge (to) ahead (athl.)

izvirzīties priekšgalā; līderēt (v/a)

fork (chess)

dakšiņa (šahs)

fork (cycl.)

velosipēda dakša (riteņbr.)

fork crown (cycl.)

dakšas galviņa (riteņbr.)

forked stick (athl.)

latiņas pacēlājs kārtslēkšanā (v/a)

form

forma, ārējais veids, izpildes maniere (stils)

form (condition)

trenētības stāvoklis; kondīcija; sagatavotība

form (to) (military)

veidot (izveidot) ierindu

form (to) the block (v/b)

veidot (izveidot) bloku (v/b)

form building exercises

vispārattīstošie vingrojumi; sagatavojošie vingrojumi

forest cover (orient.)

pameţs; meţa stādījums (orient.)

fore-horse (equest.)

priekšējais, vadošais zirgs iejūgā (zirgu sp.)

form in the air (div.)

poza bezatbalsta fāzē; poza gaisā (daiļl.)

form work (gymn.)

izpildes manieres (stila) pilnveidošana (vingr.)

formality

noteikumu un normu ievērošana; formalitāšu
ievērošana
veidošana (iemaņu, prasmju)

formation
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formation (athletes’)

sportistu ierinda (izvietojums)

formation (groups, teams)
formation and maintenance of gymnastic skill

komandu veidošana (sadalīšana grupās); spēlētāju
izvietojums
vingrošanas prasmju veidošana un pilnveidošana

formation at own service (v/b)

spēlētāju izvietojums, servējot savai komandai (v/b)

formation lap (autosp.)

iesildīšanās (riepu sildīšanas) aplis (autosp.)

formation of floor exercises (art.gymn.)

brīvo kustību sastādīšana (sp.vingr.)

formation of teams for session № 1 (gymn.)
formation of the legs (equest.)

pirmās sacensību plūsmas komandu veidošana
(vingr.)
kāju izvietojums; kāju novietojums (zirgu sp.)

formation rules (v/b)

spēlētāju izvietojuma noteikumi (v/b)

formation skydiving (parach.)

grupu akrobātika (figūrlēkšana) (izpl.l.)

formation system (sp.g.)

spēles sistēma (sp.sp.)

formula (autosp.)

formula (sacīkšu automobiļa klase) (autosp.)

formula for the competition

sacensību norises formula

forte (fenc.)

asmens stiprā (stingrā) daļa (pauk.)

fortified (enriched)

pastiprināts, uzlabots

forty five (45) seconds rule (h/b)

četrdesmit piecu (45) sekunţu noteikums (h/b)

forward

uz priekšu; priekšējais

forward (sp.g.)

uzbrucējs (sp.sp.)

forward (v/b)

uzbrukuma spēlētājs (gremdētājs) (v/b)

forward 1½ somersault ½ twist pike (div.)

forward bend

no priekšējās stājas 1½ salto uz priekšu, saliecoties ar
½ pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas 1½ salto uz priekšu,savelkoties ar
½ pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas 1½ salto uz priekšu ar pirueti
(daiļl.)
no priekšējās stājas 1½ salto uz priekšu ar 3 piruetēm
(daiļl.)
no priekšējās stājas 1½ salto uz priekšu ar 4 piruetēm
(daiļl.)
no priekšējās stājas 1½ salto uz priekšu ar divkāršo
pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas 2½ salto uz priekšu ar 1 pirueti
(daiļl.)
no priekšējās stājas 2½ salto uz priekšu ar 2 piruetēm
(daiļl.)
no priekšējās stājas 2½ salto uz priekšu saliecoties
(daiļl.)
no priekšējās stājas 2½ salto uz priekšu savelkoties
(daiļl.)
no priekšējās stājas 3½ salto uz priekšu saliecoties
(daiļl.)
no priekšējās stājas 3½ salto uz priekšu savelkoties
(daiļl.)
noliekšanās (nolieciens) uz priekšu

forward bending throw (wrest.)

metiens noliecoties (cīņa)

forward 1½ somersault ½ twist tuck (div.)
forward 1½ somersault 1 twist (div.)
forward 1½ somersault 3 twist (div.)
forward 1½ somersault 4 twist (div.)
forward 1½ somersault double twist (div.)
forward 2½ somersault 1 twist (div.)
forward 2½ somersault 2 twists (div.)
forward 2½ somersault pike (div.)
forward 2½ somersault tuck (div.)
forward 3½ somersault pike (div.)
forward 3½ somersault tuck (div.)
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forward crew stroke (row.)

vilnis ar ķermeni uz priekšu ar pagriezienu apkārt
(m/v)
lēciens (atlēciens), virzoties uz priekšu (no batuta
tīkla centra) (bat.)
vadairētājs (air.)

forward defender (h/b)

priekšējais aizsargs (h/b)

forward dismount (art.gymn.)

nolēciens uz priekšu (sp.vingr.)

forward dive ½ twist pike (div.)

no priekšējās stājas ½ salto uz priekšu saliecoties ar
½ pirueti (daiļl.)
lēciens (grieţoties) uz priekšu (daiļl.)

forward body wave with a half turn (r.gymn.)
forward bounce (tramp.)

forward dive (div.)
forward dive ½ twist straight (div.)
forward dive 1 twist pike (div.)
forward dive 1 twist straight (div.)
forward double somersault pike (div.)
forward double somersault straight (div.)
forward double somersault tuck (div.)
forward flip (freest.)

no priekšējās stājas ½ salto uz priekšu, atliecoties ar
½ pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas ½ salto uz priekšu, saliecoties ar
pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas ½ salto uz priekšu, atliecoties ar
pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas divkāršais salto uz priekšu
saliecoties (daiļl.)
no priekšējās stājas divkāršais salto uz priekšu
atliecoties (daiļl.)
no priekšējās stājas divkāršais salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
salto uz priekšu (frīst.)

forward giant (art.gymn.)

nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 180°
(sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu (sp.vingr.)

forward grip (art.gymn.)

virstvēriens (sp.vingr.)

forward hip circle to lay away (art.gymn.)

forward horizontal stand (arabesque) (gymn.)

no balsta apvēziens uz priekšu un atvēziens
(sp.vingr.)
no balsta apvēziens uz priekšu bez roku atbalsta
(sp.vingr.)
līdzsvars uz labās (kreisās) kājas (vingr.)

forward jump (gymn.)

palēciens uz priekšu (vingr.)

forward jump; forward leap (fenc.)

(pa)lēciens uz priekšu (pauk.)

forward jumps (gymn.)

atbalsta lēcieni ar rotāciju uz priekšu (vingr.)

forward kip into upper arm hang on the
parallel bars (art.gymn.)
forward lean (gymn.)

no balsta (saliecoties) uz augšdelmiem atslēga (uz
līdztekām) (sp.vingr.)
noliekšanās (nolieciens) uz priekšu (vingr.)

forward leg snap (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens un salto uz priekšu, pārejot balstā
(līdztekas) (sp.vingr.)
uzbrukuma līnija (hok.)

forward fly-away with a half turn (art.gymn.)

forward hip circle without hands (art.gymn.)

forward line; attacking line (icehok.)

Forward march!

salto uz priekšu (rotācija uz priekšu gaisā par 360°)
(vindsērf.)
Soļos - marš!

forward one-and-a-quarter somersault (tramp.)

viens un ¼ salto uz priekšu (atbalstā uz vēdera) (bat.)

forward pace (gymn.)

solis uz priekšu (vingr.)

forward pass (f/b)

uzbrukuma piespēle (f/b)

forward pass (v/b)

piespēle uz priekšu (v/b)

forward loop (windsurf.)

195

forward pivot (sp.g.)

uzbrūkošais centra spēlētājs (sp.sp.)

forward pocket (Austral.f/b)

50 m zonas spēlētājs (austrāl.f/b)

forward pommel (art.gymn.)

zirga tuvākais rokturis (priekšējais) (sp.vingr.)

forward rear hip circle (art.gymn.)

balstā atmuguriski apvēziens uz priekšu (sp.vingr.)

forward roll (gymn.)

kūlenis uz priekšu (vingr.)

forward roll on the end of the beam mount
(art.gymn.)
forward roll on the upperarm (art.gymn.)

ar kūleni uz priekšu uzlēciens baļķa galā (sp.vingr.)

forward roll straight body (art.gymn.)

kūlenis uz priekšu balstā uz augšdelmiem (līdztekas)
(sp.vingr.)
kūlenis uz priekšu atliecoties (līdztekas) (sp.vingr.)

forward salto; forward somersault (art.gymn.)

salto uz priekšu (sp.vingr.)

forward scissors (art.gymn.)

priekšējā dzirkle (sp.vingr.)

forward scissors travel (art.gymn.)

forward seat (equest.)

priekšējā dzirkle, pārejot balstā uz zirga ķermeni un
rokturi (sp.vingr.)
priekšējā dzirkle ar pagriezienu par 180° (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)
priekšējā dzirkle ar pagriezienu par 360° (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)
uz priekšu novirzīta uzsēde (zirgu sp.)

forward seat circle (art.gymn.)

balstā atmuguriski apvēziens uz priekšu (sp.vingr.)

forward seat circle, shoot out (art.gymn.)
forward set (sp.g.)

balstā atmuguriski apvēziens uz priekšu, pārejot
kārienā atmuguriski (sp.vingr.)
piespēle uz priekšu (sp.sp.)

forward somersault (freest.)

salto uz priekšu (atbalstoties uz nūjām) (frīst.)

forward somersault ½ twist pike (div.)

no priekšējās stājas salto uz priekšu, saliecoties ar ½
pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas salto uz priekšu, atliecoties ar ½
pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas salto uz priekšu ar pirueti (daiļl.)

forward scissors with a half turn (art.gymn.)
forward scissors with full turn (art.gymn.)

forward somersault ½ twist straight (div.)
forward somersault 1 twist (div.)
forward somersault 2 twist (div.)
forward somersault 3 twist (div.)
forward somersault on the springboard
trampoline (gymn.)
forward somersault over the bars (art.gymn.)

no priekšējās stājas salto uz priekšu ar divkāršo
pirueti (daiļl.)
no priekšējās stājas salto uz priekšu ar 3 piruetēm
(daiļl.)
salto uz priekšu uz minibatuta (vingr.)
salto uz priekšu virs kārtīm (sp.vingr.)

forward somersault straight (div.)

no priekšējās stājas salto uz priekšu saliecoties
(daiļl.)
no priekšējās stājas salto uz priekšu atliecoties (daiļl.)

forward somersault tuck (art.gymn.)

salto uz priekšu savelkoties (sp.vingr.)

forward somersault with 2 twists (art.gymn.)

salto uz priekšu ar dubultpirueti (sp.vingr.)

forward somersault with single twists
(art.gymn.)
forward split(s) (position) (gymn.)

salto uz priekšu ar pirueti (sp.vingr.)

forward somersault pike (div.)

forward straight somersault (lay out) (acr.)
forward sweep (canoe)

špagats (kājas izvērstas uz priekšu un atpakaļ)
(vingr.)
salto uz priekšu atliecoties (akr.)
priekšgala apgrieziens (braukšanai pretējā virzienā)
(smaiļ.)

196

forward swing uprise (art.gymn.)

priekšvēzienā uzrāviens (sp.vingr.)

forward swing uprise from arm support
(art.gymn.)
forward swing uprise from hang backward
with ½ turn and grip change (art.gymn.)
forward swing uprise from hang backwards
(art.gymn.)
forward swing uprise to "L" support
(art.gymn.)
forward swing uprise with ½ turn (art.gymn.)

no balsta uz augšdelmiem priekšvēzienā uzrāviens
(sp.vingr.)
no kāriena atmuguriski priekšvēzienā uzrāviens ar
pagriezienu apkārt un tvēriena maiņu (sp.vingr.)
no kāriena atmuguriski priekšvēzienā uzrāviens
(sp.vingr.)
priekšvēzienā uzrāviens (pārejot) balstā priekšturē
(sp.vingr.)
priekšvēzienā uzrāviens ar pagriezienu apkārt
(sp.vingr.)
kārienā priekšvēzienā 180 pagrieziens (sp.vingr.)

forward swing with half a turn in hang
(art.gymn.)
forward swing with turn from hang (art.gymn.)
forward swing with turn from support
(art.gymn.)
forward swing with turn to hand support
(art.gymn.)
forward swing with turn to handstand
(art.gymn.)
forward swing with turn to mixed grip hang
(art.gymn.)
forward swing with turn to support (art.gymn.)

kārienā priekšvēzienā pagrieziens apkārt (sp.vingr.)
balstā priekšvēzienā pagrieziens apkārt (sp.vingr.)

forward take-off (div.)

priekšvēzienā pagrieziens apkārt, pārejot balstā uz
augšdelmiem (sp.vingr.)
priekšvēzienā pagrieziens apkārt, pārejot stājā uz
rokām (sp.vingr.)
priekšvēzienā pagrieziens apkārt pārejot, kārienā
jauktā tvērienā (sp.vingr.)
priekšvēzienā pagrieziens apkārt (pārejot) balstā
(sp.vingr.)
lēciens no priekšējās stājas (daiļl.)

forward trip (wrest.)

metiens pār kāju uz priekšu (cīņa)

forward triple somersault (div.)

3 salto uz priekšu; trīskāršais salto uz priekšu (daiļl.)

forward triple somersault pike (div.)

no priekšējās stājas 3 salto uz priekšu saliecoties
(daiļl.)
no priekšējās stājas 3 salto uz priekšu savelkoties
(daiļl.)
noliekšanās uz priekšu atliecoties (vingr.)

forward triple somersault tuck (div.)
forward trunk flexion with a hollow back
(gymn.)
forward walkover (gymn.)

lēnais pārmetiens uz priekšu (vingr.)

Forward! (row.)

Marš! (Sākt!) (air.)

forward-end pommel (art.gymn.)

priekšējais rokturis (sp.vingr.)

forwards area (sp.g.)

uzbrukuma zona (sp.sp.)

forward-upward (arm position) (gymn.)

priekšā uz augšu (roku stāvoklis) (vingr.)

Fosbury flop (athl.)

Fosberīflops; flops (augstlēkšanas stils) (v/a)

foul (infringement) (sp.g.)

noteikumu pārkāpums (fauls) (sp.sp.)

foul (to) out (sp.g.)

spēlēt neievērojot noteikumus; sarunv. nofaulot
(sp.sp.)
aizliegtā darbība (bokss)

foul actions; illegal actions (box.)

foul by the attacker (sp.g.)

aizliegts sitiens; noteikumiem neatbilstošs sitiens
(bokss)
uzbrucēja pārkāpums (sp.sp.)

foul by the team in control of the ball (sp.g.)

bumbu kontrolējošās komandas pārkāpums (sp.sp.)

foul line

soda, pārkāpuma līnija

foul lines (baseb.)

spēles lauka ierobeţojošās līnijas (beisb.)

foul blow (box.)
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foul off the ball (sp.g.)

pārkāpums spēlētājam bez bumbas (sp.sp.)

foul on the player going for the goal (f/b)

pārkāpums pret spēlētāju, kurš sit pa vārtiem (f/b)

foul out (to) (Am.)

noraidīt no laukuma (izraidīt no spēles vietas)

foul play

negodīga spēle; neatļauts paņēmiens

foul play (sp.g.)

negodīga spēle (sp.sp.)

foul pole (baseb.)

spēles lauka stabs (ierobeţojošo līniju galā) (beisb.)

foul shot; free-throw (b/b)

soda metiens (b/b)

foul tackle (sp.g.)

kļūdaina bumbas pārtveršana (atņemšana) (sp.sp.)

foul territory (baseb.)

teritorija apkārt spēles laukumam (beisb.)

foul throw (f/b)

nepareizs (kļūdains) iemetiens (f/b)

fouled out (hock.)

noraidījums (ar punkta piezīmi) (l.hok.)

fouled player; offended player (sp.g.)

spēlētājs, pret kuru pārkāpti noteikumi (sp.sp.)

fouled-out player (sp.g.)

noraidītais spēlētājs (sp.sp.)

fouls commited (sp.g.)

piešķirti soda sitieni (metieni) (sp.sp.)

foult in the gymnast's attire

vingrotāja tērpa neatbilstība noteikumiem

four fouls by the team (b/b)

četras piezīmes komandai (b/b)

four high column (acr.)

četrstāvu kolonna (akr.)

four hills championship (ski-jump.)

četru tramplīnu čempionāts (tramplīnl.)

four horse team driving (equest.)

četrjūgu komandu sacensības (zirgu sp.)

four -point landing (art.gymn.)

zemskare četrrāpus (sp.vingr.)

four standing position (gymn.)

balsts četrrāpus (vingr.)

four with coxswain (row.)

nepārairu četrinieks ar stūrmani (air.)

four-ball; best ball (golf)

four-kick crawl (swim.)

2 cilvēku komandas sacensības (ieskaitot katrā
bedrītē vienu labāko rezultātu) (golfs)
ātruma nobrauciens, sacenšoties četriem
dalībniekiem (k.riteņbr.)
četrsitienu krauls; četrtaktu krauls (peld.)

four-men sled (bobsl.)

bobsleja četrinieka kamanas (bobsl.)

four-meter penalty (w.polo, corbb.)

4 m soda metiens (ūd.polo, korbb.)

four-metre line; goalkeeper restraining line
(h/b)
fours (crick.)

4 m atzīme pirms vārtiem (h/b)

fours (row.)

nepārairu četrinieks (air.)

four-seated (autosp.)

četrvietīgs (autosp.)

foursome (golf)

divu pāru sacensības, katram pārim 1 bumbiņa (golfs)

four-step rule (gaelic f/b)

četru soļu noteikums (gēlu f/b)

four-stroke breathing (swim.)

četrsitienu elpošana; četrtaktu elpošana (peld.)

fourth official (f/b)

ceturtais tiesnesis; spēlētāju maiņas tiesnesis (f/b)

Fourth touch (v/b)

"Četri sitieni"; četri pieskārieni (v/b)

fowling, fowl

putnu medības

fowling-piece

putnu medību bise

fox hunting (hunt.sp.)

lapsu medības (med.sp.)

four-cross (4x) mountain biking (mount.bik.)

skrējieni 4 punktu vērtībā (krik.)
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fracture

lūzums

frame (art.gymn.)

balsts, statne (līdzteku) (sp.vingr.)

frame (bowl.)

metienu sērija (boul.)

frame (cycl.)

rāmis (riteņbr.)

frame (of the racket)

rāmis (raketes)

frame of the bed (tramp.)

batuta tīkla rāmju stiprinājums (bat.)

frame of the trampoline

batuta rāmis

framework (row.)

laivas karkass (air.)

franchise player
fraud

līguma spēlētājs (bez tiesībām parakstīt līgumu ar
citām komandām)
krāpšanās; sacensību noteikumu pārkāpšana

fraudulent means

negodīgi paņēmieni

free (loose) ball (b/b)

nekontrolēta bumba (b/b)

free (to) oneself (sp.g.)

atbrīvoties no sedzēja (sp.sp.)

free (to) oneself from the hold (wrest.)

atbrīvoties no satvēriena (cīņa)

free (to) the left leg
free aerial roll backward to handstand
(art.gymn.)
free area (arch.)

atslogot kreiso kāju (pārnest ķermeņa svaru uz labās
kājas)
salto atpakaļ virs kārtīm, pārejot stājā uz rokām
(sp.vingr.)
brīvā zona; drošības zona (loka š.)

free area around the court (sp.g.)

brīvā (drošības) zona ap laukumu (sp.sp.)

free back support (art.gymn.)

balsts atmuguriski, nepieskaroties rīkam (sp.vingr.)

free backward circle on the a/b (art.gymn.)

apvēziens atpakaļ uz līdztekām ar d/a kārtīm
(sp.vingr.)
ar apvēzienu atpakaļ atrāviena nolēciens uz priekšu
(sp.vingr.)
brīvā bumbiņa (bilj.)

free backward hip circle dismount (art.gymn.)
free ball (bilj.)

free climbing (alp.)

vēziena salto uz priekšu ar pagriezienu par 180º
(akr.)
salto sānis atliecoties; sarunv. arābu salto atliecoties
(sp.vingr.)
brīvais apvēziens; apvēziens bez roku tvēriena
(sp.vingr.)
kāpšana bez nodrošinājuma (alp.)

free dance (f.skat.)

izvēles dejas (daiļsl.)

free defender (f/b)

brīvais aizsargs (f/b)

free direct hit (rinkhock.)

brīvmetiens (tiešais) (skrit.hok.)

free diving

brīvā niršana; zemūdens niršana (bez akvalanga)

free drop (golf)

brīva bumbiņas nomešana (bez soda) (golfs)

free exercises (gymn.)

izvēles vingrojumi, brīvās kustības (vingr.)

free exercises (r.gymn.)

vingrojumi bez priekšmeta (m/v)

free foot

bezatbalsta (brīvā) kāja

free forward hip circle (art.gymn.)

apvēziens uz priekšu (nepieskaroties) (sp.vingr.)

free front balance (gymn.)

horizontālais līdzsvars (vingr.)

free front lever (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars balstā uz taisnām rokām

free cartwheel (acr.)
free cartwheel sideward (art.gymn.)
free circle; free wrap (art.gymn.)
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(sp.vingr.)

free hip circle (art.gymn.)

balsts, nepieskaroties rīkam; balsts no priekšpuses
(sp.vingr.)
graciozs ţests (vingr.)
vingrojumi bez priekšmeta (m/v)
balstā atmuguriski apvēziens atpakaļ (d/a līdztekas,
stienis) (sp.vingr.)
apvēziens, nepieskaroties rīkam (sp.vingr.)

free hip circle backward (art.gymn.)

apvēziens atpakaļ, nepieskaroties rīkam (sp.vingr.)

free front rest (art.gymn.)
free gesture (gymn.)
free hand exercises (r.gymn.)
free hip backward circle rearways (art.gymn.)

no balsta apvēziens atpakaļ (nepieskaroties) un
atrāviena nolēciens uz priekšu (sp.vingr.)
no balsta apvēziens atpakaļ (nepieskaroties) un
atrāviena nolēciens ar pagriezienu par 360º
(sp.vingr.)
no balsta apvēzienā atpakaļ, pārmetot kājas
free hip circle backward and stoop through
(saliecoties), balsts atmuguriski un apvēzienā atpakaļ,
and stoop shoot to handstand (art.gymn.)
pārmetot kājas, pāreja stājā uz rokām (sp.vingr.)
free hip circle backward and straddle dismount pēc apvēziena atpakaļ ţākļa nolēciens uz priekšu;
atrāviens, izvēršot kājas (sp.vingr.)
(art.gymn.)
apvēzienā atpakaļ kāju pārmetiens ārpus rokām un
free hip circle backward and straddle over the
apvēzienā atpakaļ, pārmetot kājas atpakaļ, stāja uz
bar and shoot to handstand (art.gymn.)
rokām (sp.vingr.)
apvēziens atpakaļ stājā uz rokām (sp.vingr.)
free hip circle backward to handstand
(art.gymn.)
apvēziens atpakaļ stājā uz rokām, pārtverot rokas
free hip circle backward to handstand, hop
apakštvērienā (sp.vingr.)
change of grip to reverse grasp (art.gymn.)
apvēzienā atpakaļ pāreja balstā, stāvus saliecoties
free hip circle backward to stoop stand
(sp.vingr.)
(art.gymn.)
apvēzienā atpakaļ pāreja balstā, stāvus saliecoties,
free hip circle backward to straddle stand on
kājas ārpus rokām (sp.vingr.)
the bar (art.gymn.)
apvēzienā atpakaļ, pagrieţoties par 180°, pāreja stājā
free hip circle backward with half turn to
uz rokām apakštvērienā (sp.vingr.)
handstand in reverse grip (art.gymn.)
free hip circle backward and hecht dismount
(art.gymn.)
free hip circle backward and hecht dismount
with full turn (art.gymn.)

free hip circle backward with half turn to
undergrasp to backward swing in mixed grip
(art.gymn.)
free hip circle from long swing (art.gymn.)
free hip circle rearways backward and stoop
through to handstand (art.gymn.)
free hip circle rearways backward and stoop
through to support (art.gymn.)
free hip circle rearways forward (art.gymn.)
free hip circle rearways forward and flank
outward to swing forward in mixed grip
(art.gymn.)
free hip circle rearways forward and straddle
outward releasing and regrasping of grip to
swing forward in hang (art.gymn.)
free hip circle rearways forward and straddle

apvēzienā atpakaļ, pagrieţoties par 180°, pāreja
kārienā jauktā tvērienā (sp.vingr.)
pēc lielā vēziena kārienā uz a/k apvēziens atpakaļ uz
z/k (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski apvēziens atpakaļ saliecoties
un, pārmetot kājas atpakaļ, pāreja stājā uz rokām
(sp.vingr.)
no balsta atmuguriski apvēziens atpakaļ un
saliecoties, pārmetot kājas atpakaļ, pāreja balstā
(sp.vingr.)
balstā atmuguriski apvēziens uz priekšu (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski apakštvērienā apvēziens uz
priekšu un saliecoties, pārmetot kājas atpakaļ, pāreja
kārienā jauktā tvērienā (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski apakštvērienā apvēziens uz
priekšu un, pārmetot izvērtas kājas atpakaļ un
pārtverot rokas virstvērienā, kārienā vēziens uz
priekšu (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski apakštvērienā apvēziens uz
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free hit (sp.g.)

priekšu un, pārmetot izvērstas kājas atpakaļ, pāreja
balstā (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski ar apvēzienu uz priekšu
nolēciens (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski apvēziens uz priekšu, ar
pagriezienu par 360º pāreja kārienā (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski apvēziens uz priekšu ar
pagriezienu par 180º, pāreja kārienā un vēziens uz
priekšu (sp.vingr.)
no balsta apvēziens atpakaļ stājā uz rokām
(sp.vingr.)
brīvsitiens (par pārkāpumu) (sp.sp.)

free horizontal facial support (art.gymn.)

balsts horizontālā līdzsvarā (sp.vingr.)

free immersion (underwat.swim.)

niršana, turoties ar rokām pie virves (zemūd.peld.)

free immersion discipline (free div.)
free in the air with a stretched body (art.gymn.)

brīvā niršana bez palīglīdzekļiem (aizturot elpu)
(br.nirš.)
bezatbalsta stāvoklis (lidojums) atliecoties (sp.vingr.)

free jump over the l/b with half turn to catch
the h/b, kip up to front support (art.gymn.)
free kick (direct) (f/b)

lēciens pār z/k ar pagriezienu par 180º kārienā uz a/k
un atslēga balstā (sp.vingr.)
soda sitiens (reti tiešais brīvsitiens) (f/b)

free kick (f/b)

brīvsitiens (f/b)

free kick (indirect) (f/b)

netiešais brīvsitiens (f/b)

free knee circle (art.gymn.)

apvēziens atpakaļ paceļos (sp.vingr.)

free knee circle backward (art.gymn.)

brīvais apvēziens atpakaļ pacelēs (sp.vingr.)

free knee circle backward half turn to front
support (art.gymn.)
free knee circle backward to catch in hang on
the h/b (art.gymn.)
free lance offence (Am.offense) (b/b)

pēc brīvā apvēziena atpakaļ pacelēs pagrieziens par
180º un pāreja balstā (sp.vingr.)
pēc brīvā apvēziena atpakaļ pacelēs pāreja kārienā uz
a/k (sp.vingr.)
improvizēts uzbrukums (b/b)

free leap (gymn.)

brīvs palēciens; soļa lēciens (vingr.)

free leg

bezatbalsta (brīvā ) kāja

free movement

brīva (atbrīvota) kustība

free official

brīvais (rezerves) tiesnesis

free pistal (shoot.)

brīvās sistēmas pistole (šauš.)

free pointed angle support (art.gymn.)

augstais priekštures balsts (sp.vingr.)

free pointed angle support, followed by stoop
through (art.gymn.)
free pointed angle support, from stoop through
(art.gymn.)
free practice (autosp.)

augstais priekštures balsts un saliecoties kāju
pārmetiens atpakaļ (sp.vingr.)
saliecoties kāju pārmetiens uz priekšu, pārejot augstā
priekštures balstā (sp.vingr.)
brīvie treniņbraucieni (autosp.)

free practice (rondori) (judo)

brīvā cīņa; brīvā cīnīšanās (randori) (džudo)

free ride (ski.)

braukšana ar slēpēm (atpūtas)

free ride (snowb.)
free rifle (shoot.)

nobrauciens pa stāvu un nesagatavotu nogāzi; frīraids
(snovb.)
brīvas sistēmas ierocis (šauš.)

free roll (gymn.)

kūlenis bez roku atbalsta (vingr.)

free roll forward (gymn.)

kūlenis uz priekšu bez roku atbalsta (vingr.)

outward with releasing and regrasping of grip
to support frontways (art.gymn.)
free hip circle rearways forward to dismount
(art.gymn.)
free hip circle rearways forward with full turn
swing backward in hang (art.gymn.)
free hip circle rearways forward with half turn
(½) to swing forward in hang (art.gymn.)
free hip circle shoot to handstand (art.gymn.)
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free routines (gymn.)

izvēles programma (vingr.)

free safety (f/b)

brīvais aizsargs (f/b)

free side arm balance (acr.)

partnera atbalsts sānis uz vienas rokas (akr.)

free skating

izvēles slidojums

free straddle angle support (art.gymn.)

balsts priekšturē, kājas ārpus rokām (sp.vingr.)

free style football (street free football)
free support (art.gymn.)

brīva stila futbols (triki ar bumbu mūzikas
pavadījumā)
balsts; balsts uz taisnām rokām (sp.vingr.)

free support scale (art.gymn.)

horizontālais balsts (sp.vingr.)

free swing

brīvs vēziens

free throw

brīvmetiens

free throw (foul shot)

soda metiens

free throw line

brīvmetiena līnija

free throw shooter; free thrower (b/b)

soda metējs (spēlētājs) (b/b)

free throws (b/b)

soda metieni (b/b)

free throws attempted (b/b)

soda metienu kopskaits (b/b)

free throws made (b/b)

sekmīgi soda metieni (protokolā) (b/b)

free throws penalty (b/b)

pārkāpums, par kuru jāizpilda soda metieni (b/b)

free walk (equest.)

brīvs solis; brīva gaita (zirgu sp.)

free walkover (art.gymn.)
free water (w.polo)

salto uz priekšu atliecoties, pārejot stājā uz vienas
kājas (sp.vingr.)
brīva vieta (ūd.polo)

free wheel (cycl.)

braukt, neminot pedāļus (riteņbr.)

free wrap (art.gymn.)

apvēziens, nepieskaroties rīkam (sp.vingr.)

free zone

brīvā zona

Free! (fouls) (curl.)

noteikumu pārkāpums (kērl.)

freecarving (snowb.)

brīva snovošana (bez trikiem) (snovb.)

freediving

brīva niršana (dziļumā)

free-fall (free fly) (parach.)

izpletņlēkšanas akrobātika; brīvais lidojums (spārnotā
tērpā) (izpl.l.)
brīvā planēšana (aiztures lēciens) (izpl.l.)

freeflying; free fall (parach.)

freeraiding (ski.)

telemarka slēpošana (kalnu slēpošana ar brīvu zābaka
papēdi)
nobraucieni ārpus (bez) trases (slēp.)

freeride mountain biking (mount.bik.)

brīvais (bez trases) nobrauciens (k.riteņbr.)

freeskiing

brīvslēpošana (slēpēm abi gali uzliekti)

freeskiing slope stile

brīvslēpošana (nobrauciens) ar trikiem (no tramplīna)

free-stroke spot (bandy)

brīvmetiena vieta (aplis) (bendijs)

freestyle (wrest.)

brīvā cīņa

free-style (swim.)

brīvais stils (peld.)

Freestyle acrobatics (aerials) (snowb.)

frīstaila akrobātika (snovb.)

freestyle archery (arch.)

brīvā stila loka šaušana (guļus uz muguras) (loka š.)

freestyle class (arch.)

brīvas izvēles klase (loka š.)

freeheel skiing; telemerk skiing
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Freestyle mogul (ski.)

brīvslēpošanas moguls (slēp.)

freestyle motocross (indoor)

motokross telpās

freestyle parachuting

brīvā stila izpletņlēkšana

freestyle relay (swim.)

brīvā stila stafete (peld.)

freestyle skiing

frīstaila slēpošana; brīvslēpošana; frīstails

freestyle skydiving (parach.)

brīvā stila izpletņlēkšana (izpl.l.)

freestyle swimming

peldēšana brīvā stilā

freestyle technique (ski.)

slēpošana brīvā stilā (slēp.)

free-style wrestler (wrest.)

brīvās cīņas cīkstonis; brīvā stila cīkstonis (cīņa)

free-style wrestling (wrest.)

brīvā cīņa (cīņa)

free-throw (h/b)

brīvmetiens (h/b)

free-throw area (h/b)

brīvmetiena zona (h/b)

free-throw line (b/b)

soda metiena līnija (b/b)

free-throw line (h/b)

brīvmetiena līnija (h/b)

freeway (autosp.)

ātrgaitas maģistrāle; bezmaksas autoceļš (autosp.)

freewheel (to) (cycl.)

braukt brīvgaitā (ripot) (riteņbr.)

freeze (curl.)

pieslidināt blakus (akmeni) (kērl.)

freeze (to) the puck (icehok.)

piespiest ripu pie apmales (hok.)

freezing the ball (sp.g.)

bumbas "iesaldēšana" (sp.sp.)

freim (bilj.)

spēles freims (sets) (bilj.)

French boxing

franču bokss

French wrestling

franču cīņa

frequency

bieţums (bieţa atkārtošanās)

fresh sailor (sail.)

nepieredzējis burātājs (bur.)

fresh water; freshwater (sail.)

saldūdens (bur.)

freshman (sp.g.)

pirmgadnieks, debitants (spēlētājs) (sp.sp.)

friable sand (autosp.)

irdenas smiltis (autosp.)

friction blister

noberzums

fried egg; plugged lie (conv.) (golf)

bumbiņa dziļi smiltīs (sarunv.)(golfs)

friendly wind

ceļa vējš

friendly match

draudzības spēle; draudzības mačs

fringe; apron (golf)

apmale (zālājs apkārt grīnam) (golfs)

frisbee (sp.g.)

frisbijs (sp.sp.)

frisbee disc, flying disc

frisbija šķīvītis; frisbija disks

frisk

lēciens; palēciens

frisk (to)

draiskoties; lēkāt

frog dance (gymn.)

frog hair (conv.) (golf)

pietupienā uz vienas kājas, otra sānis, ar palēcienu
kāju maiņa; sarunv."vardes lēkāšana" (vingr.)
balsts uz rokām, ar ceļiem atbalstoties pret
augšdelmiem; sarunv."vardīte" (vingr.)
īsa zāle (ap grīnu) (sarunv.) (golfs)

frogman

akvalangists, zemūdens peldētājs (nirējs)

frog dance hand balance (gymn.)
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from (on) place

no vietas

from above (over, behind) head

no augšas, virs (aiz) galvas

from chest height (b/b)

no krūtīm (b/b)

from close point (blank range) (f/b)

no tuva (neliela) attāluma (f/b)

from handstand slow -lowering to L cross
(rings) (art.gymn.)
from stand

no stājas uz rokām ar spēku pāreja balstā, priekšturē
rokas sānis (apļi) (sp.vingr.)
no stājas

from the centre line (sp.g.)

no centra līnijas (sp.sp.)

from underneath (throw)

no apakšas (metiens)

front

uz priekšu, priekšējais, priekšā

front (gymn.)

ierindas fronte (vingr.)

front (rear, side) bows

liekšanās uz priekšu (atpakaļ, sānis)

front ankle trip (wrest.)

piecirtiens no priekšas (cīņa)

front ball side

bumbas priekšpuse

front barani dismount (art.gymn.)
front bend

nolēciens ar salto uz priekšu, atliecoties ar
pagriezienu par 180° (sp.vingr.)
nolieciens uz priekšu

front body wave (r.gymn.)

vilnis ar ķermeni uz priekšu (m/v)

front brake (cycl.)

priekšējā (riteņa) bremze (riteņbr.)

front crawl (freestyle) (swim.)

krauls uz krūtīm (brīvais stils) (peld.)

front Czech (art.gymn.)

aplis ar pagriezienu par 180° (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
priekšējais ķēdes pārslēgs (riteņbr.)

front derailleur (cycl.)
front dive (v/b)
front dive with roll (v/b)
front double salto dismount (art.gymn.)

bumbas uzņemšana kritienā uz priekšu; sarunv.
līdaciņa (v/b)
bumbas uzņemšana kritienā uz priekšu ar sekojošu
pārvēlienu uz krūtīm (v/b)
nolēciens ar divkāršo salto uz priekšu (sp.vingr.)

front double salto; front double somersault
(art.gymn.)
front double somersault piked (art.gymn.)

divkāršais salto uz priekšu (sp.vingr.)

front double somersault tucked (art.gymn.)

divkāršais salto uz priekšu savelkoties (sp.vingr.)

front drop (gymn.)

kritiens uz priekšu balstā guļus (vingr.)

front drop (tramp.)

lēciens atbalstā uz vēdera (bat.)

front drop half turntable (tramp.)

friskiness

lēciens atbalstā uz vēdera un atlēcienā pagrieziens
par 180° horizontālajā plaknē (bat.)
lēciens atbalstā uz vēdera un atlēciens stājā (uz
kājām) (bat.)
lēciens atbalstā uz vēdera un atlēcienā ½ salto atpakaļ
atbalstā uz muguras (bat.)
rotaļīgums, draiskulīgums

front facing (athl.)

ar seju mešanās virzienā (v/a)

front flip (acr.)

salto uz priekšu (akr.)

front flip pitch (acr.)

no partnera rokām salto uz priekšu (akr.)

front full (art.gymn.)

salto uz priekšu ar pagriezienu par 360° (sp.vingr.)

front drop take-off (tramp.)
front drop to back drop (tramp.)

divkāršais salto uz priekšu saliecoties (sp.vingr.)
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front giant (art.gymn.)

lielais apvēziens uz priekšu (sp.vingr.)

front half turn (art.gymn.)

salto uz priekšu ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.)

front half turn (parallel bars) (art.gymn.)

priekšvēzienā pagrieziens par 180°, pārejot balstā
(līdztekas) (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu (sp.vingr.)

front handspring (art.gymn.)
front handspring step-out (art.gymn.)
front hang (art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu stājā uz vienas kājas un solis
(pāreja) (sp.vingr.)
kāriens guļus (sp.vingr.)

front hip pullover (art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu ar galvas un roku atbalstu
(sp.vingr.)
nolēciens pēc apvēziena balstā uz gurniem (sp.vingr.)

front horizontal elbow lever on one arm
(art.gymn.)
front horizontal hang (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars balstā uz elkoņa;
sarunv.krokodils (sp.vingr.)
kārienā horizontālais līdzsvars priekšā (sp.vingr.)

front horizontal lever, scale (on one leg)
(gymn.)
front inverted vertical lever (rings) (art.gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas, sarunv.bezdelīga (vingr.)

front headspring (art.gymn.)

front kick (karate)

balsts rokas sānis ar galvu uz leju; krusts ar galvu uz
leju (apļi) (sp.vingr.)
taisnais sitiens ar kāju; taisnais spēriens (karatē)

front layout position (gymn.)

guļus uz vēdera (vingr.)

front leaning rest position (gymn.)

balsts guļus (vingr.)

front leaning support (gymn.)

balsts (ar seju pret rīku) (vingr.)

front lever (art.gymn.)

horizontālais kāriens ; līdzsvars priekšā (sp.vingr.)

front lying hang (art.gymn.)

kāriens guļus (sp.vingr.)

front lying position with bent arms (gymn.)

balsts guļus ar saliektām rokām (vingr.)

front lying support hang on the low bar
(art.gymn.)
front lying support; front leanin rest (gymn.)

kāriens guļus uz z/k, tvēriens uz a/k (sp.vingr.)

front nine (golf)

pirmās deviņas bedrītes (golfs)

front off (art.gymn.)

nolēciens ar salto uz priekšu (sp.vingr.)

front off with full twist (art.gymn.)

front out (gymn.)

nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 360°
(sp.vingr.)
nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 180°
(sp.vingr.)
no stājas 1 ¾ salto uz priekšu atbalstā uz muguras
(bat.)
lēnais pārmetiens uz priekšu, atbalstoties uz vienas
rokas (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu (vingr.)

front over-bar flip to catch (art.gymn.)

salto uz priekšu virs kārtīm, pārejot balstā (sp.vingr.)

front over-bar flip to dismount (art.gymn.)

nolēciens ar salto uz priekšu virs kārtīm (amer.)
(sp.vingr.)

front pike somersault (gymn.)

salto uz priekšu saliecoties (vingr.)

front pullover mount (art.gymn.)

no kāriena stāvus ar spēku uzvēziens balstā
(sp.vingr.)

front off with half twist (art.gymn.)
front one and three (tramp.)
front one-hand walkover (art.gymn.)

balsts guļus (vingr.)
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front rest horizontal lever (art.gymn.)

priekšvēzienā roku pārtveršana apakštvērienā
(sp.vingr.)
horizontālais balsts (sp.vingr.)

front roll mount (art.gymn.)

uzlēciens uz baļķa ar kūleni uz priekšu (sp.vingr.)

front rolling (gymn.)

pārvēliens uz priekšu (vingr.)

front round (art.gymn.)

aplis (uz priekšu) ar pagriezienu par 180° (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)
atvēzienā ar apļveida kustību abu kāju pārmetiens,
pārejot balstā (līdztekas) (sp.vingr.)
no balsta atmuguriski viena roka uz zirga ķermeņa,
otra uz roktura, aplis ar abām kājām ar pagriezienu
par 180° balstā šķērsām un priekštures nolēciens
(zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
ar palēcienu balsts atmuguriski uz zirga ķermeni un
rokturi, aplis ar abām kājām ar pagriezienu par 180°
balstā šķērsām, pārejot balstā uz zirga ķermeni un
rokturi (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
aplis ar pagriezienu par 180° un izgājiens uz zirga
ķermeni (bez pārtvēriena) (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
vadošais skrējējs; līderis (v/a)
salto uz priekšu saliecoties
salto uz priekšu atliecoties

front regrasp (art.gymn.)

front round (parallel bars) (art.gymn.)
front round dismount (art.gymn.)

front round entry (art.gymn.)

front round, double rear round (art.gymn.)
front runner (athl.)
front salto (somersault) piked
front salto (somersault) stretched

front salto tucked
front salto; front somersault

salto uz priekšu, saliecoties ar pagriezienu par 180°
salto uz priekšu stājā uz vienas kājas un solis
(sp.vingr.)
salto uz priekšu savelkoties
salto uz priekšu

front scale (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars priekšā (sp.vingr.)

front scale in hang (art.gymn.)
front scissor (art.gymn.)

kārienā horizontālais līdzsvars priekšā (apļi)
(sp.vingr.)
dzirkle uz priekšu (sp.vingr.)

front shuffler (gymn.)

balstā guļus palēcieni kājas plati - kopā (vingr.)

front side flip (skateb.)

piruete (ar seju) uz priekšu (skeitb.)

front side stand (art.gymn.)

stāja paralēli (sp.vingr.)

front sight (shoot.)

grauds; tēmēklis (šauš.)

front sight aperture (shoot.)

apaļais tēmēklis (šauš.)

front somersault
front somersault with full turn (art.gymn., acr.,
div.)
front somersault with half turn (art.gymn., acr.,
div.)
front somersault with half turn dismount
(art.gymn.)
front split

salto uz priekšu
salto uz priekšu ar pagriezienu par 360° (sp.vingr.,
akr., daiļl.)
salto uz priekšu ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.,
akr., daiļl.)
nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 180°
(sp.vingr.)
šķērsšpagats

front stand (art.gymn.)

stāja ar seju pret rīku (sp.vingr.)

front step-out (art.gymn.)

salto uz priekšu uz vienas kājas ar sekojošu soli uz
priekšu (sp.vingr.)
no pārsvēriena ţākļa nolēciens uz priekšu (apļi)
(sp.vingr.)

front salto piked with half turn
front salto step-out (art.gymn.)

front straddle cut dismount (art.gymn.)
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front straddle dismount (art.gymn.)

priekšvēzienā ţākļa nolēciens (apļi) (sp.vingr.)

front stride stand (gymn.)

soļa stāja (vingr.)

front Stutzkehre (art.gymn.)

front support of the seat (row.)

balstā priekšvēzienā pagrieziens par 180° (līdztekas)
(sp.vingr.)
uzlēciens uz baļķa ar salto uz priekšu; sarunv. somu
uzlēciens (sp.vingr.)
slīdošā soliņa priekšējais atbalsts (ierobeţotājs) (air.)

front support; front leaning rest (gymn.)

balsts guļus (vingr.)

front swing (art.gymn.)

priekšvēziens (sp.vingr.)

front triple somersault tucked

trīskāršais salto uz priekšu savelkoties

front tuck (gymn.)

salto uz priekšu savelkoties (vingr.)

front up; front uprise (art.gymn.)

priekšvēzienā uzrāviens (sp.vingr.)

front uprise to L hold (art.gymn.)

priekšvēzienā uzrāviens balstā priekšturē (sp.vingr.)

front uprise with half turn (art.gymn.)
front vault half turn from handstand
(art.gymn.)
front vertical lever (art.gymn.)

priekšvēzienā uzrāviens ar pagriezienu par 180°,
pārejot balstā (līdztekas) (sp.vingr.)
no stājas uz rokām, pagrieţoties par 180°, nolēciens
atliecoties (līdztekas) (sp.vingr.)
balsts rokas sānis; sarunv. krusts (apļi) (sp.vingr.)

front waist lock (wrest.)

ķermeņa satvēriens no priekšas (cīņa)

front walkout (salto) (art.gymn.)
front walkover (art.gymn.)

salto uz priekšu atliecoties, pārejot stājā uz vienas
kājas, un solis uz priekšu (sp.vingr.)
lēnais pārmetiens uz priekšu (sp.vingr.)

front wheel (cycl.)

priekšējais ritenis (riteņbr.)

front wrestling position (wrest.)

frontālā cīņas stāja (cīņa)

frontal attack (sp.g.)

tiešs uzbrukums (pa laukuma vidu) (sp.sp.)

frontal crawl swimming

brīvais stils peldēšanā; krauls uz krūtīm

frontal plane

frontālā plakne (ķermeņa)

frontal serve (v/b)

priekšējā serve (v/b)

frontal tackling (f/b)

bumbas atņemšana no priekšpuses (f/b)

front-court player (v/b)

uzbrukuma līnijas spēlētājs; spēlētājs pie tīkla (v/b)

front (to) (equest.)

apkalt zirgu (zirgu sp.)

frontis (pelota)

priekšējā siena (pelota)

front-leader (row.)

stūrmaņa vieta laivas priekšgalā (air.)

frontlet

pieres apsējs

front-line player (h/b)

uzbrukuma (priekšējās līnijas) spēlētājs (h/b)

fronton; indoor court (pelota)

pelota spēles zāle (korts) (pelota)

front-row player (v/b)

uzbrukuma līnijas spēlētājs (v/b)

front-runner

līderis skriešanas sacīkstēs

fronts (tramp.)

salto uz priekšu vairākas reizes pēc kārtas (bat.)

front-sight base (shoot.)

tēmēkļa pamatne (šauš.)

front-to-back axis

priekšas – aizmugures (sagitālā) ass

frontwards, frontways, frontwise

uz priekšu (ar seju pret)

frost-bitten

apsaldēts

front Suomi-mount take-off (art.gymn.)
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fuel load (autosp.)

degvielas daudzums bākā (autosp.)

fulcrum (div.)

veltnis (daiļl.)

fulfil (to)

realizēt, izpildīt

fulfil (to) (regulations)

atbilst prasībām (noteikumiem)

full (salto)

salto ar pagriezienu par 360º

full and a half (salto)

salto ar pagriezienu par 540º (ar 1½ pirueti)

full back (sp.g.)

aizsargs (sp.sp.)

full circle (bar) (art.gymn.)

lielais apvēziens (stienis) (sp.vingr.)

full contact (box.)

pilna kontakta cīņa (bokss)

full-court press (sp.g.)

presings visā laukumā (sp.sp)

full double full (freest.)

dubultais salto ar trīskāršo pirueti (frīst.)

full double full full (freest.)

trīskāršais ar četrkāršo pirueti (frīst.)

full double full tuck (freest.)

trīskāršais salto savelkoties ar trīskāršo pirueti (frīst.)

full forward (Austral.f/b)

uzbrucējs pie vārtiem (austrāl.f/b)

full free standing exercises (art.gymn.)
full full (freest.)

brīvās kustības bez grūtiem akrobātikas elementiem
(sp.vingr.)
dubultais salto ar pirueti katrā (frīst.)

full full full (freest.)

trīskāršais salto ar pireti katrā (frīst.)

full gainer (acr.)

pēc daţiem soļiem vai ieskrējiena salto atpakaļ (akr.)

full in (freest.)

frost-shoe (equest.)

divkāršais vai trīskāršais salto ar pirueti pirmajā
(frīst.)
divkāršais salto ar pagriezienu par 360º (180º katrā
salto) (akr.)
pakavs ar rādzēm (zirgu sp.)

frost-nail (equest.)

asa pakavu rādze (apledojušai trasei) (zirgu sp.)

full in double dismount (art.gymn.)

nolēciens ar divkāršo salto ar pagriezienu par 360º
pirmajā salto (sp.vingr.)
divkāršais salto ar pirueti katrā (frīst.)

full in back out (acr.)

full in full out (freest.)

full lay (freest.)

divkāršais salto atpakaļ: pirmais salto ar pagriezienu
par 360º, otrais saliecoties (akr.)
divkāršais salto atliecoties ar pirueti pirmajā (frīst.)

full out (freest.)

divkāršais vai trīskāršais salto ar pirueti pēdējā (frīst.)

full pirouette in handstand (art.gymn.)
full squat (knee bend) position (gymn.)

stājā uz rokām pagrieziens par 360º ar plecu uz
priekšu (sp.vingr.)
dziļais pietupiens (vingr.)

full strength (icehok.)

pilnā sastāvā (pēc spēles mazākumā) (hok.)

full Swiss (art.gymn.)

full team

aplis ar abām kājām ar pagriezienu par 180º,
vienlaicīgi atlaiţot roku tvērienu; sarunv.pilns
šveiciešu aplis (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
pilna komanda

full time; full-time (sp.g.)

pilns spēles laiks (beigusies spēle) (sp.sp.)

full turn (twist) (acr.)

piruete; pagrieziens par 360º (akr.)

full turntable (tramp.)

pēc atlēciena no vēdera horizontālajā plaknē
pagrieziens par 360º atbalstā uz vēdera (bat.)
no stājas (uz kājām) lēciens (uz augšu) ar pagriezienu

full in, pike-out double back somersault (acr.)

full twist to feet (tramp.)
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par 360º (bat.)
full twist; twist (div.)

pilna piruete; piruete (daiļl.)

fullback (Am.f/b)

balsta pussargs (amer.f/b)

full-back (f/b)

aizsargs (f/b)

full-contact fighting (mart.art.)

pilna kontakta cīņa (austr.c.)

full-court defence (Am.defense) (sp.g.)

aizsardzība pa visu laukumu (sp.sp.)

full-court man-to-man pressing defence (Am.
defense) (sp.g.)
full-court press (b/b)

cilvēks-cilvēku aizsardzība (presings) visā laukumā
(sp.sp.)
segšana pa visu laukumu (b/b)

full-court press (sp.g.)

cieša segšana (presings) visā laukumā (sp.sp.)

fullness of the sail (sail.)

piepūsta bura; pilnām burām (bur.)

fumble

neveikli rīkoties

fumble (ball) (sp.g.)

bumbas tvarstīšana (sp.sp.)

fumbled pass (sp.g.)

nenotverta piespēle (sp.sp.)

fun

izprieca; jautrība (joks)

fun run

izpriecas skrējiens

funboard (windsurf.)

izklaides vējdēlis (vindsērf.)

functional callisthenics

veselības uzlabošanas vingrošana

fundamental training

bāzes treniņš

funicular (ski.)

troses pacēlājs; funikulers (slēp.)

furl (to) (acr.)

savilkties; savilkties kamoliņā (akr.)

furl (to) a sail (sail.)

satīt buru; saritināt buru (bur.)

furlong (equest.)

astotdaļjūdzes (201 m) sacensības (zirgu sp.)

further (bonus) free throw (sp.g.)

papildu soda metiens (sp.sp.)

further arm; far arm (wrest.)

tālākā roka (cīņa)

further leg; far leg (wrest.)

tālākā kāja (cīņa)

futsal

futsals; telpu futbols

furious wind

brāzmains vējš

furrow

gramba, ratu sliede

G
GA, abbrev. from goal attack (net/b)

groza uzbrucējas (net/b)

gaelic football

gēlu (ķeltu, skotu vai īru) futbols

gaff (sail.)

gafele (bur.)

GAIFS, abbrev. from General Association of
International Sports Federations
gain (to) ground (fenc.)

Starptautisko Sporta federāciju ģenerālā (galvenā)
pārvalde
iegūt (izcīnīt) celiņu (pauk.)

gain (to) possession of the ball (sp.g.)

iegūt bumbu (sp.sp.)

gain (to) prize

iegūt balvu

gain (to) strength

papildināt (atgūt) spēku

gain (to) time

iegūt laiku
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gain (to) weight

pieņemties svarā (svara pieaugums)

gain (to); gainin weight

palielināties; pieņemties svarā

gainer (gymn.)

gainer flic-flac (gymn.)

uzvarētājs (visvairāk ballu ieguvušais vingrotājs)
(vingr.)
kustībā uz priekšu salto atpakaļ (Auerbaha salto)
(vingr.)
ar soli uz priekšu pārmetiens atpakaļ (vingr.)

gait analysis (athl.)

soļošanas biomehāniskā analīze (v/a)

gait; pace (equest.)

gaita (zirgu sp.)

galleries (realten.)

galerijas balkoni (padziļinājumi sienā) (reālten.)

gallery (golf)

vieta skatītājiem (golfs)

gallery; shooting-gallery (shoot.)

šautuve (telpā) (šauš.)

gallery-shot; gallery-stroke (sp.g.)

spēlēt tā, lai izpelnītos aplausus (sp.sp.)

gallop (to) (equest.)

aulekšot; palaist aulekšos (zirgu sp.)

gallop leap (gymn.)

galopa palēciens (vingr.)

gallop races (equest.)

zirgu skriešanās (auļošanas) sacīkstes (zirgu sp.)

gallop step (walk)

galopa solis

gallop; canter (equest.)

aulekši, auļi; galops (zirgu sp.)

galloper (equest.)

aulekšojošs zirgs (zirgu sp.)

galloping (gymn.)

pārvietošanās galopa soļiem (vingr.)

gambado (equest.)

zirga kurbete; negaidīts zirga lēciens (zirgu sp.)

gamballed

draiskulīgs, rotaļīgs

gambit (chess)

gambīts (šahs)

gamble (to)

spēlēt azartspēles

gamble; gambling

azartspēle

gambler

kāršu spēlmanis

gambol (to)

priecīgi lēkāt

gamboling

priecīga lēkāšana

game

spēle, kustību rotaļa

game (match) won

uzvarētā spēle

game (ten.)

spēle; partija; geims (ten.)

game and match (ten.)

uzvarēts pēdējais sets, spēle (ten.)

game bag

medību soma

game ball (sp.g.)

mačbumba (suvenīrbumba) (sp.sp.)

game bird

medību putns

game break; play break (sp.g.)

spēles pārtraukums (sp.sp.)

game clock (b/b)

spēles pulkstenis (b/b)

game idea; game plan

spēles būtība (ideja, plāns)

game in a "square" (f/b)

spēle "kvadrātā"(f/b)

game like method

rotaļu metode (treniņa)

game lost by default (sp.g.)

zaudējums, spēlētāju trūkuma dēļ laukumā (sp.sp.)

game misconduct penalty (icehok.)

spēles disciplinārais sods (hok.)

gainer (salto) (gymn.)
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game observation

spēles novērošana

game of chess

šaha partija

game point (sp.g.)

spēles izšķirošais punkts (sp.sp.)

game protocol (sp.g.)

spēles protokols (sp.sp.)

game reserve (hunt.sp.)

medību liegums (rezervāts) (med.sp.)

game rules

spēles noteikumi

game set (ten.)

uzvarēts sets un visa spēle (ten.)

game shot (droughts)

uzvaru izšķirošais metiens (šautr.meš.)

game sports

sporta spēles

game won

uzvarēta spēle

game-keeper; game-warden

medību pārzinis

game-laws (hunt.sp.)

medību noteikumi (med.sp.)

gamer (sp.g.)

spēlētājs, rotaļnieks (sp.sp.)

games room

spēļu telpa (viesnīcās)

games-master

sporta skolotājs; spēļu organizētājs

games-mistress
gamesome

bērnudārza audzinātāja; skolas jaunākās klases
audzinātāja (skolotāja)
jautrs; rotaļīgs

Gangway!

Ceļu!

gangway; gangboard (sail.)

kāpnes uz kuģa (bur.)

gap

sprauga (atstarpe)

gap (alp.)

kalnu pāreja; dziļa aiza (alp.)

gap (gymn.)

atšķirība, starpība (vingr.)

gap between attack and defence

pārrāvums starp uzbrukumu un aizsardzību

gap between two middle marks is against rules
(gymn.)
gap; hole (sail.)

atšķirība starp divām vidējām atzīmēm neatbilst
noteikumiem (vingr.)
caurums; sūce (bur.)

garbage serve (racq.b.)

serve pretinieka krūšu augstumā (raketb.)

garden states (conv.) (droughts)

rezultāts 8-8 (sarunv.) (šautr.meš.)

gardening (conv.) (crick.)

vāles gala piespiešana zemei (sarunv.) (krik.)

gargu kamae (karate)

stāja aizsargpozīcijā (paceltām rokām) (karatē)

garland

lauru vainags

garters

getru saite

gas rifle (shoot.)

gāzes ierocis (šauš.)

gasket; sail tier (sail.)

buras saite (bur.)

gate (alpsk.)

trases vārti (k.slēp.)

gate (crick.)

vārti; vārtiņi (krik.)

gate (equest.)

šķērslis (zirgu sp.)

gate (row.)

airēšanas celiņš (air.)

gate combination (alpsk.)

vārtu izvietojuma kombinācija (k.slēp.)

gate controller (alpsk.)

trases vārtu tiesnesis (k.slēp.)

gate judge (sp.g.)

vārtu tiesnesis (sp.sp.)
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gate-money

ieejas maksa (stadionā)

gauge (shoot.)

kalibrs (šauš.)

gauntlet (fenc.)

cimds ar atlokiem (pauk.)

gaviata (synchr.swim.)

gaviata (sinhr.peld.)

gaviata open 180° (synchr.swim.)
GC, abbrev. from general classification

gaviata, 180 atvērts pagrieziens (sinhr.peld.)
jātnieka rangs (vieta summējot laiku)

GD, abbrev. from goal defence (net/b)

groza aizsargātāja (net/b)

gear; bracket (cycl.)

ķēdes zobrats (riteņbr.)

gear; transmission (cycl.)

pārslēgs; transmisija (riteņbr.)

gear-change lever (cycl.)

pārnesuma pārslēgs; ātruma pārslēgs (riteņbr.)

Gee! (equest.)

Nu! (uzmundrinājums zirgam) (zirgu sp.)

gelding (equest.)

kastrēts zirgs (zirgu sp.)

gene doping

gēnu dopings

general difficulty level of the exercise (gymn.)

kompozīcijas kopējā grūtības pakāpe (vingr.)

general endurance

vispārējā izturība

general false start (sail.)

kopējs falšstarts (bur.)

general fault

tipiska (vispārēja) kļūda

general fault in performance (art.gymn.)
general gymnastics

vingrojuma izpildes vispārējā iespaida kļūda
(sp.vingr.)
pamatvingrošana; vingrošana visiem

general level of fitness

fiziskās sagatavotības vispārējais līmenis

general overall physical activity

vispārēja fiziskā (kustību) aktivitāte

general recall (sail.)

vispārējs atsaukums (bur.)

general recall signal (sail.)

vispārējā atsaukuma signāls (bur.)

general rules

vispārējie noteikumi

general sports terminology

vispārējā (kopīgā) sporta terminoloģija

general stretching
general table of faults (gymn.)

vispārēja muskulatūras stiepšana; galveno muskuļu
grupu stiepšana
galveno kļūdu tabula (vingr.)

genoma; genoma jib (sail.)

vēderaina priekšbura (bur.)

gentle jogging

lēns skrējiens; dţogings (tipināšana)

gentle slope (cycl.)

neliels kāpums; nolaidens nobrauciens (riteņbr.)

gentle swing (gymn.)

neliels (vājš) vēziens (vingr.)

gentlemen’s class (arch.)

vīriešu (kungu) klase (loka š.)

German circle (art.gymn.)

German circle dismount (art.gymn.)

aplis ar abām kājām ar pagriezienu par 180 º balstā
šķērsām, pārejot balstā, viena roka uz roktura, otra uz
zirga ķermeņa; sarunv. vācu aplis (sp.vingr.)
nolēciens ar vācu apli (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

German circle entry (art.gymn.)

uzlēciens ar vācu apli (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

German circle on the end (art.gymn.)

vācu aplis uz zirga ķermeņa gala (sp.vingr.)

German fistball (sp.g.)

vācu tautas bumba (sp.sp.)

German followed by Tramlot (art.gymn.)

vācu aplis un iegājiens balstā uz rokturiem (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)
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German gymnastics

no balsta atmuguriski kāju vēziens pāri galvai,
pārejot kārienā atmuguriski, un priekšvēzienā
uzrāviens balstā atmuguriski, sarunv. vācu lielais
apvēziens (stienis) (sp.vingr.)
vācu vingrošanas sistēma

gesture

ţests, kustība

gesture preceding a throw (sp.g.)

atvēziens pirms metiena (sp.sp.)

get (to) a permission of the jury

saņemt ţūrijas atļauju

get (to) advantage

iegūt priekšrocību

get (to) afloot (sail.)

sākt peldēt (par jahtu); pacelties no grunts (bur.)

get (to) ahead of the participant

apsteigt (apdzīt) dalībnieku

get (to) away from the check (sp.g.)
get (to) into danger (sail.)

aizbēgt (izvairīties) no sedzēja; aizbēgt no pretinieka
(sp.sp.)
iekļūt briesmās (bur.)

get (to) into one's stride (sail.)

uzņemt gaitu (bur.)

get (to) into the final

iekļūt finālā

get (to) on a bicycle (cycl.)

piecelties uz pedāļiem (riteņbr.)

get (to) out of the boat (row.)

izkāpt no laivas (air.)

get (to) over

pārvarēt

get (to) past the opposing defence (sp.g.)

apspēlēt pretinieka aizsardzību (sp.sp.)

get (to) the advantage over somebody

iegūt pārsvaru (pārākumu) pār kādu

get ahead of

aizskriet priekšā

get down (golf)

iesist bumbiņu bedrītē (golfs)

Get ready! (Set!)

Uzmanību!

Get set! Go!

Ieņemt vietas! Marš!

get together

kopā sanākšana (tikšanās)

Get up, please!

Lūdzu piecelties!

getaway (athl.)

starts (darbība); kustība pēc starta signāla (v/a)

getting the rebound ball

atlecošās bumbas iegūšana

gi; gie (uniform) (mart.art)

apģērbs austrumu cīņās (gi) (austr.c.)

giant cartwheel vault (art.gymn.)

pārmetiens sānis (atb. lēciens) (sp.vingr.)

giant circle backward (forward) (art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ (uz priekšu) (sp.vingr.)

giant dislocate (art.gymn.)

lielais izgrieziens (apļi) (sp.vingr.)

giant inlocate (art.gymn.)

lielais iegrieziens (apļi) (sp.vingr.)

giant killer (sp.g.)

giant swing backward (forward) (art.gymn.)

pretinieku labākā spēlētāja neitralizācija (nosegšana)
(sp.sp.)
salieces lēciens, atgrūţoties no zirga tuvākā gala
(novec.) (sp.vingr.)
lielais vēziens atpakaļ (uz priekšu) (sp.vingr.)

giant swing backward in cross grip (art.gymn.)

lielais vēziens atpakaļ krusta tvērienā (sp.vingr.)

giant swing backward in hang rearways
(art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ kārienā atmuguriski
(sp.vingr.)

German giant (art.gymn.)

giant pike vault (art.gymn.)
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giant swing backward in ordinary grip
(art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ virstvērienā (sp.vingr.)

giant swing backward with ½ turn backward to lielais apvēziens atpakaļ ar pagriezienu apkārt ar
plecu atpakaļ, pārejot kārienā jauktā tvērienā
mixed grip hang (art.gymn.)
(sp.vingr.)
lielais apvēziens atpakaļ ar pagriezienu apkārt ar
giant swing backward with ½ turn forward to
plecu uz priekšu, pārejot kārienā jauktā tvērienā
mixed grip hang (art.gymn.)
(sp.vingr.)
pēc lielā apvēziena balsts stāvus saliecoties un
giant swing forward and stoop circle to
apvēziens uz priekšu, pārejot stājā uz rokām
handstand (art.gymn.)
(sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu jauktā tvērienā (sp.vingr.)
giant swing forward in mixed grip (art.gymn.)
giant swing forward in reverse grip (art.gymn.)
giant swing forward with ½ turn backward
(art.gymn.)
giant swing forward with ½ turn forward
(art.gymn.)
giant swing forward with ½ turn to mixed grip
(art.gymn.)
giant swing forward with Elgrip (art.gymn.)
giant swing forward with full turn to mixed
grip (art.gymn.)
giant swing forward with grip change to mixed
grip (art.gymn.)

lielais apvēziens uz priekšu izgrieztā tvērienā
(sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu ar pagriezienu apkārt ar
plecu atpakaļ (sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu ar pagriezienu apkārt ar
plecu uz priekšu (sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu ar pagriezienu apkārt,
pārejot jauktā tvērienā (sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu izgrieztā tvērienā
(sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu ar pagriezienu par 360°,
pārejot jauktā tvērienā (sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu, pārtverot jauktā tvērienā
(sp.vingr.)

giant swing; giant circle (art.gymn.)

lielais apvēziens kārienā atmuguriski; sarunv.itāļu
apvēziens (sp.vingr.)
lielais apvēziens; lielais vēziens (sp.vingr.)

giant; giant (grand) circle (swing) (art.gymn.)

lielais apvēziens (vēziens) (sp.vingr.)

giant-downhill (alpski.)

milzu nobrauciens (k.slēp.)

giant-slalom; giant slalom (alpsk.)

milzu slaloms (k.slēp.)

gifted

talantīgs (apdāvināts)

gig (equest.)

divriči; kabriolets (zirgu sp.)

gimmick (Am.) (gymn.)

trika elements (vingr.)

Ginger (art.gymn.)
girth (equest.)

salto atpakaļ ar pagriezienu par 180º, pārejot kārienā;
sarunv.Gingera salto (stienis) (sp.vingr.)
seglu josta (zirgu sp.)

give

elastība; atsperīgums

give (to) a bridle (equest.)

pievilkt pavadu (zirgu sp.)

give (to) a game away

uzdāvināt uzvaru spēlē

give (to) a warning

brīdināt (izteikt brīdinājumu)

give (to) in
give (to) room; give (to) a yacht room (sail.)

padoties; piekāpties
dot vietu; dot vietu citai jahtai (bur.)

give (to) the start (athl.)

dot starta komandas (v/a)

giant swing in hang rearways (art.gymn.)
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give (to) up

atteikties piedalīties

give back (pass)

atdot atpakaļ (piespēli)

give backhand stroke

atvēzeniski iesist

give -it-all

atdot visus spēkus

give-and-go (b/b)

dod un skrien (b/b)

glacier (alp.)

glečers; ledājs (alp.)

glance (box.)

slīdošss sitiens (bokss)

glance (to) off (ball)

viegli pieskarties bumbai

glass (protective) (icehok.)

aizsargstikls (hok.)

glass-bottomed boat (tour.)

laiva ar stikla (caurredzamu) dibenu (tūr.)

glassy (sail.)
glib
glib movement

spoguļgluda ūdens virsma (bur.)
veikls runātājs
brīva kustība; kustība bez pretestības (viegla)

glide
glide (art.gymn.)

slīdēšana; slīdējuma fāze
priekšture kārienā (sp.vingr.)

glide (aviat.sp.)

planēšana; planēt (aviāc.sp.)

glide (move)

slīdēšana, plūstoša kustība

glide (to) (sail.)

slīdēt; glisēt (bur.)

glide kip (up) (art.gym.)

no kāriena priekšturē atslēga (sp.vingr.)

glide kip on l/b to catch h/b in hang (grip
change) (art.gymn.)

atslēga uz z/k ar sekojošu pārlidojumu kārienā uz a/k
(ar tvēriena maiņu) (sp.vingr.)

glide kip on l/b with full turn to catch h/b in
hang (art.gymn.)
glide kip on l/b, stradle cut backward to catch
h/b in hang (art.gymn.)

atslēga uz z/k un ar pagriezienu par 360° pārlidojums
kārienā uz a/k (sp.vingr.)
uzvēziens uz priekšu balstā atmuguriski uz z/k un,
pārmetot izvērstas kājas atpakaļ, pārlidojums, pārejot
kārienā uz a/k (sp.vingr.)

glide on l/b, kip with full (half) turn to catch
h/b in hang (art.gymn.)
glide on l/bhop kip to high bar (art.gymn.)
glider (avn.sp.)

no kāriena priekšturē uz z/k atslēga un, pagrieţoties
par 360° (180°), kāriens uz a/k (sp.vingr.)
no kāriena priekšturē uz z/k atslēga un, pārtverot
rokas, kāriens uz a/k (sp.vingr.)
planieris (av.sp.)

glider-pilot

planierists

gliding (art.gymn.)
gliding (sail.)

kustība (vēziens) kārienā priekšturē uz zemā stieņa
(d/a līdzteku kārts) (sp.vingr.)
glisēšana (bur.)

gliding boat

gliseris; slīdlaiva

gliding mill-up swing (art.gymn.)
gliding step (gymn.)

no kāriena priekšturē uzvēziens balstā jāteniski
(sp.vingr.)
slīdsolis (slīdošs solis) (vingr.)

gliding the hill; downhill (equest.)

jāšana pa nogāzi (zirgu sp.)

gliding; gliding sport (avn.sp.)

planierisms (av.sp.)

glissade (gliding) (alp.)

nolaišanās; noslīdēšana ar ledus cirtņa palīdzību
(alp.)
paukošanas cimds

glove (fencing -)
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gloves (goalkeeper’s)

vārtsarga cimdi

gloves (player's) (icehok.)

spēlētāja cimdi (hok.)

gloves inspection (box.)

cimdu apskate (bokss)

gloves padding (box.)

cimdu polsterējums (bokss)

glow

sejas (vaigu) sārtums

go (box.)

boksa mačs (bokss)

go (game)

go spēle (galda spēle)

go (sp.g.)

kārta; gājiens; kustība; metiens (sp.sp.)

go (to) about (sail.)

pagriest pār štāgu (bur.)

go (to) ahead (sail.)

virzīties uz priekšu (bur.)

go (to) ahead (team) (sp.g.)

izvirzīties vadībā (sp.sp.)

go (to) ahead of the team (to)

būt vadībā savā komandā

go (to) an all fours (wrest.)

pāriet parterā (cīņa)

go (to) close to the table (b/b)

tuvoties sekretariāta galdam (b/b)

go (to) in for sports

nodarboties ar sportu; sportot

go (to) into the wind (sail.)

braukt pa vējam (bur.)

go (to) into touch (sp.g.)

pāriet sānu līniju (sp.sp.)

go (to) lame

klibot

go (to) out of bounds (to) (sp.g.)

iziet ārpus spēles laukuma (sp.sp.)

Go ahead!

Taisni! (Turpināt!)

Go back 10 yards! (f/b)

Atkāpieties līdz 9 m! (f/b)

go by (to); pass by

paiet (pabraukt) garām; apdzīt

go into the country (autosp.)

nobraukt no trases (ceļa) (autosp.)

go off at a gallop (equest.)

aizauļot (projām) (zirgu sp.)

Go!

Sākt! (Starts!) (Marš!)

goal

mērķis, uzdevums, gala mērķis (finišs)

goal (point) average (b/b)

vidējais punktu skaits spēlē (b/b)

goal (sp.g.)

vārti (inventārs) (sp.sp.)

goal (sp.g.)

gūti (iesisti, iemesti) vārti (sp.sp.)

goal allowed (sp.g.)

ielaisti vārti; zaudēti vārti (sp.sp.)

goal area (f/b)

vārtu laukums (f/b)

goal area line (h/b)

vārtu laukuma līnija (h/b)

goal cage (icehok.)

vārtu rāmis (hok.)

goal circle (net/b)

metiena pusaplis (net/b)

goal clearance (f/b)

sitiena pa vārtiem atvairīšana (f/b)

goal conceded (sp.g.)

zaudēti (sarunv.paspēlēti) vārti (sp.sp.)

goal corner

vārtu stūris

goal counts (b/b)

grozs skaitās (b/b)

goal crease (lacros)

vārtu aplis (5,5m); vārtu laukuma robeţa (lakross)

goal difference (sp.g.)

vārtu starpība; iegūto un zaudēto vārtu attiecība
(sp.sp.)
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goal direct from a corner (f/b)

vārti, iesisti no stūra sitiena (f/b)

goal does not count (b/b)

grozs neskaitās (b/b)

goal from fast break (h/b)

vārti pēc ātrā uzbrukuma (pretuzbrukuma) (h/b)

goal in reply (sp.g.)

atbildes vārti (sp.sp.)

goal is made

iegūts grozs (vārti)

goal is not made

grozs nav iegūts; vārti nav iesisti

goal is on the cards (f/b)

izdevīgi apstākļi vārtu gūšanai (f/b)

goal judge (icehok.)

tiesnesis aiz vārtiem; vārtu tiesnesis (hok.)

goal kick (f/b)

atsitiens (no vārtiem) (f/b)

goal line referee (sp.g.)

vārtu līnijas tiesnesis (sp.sp.)

goal line; by line (sp.g.)

laukuma gala (vārtu) līnija (sp.sp.)

goal net (sp.g.)

vārtu tīkls (sp.sp.)

goal post (sp.g.)

vārtu stabs (sp.sp.)

goal ring (net/b)

groza stīpa (net/b)

goal scored (sp.g.)

iesisti vārti; ieskaitīti vārti (sp.sp.)

goal scored from a penalty (sp.g.)

ar soda sitienu (metienu) gūti vārti (sp.sp.)

goal scored from an off-side position (f/b)

vārti, iesisti no aizmugures stāvokļa (f/b)

goal scored on counter-attack

pretuzbrukumā iegūti vārti

goal scored on the run (running actions)

vārtu guvums, vadot bumbu skrējienā

goal scorer, getter (sp.g.)

vārtu guvējs (sp.sp.)

goal tender; goal keeper; goalie

vārtsargs

goal throw (w.polo)

vārtsarga metiens (ūd.polo)

goal umpire (Austral.f/b)

vārtu tiesnesis (austrāl.f/b)

goal under rewiew (icehok.)

vārtu guvuma pārbaude (hok.)

goal zone (sp.g.)

laukuma vārtu zona (sp.sp.)

goalball (sp.g.)

goulbols (spēle vājredzīgiem) (sp.sp.)

goalie, abbrev. from goalkeeper

vārtsargs

goalie's restaining line (h/b)

vārtsarga robeţlīnija (izpildot 7m metienu) (h/b)

goal-judge; goal umpire

vārtu tiesnesis

goal-judge’s flag

vārtu tiesneša karodziņš

goalkeeper blocking glove (icehok.)

vārtsarga atsitējcimds (hok.)

goalkeeper catching glove (icehok.)

vārtsarga tvērējcimds (hok.)

goalkeeper equipment (icehok.)

vārtsarga ekipējums (hok.)

goalkeeper penalty (icehok.)

vārtsarga sodi (hok.)

goalkeeper; goalie; goalee; goaltender
(Am.)(sp.g.)
goalkeeper’s cap (f/b)

vārtsargs (sp.sp.)

goalkeeper’s coach (sp.g.)

vārtsargu treneris (sp.sp.)

goalkeeper’s gloves (f/b)

vārtsarga cimdi (f/b)

goalless draw (sp.g.)

neizšķirts; bez vārtu guvuma (rezultāts 0:0) (sp.sp.)

goalmouth (f/b)

vārtu priekša (f/b)

vārtsarga cepure (f/b)
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goals (sp.g.)

gūtie vārti (statistika) (sp.sp.)

goals scored away from home (sp.g.)

izbraukumā gūtie vārti (statistika) (sp.sp.)

goals scored from standard situations (sp.g.)

no standarta situācijas gūti vārti (sp.sp.)

goal-throw (h/b)

metiens pa vārtiem (h/b)

goal-throw; goalkeeper's-throw (h/b)

metiens no vārtiem (vārtsarga) (h/b)

go-by

apdzīšana (sacīkstēs)

goggles (swim.)

peldēšanas brilles (peld.)

going

pārvietošanās ātrums; iešana; gājiens

goju-ryu karate

godţju-rju karatē (karatē stils)

go-kart; go-cart (autosp.)

gokarts (autosp.)

gold area; jellow (arch.)

mērķa centrs (dzeltenā zona) (loka š.)

gold glove (baseb.)

balva „Zelta cimds” (beisb.)

gold medal

zelta medaļa

Golden Boot (f/b)

balva "Zelta bucis" (f/b)

golden goal (sp.g.)
gole (tour.)

zelta vārti; uzvaras vārti (papildlaikā pirmie iesistie
vārti) (sp.sp.)
slūţas; pārgāzne (tūr.)

golf (game)

golfs (spēle)

golf ball

golfa bumbiņa

golf cart

golfa ratiņi; golfa karts

golf club head

golfa nūjas galva

golf course; golf-course; golf-links

golfa laukums

golf putting partner

ierīce golfa prasmju trenēšanai

golf tee

golfa bumbiņas paliktnis

golf umbrella

golfa lietussargs

golf-club

golfa nūja; golfa klubs

golfer

golfa spēlētājs (golferis)

golfscope

golfa tālskatis

gong sound (athl.)

zvana signāls (zvans) (v/a)

gong, bell (box.)

gongs (bokss)

gongfu; kung fu (mart.arts.)

kung fu (austr.c.)

good ball handler (b/b)

tehnisks spēlētājs (b/b)

good figure

skaists augums

good foot (on the) (f/b)

ar spēcīgāko kāju (f/b)

good group (droughts)

šautriņas blīvi mērķī (šautr.meš.)

good lift (weightl.)

piegājiens ieskaitīts; veiksmīgs piegājiens (svarc.)

Good lift! (weightl.)

Svars pacelts! (svarc.)

goofy (skateb., snowb.)
goose (sp.g.)

stāja ar labo kāju tuvāk dēļa priekšgalam (skeitb.,
snovb.)
nulle spēlē (sp.sp.)

goose step (gymn.)

zosu solis (vingr.)

gorge-walking (tour.)

pārgājiens pa kanjonu (tūr.)
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gorodki (sp.g.)

soļošana puspietupienā, ar rokām pieskaroties grīdai;
sarunv.gorillas pastaiga (vingr.)
gorodki (sp.sp.)

goshi waza (mart.arts)

metiens pār gurnu (augšstilbu) (austr.c.)

goshin jitsu (mart.arts)

pašaizsardzības tehnika (austr.c.)

gouge (bosl.)

greblis (bremze) (bobsl.)

GP, abbrev.from Grand Prix

Lielās balvas sacensības (Gran Pri)

GP2 races (autosp.)

GP2 autosports (sacīkšu automobiļu klase) (autosp.)

grab (snowb.)

dēļa satveršana ar roku (snovb.)

grab 540 (degree) backside trick (skateb.)

griešanās atpakaļ par 540°, satverot dēli (skeitb.)

grab loop (row.)

laivas turamā cilpa (air.)

grab start (swim.)

starts, satverot starta paaugstinājumu (peld.)

grabble (gymn.)

rāpot četrrāpus (vingr.)

grace of the dive (div.)

lēciena izpildījuma vieglums; lēciena graciozitāte
(daiļl.)
gracioza, eleganta (izpildes maniere) (vingr.)

gorilla walk (gymn.)

graceful (gymn.)
grading of exercises (gymn.)

vingrojumu (elementu) gradācija (pēc grūtības
pakāpes) (vingr.)

gradual build-up (athl.)

pakāpeniska ātruma palielināšana (v/a)

grand (giant) circle (art.gymn.)

lielais apvēziens (sp.vingr.)

grand amplitude (wrest.)

lielas amplitūdas metiens (cīņa)

grand circle backward (forward) (art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ (uz priekšu) (sp.vingr.)

grand circle change (art.gymn.)

lielais apvēziens uz priekšu ar pagriezienu apkārt un
lielais apvēziens atpakaļ (vai otrādi) (sp.vingr.)

grand circle squat off (art.gymn.)
grand Czech circle (turn) in back hang
(art.gymn.)

pēc lielā apvēziena tupus nolēciens (pārlidojums)
(stienis) (sp.vingr.)
lielais čehu apvēziens atpakaļ kārienā atmuguriski
(sp.vingr.)

grand dislocation circle (art.gymn.)

lielais apvēziens izgrieztā tvērienā (sp.vingr.)

grand Russian turn (art.gymn.)

lielais apvēziens uz priekšu kārienā atmuguriski;
sarunv.lielais krievu apvēziens (stienis) (sp.vingr.)

Grand Slam (ten.)

balva par uzvaru visos sezonas galvenajos turnīros
(Grand Slam) (ten.)

grand straddle (split) (gymn.)

špagats (šķērsšpagats) (vingr.)

grand straddle leap (gymn.)

lēciens špagatā (vingr.)

grandmaster (chess)

lielmeistars (šahs)

grandstand (athl.)

centrālā tribīne (v/a)

granny gear (cycl.)

zemākais pārnesums (stāviem kāpumiem) (riteņbr.)

granny knot (sail.)

cūkas mezgls (bur.)

grant (to) a repetition of the dive (div.)

atļaut (piešķirt) atkārtotu lēcienu (daiļl.)

grant (to) a time-out (sp.g.)

piešķirt minūtes pārtraukumu (taimautu) (sp.sp.)

granular surface (ski.)

graudaina sniega trase (slēp.)

grapevine (wrest.)

apvīšana (cīņa)

219

grapple (to)

satvert pretinieku (cīņā); saķerties (cīņā)

grappling (wrest.)

saķeršanās cīņā (pretinieka satveršana) (cīņa)

grappling throw (wrest.)

metiens aizāķējot (cīņa)

grasp (grip)

tvēriens (satvēriens)

grasp (to) the ring (b/b)

ieķerties stīpā; karāties grozā (b/b)

grasp change

tvēriena maiņa (pārtveršana)

grasp; grip

satvēriens; tvēriens

grass pitch (sp.g.)

zāliena laukums (sp.g.)

grass skiing (alpsk.)

zāliena slēpošana (k.slēp.)

grass sport

sporta veidi uz zālāja (tautas sports)

grass strength sport (athl.)
grass track (bikesp.)

spēka trīscīņa vieglatlētikā (vesera mešana, smaguma
mešana, akmens grūšana) (v/a)
mototreks ar grunts segumu (motosp.)

grass-court (ten.)

zāliena tenisa korts (ten.)

grasshopper walk (gymn.)
grassroots football

sienāţa pastaiga (pārvietošanās līdztekās balstā uz
saliektām rokām) (vingr.)
bērnu, pagalma futbols

grassroots sport

tautas sports

grass-track racing (motosp.)

spīdvejs zāliena trasē (motosp.)

gravel trap (motosp.)

smilšu posms (lamatas) pirms pagrieziena (motosp.)

gravity

smagums (smaguma spēks)

graze (to) the post (ball) (sp.g.)

skart vārtu stabu ar bumbu (sp.sp.)

grease (to) (shoot.)

ieeļļot (šauš.)

grease (to) one’s body (w.polo)

ieziest (ietaukot) ķermeni (ūd.polo)

greased pole

umurkumurs; rāpšanās slidenā kārtī (izklaides veids)

greater difficulty (stunt) (gymn.)

augstākās grūtības grupas elementi (vingr.)

Greco-Roman wrestler (wrest.)

grieķu un romiešu cīņas cīkstonis; klasiskās cīņas
cīkstonis (novec.)(cīņa)
grieķu un romiešu cīņa; klasiskā cīņa (novec.)(cīņa)

Greco-Roman wrestling (wrest.)

green (golf, bowl.)

fiziskie vingrinājumi antīkajā Grieķijā; grieķu
kalistēnika
grīns (laukuma zona ar īsu zāli) (golfs, boul.)

green card (hock.)

zaļā kartīte (brīdinājuma) (l.hok.)

green jersey (cycl.)

līdera zaļais krekls (riteņbr.)

green signal (gymn.)

zaļais signāls (atļauja sākt vingrojumu) (vingr.)

green slip; green card

zaļā kartīte

green; bowling green (lawn bowl.)

zāliens (laukuma) (zāl.bouls)

greenclotch (bilj.)

biljarda galda zaļais audums (bilj.)

greenie (w.polo)
greenkeeper; greenskeeper (golf)

ātrs metiens vārtos pēc piespēles tuvu vārtiem
(ūd.polo)
golfa laukuma kopējs (uzturētājs) (golfs)

greet (to)

sveikt; sagaidīt ar saucieniem, aplausiem

greeting

sasveicināšanās (sarokošanās); sveiciens

Greek callisthenics
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grey (equest.)

sirmis (zirgu sp.)

greyhound racing

kurtu skriešanās sacīkstes

grid (athl.)

aizsargreţģis (v/a)

grid (autosp.)

sacīkšu mašīnu izvietojums startā (autosp.)

grid compass; grid steering compass (sail.)

stūres kompass (bur.)

griddle stage (row.)

laivu izvietojums startā (air.)

gridiron (sp.g.)
grille (realten.)

amerikāņu futbola laukums; amerikāņu futbols
(sp.sp.)
serves sprosts (reţģis) (reālten.)

grilles (dog rac.)

starta vārtu reţģis (suņu skr.)

grind (skateb.)

slaidošana (slīdēšana) ar dēli pa šķērsli (skeitb.)

grip (on the paddle) (row.)

aira satvēriens (air.)

grip (shoot.)

spals (rokturis) (šauš.)

grip change; grip shifting (art.gymn.)

tvēriena maiņa; roku pārtveršana (sp.vingr.)

grip height (athl.)

kārts satvēriena augstums (v/a)

grip of the bow

loka rokturis

grip of the pole with thumb and index finger
(athl.)
grip strengthener

kārts satvēriens ar rādītājpirkstu un īkšķi (v/a)

grip width (weightl.)

roku tvēriena stiprinātājs (tvēriena stipruma
trenaţieris)
tvēriena platums (svarc.)

grip zone (art.gymn.)

roku atbalsta zona (atb. lēciens) (novec.)(sp.vingr.)

grip; grasp (sp.g.)

satvēriens; tvēriens (raketes turēšana) (sp.sp.)

grip; handle; gripe

rokturis

groggy (box.)

groga stāvoklis; grīļīgs (bokss)

groin support (weightl.)

cirkšņa aizsargs (svarc.)

grommet (surf.)

iesācējs sērferis (noniecinoša uzruna) (sērf.)

groom (equest.)

zirgu puisis; pajūga vadītāja palīgs (zirgu sp.)

groom (to)

kopt zirgu (tīrīt zirgu)

groove (skel.)

rieva; grope (skel.)

groove of the blade (fenc.)

ģelţa (asmens) grope (pauk.)

gross error (art.gymn.)

rupja (uzkrītoša) kļūda (sp.vingr.)

ground (crick.)

spēles lauks (krik.)

ground (sail.)

jūras dibens (bur.)

ground (wrest.)

parteris (cīņa)

ground advertising (sp.g.)
ground ball (baseb.)

reklāma apkārt laukumam (reklāma uz laukuma)
(sp.sp.)
pa zemi sista bumbiņa (beisb.)

ground gained (fenc.)

izcīnītā (iegūtā) celiņa daļa (pauk.)

ground hurdling (athl.)

barjerskrējiena imitācija (v/a)

ground judge (fenc.)

celiņa tiesnesis (pauk.)

ground jury (equest.)

galvenā tiesnešu kolēģija (zirgu sp.)

ground lost (fenc.)

zaudētā celiņa daļa (pauk.)
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ground staff (stadium)

spēles galvenie noteikumi; spēles pamatnoteikumi
(sp.sp.)
stadiona (laukuma) apkalpojošais personāls

ground stroke (ten.)

sitiens pa atlēkušu bumbiņu (tuvu zemei) (ten.)

ground tackle (sail.)

enkurlietas (bur.)

ground techniques (ne-waza) (judo)

guļus cīņas tehnika (ne-vaza) (džudo)

ground tumbler (acr.)

akrobāts lēcējs (akr.)

ground tumbling

akrobātiskie lēcieni

ground work (gymn.)

brīvās kustības (vispārattīstošie vingrojumi) (vingr.)

ground work (judo)

guļus cīņa (džudo)

ground wrestling; wrestling from a kneeling
position (wrest.)
Ground! (fenc.)

cīnīšanās parterā; partercīņa (cīņa)

grounded ball (sp.g.)

bumba skārusi grīdu (sp.sp.)

grounding (sail.)

uzsēšanās (uz sēkļa) (bur.)

grounding the ball (rugby)

bumbas piezemēšana (regb.)

ground-line (angl.sp.)

gruntsmakšķere (makšķ.)

groundsman; ground-man (sp.g.)

sporta laukuma kopējs (sp.sp.)

groundstroke (ten.)

sitiens pa atlekušu bumbu (ten.)

group (to) (cycl.)

sadalīties grupās (riteņbr.)

group backward volley (w.polo)

komandas (visas) pāreja aizsardzībā (ūd.polo)

group block (v/b)

grupas bloks (v/b)

group callisthenics
group competition (r.gymn.)

grupu ritmiskā vingrošana; masu vingrošanas
mūzikas pavadījumā
grupu vingrojumus sacensības (m/v)

group event (art.gymn.)

komandu sacensības (sp.vingr.)

group exercises; group event (r.gymn.)

grupu vingrojumi (m/v)

group hoop routine (r.gymn.)

grupu vingrojums ar apļiem (m/v)

group leader

grupas līderis (komandas kapteinis)

group of dives (div.)

lēcienu grupa (daiļl.)

group of judges at the apparatus (art.gymn.)

rīka (daudzcīņas veida) tiesnešu brigāde (sp.vingr.)

group race; pattern race (equest.)

grupu paraugdemonstrējumi (zirgu sp.)

group start (row.)

grupas (kopīgais) starts (air.)

group tactical intensions (h/b)

grupas taktiskās sadarbības kombinācijas (h/b)

group tactics (h/b)

grupas taktika (h/b)

group winner

grupas (turnīra) uzvarētājs

grouping

grupēšana; grupu veidošana

grouping of impacts (shoot.)
groups (acr.)

trāpījumu blīvuma noteikšana (trāpījumu grupēšana)
(šauš.)
grupu akrobātika (sporta akrobātikas veids)

groups (competition) (sp.g.)

priekšsacīkstes; grupu sacīkstes (sp.sp.)

grouse (hunt.sp.)

rubenis (med.sp.)

grove dragger (autosp.)

automonstru sacensības (autosp.)

ground rules (sp.g.)

dūriens grīdā (pauk.)

222

grubber; grubber kick (rugby)

pēc metiena pret zemi sista (sperta) bumba (regb.)

grudge match (sp.g.)

revanša mačs (sp.sp.)

gruelling race

nogurdinošs skrējiens

GS, abbrev. from goal shooter (net/b)

metēja grozā (net/b)

GSSE, abbrev. from Games of the Small States
of Europe
GT, abbrev.from grand turismo; great touring

Eiropas mazo valstu spēles

guard (belt) (gymn.)

vingrotāju aizsardzības josta (lonţa) (vingr.)

guard (coach) (gymn.)

aizsardzības sniedzējs (treneris, partneris) (vingr.)

guard (curl.)

metiens, lai aizsargātu vai bloķētu akmeni (kērl.)

guard (fenc.)

garda (rokas aizsargs) (pauk.)

guard (mark) (to) an opponent (sp.g.)

segt pretinieku (sp.sp.)

guard (right;left;-)

aizsargs (labais; kreisais) (sp.sp.)

guard (sp.g.)

aizsargs (sp.sp.)

guard (to)

aizsargāt (segt)

guard (to) close (sp.g.)

cieši segt (sp.sp.)

guard position (fenc.)

cīņas stāja (pauk.)

guard rail (equest.)

šķēršļa kārts (bomis) (zirgu sp.)

guard, guarding (gymn.)

aizsardzības (palīdzības) sniegšana (vingr.)

guarded player

nosegtais (nosegts) spēlētājs

guarding (guard) from the rear (b/b)

segšana no aizmugures (b/b)

guarding (sp.g.)

segšana; aizsegs (sp.sp.)

guarding distance (sp.g.)

segšanas distance (sp.sp.)

guarding of the ball (b/b)

bumbas sargāšana (nosegšana) (b/b)

guarding on distance (h/b)

segšana pa distanci (h/b)

guarding with contact (h/b)

segšana ar kontaktu (h/b)

guarding, marking (sp.g.)

segšana (sargāšana) (sp.sp.)

guard-rail (cycl.)
guardrail (sail.)

norobeţojošās margas; trases ierobeţojošās barjeras
(riteņbr.)
drošības reliņš (bur.)

Guczocghy - tucked double felge backward to
forward swing in hang (art.gymn.)

Gučogi – dubultapvēziens atpakaļ savelkoties un
kārienā priekšvēziens (sp.vingr.)

guest of honour

goda viesis

guidance, operative management

vadība (operatīvā vadība)

guide (tour.)

gids, ekskursijas vadītājs (tūr.)

guide line (underwat.swim)

niršanas virve (zemūd.peld.)

guide mark (athl.)

orientējoša (ieskrējiena) zīme (v/a)

guided tour

ceļojums (ekskursija) gida vadībā

guilty team (sp.g.)

vainīgā komanda (sp.sp.)

gumshield (regb.)

zobu kape (regb.)

lieliska ceļošana
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gun

šaujamierocis

gun (sail.)

lielgabala šāviens (signāls) (bur.)

gun grease (shoot.)

ieroču eļļa (šauš.)

gun holding (shoot.)

ieroča satvēriens (šauš.)

gun lap (athl.)

pēdējais aplis (v/a)

gun powder (shoot.)

šaujampulveris (šauš.)

gun start (athl.)

starta šāviens (v/a)

gun stick (shoot.)

ieroča slauķis (šauš.)

gun stock (shoot.)

ieroča spals (šauš.)

gun-lock (shoot.)

ieroča aizslēgs (šauš.)

gun-rack (shoot.)

šaušanas galds; ieroču piramīda (šauš.)

gun-shield; mounth-guard (box.)

mutes aizsargs; zobu aizsargs (bokss)

gunshot

šaviena attālums

gunsmith

ieroču meistars

gunwale, gunnel (sail.)

duļļborts (bur.)

GUR, abbrev. from ground under repair (golf)

trase tiek labota (uzraksts) (golfs)

gust of wind (arch.)

vēja brāzma (loka š.)

gut wrench (wrest.)

metiens ar uzvēlienu (cīņa)

gutter (bowl.)
gutter (swim.)

rene; tekne (metamo bumbu atgriešanai atpakaļ)
(boul.)
ūdens noteka (peld.)

guy; guy rope (gymn.)

atsaite (vingr.)

gybe (sail.)

halzēšana (bur.)

gybe (to) (sail.)

rēvēt; pagriezt "pa vējam" (bur.)

gybing; jibing (windserf.)

buras apgriešana (180°) (vindsērf.)

gym

telpa sporta nodarbībām (zāle)

gym (gymnasium) equipment

vingrošanas zāles aprīkojums

gym ball

lielā vingrošanas bumba

gym clothing

vingrošanas apģērbs (forma)

gym competitions

vingrošanas sacensības

gym fitness set
gym hall

vispārattīstošo (vispārsagatavojošo) vingrojumu
kopums (kopa)
vingrošanas (sporta) zāle

gym ladder

vingrošanas kāpnes

gym mat

vingrošanas paklājs

gym practice

treniņš zālē

gym shirt

vingrošanas krekls (vīriešu)

gym shoes (plim soll)

vingrošanas čības (brezenta ar gumijas zoli)

gym suit

vingrošanas kostīms (sieviešu triko)

gym trousers; gym pants

vingrošanas bikses

gym, abbrev. from gymnastics

vingrošana

gym-dance; jazz gymnastics

deju aerobika (vingrošana)
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gymkhana

publiska vieta sporta nodarbībām; vieta sporta spēlēm

Gymnaestrada

Ģimnastrāda; masu vingrošanas festivāls

gymnasium (gym)

vingrošanas (sporta) zāle

gymnasium (gymnastic) class

vingrošanas stunda (zālē)

gymnast (art.gymn.)

vingrotājs (sp.vingr.)

gymnast repertoire

vingrotāja (sacensību) programma (vingrojumi)

gymnastic ability

spējas (apdāvinātība) vingrošanā

gymnastic activity

nodarbošanās ar vingrošanu (trenēšanās vingrošanā)

gymnastic agility work

veiklības attīstīšanas (vingrošanas) vingrinājumi

gymnastic all-around (art.gymn.)

vingrošanas daudzcīņa (sp.vingr.)

gymnastic apparatus

vingrošanas rīki

gymnastic apparel (attire, kit)

vingrošanas tērps

gymnastic area

vingrošanas zāle (sacensību norises vieta)

gymnastic attire (apparel)

vingrošanas tērps; vingrošanas triko

gymnastic chalk (art.gymn.)

magnēzijs rokām (sp.vingr.)

gymnastic clinic
gymnastic demonstration (display)

vingrošanas seminārs (nometne vingrotājiem,
treneriem)
vingrošanas paraugdemonstrējumi

gymnastic device

vingrošanas līdzekļi (vingrojumi, rīki, iekārtas)

gymnastic event (art.gymn.)

vingrošanas daudzcīņas veids (sp.vingr.)

gymnastic exercise

vingrojums (vingrinājums)

gymnastic exihibition (gymfest)

vingrošanas svētki (festivāls)

gymnastic gimmicks (Am.)

trika (sareţģīti, veikli, efektīgi) elementi vingrošanā

gymnastic mat; gym mat

paklājs (vingrošanas)

gymnastic performance

uzstāšanās ar vingrojumu (vingrošana)

gymnastic platform (podium)

vingrošanas paaugstinājums

gymnastic routine

vingrošanas kompozīcija (vingrojums)

gymnastic shoes; gymshoes; gymnastic
footwear
gymnastic stunt (element)

vingrošanas apavi; vingrošanas čības; viegli sporta
apavi
vingrošanas elements (vingrojums, trika elements)

gymnastics

vingrošana

gymnastics club (r.gymn.)

vālīte (m/v)

gymnastics equipment

vingrošanas aprīkojums un inventārs

gymnology

ģimnoloģija; fiziskās izglītības zinātniskas studijas

gymwear

treniņtērps

gymwheel

vingrošanas (Reinas) ritenis (rīks)

gyoji (sumo)

tiesnesis (sumo)

gyrocompass

ţirokompass

H
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hack (to) (equest.)

jāt lēnā riksī (zirgu sp.)

hack (to) (f/b)

iespert pa kājas lielu (f/b)

hack; foothold (curl.)

kājas atbalsts (gumijas) (kērl.)

hack; hackney (equest.)

jājamzirgs (zirgu sp.)

hacking (equest.)

jāšana (zirgu sp.)

hadaka jime (mart.arts)

ţņaugšana (austr.c.)

hail (goal) (shinty)

vārti (šinti)

hailkeeper (shinty)

vārtsargs (šinti)

hairpin (autosp.)

trases pagrieziens par 180° (autosp.)

hairpin shot (badm.)

gremde tuvu tīklam (badm.)

hairy, abbrev. from hair-raising (autosp.)

ļoti tuvu (bīstami) braukt (autosp.)

hajimae; hajime (mart.arts)

sākt! (tiesneša komanda) (austr.c.)

haka (rugby)

iebiedēšanas (cīņas) deja (regb.)

half (freest.)

puspiruete (salto ar pagriezienu par 180° (frīst.)

half back (midfield) player (f/b)

vidējās līnijas spēlētājs (pussargs) (f/b)

half bent (gymn.)

noliekšanās par 45° (pusnoliekšanās) (vingr.)

half bridge (wrest.)

pustilts (cīņa)

half circle (art.gymn.)

kājas pārmetiens (sp.vingr.)

half court (ten.)

laukuma daļa tuvu serves līnijai (ten.)

half Cuban eight (airsp.)

lidmašīnas manevrs (lidošanai pretējā virzienā
(aerosp.)
trīskāršais salto ar pirueti otrajā salto (frīst.)

half full half (freest.)
half -giant circle (art.gymn.)

ar lielo vēzienu uz priekšu uzvēziens balstā (stienis)
(sp.vingr.)

half half (freest.)

divkāršais salto ar puspirueti katrā (frīst.)

half half full (freest.)

trīskāršais salto ar pilnu pirueti trešajā salto (frīst.)

half in (freest.)

divkāršais (trīskāršais) salto ar puspirueti pirmajā
salto (frīst.)
pārsvēriens (kārienā) (sp.vingr.)

half inverted hang; half-reversed suspension
(art.gymn.)
half inverted upperarm rest (art.gymn.)
half –knee (half-mill) circle (art.gymn.)

pārsvēriens balstā uz augšdelmiem (līdztekas)
(sp.vingr.)
uzvēziens pacelē balstā jāteniski (stienis, d/a
līdztekas) (sp.vingr.)

half knee bend (gymn.)

puspietupiens (vingr.)

half -kneeling position (gymn.)

stāja uz viena ceļa (vingr.)

Half -left face! (gymn.)

Pus’ uz kreiso! (vingr.)

half lever hang (art.gymn.)

kāriens priekšturē (sp.vingr.)

half lever support (art.gymn.)

balsts priekšturē (sp.vingr.)

half mils (athl.)

pusjūdze (800 m) (v/a)

half nelson (wrest.)

pusnelsons (paņēmiens) (cīņa)

half out (freest.)

divkāršais (trīskāršais) salto ar puspirueti pēdējā
salto (frīst.)
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half pass (equest.)
half pipe (snowb.)

zirga pārvietošanās uz priekšu un sānis, krustojot
kājas (zirgu sp.)
rampa (snovb.)

half randy full (freest.)

puspiruete (pusapļa pagrieziens ar pakaļējo iekšējo
kāju) (zirgu sp.)
trīskāršais salto ar piecām piruetēm (frīst.)

Half -right face! (gymn.)

Pus’ uz labo! (vingr.)

half roll (gymn.)

pārvēliens (vingr.)

half rudy (freest.)

half seat circle backward(s) in over-grasp extend
legs forward and half turn to swing forward in
mixed grasp (art.gymn.)
half split (gymn.)

divkāršais salto ar puspirueti pirmajā un 1½ pirueti
otrajā salto (frīst.)
trīskāršais salto ar ½ pirueti pirmajā, 1½ otrajā un 1
trešajā salto (frīst.)
no balsta atmuguriski atkritiens pārsvērienā kārienā
(sp.vingr.)
no balsta atmuguriski atkritiens pārsvērienā un,
izverot kājas, loka vēziens ar pagriezienu par 180°,
pārejot kārienā jauktā tvērienā (sp.vingr.)
pusšpagats (vingr.)

half split body bent

pusšpagats, noliecoties uz priekšu

half squat (weightl.)

puspiesēdiens (puspietupiens) (svarc.)

half Steineman (to back support) (art.gymn.)

kārienā atmuguriski priekšvēzienā uzvēziens
atpakaļ balstā atmuguriski (sp.vingr.)
balsta pussargs (brīvais aizsargs) (f/b)

half pirouette; half-pirouette (equest.)

half rudy full (freest.)
half seat circle (art.gymn.)

half sweeper, anchorman (f/b)
half time; intermission (sp.g.)
half -toe position
half turn from backward (forward) swing
(art.gymn.)
half turn into handspring full turn out vault
(art.gymn.)
half turn jump pirouette from backward swing
(art.gymn.)
half turn left (right) (gymn.)
half turn to rear support (art.gymn.)

spēles puslaiks; pārtraukums starp puslaikiem
(sp.sp.)
stāja uz pirkstgaliem
atvēzienā (priekšvēzienā) pagrieziens par 180°
(līdztekas) (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 180° pirms
un par 360° pēc atgrūdiena ar rokām (atb. lēciens)
(sp.vingr.)
atvēzienā aplis, atliecoties ar pagriezienu par 180°
un vienlaicīgi atlaiţot rokas (līdztekas) (sp.vingr.)
pagrieziens apkārt pa kreisi (pa labi) par 180°
(vingr.)
no balsta guļus pagrieziens par 180º balstā guļus
atmuguriski (sp.vingr.)

half volley (sp.g.)

aplis (izgājiens) ar pagriezienu par 180°, pārejot
balstā uz zirga ķermeni un rokturi (sp.vingr.)
pēc atlēciena no vēdera horizontālajā plaknē
pagrieziens par 180° un s.st. (bat.)
ķermeņa rotācija par 180° ap vertikālo asi
(sinhr.peld.)
sitiens pēc bumbas atlēciena (pusatlēciena) (sp.sp.)

half; rover (sp.g.)

brīvais (klejojošais) centrs (spēlētājs) (sp.sp.)

half-back flank (Austral.f/b)

kustīgais pussargs laukuma malā (austrāl.f/b)

half-breed (equest.)

pusasiņu (šķirnes) zirgs (zirgu sp.)

half-butt (bilj.)

garā kija (bilj.)

half turn travel (art.gymn.)
half turntable (tramp.)
half twist (synchr.swim.)
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half-century (crick.)

atsitēja 50 vai vairāk skrējieni (krik.)

half-court line (squash)

laukuma aizmugurējās daļas viduslīnija (skvošs)

half-court man-to-man press defence
half-decked boat (sail.)

aizsardzība "cilvēks-cilvēku" (presings)
puslaukumā
pussegta laiva (jahta) (bur.)

half-distance line (w.polo)

laukuma viduslīnija (ūd.polo)

half-forward flank (Austral.f/b)

50 m līnijas malējais uzbrucējs (austrāl.f/b)

half-half vault (art.gymn.)

half-inverted position (art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 180° pirms
un pēc atgrūdiena ar rokām (atb. lēciens) (sp.vingr.)
divkāršais salto uz priekšu ar pagriezienu par 180°
pirmajā salto (akr.)
divkāršais salto ar pagriezienu par 180° katrā salto
(akr.)
pārsvēriens nokārienā (sp.vingr.)

half-lunge (fenc.)

pusizklupiens (pauk.)

half-marathon (athl.)

pusmaratons (v/a)

half-out (racqb.)

dubultspēles pirmā servētāja zaudējums (raketb.)

half-pass

puspagrieziens sāņus (šķērsām)

half-pass (equest.)

virzīšanās sānis (zirgu sp.)

half-pass in canter (equest.)

virzīšanās sānis ar galopa soļiem (zirgu sp.)

half-pass on the diagonal (equest.)

virzīšanās sānis pa diagonāli (zirgu sp.)

half-pirouette (gymn.)

puspiruete (pagrieziens par 180°) (vingr.)

half-rounder; rounders
half-time (sp.g.)

pus-raundera skrējiens; sitēja skrējiens līdz otrai
bāzei (raunders)
puslaiks (sp.sp.)

half-turn (gymn., equest.)

puspagrieziens (vingr., zirgu sp. )

half-twist performed in a double somersault
(acr.)
half-volte (equest.)

dubultsalto ar pagriezienu par 180(akr.)

half-way flag (f/b)

laukuma viduslīnijas karogs (f/b)

halfway line; half-way line; centre line (sp.g.)

laukuma viduslīnija (sp.sp.)

Hall of Fame (sp.g.)

Slavas zāle (sp.sp.)

halt (to)

apstāties, apstādināt

Halt!

Alt! (Stop!)

halt; stop; pull (to) up (equest.)

apturēt zirgu (zirgu sp.)

halter (to) (equest.)

uzlikt iemauktus (zirgu sp.)

halves (sp.g.)

spēles puslaiki (periodi) (sp.sp.)

halyard; halliard (sail.)

falle (bur.)

hammer (athl.)

veseris (v/a)

hammer (curl.)

pēdējais akmens; pēdējā akmens metiens (kērl.)

hammer (shoot.)

gailis (šauš.)

hammer blow (v/b)

spēcīga gremde (v/b)

hammer glove (athl.)

vesera metēja cimds (v/a)

hammer handle (athl.)

vesera rokturis (v/a)

half-in double (acr.)
half-in, half -out (acr.)

pusvolte (zirgu sp.)
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hammer pivot (shoot.)

gaiļa ass (šauš.)

hammer thrower

vesera metējs

hammer throwing facility

vesera mešanas sektors

hammer throwing; hammer throw (athl.)

vesera mešana (v/a)

hammerhead (athl.)

vesera lode (v/a)

hammerwire (athl.)

vesera trose (stieple) (v/a)

hampered movement

apgrūtināta kustība

hand (arm) balance

stāja uz rokām

hand (handle) (to) the ball (sp.g.)

pasniegt bumbu (sp.sp.)

hand and foot support (gymn.)

balsts (kāriens) stāvus (vingr.)

hand and knee support

balsts uz ceļiem

hand apparatus (gymn.)

vingrošanas inventārs (m/v rīki) (vingr.)

hand balancing (acr.)

augšējā partnera turēšana līdzsvarā apakšējā rokās
(pāru akrobātika) (akr.)

hand ball (f/b)

spēle ar roku (f/b)

hand checking (sp.g.)

kontakts (pieskaršanās) ar roku (sedzot) (sp.sp.)

hand circle (gymn.)

aplis ar roku (vingr.)

hand dominance

dominējošā (vadošā) roka

hand fighting (wrest.)

cīnīšanās ar rokām (lai izdarītu satvērienu) (cīņa)

hand off (b/b)

bumbas nodošana no rokas rokā (b/b)

hand pass (gaelic f/b)

piespēle (vārtsarga) ar dūres sitienu (gēlu f/b)

hand placement (art.gymn.)

roku novietojums (sp.vingr.)

hand placement fault (art.gymn.)

kļūda roku novietojumā (sp.vingr.)

hand plant (skateb.)
hand preference

dēļa turēšana pie kājas stājā uz vienas rokas rampā
(skeitb.)
rokas izvēle (noteiktam uzdevumam)

hand protector; handguard, strap (art.gymn.)

delnu aizsargs (sp.vingr.)

hand rest; hand stop (shoot.)

pastobre (stobrkārba, rokas atbalsts) (šauš.)

hand signal

ţests (signāls) ar roku

hand spot (art.gymn.)

roku atbalsta (tvēriena) vieta (sp.vingr.)

hand stop watch

rokas hronometrs

hand -to-foot balance (acr.)

stāja (uz kājām) apakšējā partnera rokās (akr. )

hand -to-hand balance (acr.)

stāja uz rokām apakšējā partnera rokās (akr.)

handball (ball)

handbola bumba

handball (game)

handbols (spēle)

handball field player

handbola laukuma spēlētājs

handball shoes

handbolista apavi

handclasp (acr.)

roku satvēriens (akr.)

hand-eye coordination

roku un acu (skatiena) koordinācija kustībās

handicap

handikaps (priekšrocība, ko sacensībās piešķir
vājākiem dalībniekiem)
zirgu handikapa noteicējs (tiesnesis) (zirgu sp.)

handicapper (equest.)
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handing on wash (row.)

"uzsēsties" uz viļņa (air.)

handle

rokturis (spals)

handle (baseb.)

tvēriens (vāles, nūjas satvēriens) (beisb.)

handle (to) the ball (f/b)

spēlēt ar roku (f/b)

handle steer (luge)

starta rokturi (kam.)

handlebar grips

stūres (velosipēda) rokturi

handlebar(s)

stūre (velosipēda)

handles (bobsl.)

boba rokturi (iestumšanai) (bobsl.)

handling (f/b)

spēle ar roku (f/b)

handling charge (sumo)

jostas satveršana (sumo)

handling the ball (h/b)

bumbas pārvaldīšana (h/b)

Handling! (f/b)

Spēle ar roku! (Roka!) (f/b)

handoff (rugby)

pretinieka atgrūšana (regb.)

handover zone (athl.)

stafetes maiņas zona (v/a)

handpass; clenched fist pass (Austral.f/b)

piespēle ar dūri (austrāl.f/b)

handrail (swim.)

starta rokturis (peld.)

hands (arms) to the shoulders

rokas pie pleciem

hands above the head

rokas virs galvas

hands and knees bounce (tramp.)

lēciens balstā uz ceļiem (bat.)

hands and knees rebound (tramp.)

lēciens no balsta uz ceļiem (bat.)

hands and knees to feet front turnover (tramp.)
hands bounce (tramp.)

no atbalsta uz ceļiem salto (¾) uz priekšu stājā
(bat.)
lēciens atbalstā uz rokām un atpakaļ stājā (bat.)

hands clasped behind the head (gymn.)

rokas aiz galvas satvertas (vingr.)

hands climbing (gymn.)
hands free exercises (r.gymn.)

rāpšanās pa vertikālu virvi (kārti) bez kāju
palīdzības (vingr.)
vingrojums bez priekšmeta (m/v)

Hands on hips! (gymn.)

Rokas uz gurniem! (vingr.)

hands on the nаре (gymn.)

rokas aiz galvas (vingr.)

hands; turns (boules)

sets, metienu kārta (bouls)

handshake

rokas paspiešana (sasveicināšanās)

handsling (slingshot) (cycl.)

partnera ievilkšana (mainoties) (riteņbr.)

handspring

pārmetiens uz priekšu

handspring (acr.)

ritenis; pārmetiens sānis (akr.)

handspring backward

pārmetiens atpakaļ

handspring backward with support on one arm

pārmetiens atpakaļ, atbalstoties uz vienas rokas

handspring backward, followed by salto
backward piked (stretched, tucked)
handspring forward, followed by salto forward
tucked (layout) (art.gymn.)
handspring from croup (art.gymn.)

pārmetiens atpakaļ un salto atpakaļ saliecoties
(atliecoties, savelkoties)
pārmetiens uz priekšu un salto uz priekšu
savelkoties (atliecoties) (atb. lēciens) (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu, atgrūţoties no zirga tuvākā
gala (atb. lēciens) (novec.) (sp.vingr.)
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handspring on the horse (art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 360° (atb.
lēciens) (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu, atbalstoties uz vienas rokas
(sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu uz zirga (sp.vingr.)

handspring one and a half to barany out vault
(art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu un 1½ salto uz priekšu ar
pagriezienu par 180° (atb. lēciens) (sp.vingr.)

handspring pike open front somersault (acr.)

pārmetiens uz priekšu un salto uz priekšu
saliecoties (akr.)
pārmetiens sānis; sarunv. ritenis (akr.)

handspring full (turn) vault (art.gymn.)
handspring on one hand (art.gymn.)

handspring sideways (acr.)
handspring sideways with ¼ turn (acr.)

pārmetiens sānis ar pagriezienu par 90°; sarunv.
rondats (akr.)

handspring step out (acr.)
handspring to forward split sit (acr.)

pārmetiens uz priekšu stājā uz vienas kājas un solis
(akr.)
pārmetiens uz priekšu špagatā (akr.)

handspring vault (art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu (atb. lēciens) (sp.vingr.)

handspring with full turn vault (art.gymn.)

handstand

pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 360° (atb.
lēciens) (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 180° (atb.
lēciens) (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu un salto uz priekšu,
saliecoties ar pagriezienu par 180° (atb. lēciens)
(sp.vingr.)
stāja uz rokām

handstand arched (art.gymn.)

stāja uz rokām atliecoties (izliecoties) (sp.vingr.)

handstand cross (rings) (art.gymn.)

stāja uz rokām, rokas sānis (krusts ar galvu uz leju)
(apļi) (sp.vingr.)
stāja uz rokām šķērsām uz vienas kārts (sp.vingr.)

handspring with half turn vault (art.gymn.)
handspring, followed by salto forward piked
with half turn vault (art.gymn.)

handstand crossways on one rail (art.gymn.)

handstand forward roll

no stājas uz rokām kūlenis uz priekšu saliecoties (ar
taisnām kājām) (akr.)
no stājas uz rokām lēnais pārmetiens uz priekšu
(akr.)
no stājas uz rokām kūlenis uz priekšu

handstand on the shoulders (acr.)

stāja uz rokām uz partnera pleciem (akr.)

handstand pirouette (art.gymn.)

stājā uz rokām pagrieziens par 360° (sp.vingr.)

handstand pirouette backward (art.gymn.)

stājā uz rokām pagrieziens par 360° ar plecu atpakaļ
(sp.vingr.)
no stājas uz rokām pāreja horizontālā balstā (apļi)
(sp.vingr.)
ar spēku stāja uz rokām (vingr.)

handstand fall forward and roll forward with
straight legs (acr.)
handstand forward bend body (acr.)

handstand planche maltese (art.gymn.)
handstand press (gymn.)

handstand turn

stājā uz rokām roku saliekšana un iztaisnošana
(vingr.)
no stājas uz rokām saliecoties lēciens stājā; sarunv.
kurbets (vingr.)
pagrieziens stājā uz rokām

handstand wheel out

no stājas uz rokām pārmetiens sānis

handstand with legs in split position

stāja uz rokām, kājas špagatā

handstand push-up (gymn.)
handstand snapdown (gymn.)
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handstand, press with bent body and bent arms

ar spēku, saliecoties un saliecot rokas, stāja uz
rokām

handstand, press with bent body and straight
arms
handstand, press with bent body and straight
arms from straddle cross support on one rail
(art.gymn.)

ar spēku, saliecoties un ar taisnām rokām, stāja uz
rokām
no balsta šķērsām uz vienas kārts kājas ārpus
rokām, ar spēku saliecoties, un taisnām rokām stāja
uz rokām (līdztekas) (sp.vingr.)

handstand, press with straight body and bent
arms
handstand, press with straight body and straight
arms
hand-to-hand fighting; h.-t.-h. fighting

ar spēku, atliecoties un saliecot rokas, stāja uz
rokām
ar spēku, atliecoties un ar taisnām rokām, stāja uz
rokām
tuvcīņa

handwrap; bandage (box.)

roku saites (bokss)

hane goshi (judo)

apakšstilba ārvēziens (džudo)

hang (athl.)

lēciens atliecoties (tāllēkšana) (v/a)

hang (position)

kāriens (vingrotāja stāvoklis)

hang gliding

deltaplanierisms

hang inlocate and turn forward to inverted hang
(art.gymn.)
hang on (cycl.)
hang rearways (gymn.)

no kāriena iegrieziens, pārejot pārsvērienā (apļi)
(sp.vingr.)
īslaicīgi saglabāt saskari (ar blakusbraucēju)
(riteņbr.)
kāriens atmuguriski (vingr.)

hang rudder (sail.)

iekārta stūre (bur.)

hang time (b/b)

spēlētāja atrašanās gaisā laiks (b/b)

hang-glider

deltaplāns

hang-gliding

lidošana ar deltaplānu

hanging arrow (arch.)

bulta, kas pēc trāpījuma mērķī noliecas (loka š.)

hanging L (art.gymn.)

kāriens priekšturē (sp.vingr.)

hanging lie (golf)
hanging scale (art.gymn.)

bumbiņas atrašanās uz slīpas laukuma virsmas
(golfs)
līdzsvars kārienā (sp.vingr.)

hanging scale frontways (art.gymn.)

horizontālais kāriens priekšā (sp.vingr.)

hanging scale rearways (art.gymn.)

horizontālais kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

hannock (sail.)

guļamtīkls (uz peldlīdzekļa) (bur.)

HANS, abbrev.from head and neck support
collar (autosp.)
hansoku mate (judo)

drošības apkakle (galvas un kakla aizsargapkakle)
(autosp.)
rupjšs pārkāpums (džudo)

hanso-kumake (judo)

diskvalifikācija par pārkāpumu (džudo)

hapkido (mart.arts.)

hapkido (korejiešu cīņa) (austr.c.)

hara (mart.arts.)

vēders (ķermeņa masas centrs) (austr.c.)

haragei (sumo)

vingrinājumi vēdera muskulatūras attīstīšanai
(sumo)
priekšējais piecirtiens pret izlikto kāju (harai-tsurikomi-uši) (džudo)
osta; patvērums (bur.)

harai-tsuri-nomiashi (judo)
harbour; haven; port (sail.)
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hard (equest.)

grūta (smaga) trase (zirgu sp.)

hard bed (tramp.)

stingrs batuta tīkls (bat.)

hard court (ten.)

korts ar cietu segumu (ten.)

hard game

grūta (smaga) spēle

hard set (gymn.)

grūtu vingrinājumu kopums (vingr.)

hard shot (sp.g.)

spēcīgs sitiens (sp.sp.)

hard tackle (f/b)

bumbas atņemšana ar spēku (f/b)

hardball; baseball (game)

beisbols (spēle)

hardbat (t.ten.)

cietā rakete (novec.) (g.ten.)

hardiness

izturība, izturīgums (par veselību)

hare and hounds (motorsp.)

enduro sacensības noteiktā ilgumā (motorsp.)

hare; lure (dog.rac.)

pievilinātājs (elektroniskais zaķis) (suņu skr.)

harmonious use of aids (equest.)
harness (acr.)

saskaņota zirga vadība; saskaņota vadības līdzekļu
izmantošana (zirgu sp.)
drošības josta; lonţa (akr.)

harness (to) (equest.)

ielikt zirgam mutē lauţņus (zirgu sp.)

harness racing (equest.)

rikšotāju sacensības; divriču sacensības (zirgu sp.)

harness; harnessry (equest.)

zirglietas (iemaukti); iejūgs (zirgu sp.)

harness-maker

seglinieks

hat trick (crick.)

trīs pēc kārtas iesistas bumbiņas (krik.)

hat trick; hat-trick (sp.g.)
hataki-komi (sumo)

viena spēlētāja trīs vārtu guvums ("hettriks") spēlē
(sp.sp.)
pretinieka nogrūšana pēc ātra soļa sānis (sumo)

hatch (sail.)

lūka (bur.)

haul (to) on a rope

vilkt virvi

haul (to) out (sail.)

izcelt krastā (peldlīdzekli) (bur.)

haunches of the horse (equest.)

zirga gurni (zirgu sp.)

have the goal at one’s mercy (sp.g.)

spēlētājs ar bumbu tukšu vārtu priekšā (sp.sp.)

haversack

mugursoma; plecu soma

hawk-eye (ten.)

"vanaga acs" (bumbiņas zemskares vietas
demonstrēšana) (ten.)
šķērslis (koki, ūdens); bīstama vieta (golfs)

hazard (golf)

head (and-hand) balance; headstand

bumbas saņēmēja (uzņēmēja) laukuma puse
(reālten.)
stāja uz galvas

head (equest., dog.rac.)

uzvara par galvas tiesu (zirgu sp., suņu skr.)

head (to) a goal (f/b)

iesist vārtus ar galvu (f/b)

head (to) the ball (f/b)

sist bumbu ar galvu (f/b)

head (to) the ball with jumping (f/b)

izpildīt sitienu ar galvu lēcienā (f/b)

head and shoulders slumped down

galva un pleci nolaisti (uz leju)

head balance (acr.)

stāja uz galvas (bez roku atbalsta) (akr.)

head -balance walk (gymn.)

soļošana, balansējot priekšmetu uz galvas (vingr.)

head blow (box.)

sitiens pa galvu (sitiens galvā) (bokss)

hazard end (realten.)
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head bridge (wrest.)

tilts, atbalstoties uz galvas (cīkstoņu tilts) (cīņa)

head butt (box.)

sitiens ar galvu (bokss)

head coach

galvenais treneris

head deke; head fake (sp.g.)

māņkustība (fints) ar galvu (sp.sp.)

head first entry (div.)

ieniršana (ieeja ūdenī) uz galvas (daiļl.)

head hook (box.)

sānu sitiens galvā (bokss)

head judge

galvenais tiesnesis

head judge (art.gymn.)

head lock (wrest.)

vecākais tiesnesis, arbitrs (daudzcīņas veidā)
(sp.vingr.)
vecāko tiesnešu, arbitru saraksts (daudzcīņas
veidos) (sp.vingr.)
no stājas uz galvas pārmetiens uz priekšu pietupienā
(akr.)
no stājas uz galvas pārmetiens uz priekšu (atslēga)
ar pagriezienu par 180° stājā uz rokām un pāreja
balstā guļus (akr.)
galvas satvēriens (cīņa)

head of delegation (chef of mission)

delegācijas vadītājs

head over heels (to)

kūleņot; ripot

head pass (f/b)

piespēle ar galvu (f/b)

head races (row.)

sacensības ar atsevišķu startu (air.)

head sea (sail.)

pretvilnis (bur.)

head start

starta izrāviens

head string (bilj.)

sākumsitiena zonas līnija (bilj.)

head throw (tomoe-nage) (judo)
head -to-foot axis

pārvēziens (metiens) pār galvu (tomoe-nage)
(džudo)
gareniskā ķermeņa (rotācijas) ass

head -to-hand balance (acr.)

stāja uz rokām uz partnera galvas (akr.)

head -to-head balance (acr.)
headband

stāja uz galvas bez roku atbalsta uz partnera galvas
(akr.)
galvas apsējs

head-first entry (div.)

ieniršana; ieiešana ūdenī uz galvas (daiļl.)

headguard; head protection

galvas aizsargcepure (ķivere)

heading with the forehead (f/b)

sitiens ar pieri (f/b)

heading; header (f/b)

sitiens ar galvu (f/b)

headlock (wrest.)

galvas satvēriens (aptvēriens) (cīņa)

headrest (autosp.)

atbalsts galvai; galvturis (autosp.)

headset (cycl.)

rāmja priekšējā daļa (riteņbr.)

headspring (acr.)

pārmetiens uz priekšu, atbalstoties uz galvas (akr.)

headstall (equest.)

iemaukti; apauši (zirgu sp.)

headwind; upwind

pretvējš

heal (athl.)

skrējiens (v/a)

health (wholesome) food

veselīgs uzturs

health club

veselības klubs

head judges’ panel (art.gymn.)
head kip to crouch position (acr.)
head kip with half turn through momentary
handstand to front leaning support (acr.)
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health education

veselības izglītība

health resort

kūrorts

health service

veselības aizsardzība

health sport

veselības sports

health walking

veselības soļošana (pastaiga)

healthcare

veselības aprūpe

healthy lifestyle

veselīgs dzīvesveids

Healy twirl (art.gymn.)

hearty

no stājas uz rokām pārmetiens (vēziens) uz priekšu
ar pagriezienu par 360° balstā; sarunv. Hīli virpulis
(līdztekas) (sp.vingr.)
veselīgs, spēcīgs

heat

skrējiens; brauciens; peldējums

heat leader (athl.)

skrējiena līderis (v/a)

heat regulation

termoregulācija

heat therapy

siltumterapija

heated pool

apsildāms baseins

heats (1st round) (athl.)

priekšskrējiens (v/a)

heats (2nd round) (athl.)

pusfināla vai fināla skrējieni (v/a)

heatstroke

karstuma dūriens

heave (gymn.)

pievilkšanās (pie stieņa) (vingr.)

heave (to) (sail.)

likties dreifā (bur.)

heaving (sail.)

vertikālā šūpošanās (bur.)

heaving exercises

spēka vingrinājumi

heavy arrival (art.gymn.)

grūta (neveikla) piezemēšanās (sp.vingr.)

heavy athletics (strength sport)

spēka sporta veidi (smagatlētika)

heavy ball (ten.)

strauji krītoša bumbiņa (ten.)

heavy ground (underfoot) (f/b)

"smags" laukums (slikts segums) (f/b)

heavy ice (curl.)

lēns ledus (kērl.)

heavyweight (box.)

smagais svars (smagsvars) (bokss)

hecht (gymn.)

atliekts ķermeņa stāvoklis (bezatbalstā) (vingr.)

hecht-jump (gymn.)

atlieces lēciens (atbalsta) (vingr.)

hedge (equest.)

dzīvţogs (zirgu sp.)

heel

papēdis, pēda

heel (of the glove)

cimda pamatne (pēda)

heel (sail.)

sānsvere (bur.)

heel click (gymn.)

piesitiena lēciens (vingr.)

heel cord (stretch) exercises

vingrinājumi Ahilleja cīpslas stiepšanai

heel kick (f/b)

sitiens pa bumbu ar papēdi (f/b)

heel rise

papēţu atcelšana (pacelšanās uz pirkstgaliem)

heel slap jump (gymn.)

lēciens atliecoties, ar rokām pieskaroties papēţiem
(vingr.)
kājas aizlikšana (cīņa)

heel; leg trip (wrest.)
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heel-and-toe walk (h.-a.-t. walk) (athl.)

akseleratora spiešana ar labās kājas papēdi un
bremzes pedaļa ar tās pirkstgaliem (autosp.)
sporta soļošana (v/a)

heeling (wrest.)

sitiens ar papēdi (cīņa)

heels-apart stand

stāja papēţi izvērsti (pirkstgali kopā)

height

augstums; augstiene

height of the apparatus (art.gymn.)

rīka augstums (sp.vingr.)

height of the bar (athl.)

latiņas augstums (v/a)

height of the crossbar (sp.g.)

vārtu pārliktņa (šķērskoka) augstums (sp.sp.)

height of the hall (sp.g.)

griestu (zāles) augstums (sp.sp.)

height of the net

tīkla (tīkliņa) augstums

height scale (athl.)

augstuma mērs, atzīme (v/a)

held balance position (gymn.)

līdzsvara statisks stāvoklis (turēt līdzsvaru) (vingr.)

held ball (b/b)

turēta bumba (b/b)

held position (art.gymn.)

pozas noturēšana (statisks stāvoklis) (sp.vingr.)

helibiking

heliriteņbraukšana (pēc helikoptera nogādāšanas
kalnā, nobrauciens no tā)
rotācijas par 360o (vertikālā stāvoklī) (frīst.)

heel-and-toe (driving) (autosp.)

helicopter (freest.)

helm aboard (sail.)

kursa maiņa, apgrieţot buru par 360° ("helikoptera
apgrieziens") (vindsērf.)
helislēpošana (pēc helikoptera nogādāšanas kalnā,
nobrauciens no tā)
rotācija par 360o ar izvērstām kājām un rokām
(vertikālā stāvoklī) (frīst.)
stūre cieši pie borta (bur.)

Helm aport! (sail.)

Stūri pa kreisi! (bur.)

Helm astarboard!; Starboard! (sail.)

Stūri pa labi! (bur.)

helmet ; crash helmet; head guard

aizsargcepure

helmsman (sail.)

stūrmanis (bur.)

help

palīdzība

helper (art.gymn.)

palīdzības sniedzējs (sp.vingr.)

hemp rope (sail.)

kaņepāju trose (bur.)

heptathlon (athl.)

septiņcīņa (v/a)

heptathlon (ladies) (athl.)

septiņcīņa sievietēm (v/a)

hepthathlete (athl.)

septiņcīņniece (v/a)

hero bumps (freest.)

mīksta, viegla mogula trase (frīst.)

heron combined spin (synchr.swim.)

gārnis, kombinēta skrūve (sinhr.peld.)

heron continuous spin (synchr.swim.)

gārnis, nepārtraukta skrūve (sinhr.peld.)

heron spin up 180° (synchr.swim.)

gārnis, 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)

heron spinning 360° (synchr.swim.)
heron twirl (synchr.swim.)

gārnis, 360 apgrieziens (sinhr.peld.)
gārnis, ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

herringboning (ski.)

braukšana kalnā „skujiņā” (slēp.)

hesitation dribble (b/b)

dribls ar īslaicīgu apstāšanos (b/b)

helicopter tack (windsurf.)
heliskiing
heli-spread (freest.)
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hide-and seek (game)

paslēpes (rotaļa)

high - front support (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars balstā (uz taisnām rokām)
(sp.vingr.)
Voroņina augstais pārlidojums (stienis) (sp.vingr.)

high - straddle Voronin vault over the bar
(art.gymn.)
high (top) scorer (b/b)

rezultatīvākais spēlētājs (b/b)

high arabesque (gymn.)
high arc shot (b/b)

augstā (uz pirkstgaliem) arabeska; vertikālais
līdzsvars (vingr.)
metiens ar augstu trajektoriju (b/b)

high -back balance (acr.)

partnera atbalsts zem muguras (akr.)

high bar (art.gymn.)

augstais stienis, līdzteku augstākā kārts (sp.vingr.)

high bird (acr.)

partnera atbalsts zem gurniem (akr.)

high bounce (tramp.)

augsts atlēciens (bat.)

high cast (art.gymn.)

augsts loka vēziens (sp.vingr.)

high dislocate backward (art.gymn.)

augstais izgrieziens (apļi) (sp.vingr.)

high dives (div.)

lēcieni no torņa (daiļl.)

high diving

lēkšana ūdenī no liela augstuma (piem. klints)

high double circle (art.gymn.)

augstais aplis ar abām kājām (sp.vingr.)

high double front vault (art.gymn.)

atvēzienā caur stāju uz rokām atlieces nolēciens
(līdztekas) (sp.vingr.)
augstais dribls (b/b)

high dribble (b/b)

high front swing (art.gymn.)

augstais sitiens; sitiens sānsienas augšējā stūrī
(skvošs)
no stājas uz rokām pagrieziens par 90° un atlieces
nolēciens (līdztekas) (sp.vingr.)
lielais priekšvēziens (sp.vingr.)

high grasp (art.gymn.)

dziļais tvēriens (sp.vingr.)

high hand, squat support balance (acr.)

balsts ar saliektām kājām apakšējā rokās (akr.)

high hand-to-hand (acr.)

stāja uz rokām apakšējā partnera rokās (akr.)

high heel backward scale (gymn.)

līdzsvars atmuguriski uz pirkstgaliem (vingr.)

high heel scale on one leg (gymn.)
high house (shoot.)

līdzsvars uz vienas kājas uz (augstiem) pirkstgaliem
(vingr.)
mērķu katapultēšanas (izmešanas) tornis (šauš.)

high hurdles (athl.)

augstās barjeras; 110m barjerskrējiena barjeras (v/a)

high inlocate (art.gymn.)

ar augstu atvēzienu iegrieziens (apļi) (sp.vingr.)

high jump

augstlēkšana

high jump facility

augstlēkšanas sektors

high jumper (athl.)

augstlēcējs (v/a)

high L-balance (acr.)

balsts priekšturē apakšējā rokās (akr.)

high -low (parallel) bars (art.gymn.)
high -low hand-to-hand (acr.)

līdztekas ar daţāda augstuma kārtīm (līdztekas ar
d/a kārtīm) (sp.vingr.)
stāja uz rokām apakšējā saliektajās rokās (akr.)

high -low one-hand-to-hand (acr.)

stāja uz vienas rokas apakšējā saliektajā rokā (akr.)

high low-hand (acr.)

partnera stājā turēšana saliektās rokās (akr.)

high drive (squash)
high front (art.gymn.)

237

high on guard (wrest.)

augstā stāja (cīņa)

high one-hand lever (acr.)

horizontālais līdzsvars uz elkoņa uz apakšējā
partnera rokas (akr.)
stāja uz vienas rokas uz partnera galvas (akr.)

high one-hand on head (acr.)

high pass; high set (v/b)

stāja uz vienas rokas uz apakšējā partnera rokas
(akr.)
augsta piespēle (v/b)

high percentage shot (b/b)

augstas precizitātes metiens (b/b)

high post area (b/b)

tālākā (otrā) centra zona (b/b)

high rebound (tramp.)

augsts atlēciens (bat.)

high reception (v/b)

bumbas uzņemšana no augšas (v/b)

high reverse bird (acr.)

atbalsts zem muguras uz apakšējā partnera rokas, ar
otru roku pieturot pie apakšstilba (akr.)

high school riding (equest.)

augstākā jāšanas skola (zirgu sp.)

high split balance (support) (acr.)

high sticking (icehock.)

augšējā partnera atbalsts špagatā zem muguras
(akr.)
augšējā partnera atbalsts sēdē ar saliektām kājām
(akr.)
spēle ar augsti paceltu nūju (pārkāpums) (hok.)

high -straddle dismount (bar) (art.gymn.)

ţākļa nolēciens ar pārlidojumu (stienis) (sp.vingr.)

high -straddle dismount (rings) (art.gymn.)
high table (gymnastics table) (art.gymn.)

ţākļa nolēciens ar augstu priekšvēzienu (apļi)
(sp.vingr.)
vingrošanas galds (atbalsta lēcieniem) (sp.vingr.)

high -thigh balance (acr.)

augšējā atbalsts zem gurniem (akr.)

high toss (acr.)

partnera metiens uz augšu (akr.)

high toss serve (t.ten.)

augsti pamestas bumbiņas serve (g.ten.)

high trap house (shoot.)

augsto mērķu izmešanas ēka (tornis) (šauš.)

high water (sail.)

uzplūdi; pali (bur.)

high-altitude climbing (alp.)

kāpšana augstkalnē (virs 5000 m) (alp.)

highboard (div.)

lēkšana no torņa (daiļl.)

high-crotch move (wrest.)

nogāšana, satverot kājstarpē (cīņa)

highest air (motosp.)

augstlēkšana pār šķērsli (motosp.)

highest mark (gymn.)

augstākā atzīme (vingr.)

highest point (ball) (b/b)

augstākais bumbas lidojuma punkts (b/b)

highest-resultant score (art.gymn.)

augstākā vērtējuma atzīme (komandā) (sp.vingr.)

high-flying straddle dismount (high bar)
(art.gymn.)

ţākļa nolēciens ar pārlidojumu (stienis) (sp.vingr.)

high-flying straddle dismount (rings) (art.gymn.)

augstais ţākļa nolēciens (apļi) (sp.vingr.)

highlights (TV)

spēles galvenie (interesantākie) momenti (TV)

highly-arched handstand (art.gymn.)
high-performance sport (top-level sport)

stāja uz rokām atliecoties (kājas horizontāli);
sarunv. meksikāņu stāja uz rokām (sp.vingr.)
augstu sasniegumu sports

high-risk recreation

augsta riska rekreācijas (brīvā laika) aktivitātes

high one-hand-to-hand (acr.)

high squat balance (support) (acr.)

238

high-squat (weightl.)

puspietupiens (svarc.)

HIIT, abbrev. from high-intensity interval
training
hike

augstas intensitātes intervālais treniņš

hike (to) (sail.)

sasvērt jahtu (bur.)

hiker

kājāmgājējs tūrists; soļotājs

hiki wake (mart.arts.)

neizšķirts rezultāts (austr.c.)

hiking

tūristu pārgājiens

hiking (sail.)

jahtas iztaisnošana (bur.)

hiking belt (sail.)

sasvēršanas josta (bur.)

hiking out; sitting out (sail.)
hill climbing (cycl.)

balansēšana; jahtas līdzsvarošana drošības lonţā
(pāri bortam) (bur.)
kalnā braukšana (riteņbr.)

hill walking (tour.)

pastaiga (pārgājiens) kalnos

hillside

kalna nogāze

hilt (fenc.)

rokturis, spals (pauk.)

hind foot; hind leg (equest.)

zirga pakaļkāja (zirgu sp.)

hinder (to) an opponent

traucēt pretinieku

hindquarters (equest.)

zirga gurnu (pakaļējā) daļa (zirgu sp.)

hink

„gaiļu cīņa” (lecot uz vienas kājas)

hip action

kustība gūţas locītavās

hip and shoulder bump (Austral.f/b)

sitiens (grūdiens) ar gurnu un plecu (austrāl.f/b)

hip beat (art.gymn.)

hip circle (art.gymn.)

no balsta uz a/k ar seju uz āru atvēziens, pārejot
kārienā guļus uz z/k (novec.) (sp.vingr.)
no kāriena guļus uz z/k (tvēriens uz a/k) atvēzienā
uzrāviens balstā uz a/k (novec.) (sp.vingr.)
apvēziens balstā (sp.vingr.)

hip circle forward to lay away (art.gymn.)

balstā apvēziens uz priekšu un atvēziens (sp.vingr.)

hip extension exercises

vingrinājumi gūţas locītavu iztaisnotājmuskuļiem

hip flexion exercises

vingrinājumi gūţas locītavu saliecējmuskuļiem

hip joint

gūţas locītavas

hip numbers (cycl.)

numurs uz biksēm (riteņbr.)

hip pull-over (art.gymn.)

ar spēku uzvēziens balstā (sp.vingr.)

hip swing throw (h/b)

metiens ar abām rokām no apakšas (h/b)

hip swivels (gymn.)

gurnu apļošana (vingr.)

hip throw (wrest.)

metiens iegrieţoties; metiens pār gurnu (cīņa)

hip throws (koshi-waza) (judo)

metiens pār gurnu (kaši-vaza) (džudo)

hip -to- hip axis

frontālā ass

hip-in-hip-out (art.gymn.)

hippadrome (equest.)

ar lielo vēzienu uz priekšu uzvēziens balstā, kājas
ārpus rokām un apvēzienā atpakaļ, pārmetot kājas
atpakaļ, pāreja kārienā (sp.vingr.)
hipodroms (zirgu sp.)

hip-roll (wrest.)

metiens pār muguru (cīņa)

hip beat back uprise (art.gymn.)

spraiga soļošana; tūristu pārgājiens
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hip-swing

staigāt šūpojot gurnus

hip-swing-up (art.gymn.)

uzvēziens balstā (sp.vingr.)

hit (shoot.)

trāpījums (šauš.)

hit (slap) (to) (b/b)

uzsist (pa) (b/b)

hit (sp.g.)

trāpījums (veiksmīgs sitiens) (sp.sp.)

hit (to) …

sist (pa)

hit (to) an opponent; strike (to) -

sist (iesist) pretiniekam

hit (to) the apparatus (r.gymn.)

atsist rīku (pret grīdu) (m/v)

hit (to) the ball with the fist

sist pa bumbu ar dūri

hit (to) the crossbar (sp.g.)

trāpīt pa vārtu pārliktni (sp.sp.)

hit (to) the opponent

sist pretiniekam

hit (to) the post (sp.g.)

trāpīt pa vārtu stabu (sp.sp.)

hit (to) the ring (ball) (b/b)

bumba skar stīpu (b/b)

hit (to) the springboard (div.)

skart tramplīnu; pieskarties tramplīnam (daiļl.)

hit (to) the take-off board (athl.)

atspēriens no dēlīša (v/a)

hit (v/b)

tīkla skaršana (v/b)

hit and roll (chip and roll) (curl.)

izsist akmeni vēlamā pozīcijā (kērl.)

hit cancelled (fenc.)

anulēts trāpījums (pauk.)

hit for a home run (baseb.)
hit on the rise (ten.)

skrējiens līdz mājas bāzei (beisb.)
sist pa atlēcošu (augšup ejošu) bumbiņu (ten.)

hit received (fenc.)

saņemts trāpījums (dūriens) (pauk.)

hit scored (fenc.)

trāpījums ieskaitīts (pauk.)

hit scoring value (shoot.)

ieskaitīts trāpījums (šauš.)

hit wicket (crick.)

aizskarti vārtiņi (krik.)

hit with the cutting edge (fenc.)

cirtiens (sitiens) ar aso malu (pauk.)

Hit! (Fenc.)

Trāpījums! (pauk.)

hit; touch (fenc.)

dūriens (pauk.)

hitch (hit)

sitiens, atgrūdiens, rāviens

hitch kick (art.gymn.)

hitch-hike

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu stāja uz
rokām un nolēciens, atliecoties stājā ar sāniem pret
baļķi (baļķis) (sp.vingr.)
ceļot ar autostopu

hitch-hiker

autostopētājs

hitch-kick (athl.)

tāllēkšanas tehnika "dzirkle" (v/a)

hit-in (shinty)
hits (icehok.)

bumbiņas atgriešana spēlē ar sitienu no sānu vai
gala līnijas (šinti)
spēka paņēmienu skaits (hok.)

hitter (batter) (baseb.)

bumbiņas atsitējs (beisb.)

hitting (slapping) (b/b)

sitiens (sišana pa) (b/b)

hitting out (ball) (b/b)

bumbas izsišana (b/b)

hobble

klibošana

hobble (equest.)

zirga pinekļi (zirgu sp.)
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hock (equest.)

paceles cīpsla (zirgam) (zirgu sp.)

hock hang (art.gymn.)

kāriens pacelēs (sp.vingr.)

hock swing (art.gymn.)

vēziens (ievēzieni) kārienā pacelēs (sp.vingr.)

hock swing backward (art.gymn.)

hock swing backward, half turn to front support
(art.gymn.)

kārienā pacelēs apvēziens atpakaļ (d/a līdztekas)
(sp.vingr.)
kārienā pacelēs apvēziens atpakaļ un, pārtverot
rokas uz a/k, kāriens (sp.vingr.)
kārienā pacelēs apvēziens atpakaļ, pārejot balstā
atmuguriski (d/a līdztekas) (sp.vingr.)
kārienā pacelēs apvēziens atpakaļ ar pagriezienu
par 180°, pārejot balstā (d/a līdztekas) (sp.vingr.)

hock-circle dismount (art.gymn.)

no kāriena pacelēs nolēciens (sp.vingr.)

hockey (field)

lauka hokejs (hokejs)

hockey ball (hock.)

lauka hokeja bumbiņa (l.hok.)

hockey stick

lauka hokeja nūja

hodometer

soļu skaitītājs (kurvimetrs)

hog (curl.)
hog line (curl.)

akmens, kas nav sasniedzis spēles lauka sākuma
līniju (kērl.)
akmens izmetiena (atlaišanas) līnija (kērl.)

holari (game)

holerija spēle (turku hokejs)

hold (box.)

pretinieka turēšana (bokss)

hold (clinge) (to) an opponent with the hands
(sp.g.)
hold (sail.)

turēt pretinieku ar rokām (sp.sp.)

hold (to) a record

turēt rekordu (būt rekorda īpašniekam)

hold (to) an opponent

turēt pretinieku

hold (to) balance

noturēt līdzsvaru

hold (to) one’s breath

aizturēt elpu

hold (to) the ball (b/b)

turēt bumbu (b/b)

hold (to) the ball under the water (w.polo)

turēt (nospiest) bumbu zem ūdens (ūd.polo)

hold (to) to a draw (sp.g.)

noturēt neizšķirtu spēles rezultātu (sp.sp.)

hold element (gymn.)

statisks elements (noturēšana) (vingr.)

hold escape (wrest.)

izvairīšanās no satvēriena (cīņa)

hold part (art.gymn.)

statisko vingrojumu daļa (kombinācijas) (sp.vingr.)

hold position

statiska poza (stāvoklis)

hold serve (ten.)

pēc (savas) serves uzvarēta spēle (ten.)

hold water (row.)

bremzēt laivu (iegremdējot airus) (air.)

hold-down at right angles (wrest.)

noturēšana šķērsām (jāteniski) (cīņa)

hold-down broken (osae-komi-toketa) (judo)
hold-down; holding (wrest.)

izvairījies no noturēšanas (asai-komi-toketu)
(džudo)
noturēšana (cīņa)

holding (icehock.)

pretinieka turēšana (pārkāpums) (hok.)

holding (osaekomi) (judo)

noturēšana (osae-komi) (džudo)

hock swing backward to catch in hang on h/b
(art.gymn.)
hock swing backward to rear support (art.gymn.)

tilpne (iekštelpa); kravas telpa (bur.)

241

holding of the ball technique (b/b)

bumbas turēšanas tehnika (b/b)

holding of the position

pozas noturēšana (turēšana)

holding off and aiming (shoot.)

ieroča stāvoklis mērķējot (šauš.)

hole (golf)

bedrīte (golfs)

hole (to) (golf)

iedzīt bedrītē (bumbiņu) (golfs)

hole guard (w.polo)

centra aizsargs (ūd.polo)

hole man; hole set (w.polo)

centra uzbrucējs (ūd.polo)

hole; gap (sail.)

izsists caurums (bur.)

hole; niche (et.fiv.)

niša; bedrīte (renīte) (plaukstb.)

hole-in-one (golf)

bumbiņa raidīta bedrītē ar pirmo sitienu (golfs)

holiday camp

brīvdienu nometne (izklaidei un sportam)

Hollander vault (art.gymn.)
hollow -back

pārmetiens sānis; sarunv. holandiešu lēciens (atb.
lēciens) (sp.vingr.)
izliekta mugura (atliecoties)

hollow -back jump (athl.)

lēciens atliecoties (v/a)

hollow -back press to handstand (art.gymn.)
hollow -back somersault

ar spēku, saliecot rokas un atliecoties, stāja uz
rokām (sp.vingr.)
salto atpakaļ atliecoties

hollow backward fly away (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ atliecoties (sp.vingr.)

hollow backward fly away with full turn
(art.gymn.)
hollow ball

nolēciens ar salto atpakaļ atliecoties un ar
pagriezienu par 360° (sp.vingr.)
piepūšama bumba

hollow forward fly away with half turn
(art.gymn.)
hollow inverted hang (art.gymn.)
hollow jump (gymn.)

nolēciens ar salto uz priekšu atliecoties un ar
pagriezienu par 180° (sp.vingr.)
kāriens ar galvu uz leju atliecoties (nokāriens)
(sp.vingr.)
atlieces lēciens (vingr.)

hollow oar (scull)

dobs airis

hollow shoot (art.gymn.)

loka vēziens (sp.vingr.)

hollowing (gymn.)

muguras izliekšana (atliekšanās atpakaļ) (vingr.)

holster

revolvera maksts

home (finishing) straight

finiša taisne

home (in games)

māja (spēles laukuma vieta, punkts)

home bound (sail.)

ceļā uz mājām; atpakaļceļā (bur.)

home court advantage

mājas (sava) laukuma priekšrocība

home game (match)

spēle savā laukumā (mājās)

home gym

istabas trenaţieris

home plate (base) (baseb.)

mājas plātne (bāze) (beisb.)

home plate umpire (baseb.)

galvenais tiesnesis (inspektors) (beisb.)

home run (baseb.)

sitēja mājas bāzes sasniegšana (beisb.)

home run judge (row.)

finiša taisnes tiesnesis (air.)

home straight

finiša līnijas taisne

home stretch (cycl.)

taisne (treka celiņa) (riteņbr.)
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home team

sacensību saimnieku (mājinieku) komanda

home trainer

mājas trenaţieris (ierīce, aprīkojums)

home turn (equest.)
home work

mājas pagrieziens; pēdējais pagrieziens (trases
līkums) (zirgu sp.)
mājas uzdevums

homester (sp.g.)

laukuma saimnieku komanda (sp.sp.)

homestretch (athl.)

finiša taisne (v/a)

homework

patstāvīgs darbs (vingrinājumi) mājās

honking (cycl.)

pedalēšana stāvus (riteņbr.)

Honma (art.gymn.)

Honorary Life President

atvēzienā iegrieziens un atslēga balstā priekšturē;
sarunv. Honmas iegrieziens (apļi) (sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens un salto uz priekšu saliecoties,
pārejot balstā; sarunv. Honmas uzrāviens
(līdztekas) (sp.vingr.)
atvēzienā iegrieziens un atslēga balstā rokas sānis;
sarunv. Honmas krusts (apļi) (sp.vingr.)
Goda Prezidents (uz mūţu)

Honorary Members

Goda biedri

honorary title

goda nosaukums

honour

cieņa, gods; godīgums

hood (equest.)

zirga galvas kapuce (sildītājs) (zirgu sp.)

hood sight (arch.)

cilindriskais tēmēklis (šauš.)

hoods (cycl.)

noliekšanās zemu pie stūres (riteņbr.)

hoof (equest.)

nags (zirga) (zirgu sp.)

hook (box.)

āķa sitiens (āķis) (bokss)

hook serve; hook service (v/b)

augšējā sānu serve; "āķa" serve (v/b)

hook shot (b/b)

āķa metiens (b/b)

hook steer (luge)

stūrēšana aizāķējot (paceļot) slieces galu (kam.)

hook to the liver (box.)

āķa sitiens pa aknām (bokss)

hooked-leg kick (kung-fu)

āķa sitiens ar kāju (kung-fu)

hooking (icehock.)

turēšana ar nūju (pārkāpums) (hok.)

hooking a tip (alpski.)
hooks (cycl.)

vārtu staba (mieta) aizāķēšana ar slēpes purngalu
(k.slēp.)
stūres rokturi (riteņbr.)

hooning grip (weightl.)

"atslēgas" satvēriens (svarc.)

hoop (crock.)

vārtiņi (krok.)

hoop (r.gymn.)

aplis (m/v)

hoop (sp.g.)

stīpa (sp.sp.)

hop (athl.)

palēciens trīssoļlēkšanā (v/a)

hop (gymn.)

palēciens, lēciens (vingr.)

hop as a bouncing ball (gymn.)

palēkties kā bumbai (vingr.)

hop grip change (art.gymn.)

vienlaicīgs (abu roku) pārtvēriens (sp.vingr.)

hop jump closed (r.gymn.)

slēgtais (apaļais) tempa palēciens (m/v)

Honma (roll-over) (art.gymn.)

Honma to cross (art.gymn.)
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hop jump (gymn.)

tempa palēciens; sarunv.valsete (vingr.)

hop jump opened (r.gymn.)

atklātais tempa palēciens (m/v)

hop -running steps

skrējiens ar palēciena soļiem

hop, step, jump; hop-step-jump (old) (athl.)

trīssoļlēkšana; trīssoļlēciens (v/a)

hopper (ten.)

bumbiņu konteiners (grozs) (ten.)

hopping

vairāki palēcieni pēc kārtas

hopping on one foot

palēcieni uz vienas kājas

hopping on the spot

palēcieni uz vietas

hopping over the skipping rope

palēcieni, apļojot auklu

hopscotch (game)

būdiņu spēle; "klases"(spēle)

horizontal - straddle stand (gymn.)
horizontal balance (gymn.)

plata ţākļstāja, noliecoties uz priekšu ar atliektu
muguru (vingr.)
horizontālais līdzsvars (kārienā, balstā) (vingr.)

horizontal bar (art.gymn.)

stienis (sp.vingr.)

horizontal crossing (airsp.)

horizontālā vārtu (pilona) caurbraukšana (aerosp.)

horizontal ladder (gymn.)

horizontālās kāpnes (vingr.)

horizontal ladder stunts (gymn.)

vingrinājumi uz horizontālajām kāpnēm (vingr.)

horizontal plant (gymn.)

horizontālais balsts (uz taisnām rokām) (vingr.)

horizontal running (gymn.)

balstā tupus viena kāja atpakaļ taisna, ar palēcienu
kāju maiņa (vingr.)

horizontal scale (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas; sarunv. bezdelīga

horizontal scale backward on one leg (gymn.)

līdzsvars atmuguriski uz vienas kājas (vingr.)

horizontal stabilizer (wat.m.sp.)

horizontālais stabilizators (spārns) (ūd.motosp.)

horizontal support (art.gymn.)
horizontal suspension (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars balstā (horizontālais balsts)
(sp.vingr.)
horizontālais līdzsvars kārienā (sp.vingr.)

horn (sail.)

signāltaure (bur.)

horse

zirgs

horse (gymn.)

vingrošanas zirgs ar rokturiem (vingr.)

horse (vaulting) (gymn.)
horse driving (harn.rac.)

vingrošanas zirgs bez rokturiem (atbalsta lēcieniem)
(sp.vingr.)
aizjūgu sacensības (zirgu skr.)

horse exercise (gymn.)

vingrojums uz zirga (vingr.)

horse gait (harn.rac.)

horse sideways (broadways, crosswise)
(art.gymn.)
horse stance; horse riding stance (kung-fu)

zirga gaita; zirga pārvietošanās (skriešanas) veids
(zirgu skr.)
vingrošanas zirgs garumā (atbalsta lēcieniem)
(novec.) (sp.vingr.)
vingrošanas zirgs platumā (atbalsta lēcieniem)
(novec.) (sp.vingr.)
jātnieka poza (stāja) (kung-fu)

horse vault (art.gymn.)

atbalsta lēciens pār zirgu (novec.) (sp.vingr.)

horseball (game)

horsbols (basketbols ar zirgiem)

horsebox (equest.)

treilers zirgiem (zirgu sp.)

horse lengthwise (art.gymn.)
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horse-breaker (equest.)

zirgu iebraucējs; zirgu iejājējs (zirgu sp.)

horsecloth (equest.)

zirgu sega (zirgu sp.)

horseman; rider (equest.)

jātnieks (zirgu sp.)

horsemanship

jāšanas māksla

horse-nail (equest.)

pakava nagla (zirgu sp.)

horserace; horse racing (equest.)

zirgu skriešanās sacīkstes (zirgu sp.)

horse-riding; horseriding

jāšana (atpūtai, rekreācijai)

horseshoe (equest.)

pakavs (zirgu sp.)

horseshoe pitching

pakavu mešana (sacensības)

horse-whip; riding-whip (equest.)

pātaga (zirgu sp.)

horsewoman (equest.)

jātniece (zirgu sp.)

hostel

kopmītne; tūristu mītne

hot-air ballon

gaisa balons

house (curl.)

māja; ieskaites laukums (kērl.)

housing; accommodation

dzīvošana (izvietošanās)

hub (cycl.)

rumba (riteņa) (riteņbr.)

huddle (Am.f/b)
hull

sapulcēšanās pirms izspēles (pienākumu sadale)
(amer.f/b)
laivas (kuģa) korpuss

human piramid (acr.)

piramīda (grupu akrobātikā) (akr.)

hump (orient.)

paugurs; kalnu grēda (orient.)

hump, humpback

kupris

hunch (gymn.)

salīkt, sakumpt (izpildot vingrojumu) (vingr.)

hunt riding (equest.)

mednieku sacensību trase (8-25 km ar šķēršļiem)
(zirgu sp.)
barjera, šķērslis

hurdle

hurdle (hurdle position) (athl.)

vingrinājums barjersēdē (noliekšanās uz priekšu)
(v/a)
barjersēde (poza) (v/a)

hurdle (steeple chase) (athl.)

šķērslis, barjera (šķēršļu skrējiens) (v/a)

hurdle leg (athl.)

saliektā (vēziena) kāja (v/a)

hurdle phase (art.gymn.)

uzlēciena fāze uz tiltiņa (atb. lēciens) (sp.vingr.)

hurdle race

barjerskrējiens, barjerskriešana

hurdle step (div.)
hurdle step (gymn.)

ar soli pēc palēciena uz vienas kājas atgrūdiens ar
abām (daiļl.)
palēciens uz vienas kājas (vingr.)

hurdler (athl.)

barjerskrējējs (v/a)

hurdling technique

barjerskriešanas (barjeras pārvarēšanas) tehnika

hurdling; hurdles (athl.)

šķēršļu skrējiens (v/a)

hurl

metiens; sviediens

hurling (sp.g.)

īru lauka hokejs; hurlings (sp.sp.)

hurry (to); urge (to); spur (to)

skubināt, steidzināt

husky sledging

eskimosu suņu pajūgu (kamanu) sacensības

hurdle - stretch exercise (athl.)
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hydrofoil (wat.m.sp.)

zemūdens spārns (ūd.motosp.)

hydroplane racing (wat.m.sp.)

hidroplānu sacensības; ātrlaivu ar reaktīvo dzinēju
sacensības (ūd.motosp.)
hidroterapija; ūdens dziedniecība

hydrotherapy

I
I give up! (maitta) (judo)

Padodos! (maitta) (džudo)

I.D. Card, abbrev.from indentity card

personas apliecība; identifikācijas karte

ibis – twist (synchr.swim.)

ibiss, pagrieziens (sinhr.peld.)

ibis combined spin (synchr.swim.)

ibiss, kombinēta skrūve (sinhr.peld.)

ibis continuous spin (synchr.swim.)

ibiss, nepārtraukta skrūve (sinhr.peld.)

ibis full twist (synchr.swim.)

ibiss, pilna skrūve (sinhr.peld.)

ibis spin up 180° (synchr.swim.)

ibiss, 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)

ibis spin up 360° (synchr.swim.)

ibiss, 360 skrūve augšup (sinhr.peld.)

ibis spinning 180° (synchr.swim.)

ibiss, 180 apgrieziens (sinhr.peld.)

ibis spinning 360° (synchr.swim.)
ibis twirl (synchr.swim.)

ibiss, 360 apgrieziens (sinhr.peld.)
ibiss, ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

ibis twist spin (synchr.swim.)

ibiss, pagrieziens - skrūve (sinhr.peld.)

ice blower

sniega pūtējs

ice boat; ice-yacht

ledusjahta

ice boating; ice yachting

ledus burāšana; burāšana ar ledusjahtām

ice bowling; curling

kērlings

ice box (inform)
ice climbing

hokeja (ledus) laukums ar apmalēm (sarunv.
„ledusbūris”)
ledusklinšu kāpšana

ice dancing; ice-dance (f.skat.)

dejas uz ledus (daiļsl.)

ice fishing

zemledus makšķerēšana

ice hockey player

hokejists

ice hockey stadium

hokeja stadions

ice hockey with a ball

hokejs ar bumbiņu uz ledus

ice oval (snowmob.)

sniega motociklu trase (stadions) (snieg.mot.sac.)

ice pack (Am.)

maisiņš ar ledu (kompresei)

ice practice (icehock.)

treniņš uz ledus (hok.)

ice rink

slidotava (mākslīgā ledus)

ice sailing; ice booting; ice yachting

ledus burāšana

ice screw (rockcl.)

ledus skrūve (drošības virves stiprināšanai) (kl.k.)

ice skate (to)

slidot

ice skate sailing

ledus sērfošana

ice skating

slidošanas sporta veidi (uz ledus)

ice skittles

ķegļi uz ledus
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ice sledge

ledusjahta; buru kamanas

ice sledge, skibob, bobsleigh

kamanas; bobslejs

ice speedway (bikesp.)

spīdvejs uz ledus (motosp.)

ice sport

sporta veidi uz ledus

ice surfing

sērfings uz ledus

ice swimmer

ziemas peldētājs („morţs”)

ice time (icehock.)

spēles laiks (spēlētāja) (hok.)

ice track

ledus celiņš, ledus trase

ice warriors
ice-axe; ice-pick

hokejistu bokss ( hokejistu ķiverēs un boksa
cimdos)
ledus cērte (alpīnistu)

ice-boat

ledus jahta

ice-hockey

hokejs ar ripu (uz ledus)

ice-hockey field (rink)

hokeja laukums

ice-rink

slidotava (mākslīgā ledus)

ice-run

slidkalniņš

ice-sailing

ledus burāšana (-as sports)

ice-show

ledus balets

ice-skates

slidas

ice-slick (autosp.)

atkala (uz ceļa) (autosp.)

icing (icehok.)

pārmetiens (hok.)

ICSSPE, abbrev.from International Council of
Sports Science and Physical Education

Sporta zinātnes un fiziskās izglītošanas
starptautiskā padome

ID, abbrev. from Identity Card

personas apliecība (kartīte, caurlaide)

idea of physical exercise

fiziskā vingrojuma būtība

ideal body mass (weight)

ideāls ķermeņa svars

ideal execution (performance)

ideāls (bez kļūdām) izpildījums

ideal technique

ideāla izpildījuma tehnika

identical vault (art.gymn.)

identisks (vienāds) lēciens (sp.vingr.)

ideomotor training session

ideomotorais treniņš

ideomotor(ic) method

ideomotorā metode

ideomotoric exercise

ideomotorais vingrinājums

IEP, abbrev. from Individualized Education
Program

individuāla izglītošanās programma

IF, abbrev. from Information Feedback (sp.g.)
igloo (tour.)

trenera informācija spēlētājiem (spēles laikā)
(sp.sp.)
kupolveida telts (eskimosu sniega būda) (tūr.)

illegal charge (sp.g.)

uzbrukums, pārkāpjot noteikumus (sp.sp.)

illegal dribble (sp.g.)

kļūdains (nepareizs) dribls; kļūda driblējot (sp.sp.)

illegal tackle (rugby)

neatļauts nogrūšanas (satveršanas) veids (regb.)

image, picture (gymn.)

tēls (imidţs) (vingr.)
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imagination, fancy

iztēlošanās

imbalance

nelīdzsvarotība (līdzsvara trūkums)

imitate (to) bear walk (gymn.)

imitēt lāča gaitu (pastaigu) (vingr.)

imitated pass with spike (v/b)

piespēles imitācija ar sekojošu gremdi (v/b)

imitation (simulation) equipment

imitējoša iekārta

imitation game

imitējoša spēle (rotaļa)

imitative game

iztēles rotaļa

immediate build-up (athl.)

ātrs (paātrināts) ieskrējiens (v/a)

immediate control of the training load

operatīvā treniņa slodzes kontrole

immersion (swim.)

iegremdēšanās, niriens (peld.)

immobility

nepietiekama kustību amplitūda (plašums)

immorality, immoral behaviour

amorālisms, amorāla uzvedība

impact (f/b)

sitiena pa bumbu moments (f/b)

impact (sp.g.)

grūdiens, trieciens, sadursme (sp.sp.)

impact (tramp.)

pēc lidojuma saskare ar batuta tīklu (bat.)

impact point (arch.)

trāpījuma punkts (loka š.)

impact point (t.ten.)

punkts par galda skaršanu (g.ten.)

impassible

nejūtīgs (pret sāpēm); vienaldzīgs

impede (to) a runner (athl.)

traucēt skrējēju (v/a)

impede (to) an opponent (sp.g.)

traucēt (kavēt) pretinieku (sp.sp.)

impeding (w.polo)

pretinieka bez bumbas traucēšana (ūd.polo)

impetuous, violent

nesavaldīgs, straujšs

impetus

kustīga ķermeņa inerce

impetus (impetuous) step (r.gymn.)

asais solis (m/v)

implement flight (athl.)

rīka lidojums (v/a)

implements (gymn.)

aprīkojums (rīki, inventārs) (vingr.)

impolite gesture (sp.g.)

nepieklājīgs ţests (sp.sp.)

impossible (gymn.)

neiespējams, neizpildāms (elements) (vingr.)

impression

iespaids

improve (to), upgrade (to)

uzlabot

improvement in fitness

fiziskās sagatavotības uzlabošana (pilnveidošana)

impulse

pamudinājums

impurity

visatļautība, nesodāmība

in a row

rindā

in an official capacity

oficiāls pārstāvis

in bounds (f/b)

laukuma robeţās (f/b)

in couples (pairs); by twos

pa pāriem

in lap (motorsp.)

aplis pirms iebraukšanas pitstopā (motorsp.)

in line (fenc.)

iztaisnotas ieroča rokas attālumā (fenc.)

in line with the end line (t.ten.)

galda gala līnijas turpinājums (g.ten.)

in locate (art.gymn.)

iegrieziens (sp.vingr.)

248

in locate (forward) with straight body (art.gymn.)

iegrieziens atliecoties (apļi) (sp.vingr.)

in locate forward to inverted hang and straddle
(with half turn) to dismount (art.gymn.)

atvēzienā iegrieziens un priekšvēzienā ţākļa
nolēciens ar pagriezienu par 180° (apļi) (sp.vingr.)

in locate forward with bent body (art.gymn.)

iegrieziens saliecoties (apļi) (sp.vingr.)

in locate giant (art.gymn.)

kārienā atmuguriski lielais apvēziens (sp.vingr.)

in pairs

pa pāriem

in play (sp.g.)

bumba spēlē (sp.sp.)

in shape

būt formā (vesels un fiziski pievilcīgs)

in the paint (b/b)

atrašanās soda laukumā (b/b)

In threes, number! (gymn.)

Pa trīs - skaitīt! (vingr.)

in tow; tow (to); tug (to) (sail.)

šlepēt; vilkt trosē (bur.)

in turn (curl.)

akmeņa iegriešana (kērl.)

In twos, number! (gymn.)

Uz pirmo un otro - skaitīt! (vingr.)

In! (sp.g.)
inability

Iekšā! Laukums! (bumba skārusi spēles laukumu)
(sp.sp.)
neprasme, nespēja

inaccuracy

neprecizitāte; kļūda

inaccurate pass (sp.g.)

kļūdaina piespēle; neprecīza piespēle (sp.sp.)

inactivity

bezdarbība; pasivitāte

inadequate start (athl.)

nederīgs (kļūdains) starts (v/a)

inadvertent

neuzmanīgs, nevērīgs; netīšs

inboard (row.)

iekšējais borts (air.)

inboard (sail.)

iekšpusē; jahtā iekšā (bur.)

inboard motor; inboard (wat.m.sp.)

ātrlaiva ar motoru laivas iekšpusē (ūd.motosp.)

inbound (sail.)

mājupbraucošs (par jahtu, kuģi) (bur.)

inbounds (throw-in) pass (b/b)

iemetiena piespēle (b/b)

incentive

pamudinājums; stimuls

incidental contact (b/b)

nejaušs kontakts; nesvarīgs kontakts (b/b)

incite (to); instigate (to); stir up (to); provoke (to)

provocēt (musināt, kūdīt)

incline (ski.)

nogāze; slīpums (slēp.)

incline bench press; incline chest press

spiešana guļus uz slīpa sola

incline to one side (to)

sasvērties

incline, inclination

nolieciens, noliekšanās

inclined ladder (gymn.)

slīpas kāpnes (lai rāptos) (vingr.)

incoming runner (athl.)

stafetes (kociņa) atdevējs (v/a)

incompetence

nemākulība; nespēja

incompetent

nekompetents (nelietpratīgs); nemākulīgs

incomplete combination (gymn.)

nepilnīga kombinācija (vingr.)
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incomplete defence (defense) (sp.g.)

aizsardzība nepilnā sastāvā (mazākumā) (sp.sp.)

incomplete pass (f/b)

neprecīza piespēle, kas nesasniedz adresātu (f/b)

incomplete, unfinished movement (gymn.)

nepabeigta kustība (vingr.)

incoordination

koordinācijas trūkums

incorrect

nepareizs, kļūdains, neprecīzs

incorrect attire

neatbilstošs sporta tērps (apģērbs)

incorrect body form (gymn.)

nepareizs ķermeņa stāvoklis (poza) (vingr.)

incorrect service (sp.g.)

nepareiza serve (sp.sp)

incorrect technique

nepareiza izpildījuma tehnika

increase

palielināšanās, pieaugšana

increase (to) the lead (athl.)

palielināt atrāvienu (v/a)

increase (to) the pace (athl.)

palielināt skrējiena tempu (v/a)

increase (to) the stride rate (athl.)

palielināt tempu (v/a)

increase in stamina

izturības palielināšanās (pieaugšana)

increase in strength

spēka palielināšanās (pieaugšana)

increase of flexibility

lokanības palielināšanās (pieaugšana)

increasing (reducing) the moment of inertia

inerces momenta palielināšana (samazināšana)

incurved, bent inward(s); turned in

ieliekts

in-depth jumping

lēcieni dziļumā; lēcieni no paaugstinājuma

indiaca (sp.g.)

spēle ar volānu (sp.sp.)

Indian club (r.gymn.)

vālīte (m/v)

Indian file (gymn.)

līkloču gājiens; kolonna pa vienam (vingr.)

Indian football

indiāņu futbols

indication of the shots (shoot.)

trāpījumu marķēšana (atzīmēšana) (šauš.)

indirect attack (fenc.)

netiešs (atvairošs) uzbrukums (pauk.)

indirect contact sports games

netiešā kontakta (bezkontakta) sporta spēles

indirect free kick (f/b)

netiešais brīvsitiens (f/b)

indisposition

neveselums

individual (single) start

atsevišķs (individuāls) starts

individual acrobatics (acr.)

individual all-round champion (art.gymn.)

individuālā (viena sportista) akrobātikas disciplīna
(akr.)
individuālās daudzcīņas finālsacensības (sacensības
№ 2) (sp.vingr.)
absolūtais daudzcīņas čempions (sp.vingr.)

individual and team competition

individuālās un komandu sacensības

individual apparatus champion (art.gymn.)

čempions (atsevišķā) daudzcīņas veidā (sp.vingr.)

individual approach

individuāla pieeja

individual capacity

individuālās spējas (dotības)

individual competition

individuālās sacensības

individual defence (b/b)

individuālā aizsardzība ("cilvēks-cilvēku") (sp.sp.)

individual all-around finals (art.gymn.)
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individual differences

individuālās atšķirības (īpatnības)

individual event finals (art.gymn.)
individual events (athl.)

individuālās finālsacensības atsevišķā daudzcīņas
veidā (sacensības № 3) (sp.vingr.)
individuālās sacensības (v/a)

individual exercises

individuālie vingrinājumi

individual gymnast (art.gymn.)

individuāli (individuālajā ieskaitē) startējošs
vingrotājs (sp.vingr.)

individual hygienic gymnastics

individuālā higiēniskā vingrošana

individual kind of sports

individuālais sporta veids

individual load

individuālā slodze

individual long-term plan

individuālais perspektīvais plāns

individual medley (swim.)

individuālais kombinētais peldējums (peld.)

individual play

individuālā spēle

individual pursuit (cycl.)

individuālais iedzīšanas brauciens (riteņbr.)

individual race (cycl.)

individuālais brauciens (riteņbr.)

individual road race (cycl.)

individuālās sacensības šosejā (riteņbr.)

individual scoring

individuālā ieskaite; individuāli iegūti punkti

individual show jumping (equest.)
individual skill

individuālās sacensības šķēršļu pārvarēšanā (zirgu
sp.)
individuāla prasme (spēja)

individual sports game

individuāla sporta spēle (vienspēle)

individual system of play

spēles individuālā sistēma

individual team scoring

individuālā un komandu ieskaite

individual technical tricks

individuālās tehniskās darbības

individual time

personīgais (individuālais) laiks

individual training session

individuālā treniņnodarbība

individualization of sports training

treniņa (sporta) individualizācija

indolent, lazg, slothful

slinks (laisks, kūtrs)

indoor arena

slēgta manēţa (arēna)

indoor climbing; sport climbing

klinšu kāpšana telpās

indoor competition

sacensības telpās

indoor court (ten.)

laukums (korts) telpās (ten.)

indoor field hockey; indoor hockey (hock.)

lauka hokejs telpās (zālē) (l.hok.)

indoor football

futbols telpās; futsals

indoor football (ball) (futsal)

futbola telpās bumba (futsals)

indoor game

spēle telpās (zālē)

indoor ice-rink

slidotava telpās

indoor pool

slēgtais peldbaseins (peldbaseins telpās)

indoor rowing basin

airēšanas baseins (telpās)

indoor rowing; ergorowing competition (row.)

airēšanas trenaţieris; airēšanas sacensības uz
airēšanas ergometra (air.)
motokross manēţā (smilšu aplī) (motosp.)

indoor short truck (motosp.)
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indoor stadium

apjumts stadions

indoor track (cycl.)

slēgtais (telpās) treks (riteņbr.)

indoor windsurfing

vindsērfings (vējdēļošana) telpās (75 m baseinā)

industrial gymnastics

darba vingrošana

industrial sport; industrial recreation

strādājošo sports

indy grab (snowb.)

inditvēriens (dēļa); diagonāltvēriens (snovb.)

indy racing (autosp.)

indiauto ātrumsacensības (autosp.)

indycar (autosp.)
inessential error (art.gymn.)

indiauto (speciāla ātrumauto sacensību mašīna)
(autosp.)
nebūtiska (neliela) kļūda (sp.vingr.)

inexpert

nemākulīgs, neprasmīgs; nepieredzējis

inexplicable fall down (art.gymn.)

neizskaidrojams kritiens (sp.vingr.)

infallible (sail.)

nekļūdīgs; nemaldīgs (bur.)

infant calisthenics

bērnu (pirmsskolas) vingrošana

inferior (body part)

ķermeņa lejasdaļa

infield (cycl.)

laukums treka vidū (riteņbr.)

infield (sp.g.)

iekšējais spēles lauks (laukums) (sp.sp.)

infielder (baseb.)

iekšējā laukuma spēlētājs (beisb.)

infighting (box.)

tuvcīņa (bokss)

inflatable boat

piepūšamā laiva

inflatable matress

piepūšams matracis

inflexible

nelokans (ar mazu lokanību)

inflexion

saliekšana, noliekšanās

inflict on a penalty

uzlikt sodu

influence

iedarbība

informativeness of tests

testa informatīvums

informing referee, announcer

tiesnesis informators

infraction

noteikumu pārkāpums

infraction report

noteikumu pārkāpuma rakstisks ziņojums

infringe (to), violate (to) (the rule)

pārkāpt sacensību noteikumus

infringement of the IOC rules

SOK likumu (reglamenta) pārkāpšana

infringement of the Olympic Charter

Olimpiskās Hartas (noteikumu) pārkāpšana

infringement of the rules

noteikumu pārkāpums

in-goal area (rugby)

piezemēšanas zona; ieskaites laukums (rebg.)

inguartata (fenc.)
inhalation

noliekšanās sānis (izvairoties no dūriena vai sitiena)
(pauk.)
ieelpa

inhale (to)

ievilkt elpu, izdarīt ieelpu

initial

sākuma, sākotnējs

initial application

iepriekšējais pieteikums

initial height (athl.)

sākuma augstums (v/a)

initial line-up of the team

komandas sākumsastāvs (starta sastāvs)
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initial position

sākuma stāvoklis (poza)

initial speed (velocity)

sākuma ātrums

initial velocity

sākuma (starta) ātrums

initial warming up

sākuma (agrīnā, vispārējā) iesildīšanās

initial weighing

svēršana pirms sacensībām

initiate (to)

sākt, uzsākt

initiate (to) motion

uzsākt kustību

initiation of the take-off

sagatavošanās atgrūdienam

initital load

sākuma slodze

injure

ievainot, savainot

injury (stoppage) time (f/b)

kompensācijas laiks (traumas) (f/b)

injury (stoppage) time (f/b)

spēles papildlaiks (f/b)

injury default (wrest.)

uzvara pretiniekam iegūstot traumu (cīņa)

injury time (wrest.)

pārtraukums cīņā traumas dēļ (cīņa)

injury; trauma

trauma (savainojums, ievainojums)

inland navigation (sail.)
in-line (roller) skating

iekšējā kuģniecība (kuģniecība valsts teritorijā)
(bur.)
skrituļslidošana; rollerslidošana

in-line football; rollersoccer

rollerfutbols; futbols uz skrituļslidām

inline hockey

inlainhokejs (ar vienrindskrituļslidām)

in-line skates

skrituļslidas (vienrindu skrituļu)

inline skating; rollerblading (inl.sk.)

skrituļslidošana (skrituļošana) (skrit.slid.)

inline speed skating (inl.sk.)

inlaina ātrslidošana; skrituļātrslidošana (skrit.slid.)

inline towards, tobent, tobow

noliekties

in-liner; in-line skater

skrituļslidotājs

inner (inside) stand (art.gymn.)

stāja starp kārtīm (sp.vingr.)

inner circle; inner ten (shoot.)

mērķa centrs; desmitnieks (desmit punkti) (šauš.)

inner conflict of an individual

indivīda iekšējais konflikts

inner cross-stand

stāja starp līdzteku kārtīm (šķērsām)

inner forces

iekšējie spēki

inner instep (inside of the foot) (f/b)

pēdas iekšmala (f/b)

inner lane (athl.)

iekšējais celiņš (v/a)

inner rear support on h/b (art.gymn.)

balsts atmuguriski uz a/k ar seju uz iekšu (sp.vingr.)

inner restriction (equest.)

iekšējais šķērslis (ierobeţojums) (zirgu sp.)

inner rings (shoot.)
inner side-stand (art.gymn.)

mērķa iekšējie apļi; apļi ar vērtējumu no 7 līdz 10
(melnā krāsā) (šauš.)
stāja starp līdzteku kārtīm paralēli (sp.vingr.)

inner thigh throw (uchimato) (judo)

iekšējais atvēziens (ušimata) (džudo)

inner tube; tube

kamera (riepas)

inning (baseb., crick.)

īnings; spēles periods (kārta) (beisb., krik.)

innovation in combination (gymn.)

jauninājums kombinācijā (vingr.)

in-off (bilj.)

sitambumbiņas iekrišana „kabatā” (bilj.)
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inquiry form, questionnaire

informācijas anketa (aptaujas veidlapa)

inrun (ski-jump.)

slīdēšana pa tramplīnu (tramplīnl.)

inside

iekšējs; iekšpuses; iekšpusē

inside (inner) (sp.g.)

iekšējās līnijas (centra) spēlētājs (sp.sp.)

inside change (athl.)

iekšpuses maiņa (v/a)

inside edge (f.skat.)

slidas iekšējā šķautne (mala) (daiļsl.)

inside forward; inside center (sp.g.)

iekšējās līnijas uzbrucējs (sp.sp.)

inside grasp (art.gymn.)

iekštvēriens (līdztekas) (sp.vingr.)

inside hand (row.)

roka tuvāk laivas dullim (air.)

inside kick (f/b)

spēriens pa bumbu ar pēdas iekšējo daļu (f/b)

inside lane (athl.)

skrejceliņa (skrejceļa) iekšmala (iekšējā mala) (v/a)

inside left (sp.g.)

kreisās malas uzbrucējs (sp.sp.)

inside leg (wrest.)

tuvākā kāja pretinieka ķermenim (cīņa)

inside lines (fenc.)

iekšpuses līnijas (mērķzonas) (pauk.)

inside of the track

ceļa (trases) iekšmala

inside penetration step (wrest.)

solis starp uzbrucēja kājām (cīņa)

inside play (b/b)

spēle laukuma vidū (h/b)

inside right (sp.g.)

labās malas uzbrucējs (sp.sp.)

inside screen (h/b)

iekšējais aizsegs (h/b)

inside screen (sp.g.)

iekšējais aizsegs (sp.sp.)

inside shooting (b/b)

tuvais metiens; metiens no groza apakšas (b/b)

inside split (watski.)

slēpes iekšējā mala (šķautne) (ūd.slēp.)

inside tie-up (wrest.)

pretinieka rokas satveršana no iekšpuses (cīņa)

inside water (w.polo)

ubrukuma pozīcija aizsarga priekšā (ūd.polo)

insignificant fault (gymn.)
inspection of the apparatus (art.gymn.)

nenozīmīga, mazsvarīga (izpildījuma) kļūda
(vingr.)
rīku pārbaude (apskate) (sp.vingr.)

inspection of the firearms

ieroču pārbaude

inspection of the horses (equest.)

zirgu pārbaude (zirgu sp.)

inspection of the pitch (f/b)

spēles laukuma pārbaude (inspekcija) (f/b)

inspection of the playing facilities

spēles telpu (būvju) pārbaude

inspection of the saddlery (equest.)

seglu pārbaude (zirgu sp.)

inspection of the studs (f/b)

futbolzābaku (buču) radţu pārbaude (f/b)

inspector of turns (swim.)

pagrieziena tiesnesis (inspektors) (peld.)

instability (sail.)

nestabilitāte; labilitāte (par peldlīdzekli) (bur.)

installation of HB (art.gymn.)

stieņa (augstā) uzstādīšana (sp.vingr.)

instant replay; high lights (sp.g.)

interesantāko spēles brīţu atkārtojums (TV) (sp.sp.)

instantaneous training effect

tūlītējais treniņefekts

instep

pacēlums (pēdas, zābaka)

instep shot; instep drive (f/b)

sitiens ar pēdas virspusi (f/b)

instigate (to)

izraisīt, uzsākt
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instruct (to)

instuēt, dot norādījumus

instruction

instrukcija, norādījumi (mācīšanas, trenēšanas)

instruction cycle

mācību cikls

instructional methodology

apmācības metodika

instructional methods

mācīšanas metodes

instructor (an amateur)

sabiedriskais instruktors (treneris)

instructor (sport)

instruktors (sporta)

insufficient flight (gymn.)

nepietiekams lidojums (mazas amplitūdas) (vingr.)

insufficient fluency in movement (gymn.)
insufficient height (gymn.)

nepietiekami plūstoši (nevienmērīgi) izpildīta
kustība (vingr.)
nepietiekams augstums (lidojuma, vēziena) (vingr.)

insufficient suppleness of the body

nepietiekams kustību plastiskums

insufficient take-off

nepietiekami spēcīgs atgrūdiens

insufficient tuck (acr.)

nepietiekama savilkšanās (akr.)

insuperable barriers

nepārvarami šķēršļi

insurance (art.gymn.)

aizsardzības (palīdzības) sniegšana (sp.vingr.)

insure (to) (sail.)

apdrošināt (bur.)

insurmountable difficulties

nepārvaramas grūtības

inswinger; in-swinger (crick.)
intellectual skill

sviediens ar bumbiņas rotāciju (novirzi) uz iekšpusi
(pa labi) (krik.)
intelektuāla iemaņa (prasme)

intellectual training

intelektuālā sagatavošana

intensified run

intensīvs skrējiens; paātrinājuma skrējiens

intensity of physical work

fiziskā darba intensitāte

intensity of the load

slodzes intensitāte

intensity of the training

treniņa (procesa) intensitāte

intensive training

spraigs (intensīvs) treniņš

intensivity of exercising

vingrinājuma intensitāte

intentional delay of the game

apzināta spēles vilcināšana

intentional disarrangement of a judo costume
(judo)
intentional entering the passivity zone (wrest.)

tīšām padarīt nekārtīgu savu tērpu (džudo)

intentional foot ball (sp.g.)

tīša spēle ar kāju (sp.sp.)

intentional foul

apzināts, tīšs noteikumu pārkāpums; apzināts fauls

intentional hand ball (f/b)

apzināta (tīša) spēle ar roku (f/b)

intentional kick (foot) (b/b)

tīša spēle (sitiens pa bumbu) ar kāju (b/b)

intentional leaving the mat (wrest.)

tīša (apzināta) aiziešana no paklāja (cīņa)

intentional violation

apzināts pārkāpums

intentionally

tīšām

interaction

mijiedarbība, savstarpēja iedarbība

interactive steering wheel (autosp.)

interaktīva stūre; stūre ar iebūvētu rādītāju paneli
(1.formula) (autosp.)
pārtvert (tvert) bumbu

intercept (to)

tīša (apzināta) pāreja pasivitātes zonā (cīņa)
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intercept (to) (steal, poach) the ball (sp.g.)

atņemt (pārtvert) bumbu (sp.sp.)

intercept (to) a pass

pārtvert piespēli

intercept (to) the ball

pārtvert (pārķert) bumbu

interception (s) (steals) (b/b)

pārtvertās ("nozagtās") bumbas (b/b)

interchange of positions (sp.g.)

vietu (pozīciju) maiņa (sp.sp.)

intercrosse (lacros)
interference (icehok.)

jaukto komandu (V+S) lakrosa spēle; bezkontakta
lakrosa spēle
bloķēšana (pārkāpums) (hok.)

interlacrosse (sp.g.)

lakross telpās (sp.sp.)

interlocking grip (golf)

saāķētais tvēriens (golfs)

intermediary (intermediate) circle (r.gymn.)

starpaplis (papildu aplis) (m/v)

intermediary (intermediate) swing (art.gymn.)

starpvēziens (sp.vingr.)

intermediary flight (art.gymn.)
intermediary round (sp.g.)

lidojums līdz atgrūdienam ar rokām (atb. lēciens)
(sp.vingr.)
sacensību starpposms (aplis) (sp.sp.)

intermediate exercises

sagatavotājvingrojumi

intermediate finish

starpfinišs

intermediate round

otrā sacensību kārta

intermediate routine (gymn.)

vidējas grūtības vingrojums (vingr.)

intermediate selection

starpposma atlase

intermediate shot (t.ten.)

sitiens no vidējas distances (g.ten.)

intermediate skill (gymn.)

sagatavotājvingrojums (vingr.)

intermediate sprint (athl.)

sprinta vidējā distance (200 m) (v/a)

intermediate time

starplaiks

intermediates (motorsp.)

riepas mainīgiem laika apstākļiem (motorsp.)

intermission

spēles pārtraukums (minūtes pārtraukums)

internal diameter of the circle (athl.)

apļa iekšējais diametrs (v/a)

International Amateur Athletic Federation
(IAAF)
International Amateur Swimming Federation
(IASF)

Starptautiskā Vieglatlētikas amatieru federācija
(IAAF)
Starptautiskā Amatieru peldēšanas federācija
(IASE)

International Archery Federation

Starptautiskā Loka šaušanas federācija

International Assembly of National
Confederations of Sport (IANCS)

Starptautiskā Nacionālo sporta konfederāciju
asambleja

International Association of Olympic Athletic
Unions
International Association of Physical Education
and Sports for Girls and Women (IAPESGW)

Starptautiskā Olimpiešu asociācija

International Association of Sports Press (AIPS)

Starptautiskā Sporta preses savienība

International Badminton Federation (IBF)

Starptautiskā Badmintona federācija

International Basketball Academy (IBA)

Starptautiskā Basketbola akadēmija

Starptautiskā Meiteņu un sieviešu fiziskās izglītības
sporta asociācija
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International Basketball Federation (FIBA)

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA)

International Canoe Federation (FIC)

Starptautiskā Kanoe federācija (FIC)

international code flags (sail.)

starptautiskā signāla koda karogi (bur.)

international competition

starptautiskas sacensības

International Council for Health, Physical
Education, Recreation Sport
International Council of Arbitration for Sports
(ICAS)
International Council of Physical Education and
Sport
International Council of Sport Science and
Physical Education (ICSSPE)
International Cycling Union (UCI)

Starptautiskā Veselības, fiziskās izglītības,
rekreācijas sporta padome
Starptautiskā Sporta arbitrāţas padome

International Diving Committee (FINA)

Starptautiskā Daiļlēkšanas komiteja (FINA)

international draughts/ checkers

simtlauciņu dambrete (starptautiskā dambrete)

International Equestrian Federation (FEI)

Starptautiskā Jāšanas federācija (FEI)

International Federation of Olympic Numismatics

Starptautiskā Olimpiskās numismātikas federācija

International Federation of Olympic Philately

Starptautiskā Olimpiskās filatēlijas federācija

International Federation of Sports Acrobatics
(IFSA)
International Federation of Trampoline (IFT)

Starptautiskā Akrobātikas federācija (SAF)

International Fencing Federation

Starptautiskā Paukošanas federācija

International Football Association (FIFA)

Starptautiskā Futbola asociācija (FIFA)

International Football Hall of Champions (FIFA)

Starptautiskā Futbola čempionu slavas zāle (FIFA)

international gymnastic events

starptautiskās vingrošanas sacensībās iekļautie veidi

International Gymnastic Federation (FIG)
International Handball Federation (IHF)

Starptautiskā Vingrošanas federācija (SVF)
(sarunv.FIŢ)
Starptautiskā Handbola federācija (IHF)

international judge

starptautiskās kategorijas tiesnesis

International Judges’ Committee

Starptautiskā Tiesnešu komiteja

international kind (event) of sports

starptautisks sporta veids

international match

starptautiskas sacensības (mačs)

International Modern Pentathlon Union

Starptautiskā Modernās pieccīņas savienība

International Olympic Academy (IOA)

Starptautiskā Olimpiskā akadēmija (SOA)

International Olympic Committee (IOC)

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK)

International Olympic Sports Federations

Starptautiskā Olimpisko sporta veidu federācijas

international Olympic sports system

olimpiskā sporta starptautiskā sistēma

International Physical Education Federation

Starptautiskā Fiziskās izglītības (audzināšanas)
federācija

international referee

starptautiskās kategorijas tiesnesis

Starptautiskā Fiziskās izglītības (audzināšanas) un
sporta padome
Starptautiskā Sporta zinātnes un fiziskās izglītības
padome
Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība (UCI)

Starptautiskā Lēcienu uz batuta federācija (SBF)
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International School Sport Federation (ISF)

Starptautiskā Skolas sporta federācija (SSF)

International Shooting Union

Starptautiskā Šaušanas savienība

International Society of Sports Psychologists

Starptautiskā Sporta psihologu asociācija (biedrība)

international sports federation

sporta veida starptautiskā federācija

International Table Tennis Federation (ITTF)

Starptautiskā Galda tenisa federācija

International Technical Official
International Tennis Federation (ITF)

starptautiskais tehniskās komisijas pārstāvis
(darbinieks)
Starptautiskā Tenisa federācija (ITF)

international tourism

starptautiskais tūrisms

international transfer certificate

starptautiskais spēlētāju pārvešanas sertifikāts

International University Sports Federation; FISU
(abbrev. from French)

Starptautiskā Studentu sporta federācija; FISU
(abrev. no franču valodas)

International Volleyball Federation (IVBF)

Starptautiskā Volejbola federācija (IVBF)

International Yacht Racing Union (IYRU)

Starptautiskā Burāšanas sporta savienība

International Young Men Christian Association
(YMCA)
internationally certified judge

Starptautiskā Kristīgās jaunatnes savienība (IMCA)

inter-passing (sp.g.)

savstarpēja saspēlēšanās (piespēlēšana) (sp.sp.)

interpersonal intellect

starppersonu (sociālais) intelekts

interpret game rules

traktēt (izskaidrot) spēles noteikumus

interpretation of the compulsory exercise
(art.gymn.)
interpretation of the rules

obligātā vingrojuma prasību skaidrojums (sp.vingr.)

interrupt (to) the execution (gymn.)

pārtraukt vingrojuma izpildi, apstāties (vingr.)

interruption of the game

spēles pārtraukums (pārtraukšana)

interruption; stop (sp.g.)

pārtraukums; pauze (sp.sp.)

inter-season

starpsezona

interstate competitions (Am.)

starpštatu sacensības (amer.)

interstate contest, national match

valsts izlašu mačs

intertown competitions

starppilsētu sacensības (mačs)

interval

intervāls, starplaiks

interval (military) (gymn.)

atstarpe (ierindas māc.) (vingr.)

interval between periods

spēles pārtraukums (starp periodiem)

interval between sets

pārtraukums (starp setiem)

interval of complete rest

pilnīgas atpūtas intervāls

interval of shortened rest

saīsināts atpūtas intervāls

interval running

intervāla skrējiens

interval starts

laika intervals starp startiem

interval time (bobsl.)

trases posma laiks (bobsl.)

starptautiskās kategorijas tiesnesis

sacensību noteikumu skaidrojums (interpretēšana)
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interval training

intervālais treniņš

introductory mesocycle

ievirzošais mezocikls

introductory microcycle

ievirzošais mikrocikls

introductory part of a training session

treniņa (stundas) ievada daļa

introductory physical education lesson

sporta (fiziskās kultūras) ievadstunda

invalid goal (sp.g.)

neieskaitīti vārti (sp.sp.)

invalid hit (fenc.)

nederīgs (neieskaitīts) dūriens (pauk.)

invalid shot

invalid trial (athl.)

nederīgs (neieskaitīts) šāviens; šāviens garām
mērķim ("nulle")
invalīdu sports; sports cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
neieskaitīts mēģinājums (v/a)

invasion of the pitch (sp.g.)

skatītāju izskriešana uz laukuma (sp.sp.)

inverse dives (div.)

lēcieni no atmuguriskās stājas (daiļl.)

invert (art.gymn.)

kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

inverted

apgriezts, apgāzts, ar galvu uz leju

inverted cross (crucifix) (art.gymn.)

balsts rokas sānis (krusts) ar galvu uz leju (apļi)
(sp.vingr.)
stāja uz izvērstām rokām; sarunv.japāņu stāja uz
rokām (sp.vingr.)
balsts rokas sānis ar galvu uz leju (apļi) (sp.vingr.)

invalid sport; handicap sport

inverted cross handstand (art.gymn.)
inverted front hang with arms extended
(art.gymn.)
inverted front hang, inverted hang (art.gymn.)

nokāriens (kāriens ar galvu uz leju) (sp.vingr.)

inverted piked hang (art.gymn.)

lielais apvēziens kārienā atmuguriski (stienis)
(sp.vingr.)
pārsvēriens kārienā (sp.vingr.)

inverted position (gymn.)

stāvoklis (poza) ar galvu uz leju (vingr.)

inverted rubber (t.ten.)

gumija ar atsitiena virsmu pielīmēta otrādi (g.ten.)

inverted shoulder stand (gymn.)

stāja uz skausta; sarunv. svecīte (vingr.)

invitation

ielūgums (uzaicinājums)

inward (div.)

lēcieni no atmuguriskās stājas (daiļl.)

inward 1½ somersault 1 twist (div.)

no atmuguriskās stājas 1½ salto uz priekšu ar 1
pirueti (daiļl.)
no atmuguriskās stājas 1½ salto uz priekšu
saliecoties (daiļl.)
no atmuguriskās stājas 1½ salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
no atmuguriskās stājas 3½ salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)
lēciens no atmuguriskās stājas

inverted giant circle (art.gymn.)

inward 1½ somersault pike (div.)
inward 1½ somersault tuck (div.)
inward 3½ somersault tuck (div.)
inward dive
inward dives (div.)

lēcieni no atmuguriskās stājas ar griešanos (salto)
uz priekšu (daiļl.)

inward double somersault pike (div.)

no atmuguriskās stājas divkāršais salto uz priekšu
saliecoties (daiļl.)
no atmuguriskās stājas divkāršais salto uz priekšu
savelkoties (daiļl.)

inward double somersault tuck (div.)
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inward somersault ½ twist pike (div.)

no atmuguriskās stājas salto uz priekšu saliecoties
ar ½ pirueti (daiļl.)

inward somersault ½ twist tuck (div.)

inward spin (div.)

no atmuguriskās stājas salto uz priekšu savelkoties
ar ½ pirueti (daiļl.)
no atmuguriskās stājas salto uz priekšu ar 1 pirueti
(daiļl.)
no atmuguriskās stājas salto uz priekšu saliecoties
(daiļl.)
no atmuguriskās stājas salto uz priekšu savelkoties
(daiļl.)
no atmuguriskās stājas salto uz priekšu (daiļl.)

inwards circle (gymn.)

nostādījums aplī (ar seju uz iekšpusi) (vingr.)

inwards circle of the arms (gymn.)

aplis ar rokām uz iekšu (vingr.)

inwards turn (art.gymn.)
IOC Centennial coin programme

pagrieziens ar seju pret rīku (uz iekšu) (nolēcienā)
(sp.vingr.)
SOK Simtgades Monētas programma

IOCs legal status (Charter)

SOK juridiskais statuss (Harta)

ippon (martial arts)

ippon (tīra uzvara)

ipsative

pašvērtējums (salīdzinot ar iepriekšējo)

Irish football (sp.g.)

īru futbols (sp.sp.)

Irish triple jump (athl.)

trīssoļlēkšanas veids: 3 lēcieni tālumā ar vienu un to
pašu kāju (v/a)

IRL, abbrev.from Indy Racing League

Indi automobiļu sacensības līga (saīs. no IRL)

iron arm (acr.)

iron club; iron (golf)

akrobātikas piramīda uz apakšējā augšstilbiem
balstā atmuguriski, atbalstoties uz vienas rokas
(akr.)
dzelzs nūja (dzelzis) (golfs)

iron cross (art.gymn.)

balsts rokas sānis, krusts (sp.vingr.)

iron man

spēkavīrs

iron man competition

spēkavīru sacensības

irrational behaviour

muļķīga izturēšanās

irregular rhythm (exercise)

nevienmērīgs vingrojuma izpildes ritms

irreplaceable

neaizstājams

irrepressible

neatturams

irresistible

neatvairāms, neapstrīdams

ISO, abbrev. from independent sampling officer

neatkarīgs dopingparaugu savākšanas darbinieks

isokinetic training

izokinētisks treniņš

isometric exercises

izometriskie vingrinājumi

isometric stretching

statiskā stiepšana

isotonic exercise

izotonisks vingrinājums

isotonic method

izotoniskā metode

isotonic muscle contraction

izotoniskā muskuļa saraušanās

itinerary (cycl.)

maršruts (riteņbr.)

inward somersault 1 twist (div.)
inward somersault pike (div.)
inward somersault tuck (div.)
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ceļojuma piezīmes; ceļvedis (grāmata) (tūr.)

itinerary (tour.)

J
jab (box.)

dunka; grūdiens (bokss)

jack

kuģa karogs

jack (sp.g.)

kalps (kāršu spēlē); dţeks (bumbiņu spēlēs) (sp.sp.)

jack high (boules)

mērķbumbiņa (bouls)

jack yard; club (sail.)

kājrāja (bur.)

jack-knife dive to front drop (tramp.)

lēciens saliecoties un atliecoties, pārejot atbalstā uz
vēdera (bat.)
sēdē noliekšanās uz priekšu, aptverot kājas

jack-knife pike
Jaeger salto (art.gymn.)

atvēzienā salto uz priekšu, izvēršot kājas, un pāreja
kārienā; sarunv. Jāegra salto (sp.vingr.)

Jai Alai (pelota)

basku pelota (diviem vai četriem spēlētājiem)
(pelota)
apakštvērienā priekšvēzienā uzvēziens (sitienveida)
stājā uz rokām (stienis) (amer.) (sp.vingr.)

jam (art.gymn.)
jam (sp.g.)

sablīvējums (spēlētāju) (sp.sp.)

jam (to) (b/b)

triekt bumbu (no augšas) grozā (b/b)

jam (to) the rudder (sail.)

noķīlēt stūri (nostiprināt stūri ar ķīļiem) (bur.)

jam serve (racq.b.)

serve pretinieka ķermenī (pēc atsitiena no sienas
(raketb.)
garas peldbikses (sērfotājiem) (sērf.)

jams (surf.)

Japanese checkers

no kāriena guļus ar seju uz leju uz z/k tvēriens uz
a/k, atvēzienā salto uz priekšu, pārejot kārienā uz
a/k pārsvērienā, kājas ārpus rokām; sarunv. Janzas
salto (sp.vingr.)
japāņu dambrete (go)

Japanese grip (t.ten.)

japāņu satvēriens (raketes) (g.ten.)

Japanese handstand (art.gymn.)

stāja uz izvērstām rokām; japāņu stāja uz rokām
(sp.vingr.)
japāņu lēciens stājā uz rokām (ar pagriezienu par
90°) (sp.vingr.)
japāņu pārvēliens; pārvēliens uz krūtīm

Janz roll (salto) (art.gymn.)

Japanese jump to still handstand (art.gymn.)
Japanese roll
Japanese salto (art.gymn.)

no balsta uz augšdelmiem atvēzienā uzrāviens un
salto uz priekšu balstā (sp.vingr.)

Japanese school of execution (art.gymn.)
Japanese serve; floating-serve (v/b)

japāņu vingrošanas skola (vingrojumu izpildes
maniere) (sp.vingr.)
japāņu (planējošā) serve (v/b)

jar (arch.)

vibrācija (loka š.)

jaunt

izpriecas brauciens

javelin

šķēps

javelin shaft (binding)

šķēpa satvēriena vieta (aptinums)

javelin thrower

šķēpa metējs; šķēpmetējs

261

javelin throwing (throw)

šķēpa mešana

javelin throwing facility

šķēpa mešanas sektors

jeer

ņirdzīga piezīme; dzēlība

jeer (sail.)

trice (bur.)

jeer (to), mock (to), gibe (to)

nerrot, izsmiet, ņirgāties

jerk

grūdiens, rāviens, strauja kustība

jerk (to) the bar (weightl.)

grūst stieni (svarc.)

jerk (to), pull (to), tug (to)

paraut (aiz rokas)

jerk uprise (upstart) (art.gymn.)

uzrāviens (sp.vingr.)

jersey (sp.g.)

spēlētāja krekls (adīts apģērbs) (sp.sp.)

jetboat

laiva (kuģis) ar ūdensmetēja dzinēju

jetsprinting (motosp.)

motorlaivu (ar reaktīvo dzinēju) sprints (motosp.)

jetty (sail.)

mols; aizsargdambis; piestātne (bur.)

jib (to); run (to) out (equest.)
jib halyard (sail.)

mīdīties; kāpties atpakaļ; ietiepties (par zirgu)
(zirgu sp.)
klīverfalle (bur.)

jib sheet (sail.)

klīveršote (bur.)

jib; foresail (sail.)

klīvers (bur.)

jibbing; gybing (windsurf.)

apgriešanās; apgrieziens (vindsērf.)

jiggle

šūpošanās; līgošanās

jiu-jitsu (jitsu); ju jutsu (mart.arts.)

dţiudţitss (austr.c.)

jo (mart.arts.)

cīņas nūja (austr.c.)

jock, abbrev. from jockey; jockey

ţokejs

jockey kit (equest.)

ţokeja ietērps (zirgu sp.)

jockeying

jāšanas sacensības

jockeying (f/b)

bloķēšana (apmānīšana) (f/b)

jockstrap

suspensorijs (sportista)

jodhpurs (equest.)

jātnieka bikses; galifē bikses (zirgu sp.)

jog (sp.g.)

dunka; grūdiens (sp.sp.)

jog (to) (athl.)

lēni skriet (v/a)

jog; jogtrot (equest.)

lēni rikši (zirgu sp.)

jogger

lēnskrējējs (veselības skrējējs)

jogging
jogging track (tour.)

dţogings; lēns, atbrīvots skrējiens; veselības
skrējiens
skriešanas celiņš (viesnīcu teritorijā) (tūr.)

joggle (to)

pagrūst; piegrūst

jogtrot (athl.)

iesildīties lēni skrienot (v/a)

join (to) the left leg in front (art.gymn.)
join (to) the leg (gymn.)

savienot kājas, pieliekot kreiso kāju uz priekšā
(sp.vingr.)
pielikt kāju (vingr.)

join; joining part (in an exercise) (art.gymn.)

elementu savienojums (vingrojumā) (sp.vingr.)

joined legs (gymn.)

kājas kopā (savienotas) (vingr.)
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joker (sp.g.)

veiksmīga spēlētāja maiņa (sp.sp.)

jolt

grūdiens

jostle (sp.g.)

grūstīšanās (sp.sp.)

jostle (to) (sp.g.)

grūstīt, grūstīties (sp.sp.)

jostling (fenc.)

sadursme (saskriešanās) (pauk.)

journey

ceļojums; brauciens

joy

prieks

joyful, joyous

līksms, priecīgs

joyfulness

līksme, prieks

joyless

bēdīgs, bezprieka

judge

sacensību tiesnesis; punktu skaitītājs

judge at the finish (athl.)

finiša tiesnesis (v/a)

judge at the start (athl.)

starta tiesnesis; starteris (v/a)

judge for difficulties (art.gymn.)
judge for jumping events (athl.)

vingrojuma grūtības novērtēšanas tiesnesis
(sp.vingr.)
tiesnesis lēkšanas veidos, lēkšanas tiesnesis (v/a)

judge for throwing events (athl.)

tiesnesis mešanas veidos, mešanas tiesnesis (v/a)

judge for walking events (athl.)

sporta soļošanas tiesnesis (v/a)

judge of the course (swim.)

distances tiesnesis (peld.)

judge of the stroke (swim.)

tehnikas tiesnesis (peld.)

judge’s uniform

tieneša formas tērps

judge-aligner (row.)

tiesnesis laivu nolīdzinātājs (startā) (air.)

judgement; judges’ decision

tiesneša vērtējums; tiesneša spriedums (lēmums)

judges’ board

tiesnešu kolēģija

judges’ box (equest.)

tiesnešu paaugstinājums (tribīne) (zirgu sp.)

judges’ consultation (gymn.)

tiesnešu apspriešanās (vingr.)

judges’ course

tiesnešu seminārs

judging

tiesāšana

judging (referee’s) error

tiesāšanas kļūda; tiesneša kļūda

judging card

tiesāšanas protokols

judging note (gymn.)

tiesneša (vērtējuma) kartīte (vingr.)

judging of the compulsory exercises

obligāto vingrojumu tiesāšana

judging of the optional (voluntary) exercises
(gymn.)
judging panel

izvēles vingrojumu tiesāšana (vingr.)

judo

dţudo

judo contestant; judoka; judoist

dţudists (dţudoka)

judogi (judo outfit; judo costume)

dţudo tērps (dţudogi)

judo-jacket (kimono)

dţudo jaka (kimono)

judo-mat (tatami)

tatami; dţudo paklājs

juggle (to)

rādīt trikus; ţonglēt

tiesnešu kolēģija
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juggle (to) a ball

ţonglēt bumbu

juggler

ţonglieris; burvju mākslinieks

juggling

ţonglēšana

juji-gatame (judo)

rokas satvēriens (džudo)

ju-jutsu, ju-jitsu (mart.art.)

dţiudţitss (austr.c.)

jukende

jukendo; kendo (austrumu cīņa; japāņu paukošanās)

jump (art.gymn.)

lēciens; palēciens, uzlēciens (uz rīka) (sp.vingr.)

jump (athl.)

lēciens (augstumā, tālumā, ar kārti, trīssolī) (v/a)

jump (centre) circle (b/b)

centra aplis (b/b)

jump (dump) pass

piespēle lēcienā (palēcienā)

jump (equest.)

barjera, šķērslis (zirgu sp.)

jump (leap) aside

atlēkt sāņus

jump (spring) back

atlēkt atpakaļ

jump (tie up) ball (b/b)

strīda bumba (strīdbumba) (b/b)

jump (to)

lēkt

jump (to) at an opponent (h/b)

uzlēkt pretiniekam (h/b)

jump (to) off (apparatus) (art.gymn.)

nolēkt (no rīka) (sp.vingr.)

jump (to) off (art.gymn.)

nolēkt (sp.vingr.)

jump about

lēkāt aiz prieka

jump as far as

aizlēkt līdz

jump backward through momentary handstand
to straddled L support (art.gymn.)
jump backward to neck stand and kip to stand
(acr.)
jump backward to neck stand and kip upward
push-off and half turn through momentary
handstand to front leaning support (acr.)

lēciens (pārmetiens) atpakaļ stājā uz rokām un
pāreja priekštures balstā, kājas ārpus rokām
(sp.vingr.)
lēciens (kritiens) atpakaļ pārsvērienā uz skausta un
atslēga stājā (akr.)
lēciens (kritiens) atpakaļ pārsvērienā uz skausta un
atslēga ar pagriezienu stājā uz rokām un sekojošu
pāreju balstā guļus (akr.)

jump backward with half turn and pike (tuck)
front somersault (acr.)
jump backward with half turn through
momentary handstand to roll forward (acr.)

lēciens atpakaļ ar pagriezienu par 180° un salto uz
priekšu saliecoties (savelkoties) (akr.)
lēciens atpakaļ ar pagriezienu par 180° stājā uz
rokām un kūlenis uz priekšu (akr.)

jump backward with half turn to still handstand
(acr.)
jump ball (sp.g.)

lēciens atpakaļ ar pagriezienu par 180° stājā uz
rokām (akr.)
strīda bumbas (strīdbumbas) izspēle (sp.sp.)

jump combination (f. skat.)

lēcienu kaskāde (daiļsl.)

jump down

nolēkt

jump down (acr.)

nolēciens, nogājiens (pāru, grupu akrobātika) (akr.)

jump down (gymn.)

lēciens dziļumā (vingr.)

jump hook (b/b)

lēcienā āķa metiens (b/b)

jump in (acr.)

palēciens (uz vienas kājas) (akr.)

264

jump in arch position

lēciens atliecoties

jump in figure skating

lēciens daiļslidošanā

jump in place

lēciens (uz augšu) uz vietas

jump in water (w.polo)

ielēkt ūdenī (ūd.polo)

jump into a double leg circle (art.gymn.)

jump jockey (equest.)

ar palēcienu aplis ar abām kājām (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
ar lēcienu kāriens priekšturē un atslēga balstā
(sp.vingr.)
no kāriena stāvus līdzteku galā ar palēcienu
pārmetot izvērstas kājas, balsts priekšturē
(sp.vingr.)
zirgu lēkšanas apmācības instruktors (zirgu sp.)

jump measuring (athl.)

lēciena mērīšana (v/a)

jump off both legs

lēciens, atgrūţoties ar abām kājām

jump off one foot

lēciens, atgrūţoties ar vienu kāju

jump off; tip-off (b/b)

sākuma metiens (strīda bumbas izspēle) (b/b)

jump on (equest.)

uzlēkt zirgā (zirgu sp.)

jump on the trampoline

lēciens uz batuta

jump over rope (gymn.)

lēcieni, apļojot auklu (lēcieni pār auklu) (vingr.)

jump ramp (watski.)

tramplīns (ūd.slēp.)

jump reception

bumbas saņemšana (tveršana) lēcienā

jump rоре; skipping rope (r.gymn.)

aukla, lecamaukla (m/v)

jump serve

gremdserve

jump set

piespēle lēcienā

jump shot (b/b)

metiens lēcienā (b/b)

jump shot over a defender (h/b)

metiens pāri aizsargam lēcienā (h/b)

jump skies (ski., watski)

slēpes tramplīnlēkšanai; lēkšanas slēpes (slēp.,
ūd.slēp.)
gremde (sitiens) lēcienā (ten.)

jump into a drop-kip (art.gymn.)
jump into a straddle cut to L-support (art.gymn.)

jump smash (ten.)

jump stop (b/b)

tupus lēciens pār z/k, pārtverot rokas uz a/k, un
vēziens uz priekšu ar pagriezienu par 180°
(sp.vingr.)
apstāšanās ar palēcienu (b/b)

jump technique

lēkšanas tehnika

jump to free hip circle on LB (art.gymn.)

uzlēciens uz z/k un brīvais apvēziens (atlaiţot
rokas) uz priekšu (sp.vingr.)
lēciens stājā uz rokām (sp.vingr.)

jump squat over LB to catch HB, immediate
underswing half turn (art.gymn.)

jump to handstand (art.gymn.)
jump to straight-arm support, jump to (into)
support (art.gymn.)

uzlēciens balstā (ar taisnām rokām) (sp.vingr.)

jump travel (art.gymn.)

pāreja ar lēcienu (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

jump up

lēciens uz augšu

jump with full turn (gymn.)

lēciens ar pagriezienu par 360° (vingr.)

jump with full twist to free hip circle forward on
LB to clear front support (art.gymn.)

ar pagriezienu par 360° lēciens balstā uz z/k un
brīvais apvēziens uz priekšu un atvēziens balstā
(sp.vingr.)
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jump with full twist to long hang on HB
(art.gymn.)
jump with half turn (art.gymn.)

uzlēciens ar pagriezienu par 360° kārienā uz a/k
(sp.vingr.)
lēciens ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.)

jump with ring of one leg (r.gymn.)

apļa lēciens ar vienu kāju (m/v)

jump without amplitude (art.gymn.)
jumper

lēciens bez amplitūdas (ar nepietiekamu amplitūdu)
(sp.vingr.)
lēcējs

jumping

palēcieni, lēcieni; lēkšana

jumping (landing) pit (athl.)

lēkšanas bedre (tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā) (v/a)

jumping (running) (athl.)

lēciens ar ieskrējienu (v/a)

jumping (standing)

lēciens no vietas

jumping circle (b/b)

centra aplis (b/b)

jumping equipment (athl.)

lēkšanas iekārta (v/a)

jumping events (athl.)

vieglatlētikas lēkšanas veidi (v/a)

jumping events (equest.)
jumping facility (athl.)

konkūra (šķēršļu pārvarēšanas) sacensības (zirgu
sp.)
lēkšanas sektors (v/a)

jumping fitness

lecamība

jumping force

lecamība; lēcienspēks

jumping in the goal area (h/b)

ielēkšana vārtu laukumā (h/b)

jumping jack (h/b)

vārtsarga lēciens izvēršot rokas un kājas (h/b)

jumping pit (athl.)

lēkšanas bedre (v/a)

jumping pole (athl.)

lēkšanas kārts (v/a)

jumping post (athl.)

augstlēkšanas statīvs (v/a)

jumping saddle (equest.)

lēkšanas (šķēršļu pārvarēšanas) segli (zirgu sp.)

jumping ski

tramplīnlēkšanas slēpes

jumping step (gymn.)

soļa lēciens (vingr.)

jumping table (art.gymn.)

vingrošanas galds (atbalsta lēcieniem) (sp.vingr.)

jumping technique (motosp.)

lēkšanas (lēcienu) tehnika (motosp.)

jumping the slide (row.)

soliņa izlēkšana no sliedes (air.)

jumping-board (athl.)

atspēriena dēlītis (v/a)

jumping-rope (Am.), skipping rope

lecamaukla (amer.)

jump-off (equest.)

papildus lēcienu sērija (zirgu sp.)

jumps on water skis

lēkšana ar ūdensslēpēm

jump-suit

izpletņlēcēja tērps; kombinezons

jungle (golf)

dţungļi (aizaudzis rafs) (golfs)

jungle gym

nestandarta vingrošanas ierīces; rāpšanās sienas

junior

juniors

junior (assistant) referee

jaunais tiesnesis; tiesneša asistents

junk rubber (t.ten.)

rakets virsmas gumija ar gariem izciļņiem (g.ten.)

jury

ţūrija (tiesnešu kolēģija)

jury mast (sail.)

pagaidu masts (bur.)
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jury of appeal

apelācijas komisija; apelācijas ţūrija

jury rigging (sail.)

pagaidu takelāţa (bur.)

jury’s car (cycl.)

tiesnešu auto (riteņbr.)

just

taisnīgs (par tiesnesi), pamatots (lēmums)

justify one’s action

paskaidrot savu rīcību

juvenescence

jaunība

juvenile

jauneklis; pusaudzis

K

k. o., abbrev.from knockout (box.)

K atzīme (zemskares zonas tālākā robeţlīnija);
piezemēšanās sarkanā līnija (tramplīnl.)
līdzsvars uz vienas kājas, otra sānis uz augšu un ar
roku satverot bezatbalsta kājas pēdu (akr.)
nokauts (saīs. k.o.) (bokss)

K-1 (kayak)

vienvietīgā smailīte (laiva K-1)

K-2 (kayak)

divvietīgā smailīte (laiva K-2)

kabaddi (sp.g.)

kabadi (Dienvidāzijā) (sp.sp.)

kaboom (tramp.)

lēciens atbalstā uz muguras un ¾ salto atpakaļ stājā
uz kājām (bat.)

kachikoshi (sumo)
kaiten-nage (aikido)

cīkstoņa rekords (vairāk uzvaru nekā zaudējumu)
(sumo)
metiens ar rotāciju (aikido)

kamae (mart.arts)

cīņas stāja (poza) (austr.c.)

karate (mart.arts)

karatē (austr.c.)

karate-chop (mart.arts)

karatē sitiens (ar delnas malu) (austr.c.)

karateka (mart.arts)

karatists (austr.c.)

karombolina (bilj.)

dzeltenā bumbiņa (bilj.)

kart

karts; gokarts (mazlitrāţas sacensību automašīna)

karting; go-karting; go-karts

kartings

Kasamatsu (vault) (art.gymn.)

pārmetiens sānis un salto ar pagriezienu par 270°;
sarunv. Kasamacu atbalsta lēciens (sp.vingr.)
kata (cīņas paņēmienu izpildes veidi) (austr.c.)

K point (lower control point) (ski-jump)
K scale (acr.)

kata (mart.arts)

kayak (row.)

satvēriens (ar vienu roku) pie plaukstas locītavas
(aikido)
smailīte (kajaks) (air.)

kayak four (K-4)

četrvietīgā smailīte (laiva); smailīte četrinieks (K-4)

kayak paddler (rower)

smaiļotājs

kayak pair (K-2)

divvietīgā smailīte (laiva); smailīte divnieks (K-2)

kayak single (K-1)

vienvietīga smailīte (laiva) (K-1)

kayaking

smaiļošana

kedge anchor; warp anchor (sail.)

stopenkurs (lielākais palīgenkurs) (bur.)

keel (to) (sail.)

apgāzties (ar ķīli uz augšu) (bur.)

kata-tori (aikido)
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keel boat (sail.)

ķīļlaiva (bur.)

keel rudder (row.)

ķīļveida (spurveida) stūre (air.)

keen ice (curl.)

ātrs (labas slīdamības) ledus (kērl.)

keep (to) a clean sheet (sp.g.)

spēlēt bez zaudējuma ("turēt sausu lapu") (sp.sp.)

keep (to) apace (athl.)

ieturēt tempu (v/a)

keep (to) balance

saglabāt līdzsvaru

keep net (angl.sp.)

zivju uzglabāšanas (ūdenī) tīkliņš (makšķ.)

Keep the trunk upright!

Iztaisnoties!

keepaway (freezing) game (sp.g.)

bumbas "iesaldēšana" (sp.sp.)

keeper, abbrev. from goalkeeper (sp.g.)

vārtsargs (sp.sp.)

keep-fit

ķermeņa uzturēšana labā kondīcijā

keepie-uppie (sp.g.)
keeping the ball (up) in the air (f/b)

bumbas ţonglēšana ar daţādām ķermeņa daļām
(sp.sp.)
bumbas turēšana gaisā (spēle pa gaisu) (f/b)

keeping the ball on the ground (low) (f/b)

spēle pa zemi (f/b)

kegler (bowler) (bowl.)

boulinga spēlētājs (boul.)

keikogi (kendo)

jaka (kendo)

keikoku (judo)

sods par rupjību (džudo)

keirin (keiren) (cycl.)

aizmotora braukšana; kērings (riteņbr.)

kempo (mart.arts)

kendoka (mart.arts)

kempo (karatē un ķīniešu dūru cīņas apvienojums
(austr.c.)
kendo (paukošanās ar koka zobenu vai bambusa
kārti) (austr.c.)
kendo sportists (austr.c.)

kenjutsu (mart.arts)

kendţutsu (japāņu cīņa ar zobenu) (austr.c.)

kennel (dog.rac.)

sacīkšu suņu īpašnieks (suņu skr.)

kentledge (sail.)

pastāvīgais balasts (bur.)

kentsui (karate)

sitiens ar dūri (karatē)

keosuke; kiotsuke (mart.arts)

Uzmanību! (komanda) (austr.c.)

kerb (of the track)

skrejceļa apmale, mala

kermesse (cycl.)

kritērija brauciena aplis (pilsētas centrā) (riteņbr.)

kesho mawashi (sumo)

ceremoniālais priekšauts (cīkstoņa) (sumo)

ketaguri (sumo)

pretinieka kāju atgrūšana (sumo)

kettlebell (kettle bell) sport

svarbumbu celšanas sports

keyhole (pivot area) defence (b/b)

aizsardzība soda laukumā (b/b)

keyhole tipping (shoot.)

ovāla trāpījuma vieta (šauš.)

keyling (Am.)

boulings, ķegļu spēle

Khmer boxing
kick (athl.)

Kambodţas kikbokss (atļauti sitieni ar ceļiem un
elkoņiem)
strauji palielināt ātrumu (spurts) (v/a)

kick (cycl.)

strauja finišēšana (lai apsteigtu sāncenšus) (riteņbr.)

kick (shoot.)

ieroča atsitiens (šauš.)

kick (swim.)

sitiens (īriens) ar kāju (peld.)

kendo (mart.arts)
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kick (to) (equest.)

spert (zirgu sp.)

kick (to) (sp.g.)

sist, spert; palēkties, atlēkt (par bumbu) (sp.sp.)

kick (to) kill (tramp.)

pārtraukt (apturēt, dzēst) atlēcienu (bat.)

kick (to) the ball accurately (f/b)

precīzi sist pa bumbu (f/b)

kick (to) the ball out (to) (sp.g.)

izsist bumbu ar kāju (sp.sp.)

kick (to) with the toe (f/b)

sist ar futbolzābaka (buča) purngalu (f/b)

kick from the penalty mark (f/b)

sitiens no 11m atzīmes (f/b)

kick jump (gymn.)

piesitiena lēciens (vingr.)

kick one half turn (gymn.)

vēzējot kāju, pagrieziens par 180° (vingr.)

kick out (acr.)
kick save (icehok.)

strauja iztaisnošanās (pēc savilkšanās stāvokļa)
bezatbalsta fāzē (salto) (akr.)
vārtsarga ripas atsišana ar kāju (slidu) (hok.)

kick serve (ten.)

iegriezta serve (ten.)

kick shot (bilj.)
kick to head (karate)

sitiens (pa mērķbumbiņu) pēc atsitiena no apmales
(bilj.)
sitiens pa galvu ar kāju (spēriens galvā) (karatē)

kick turn (ski.)

pagrieziens pārcilājot slēpes (slēp.)

kick up to handstand (gymn.)
kick volleyball; sepak takrow (sp.g.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu stāja uz
rokām (vingr.)
kājvolejbols (sepakbols) (sp.sp.)

kick wax (ski.)

saķeres slēpju smēre (ziede) (slēp.)

kick with run up (f/b)

sitiens no taisna ieskrējiena (f/b)

kick with the heel (back heeler) (f/b)

sitiens ar papēdi (f/b)

kick with the instep (f/b)

sitiens ar pēdas virspusi (f/b)

kick with the knee (opponent) (f/b)

sitiens pretiniekam ar celi (f/b)

kick(ing)

sitiens; spēriens

kickabout (sp.g.)

futbols bez noteikumiem (sp.sp.)

kick-board; scater scooter; hally top

skūteris; stumjamdēlis; stumjamritenis

kick-boxing

kikbokss

kicked ball (b/b)

bumbas skaršana (sitiens) ar kāju (b/b)

kicker (equest.)

spārdīgs zirgs (zirgu sp.)

kicker (f/b)

spēlētājs, kurš iesper pretiniekam (f/b)

kick-in (Futsal)
kicking (f/b)

ar kājas sitienu bumbas ievadīšana spēlē pēc sānu
auta (futbols telpās)
speršana (pretiniekam) (f/b)

kicking (shot) on the turn (f/b)

sitiens ar pagriezienu (pagriezienā) (f/b)

kicking board (kickboard) (swim.)

peldēšanas dēlītis (pelddēlītis) (peld.)

kicking the ball (b/b)

spēriens pa bumbu (b/b)

kick-nose (skateb.)

dēļa priekšgals (skeitb.)

kick-off (athl.)

atsperties (v/a)

kick-off (f/b)

spēles sākumsitiens (spēles uzsākšana) (f/b)

kick-off ball (f/b)

spēles sākumsitiens (bumba) (f/b)

kicks

apavi (amer.sl.)
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kick-stand

stāvvieta velosipēdiem

kick-tail (skateb.)

dēļa pakaļgals (aste) (skeitb.)

kidney punch; kidney blow (box.)

sitiens pa nierēm (bokss)

kiks (Austral. f/b)

ar kāju iesisti vārti (austral.f/b)

kill (badm.)

neatņemta gremde (sitiens) (badm.)

kill (shoot.)

trāpīt mērķi; sašaut mērķi (šauš.)

kill (to) time; waste (to) (sp.g.)

vilcināt laiku (sp.sp.)

kill a penalty (icehok.)

spēlējot mazākumā, neielaist vārtus (hok.)

killing rebound (the bounce) (tramp.)

atlēciena pārtraukšana; sarunv. "dzēšana" (bat.)

kiltie

sporta apavi (ar mēlīti)

kimarite (sumo)

uzvaru nodrošinošs tehnisks paņēmiens (sumo)

kind of sport(s)

sporta veids

kind of sports dealing with shooting

šaušanas sporta veids

kind of sports requiring abstract mode of
thinking

sporta veids ar abstrakto kompozīcijas veidošanu

kind of sports requiring complex coordination

sareţģītas koordinācijas sporta veids

kind of sports requiring speed and strength

ātrspēka sporta veids

kind of sports requiring steering skills of
transport means
kind of water sports

sporta veids, pārvietojoties ar transporta līdzekļiem

kinematics

kinemātika

kinetic structure of movement

kustības kinētiskā struktūra

king (chess)

karalis (šahs)

King of the Mountains (cycl.)

„kalnu karalis” (riteņbr.)

king side (chess)

galdiņa karaļa puse (šahs)

kingpin (bowl.)

centrālais ķeglis (karalis) (boul.)

kings bishop (chess)

karaļa puses laidnis (šahs)

kings knight (chess)

karaļa puses zirdziņš (šahs)

kings pawn (chess)

karaļa puses bandinieks(šahs)

kings rook (chess)

karaļa puses tornis (šahs)

kip (art.gymn.)

uzvēziens; uzrāviens (sp.vingr.)

kip (hang, support position) (art.gymn.)

pārsvēriens (kārienā, balstā) (sp.vingr.)

kip (tramp.)
kip catch h/b (art.gymn.)

batuta tīkla papildus spriegošana (ar partneru
palīdzību) (bat.)
atslēga uz z/k, pārejot kārienā uz a/k (sp.vingr.)

kip change (art.gymn.)

atslēga, pārtverot rokas apakštvērienā (sp.vingr.)

kip continuous spin (synchr.swim.)
kip full twist (synchr.swim.)

vertikāle ar galvu uz leju, nepārtraukta skrūve
(sinhr.peld.)
vertikāle ar galvu uz leju, pilna skrūve (sinhr.peld.)

kip hang position (art.gymn.)

priekšture kārienā (sp.vingr.)

kip spin up 180° (synchr.swim.)

vertikāle ar galvu uz leju, 180 skrūve augšup

ūdenssporta veids
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(sinhr.peld.)
kip spin up 360° (synchr.swim.)
kip spinning 180° (synchr.swim.)
kip spinning 360° (synchr.swim.)
kip split (synchr.swim.)

vertikāle ar galvu uz leju, 360 skrūve augšup
(sinhr.peld.)
vertikāle ar galvu uz leju, 180 apgrieziens
(sinhr.peld.)
vertikāle ar galvu uz leju, 360 apgrieziens
(sinhr.peld.)
vertikāle ar galvu uz leju, špagats (sinhr.peld.)

kip split closing 180° (synchr.swim.)

vertikāle ar galvu uz leju, špagats, 180 pagrieziens
ar aizvēršanos (sinhr.peld.)

kip split open 360° (synchr.swim.)

vertikāle ar galvu uz leju, špagats, 360 atvērts
pagrieziens (sinhr.peld.)
pārsvēriens balstā uz skausta (akr.)

kip support on the neck (acr.)
kip to rearward swing to handstand, kip to
support and swing rearward to handstand
(art.gymn.)
kip to support with straddle backward to
support (art.gymn.)
kip twirl (synchr.swim.)

atslēga un atvēzienā stāja uz rokām (sp.vingr.)

kip, kip-up (art.gymn.)

atslēga no balsta uz augšdelmiem un, pārmetot
izvērstas kājas atpakaļ, balsts (līdztekas) (sp.vingr.)
vertikāle ar galvu uz leju, ātrs pagrieziens
(sinhr.peld.)
vertikāle ar galvu uz leju, pagrieziens - skrūve
(sinhr.peld.)
atslēgveida kustība (atslēga) (sp.vingr.)

kipping movement

strauja iztaisnošanās kustība gūţas locītavās

kiritsu (mart.arts)

Piecelties! (komanda) (austr.c.)

kiss (bilj.)

viegla bumbiņu saduršanās (saskare) (bilj.)

kisser; kisser button (arch.)

atzīme uz stiegras lūpu pieskaršanās vietai (loka š.)

kit, outfit
kite (gymn.)

sporta ietērps (sporta formas komplekts); tūrisma
piederumi
"čūska" (figurālā soļošana) (vingr.)

kite boarding; kitesurfing

sērfošana ar dēli, kuru velk pūķis

kite buggy (kitesp.)

pūķošana pa tuksnesi (ar skrituļratiem) (pūķ.sp.)

kite skateboarding

skeitbords ar pūķi

kite skiing

slēpošana ar pūķi; pūķslēpošana; kaitslēpošana

kite snowboarding

snovbords ar pūķi

kitesport

pūķošana; kaitsports

kitewing

kaitburas; pūķošanas buras

kitty; jack (lawn bowl.)

mērķis; mērķbumba (zāl.boul.)

klasy (game)

klases (bērnu spēle)

klok turn (skateb.)

pagrieziens par 180o (skeitb.)

kloofing; klooting (ex.sp.)
kloot shooting (game)

aizas pārvarēšana (kāpjot un lecot no klintīm,
peldot) (ekstr.sp.)
holandiešu spēle ar māla bumbiņu mešanu tālumā

knack, skill

iemaņa, prasme, meistarība

knap (tour.)

kalna kore; uzkalns (tūr.)

kip twist spin (synchr.swim.)
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knapsack

mugursoma

knee and shoulder balance (acr.)

knee bending (flexion)

augšējā stāja uz pleciem, apakšējā guļus uz
muguras ar saliektām kājām rokās,turoties pie
partnera ceļiem (akr.)
kāju saliekšana

knee bending (position)

pietupiens (stāvoklis)

knee blow (box.)

sitiens ar celi (bokss)

knee -bounce exercises

atsperīgi pietupieni

knee drop (tramp.)

lēciens stājā uz ceļiem (bat.)

knee -hand position (gymn.)

balsts uz ceļiem (vingr.)

knee hang (gymn.)

kāriens pacelēs (vingr.)

knee joint

ceļa locītava

knee jump to standing (gymn.)

no stājas uz ceļiem lēciens stājā (vingr.)

knee lean (equest.)

atbalstīšanās ar ceļiem (zirgu sp.)

knee pad; knee supporter (knee wrap)

ceļsargs

knee scale (gymn.)

līdzsvars uz viena ceļa (vingr.)

knee sliders; knee-sliders (bikesp.)
knee stretch(ing)

ceļsargu (ārpuses) slīdvirsma (ceļa bruņvirsma)
(motosp.)
kāju iztaisnošana

knee strike (kickb.)

sitiens pacelē (pa ceļa aizmuguri) (kikb.)

knee touch (weightl.)

ceļa pieskaršanās platformai (grīdai) (svarc.)

knee turn-pike (tramp.)

kneeboarding (surf.)

no stājas uz ceļiem salto uz priekšu saliecoties sēdē
(bat.)
no kāriena pacelē uzvēziens balstā jāteniski
(sp.vingr.)
ceļgaldēļošana (dēļošana aiz motorlaivas stājā uz
ceļiem)
sērfošana uz ceļiem (sērf.)

knee-cap; knee-bending (weightl.)

ceļa saitējums, ceļa bandāţa (svarc.)

kneel (to)

saliekt kājas ceļos

kneel wheel (hiza-guruma) (judo)

ceļgala (ceļa) piecirtiens (hiza-guruma) (džudo)

kneeling (hips extended) position, kneeling stand
(kneestand)
kneeling (icehok.)

stāja (poza) uz ceļiem

kneeling arabesque position (gymn.)
kneeling bow (zarei) (judo)

līdzsvars stājā uz viena ceļa, otra kāja atpakaļ
(vingr.)
sasveicināšanās sēdē uz ceļiem (zarei) (džudo)

kneeling position (shoot.)

šaušanas stāvoklis "no ceļa" (šauš.)

kneeling seat hips bent

sēde uz pēdām

knee-pad; knee-rest (row.)

ceļa (at)balsts (spilventiņš) (air.)

knees bounce (tramp.)

lēcieni (atlēcieni) stājā uz ceļiem (bat.)

knees locked (gymn.)

taisnas kājas (iztaisnotas ceļos) (vingr.)

knees to seat front somersault (tramp.)

no stājas uz ceļiem salto uz priekšu sēdē (bat.)

knife edge manoeuvre (airsp.)

vārtu izbraukšana sāniski (aerosp.)

knee uprise, knee -upswing (art.gymn.)
kneeboarding

sitiens ar celi (hok.)
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knife hand block (karate)

bloks "roka-nazis" (karatē)

knight (chess)

zirdziņš (šahs)

knob

puns; paugurs (amer.)

knob (baseb.)

nūjas (vāles) galviņa (rokturis) (beisb.)

knock (crick.)

bumbas padeve ( metiens) (krik.)

knock (to) down a hurdle (athl.)

nogāzt (apgāzt) barjeru (v/a)

knock (to) down an obstacle (equest.)

nogāzt šķērsli (zirgu sp.)

knock (to) down an opponent

nogāzt (notriekt) pretinieku

knock (to) down the crossbar (athl.)

nogāzt latiņu (v/a)

knock (to) over the hurdle

nogāzt, gāzt barjeru

knock (to) the ball back (f/b)

atspēlēt bumbu atpakaļ (f/b)

knock about (to)

klaiņot, dauzīties apkārt

knock down (equest.)

nogāzt šķērsli (zirgu sp.)

knock in (polo)

bumbiņas ievadīšana spēlē no gala līnijas (polo)

knock-down; knockdown (box.)

nokdauns (bokss)

knock-out competitions

izslēgšanas sacensības

knock-out game

izslēgšanas spēle

knock-out; knockout (box.)

nokauts (bokss)

knockup (racket games)

knoll, hillock, mound

iesildīšanās pirms spēles, spēlējot ar pretinieku
(spēles ar raketi)
zemskares sākumzona (zemskares zonas sarkanā
līnija) (frīst.)
uzkalniņš, paugurs

knoll; bank (equest.)

valnis (uzbērums) (zirgu sp.)

knot (apl.)

neliels klinšains paugurs (alp.)

knot (tour.)

mezgls (tūr.)

know (to) the ropes (sail.)

zināt visus galus; pārzināt visas troses (bur.)

knuckleball (sp.g.)

ar dūri atsista bumba (sp.sp.)

knuckle-duster (mart.arts)

kastete (aukstais ierocis) (auctr.c.)

knuckles part of the glove (box.)

cimda sitienvirsma (bokss)

knurl (weightl.)

nelīdzena (raupja) satvēriena vieta uz stieņa (svarc.)

KO, abbrev. from knockout (box.)

nokauts (bokss)

kobodo (karate)

kobodo; karatē veids ar ieročiem (karatē)

kobudo (mart.arts)

kobudo (austr.c.)

kobujutsu (mart.arts)

kobudţutsu (austr.c.)

Kodokan (mart.arts)

pasaules dţudo federācijas galvenā mītne (austr.c.)

koka (judo)

koka (tehniskās darbības vērtējums (džudo)

Kolpin handspring (art.gymn.)

kook

lēciens atpakaļ ar pagriezienu par 180° un
pārmetiens uz priekšu, secīgi atbalstot rokas;
Kolpina pārmetiens (sp.vingr.)
ķerts, jucis (sl.)

kook (beginer surfer)

iesācējs sērfotājs

knoll (red line) (freest.)
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korbball; korfball;corfball (sp.g.)

korbbols (sp.sp.)

Korbut back (salto, somersault) (art.gymn.)

uz baļķa salto atpakaļ savelkoties (Korbutas salto)
(sp.vingr.)

Korbut flip (art.gymn.)

no balsta tupus uz a/k pārmetiens atpakaļ, pārejot
kārienā uz a/k; Korbutas cilpa (sp.vingr.)

Korbut flip with full twist to front lying hang
(art.gymn.)

Korbutas cilpa ar pagriezienu par 360°, pārejot
kārienā guļus uz z/k, tvēriens uz a/k; Bogdanovas
cilpa (sp.vingr.)
lielais apvēziens un, pārmetot izvērstas kājas,
balsts; Koroļova lielais apvēziens (sp.vingr.)
metiens pār gurnu (aikido)

Korolev (art.gymn.)
koshi-nage (aikido)
Koste (art.gymn.)

no balsta atmuguriski apvēziens atpakaļ un
saliecoties, pārmetot (izverot) kājas, stāja uz rokām;
Kjostes apvēziens (sp.vingr.)

Koste (dismount) (art.gymn.)

kote (kendo)

atvēzienā uzrāviens balstā un priekšvēzienā ar salto
atpakaļ saliecoties, nolēciens; Kjostes nolēciens
(sp.vingr.)
polsterēti cimdi (kendo)

krav maga (mart.arts)

cīņas veids ar mērķi ievainot pretinieku (austr.c.)

kudo

balva, prēmija (sar.)

kudos

gods, slava, prestiţs

kufens; fibreglass runners (luge)

slieces stiklplasta turētāji (kam.)

kumite (mart.arts)

brīva sparingcīņa (austr.c.)

kumite dashi (mart.arts)

cīņas stāja (austr.c.)

kung-fu; gong-fu (mart.arts.)

kungfu (austr.c.)

kydo (mart.arts)

kudo (austr.c)

kyo (judo)

metienu savienojums (džudo)

kyu (mart.arts)

kiu (sportista līmenis, ko pazīst pēc jostas krāsas)
(austr.c.)
kjudo, (japāņu loka šaušana)

kyudo

L
L cross (art.gymn.)

priekšture balstā, rokas sānis; priekšture krustā (sp.vingr.)

L cross lower to skin-the-cat (art.gymn.)

no priekštures balsta rokas sānis nolaidiens uz priekšu
horizontālā kārienā atmuguriski un nokāriens (apļi)
(sp.vingr.)

L hang

kāriens priekšturē

L.S, abbrev. from lounge suit

dienas uzvalks (uzaicinājumā uz pasākumu apģērba norāde)

labour (to) (sail.)

izjust stipru šūpošanu (bur.)

labyrinth (luge)

labirints (trīs vai vairāk sekojoši pagriezieni) (kam.)

lace; lacing

saite, saitējums

lack

trūkums, nepietiekamība

lack of amplitude (gymn.)

nepietiekama (kustības) amplitūda (vingr.)
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lack of balance (equilibrium)

līdzsvara zaudējums

lack of continuity (art.gymn.)

nepārtrauktības trūkums (sp.vingr.)

lack of expression (gymn.)

nepietiekams izteiksmīgums (kustību izteiksme) (vingr.)

lack of fluency in the entire connecting part
(art.gymn.)
lack of rhythm

nepietiekami plūstoši izpildīts elementu savienojums
(sp.vingr.)
ritmiskuma (ritma) trūkums (kustības)

lack of suppleness (art.gymn.)

lokanības (kustību izpildē) trūkums (sp.vingr.)

lacrosse (sp.g.)

lakross (sp.sp.)

lacrosse stick

lakrosa rakete (nūja)

lacuna

padziļinājums; dobums

ladder

vingrošanas kāpnes

ladder tournament

izsēto spēlētāju turnīrs

lade

upes ieteka; grīva

ladies' tee (golf)

sieviešu starta zona (golf)

ladies’ class (arch.)

sieviešu (dāmu) kategorija (klase) (loka š.)

lady-chair (gymn.)

četru roku veidots sēdeklis; "krēsls" (vingr.)

lagging (bilj.)

spēles sācēja noteikšana (bilj.)

lakeside

ezera krasts

lame (fenc.)

metāliska veste (pauk.)

lame (to) (equest.)

klibot (zirgu sp.)

land (to) (art.gymn.)
land (to) (sail.)

piezemēties, nolēkt no rīka, izpildīt nolēcienu no rīka
(sp.vingr.)
izcelties krastā; piestāt krastā (bur.)

land (to) a left (box.)

izdarīt sitienu ar kreiso roku (bokss)

land (to) awkwardly (art.gymn.)

piezemēties neveikli (lempīgi), nepārliecinoši (sp.vingr.)

land (to) to a deadstop (art.gymn.)
land conditioning (swim.)

piezemēties precīzi, nezaudējot līdzsvaru (nekustīgi)
(sp.vingr.)
sausais treniņš; treniņš zālē (peld.)

land lock (wrest.)

noturēšana atslēgas tvērienā (plecu piespiešana) (cīņa)

land training (swim.)

sausais treniņš (peld.)

land yachting

riteņburāšana (sauszemes burāšana)

Land-ho! (sail.)

sauciens "Zeme redzama!" (bur.)

landing

zemskare (piezemēšanās)

landing (row.)

piestāšana krastā; izkāpšana no laivas (air.)

landing angle

piezemēšanās leņķis

landing area

piezemēšanās laukums

landing area (athl.)

piezemēšanās vieta (laukums) (v/a)

landing area, landing place (athl.)

piezemēšanās vieta (v/a)

landing dock (row.)

piestāšanās plosts (doks) (air.)

landing fault

kļūda piezemējoties

landing leg (athl.)

piezemēšanās kāja (pēc pirmā soļa trīssoļlēkšanā) (v/a)

landing mats (athl.)

lēkšanas, piezemēšanās paklāji (v/a)
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landing net (angl.)

tīkliņš zivs izcelšanai no ūdens (makšķ.)

landing pier (stage) (sail.)

muliņš; piestātne; pietauvošanās vieta (bur.)

landing pit (athl.)

piezemēšanās bedre (v/a)

landing platform (f/b)

bumbas uztveršanas (apturēšanas) uz krūtīm vieta (f/b)

landing position (art.gymn.)

piezemēšanās poza (nolēcienā) (sp.vingr.)

landing wharf; dock (row.)

iesēšanās piestātne; iesēšanās plosts (air.)

landmark (orient.)

orientieris, marķēšanas zīme (orient.)

land-rower (autosp.)

apvidus automašīna (autosp.)

landyacht (sail.)

riteņjahta (bur.)

lane

koridors (braukšanas josla)

lane (athl.)

skrejceliņš, skrejceļš; trases celiņš (v/a)

lane (bowl.)

celiņš (boul.)

lane (swim.)

celiņš (peldēšanai)

lane discipline (athl.)

celiņa (maiņas) noteikumi stafetē (v/a)

lane line (swim.)

celiņa robeţlīnija (peld.)

lane number

celiņa numurs

lane press (w.polo)

aizsardzība, atrodoties starp uzbrucējiem (ūd.polo)

lane rope (swim.)

celiņu norobeţojošā virve (peld.)

lane spaces (places) (b/b)

vietas gar soda metiena laukumu (starp "ūsiņām") (b/b)

lane timekeeper (swim.)

laika ņēmējs (celiņa laika ņēmējs) (peld.)

lane violation (b/b)

trīs sekunţu pārkāpums (b/b)

lane, track

celiņš, skrejceliņš, skrejceļš

lanes assignment (swim.)

celiņu nozīmēšana (sadalīšana) (peld.)

lanyard (sail.)

troses savilcējs (talreps) (bur.)

laop (jump) aside

atlēkt sāņus

lap (athl.)

aplis (stadionā) (v/a)

lap (sp.g.)

sacensību aplis (etaps, posms) (sp.sp.)

lap (to) (athl.)

apdzīt par apli (v/a)

lap counting judge; lap scorer

apļu skaitītājs (tiesnesis)

lap of honour

goda aplis

lap of the track (cycl.)

treka aplis (riteņbr.)

lap recorder (sp.skat.)

apļu skaitītājs (tiesnesis) (ātrsl.)

lap time

viena apļa laiks

lap; round

aplis (sacensību trases); distance

lapbelt (autosp.)

drošības josta (autosp.)

lapel (judo)

kimono atloks (dţudo jakas)

lapped (cycl.)

apdzīts par vienu apli (riteņbr.)

lapping; tide-rip (swim.)

šļakstīšanās (šļakstīties) (peld.)

lapta (Russian national game)

lapta (krievu nacionālā spēle)

larboard (sail.)

kreisais borts (bur.)

large arms circle (gymn.)

lielais aplis ar rokām (vingr.)
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large body wave (r.gymn.)

lielais vilnis ar ķermeni (m/v)

large hill tramplin (ski.)

milzu tramplīns (120 m) (slēp.)

large lunge

dziļais izklupiens

large ribbon circle (r.gymn.)

lielais aplis ar lenti (m/v)

L-arm wave (r.gymn.)

vilnis ar kreiso roku (m/v)

laser dinghies (sail.)

vienvietīga ķīļjahta ("Laser") (bur.)

lash

pātaga; siksna

lash (to) (equest.)

pātagot (zirgu sp.)

lasher

aizsprosts; dambis

last

sporta kurpju pēdas lieste

last attempt (weightl.)

pēdējais piegājiens (svarc.)

last competitor (athl.)

pēdējais dalībnieks (v/a)

last ditch (desperate) foul (f/b)

pēdējās cerības pārkāpums (fauls) (f/b)

last lap (athl.)

pēdējais aplis (v/a)

last leg

stafetes pēdējais etaps (posms)

last post; central peg (croq.)

centra mietiņš (krok.)

last trial (athl.)

pēdējais mēģinājums (v/a)

lasting endurance

ilglaicīga izturība

last-shot situation (b/b)

pēdējā metiena situācija (b/b)

late drop (art.gymn.)

vēls (aizkavēts) atkritiens (sp.vingr.)

late fliffis (tramp.)

divkāršais salto uz priekšu ar pagriezienu par 180° otrajā
salto (bat.)

late full fliffis (tramp.)
late hold (art.gymn.)

divkāršais salto uz priekšu ar pagriezienu par 360° otrajā
salto (bat.)
vēla (nokavēta) roku pārtveršana (sp.vingr.)

late start

aizkavēšanās startā; novēlots starts

late tackle (f/b)

uzbrukums bez bumbas (f/b)

late triffis (tramp.)

trīskāršais salto uz priekšu ar pagriezienu par 180° trešajā
salto (bat.)

lateral boundary (fenc.)

paukošanas celiņa sānu robeţa (pauk.)

lateral deviation (shoot.)

sānu novirze (novirze sānis) (šauš.)

lateral drop sweep (yoke-gake) (judo)

metiens pār pēdu kritienā (džudo)

lateral fourquarter holddown (yoko-shihogatame) (judo)
lateral pass (b/b)

škērseniskā noturēšana (joko-šiho-gatame) (džudo)

lateral rise (raises) (weightl.)
lateral salto

smagumu (rokās) celšana sānis - augšā (vingrinājums)
(svarc.)
salto sānis

lateral spike (v/b)

sānu gremde (v/b)

lateral split

paralēlais špagats

lateral stand frontways (art.gymn.)

stāja sānis no rīka ar seju pret to (sp.vingr.)

lateral step

solis sānis

piespēle gar sāna līniju (b/b)
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lateral support on one bar (art.gymn.)

balsts paralēli uz vienas kārts (sp.vingr.)

lateral tackling (sp.g.)

bumbas atņemšana no sāniem (sp.sp.)

lateral travel (art.gymn.)

sānu izgājiens vai iegājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

lateral water hazard (golf)

ūdens šķērslis paralēli sitiena virzienam (golfs)

lateral wheel (yoko-guruma) (judo)

metiens pār krūtīm kritienā (joko-guruma) (džudo)

lath (equest.)

balta līnija ūdens šķēršļa robeţas apzīmēšanai (zirgu sp.)

lather (to) (equest.)

saskrieties putās (par zirgu) (zirgu sp.)

Latin-American dances

Latīņamerikas dejas

laugh

laika kavēklis

launch

kuteris; motorlaiva

launch (to) a boat

nolaist ūdenī laivu

launch (to) an attack (cycl.)

uzsākt izrāvienu (spurtu) (riteņbr.)

launching (row.)

laivas ielikšana ūdenī (air.)

launching (sail.)

jahtas nolaišana ūdenī (bur.)

law, statute

likums, statūts

lawn

zāliens

lawn bowling

zāliena boulings; lauka boulings

lawn court

zāliena (seguma) laukums

lawn with heating

apsildāmais zāliens

lawn-tennis

teniss uz zāliena laukuma

laws of the game

spēles noteikumi

lay

izvietojums; stāvoklis

lay (Am.)

atpūsties

lay full (freest.)

divkāršais salto atliecoties ar pirueti otrajā (frīst.)

lay full full (freest.)

trīskārāis salto atliecoties ar pirueti otrajā un trešajā (frīst.)

lay full tuck (freest.)

lay lay full (freest.)

trīskāršais salto, pirmais atliecoties, otrais atliecoties un ar
pirueti, trešais savelkoties (frīst.)
divkāršais salto atliecoties (frīst.)
trīskāršais salto atliecoties ar pirueti trešajā (frīst.)

lay tuck (freest.)

divkāršaias salto, pirmais atliecoties, otrais savelkoties (frīst.)

lay tuck full (freest.)

trīskāršais salto, pirmais atliecoties, otrais savelkoties, trešais
atliecoties un ar pirueti (frīst.)

lay tuck tuck (freest.)

trīskāršais salto, pirmais atliecoties, otrais un trešais
savelkoties (frīst.)
no balsta uz a/k atvēziens kārienā un apvēziens balstā uz z/k
(sp.vingr.)
atliekšanās atpakaļ

lay lay (freest.)

lay-away, long swing and back hip circle
(art.gymn.)
lay-back
layback (rockcl.)

muguras un kāju atbalsts (tehniskais paņēmiens klinšu
kāpšanā)

lay-in (b/b)

metiens ar vienu roku no groza apakšas bez atsitiena (b/b)

layout (div.)

taisns ķermeņa stāvoklis (daiļl.)
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layout (vault) (art.gymn.)

pēc atgrūdiena no atspēriena tiltiņa atvēziens (ar kājām)
(sp.vingr.)

layout back (acr.)

salto atpakaļ atliecoties (akr.)

layout back catch h/b (art.gymn.)

Korbutas cilpa (sp.vingr.)

layout dive; stright dive (div.)

lēciens ar taisnu ķermeni (atliecoties) (daiļl.)

layout double dismount (art.gymn.)

nolēciens ar divkāršo salto atliecoties (sp.vingr.)

layout double salto (art.gymn.)

divkāršais salto atliecoties (sp.vingr.)

layout inverted hang (art.gymn.)

kāriens ar galvu uz leju atliecoties (nokāriens) (sp.vingr.)

layout position (gymn.)

atliekta ķermeņa poza (vingr.)

layout side somersault (acr.)

salto sānis atliecoties (arābu salto atliecoties) (akr.)

layout somersault (salto) (acr.)

salto atliecoties (akr.)

layout to hang (art.gymn.)

no balsta atvēziens kārienā (sp.vingr.)

layout to long swing (art.gymn.)

atvēziens kārienā un lielais vēziens (sp.vingr.)

layout Tsukahara vault (art.gymn.)

pārmetiens ar pagriezienu par 180° un salto atpakaļ
atliecoties; Cukahara lēciens atliecoties (atb. lēciens)
(sp.vingr.)

layout Tsukahara with full twist vault
(art.gymn.)
layout; arrangement (sail.)

Cukahara atbalsta lēciens, atliecoties ar pagriezienu par 360°
(sp.vingr.)
iekārtojums (bur.)

layout; course; route (cycl.)

ceļš; trase; maršruts (riteņbr.)

laytime (tour.)

stāvlaiks (piem., kruīzu kuģa) (tūr.)

lay-up shot (b/b)

metiens ar atsitienu no groza apakšas (b/b)

lay-up; layin (b/b

metiens no apakšas (groza) (b/b)

laziness

slinkums; laiskums

lazy-back (acr.)

aiztures salto atpakaļ (akr.)

lazy-back piked (acr.)

aiztures salto atpakaļ saliecoties (akr.)

LB, from the low bar (art.gymn.)

zemākā kārts (z/k) (sp.vingr.)

L-balance support (art.gymn.)

balsts priekšturē (sp.vingr.)

Le Mans start (autosp.)

startēšana skrienot līdz automašīnai un iedarbinot to (autosp.)

lead (box.)

sitiens (bokss)

lead (card gaumes)

izspēle (kāršu spēlē)

lead (dogs)

suņa saite

lead (sp.g.)

vadība, pārsvars (sp.sp.)

lead (to)

būt vadībā (būt priekšā)

lead (to) out the anchor (sail.)
lead (to) the horse (equest.)

izvest enkuru (pārvietot uz vajadzīgo vietu ar citu
peldlīdzekli) (bur.)
vadīt zirgu (zirgu sp.)

lead (to) the score (sp.g.)

atrasties vadībā (par rezultātu)

lead bullet (shoot.)

svina lode (šauš.)

lead change (equest.)

zirga vadošās kājas maiņa (zirgu sp.)

lead foot (wrest.)

priekšējā kāja (tehniskā paņēmienā stājā) (svarc.)
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lead group (cycl., athl.)

vadošā (galvgala) grupa (riteņbr., v/a)

lead leg (hurdles) (athl.)

vadošā kāja (barjerskriešanā) (v/a)

lead motorcycle (cycl.)

riteņbraucēju kolonnas vadošais motociklists (ceļa
atbrīvotājs) (riteņbr.)
vadošais (priekšējais) tiesnesis (b/b)

lead official (b/b)
lead official (only in the USA) (Am. f/b)

priekšējais tiesnesis (tiesnesis uz gala līnijas) (tikai ASV)
(amer.f/b)

lead out (cycl.)

spurtot (atrauties) cita braucēja priekšā (riteņbr.)

lead pack (athl.)

vadošā grupa, līdergrupa (sportistu) (v/a)

lead pass

pirmā piespēle; piespēle partnera priekšā

lead pellet (shoot.)

svina skrots (šauš.)

lead player; point guard; play maker

komandas līderis (punktu vācējs)

lead weight (equest.)

svina atsvari (zirgu sp.)

leader

vadītājs, līderis

leader board (equest.)

patreizējie sacensību līderi (grupa) (zirgu sp.)

leader in the race

skrējiena līderis

leader of the team; team leader (manager)

komandas vadītājs (menedţeris)

leaders box (luge)

līderu pjedestāls (pašlaik labāko)

leadership

līderēšana; izvirzīšanās vadībā

leading blow; preferred blow (box.)

iemīļotākais sitiens (bokss)

leading competitor

sacensību līderis

leading group; leading bunch

vadošā grupa; līdergrupa

leading leg, swinging leg

vēziena kāja

leading light; leading marks (sail.)

kuģuceļa ugunis (navigācijas signālugunis) (bur.)

leading line (sail.)

seglīnija (kuģa ceļa norādes zīmes krastā) (bur.)

leading rein(s) (equest.)

groţi (pavada) (zirgu sp.)

leading the receiver (b/b)

piespēle aizskrejošam spēlētājam (b/b)

leading wind

ceļavējš; vējš no mugurpuses; pa vējam

leading world mark for the season

sezonas labākais rezultāts pasaulē

lead-off (chess)

pirmais gājiens (šahs)

lead-off (sp.g.)

spēles sācējs; pirmais gājiens (sp.sp.)

leadoff man (bowl.)

komandas pirmais spēlētājs (sācējs) (boul.)

lead-out (dog.rac.)

suņu trenētājs (suņu skr.)

lead-up activities

treniņš sagatavotājperioda laikā

lead-up exercises (skills)

sagatavojošie vingrinājumi

lead-up games (Am.)

rotaļas (brīvā laika spēles)

league (division) (b/b)

līga (divīzija) (b/b)

leak; leakage (sail.)

sūce (peldlīdzekļa); leķēšana (bur.)

lean (to)

noliekties (atbalstīties)

lean (to) on the opponent

atbalstīties uz pretinieka

lean (to) on the ropes (box.)

atbalstīties pret virvēm; karāties (ringa) virvēs (bokss)
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leaning hang (gymn.)

kāriens guļus (vingr.)

leaning position (gymn.)

guļus stāvoklis (vingr.)

leaning support (gymn.)

balsts guļus (vingr.)

leaning support rearways (gymn.)

balsts guļus atmuguriski (vingr.)

leaning; trunk bending

noliekšanās; saliekšanās

leap (to)

pārlēkt; pārvarēt šķērsli

leap frog

kukuriņi (rotaļa)

leap in the dark

lēciens nezināmajā, risks

leap out

izcelties

leap step

soļa lēciens

leap with full turn (gymn.)

lēciens ar pagriezienu par 360° (lēciens ar pirueti) (vingr.)

leapfrog (game)

kukuriņi (rotaļa)

leaping (athl.)

skriešana lēciena (gariem) soļiem (v/a)

leaping cartwheel (gymn.)

ar lēcienu pārmetiens sānis (ritenis) (vingr.)

learning in the belt (art.gymn.)
learning method

vingrojuma mācīšanās, izmantojot aizsardzības jostu (lonţu)
(sp.vingr.)
mācīšanās metode

learning of basic exercises (art.gymn.)

bāzes vingrojumu mācīšanās (sp.vingr.)

leash, leg rope (surf.)

gumijas saite (dēļa) pie sērfotāja kājas (sērf.)

leather (ball material)

āda (bumbas materiāls)

leather (of the grip) (athl.)

roktura aptinums (ādas) (v/a)

leather chaps; leather trousers (rodeo)

ādas bikses (bikšu apdare) (rodeo)

leather lining

ādas oderējums (josla)

leave (bowl.)

nenogāzts ķeglis (boul.)

leave (to) a blow pass; take (to) a hit (box.)

saņemt sitienu (bokss)

leave (to) the bunch behind (cycl.)

atrauties no grupas (riteņbr.)

leave (to) the course (row.)

izstāties no sacensībām; nebeigt distanci (air.)

leave (to) the court (sp.g.)

atstāt laukumu (sp.sp.)

leave (to) the distance (athl.)

izstāties (v/a)

leave (to) the lane (athl.)

pārkāpt celiņa līniju (v/a)

leave (to) the platform (weightl.)

noiet no paaugstinājuma (svarcelšanas grīdiņas) (svarc.)

leave board (div.)

atgrūdiena (no tramplīna) beigu fāze (saskares zaudēšana)
(daiļl.)

leave; permission (sail.)

atļauja (bur.)

leaving the piste accidentally (fenc.)

nejauša paukošanas celiņa robeţu pārkāpšana (pauk.)

leaving the water (w.polo)

noraidījums (atļauja izkāpt no baseina) (ūd.polo)

ledger-bait (angl.)

ēsma (makšķ.)

lee side (sail.)

aizvēja puse (virsvēja puse) (bur.)

lee, leeward (sail.)

zemvēja puse; lē-puse; aizvēja puse (bur.)

leeboard (sail.)

sānu šverts (bur.)
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leech (sail.)

pakaļējā buras mala (līķis) (bur.)

leech (windsurf.)

buras aizmugurējā papildmala (noņemama) (vindsērf.)

leederboard (golf)

vadošo spēlētāju (sacensībās) rezultātu tabula (golfs)

lee-o! (sail.)

Vietu pagriezienam! (bur.)

leer fly (b/b)

paviršs metiens (b/b)

leeward (sail.)

aizvējā, aizvēja pusē (bur.)

leeward mark (sail.)

aizvēja zīme (bur.)

Left (right) dress!

Pa kreisi (pa labi) - līdzināties!

Left about face!

Pa kreisi apkārt griez-ties!

left back

kreisais aizsargs

left back player (h/b)

kreisais ārējais spēlētājs (h/b)

left circle of the left leg from back support
(art.gymn.)
left circle of the right leg from back support
(art.gymn.)
left cross-stand (art.gymn.)

no balsta atmuguriski aplis ar kreiso kāju atpakaļ (sp.vingr.)

Left face! , Left turn! (gymn.)

Uz krei-so! (komanda) (vingr.)

left –footer (sp.g.)

sportists, kuram kreisā kāja vadošā (sp.sp.)

left forward (sp.g.)

kreisais uzbrucējs (sp.sp.)

left guard (sp.g.)

kreisais aizsargs (sp.sp)

left half-back (half) (f/b)

kreisais pussargs (f/b)

left hand guard (box.)

kreisā stāja (bokss)

left hook (box.)

kreisais sānsitiens; kreisais āķsitiens (bokss)

left inside (h/b)

kreisais centra uzbrucējs (h/b)

left knee standing

stāja uz kreisā ceļa

left leg forward straddle stand

soļa stāja ar kreiso kāju

left on guard (judo)

kreisā stāja (džudo)

left outside (h/b)

kreisais malējais (uzbrucējs) (h/b)

left side (apparatus) (art.gymn.)

rīka kreisā puse (sp.vingr.)

left side leaning support (art.gymn.)

balsts guļus sānis uz kreisās rokas (sp.vingr.)

left side to the apparatus (art.gymn.)

ar kreiso sānu pret rīku (sp.vingr.)

left uppercut (box.)

sitiens ar kreiso roku no apakšas (kreisais aperkots) (bokss)

left wing (gymn.)

ierindas kreisais flangs (spārns) (vingr.)

left wing (winger) player (sp.g.)

kreisais malējais spēlētājs (sp.sp.)

left-footed (f/b)

kreiskājis; sitējs ar kreiso kāju (f/b)

left-handed player; left –hander; lefty

kreilis

leftwards (sail.)

no kreisās puses (bur.)

leg

posms; etaps (distances, stafetes)

leg (first; second) (sp.g.)

spēle (savā, pretinieka laukumā (sp.sp.)

leg abduction (gymn.)

kājas abdukcija (atcelšana) (vingr.)

leg action (swim.)

kāju darbība (peld.)

no balsta atmuguriski aplis ar labo kāju pa kreisi (sp.vingr.)
stāja ar kreiso sānu pret rīku (sp.vingr.)
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leg back (cut) (art.gymn.)

kājas pārmetiens atpakaļ (sp.vingr.)

leg beat (tap) (gymn.)

kājas piesitiens (vingr.)

leg byes (crick.)

punkti par skrējieniem pēc bumbas trāpījuma atsitējam (krik.)

leg changing (gymn.)

kāju stāvokļu maiņa (vingr.)

leg circle (art.gymn.)

aplis ar kāju (kājām) (sp.vingr.)

leg circle in crouch (gymn.)

balstā tupus aplis ar kāju (vingr.)

leg circle on end (art.gymn.)

aplis ar abām kājām balstā šķērsām rīka galā (sp.vingr.)

leg crossover (athl.)

krustsolis (v/a)

leg cut (art.gymn.)

kājas pārmetiens (sp.vingr.)

leg dip (art.gymn.)

pietupiens uz vienas kājas, otra kāja priekšā (sp.vingr.)

leg grab (karate)

kājas satvēriens (pēc bloka ar krustotām rokām) (karatē)

leg grappling (wrest.)

kājas aizāķēšana (cīņa)

leg guard

kājsargs (stilbsargs)

leg kick

straujš vēziens (sitienveida) ar kāju

leg kick from back-leaning rest position
(gymn.)

balstā guļus atmuguriski kājas vēziens uz priekšu (vingr.)

leg lift side lying (gymn.)

guļus uz sāniem, kājas celšana sānis (vingr.)

leg lifter (gymn.)

guļus uz muguras, kāju celšana priekšā (vingr.)

leg lock (wrest.)

kājas izsitiens (cīņa)

leg movement, leg kick (swim.)

kāju darbība (peld.)

leg over backward (forward) (art.gymn.)

kājas pārmetiens atpakaļ (uz priekšu) (sp.vingr.)

leg over, leg over cut (art.gymn.)

kājas pārmetiens pār rīku (sp.vingr.)

leg position

kāju stāvoklis

leg position at the start (athl.)

kāju stāvoklis startā (v/a)

leg press

kāju spiešana kopā (uz trenaţiera)

leg ride; leg grip (wrest.)

kājas (kāju) satvēriens (cīņa)

leg scissors (do-jime) (judo)

saspiešana ar kājām (dodţime) (džudo)

leg scissors (wrest.)

"šķēres" ("dzirkle") (cīņa)

leg shot (wrest.)

strauja kāju satveršana („mešanās kājās”) (cīņa)

leg snap (acr.)

no stājas uz rokām lēciens stājā uz kājām (akr.)

leg snap (swing) (art.gymn.)
leg split (spread) (gymn.)

pātagveida sitiens ar kājām (pēc atvirzīšanas atpakaļ)
(sp.vingr.)
kāju izvēršana (izplešana); špagats (vingr.)

leg stretching (walking) (athl.)

kājas iztaisnošana sporta soļošanā (v/a)

leg sweep (kung-fu)

sitiens ar kāju vēzienā (grieţoties) (kung-fu)

leg swing

vēziens ar kāju

leg techniques (ashi-waza) (judo)

kāju tehnika; metieni ar kājām (aši-vaza) (džudo)

leg trip; heel (wrest.)

kājas aizlikšana (paklupināšana) (cīņa)

leg undercut (gymn.)

strauji vēzēt (uz priekšu, atpakaļ, sānis) kājas (vingr.)

leg wheel throw (ashi-guruma) (judo)

augstais metiens pār kāju (ashi-guruma) (džudo)

legal age

pilngadība
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legal guarding position (b/b)

pareiza aizsardzības stāja (b/b)

legal service (sp.g.)

derīga (pareiza) serve (sp.sp.)

legal service (v/b)

derīga serve; pareiza serve (v/b)

legal start (swim.)

pareizi izpildīts starts (peld.)

leg-cutter (crick.)
leggings

spēcīgs iegriezts sviediens ar atsitienu pret zemi, pēc kura
bumbiņa novirzās sānis no atsitēja (krik.)
getras

leggy, banky

garkājains (par cilvēku)

legionnary, legionnaire

leģionārs; sportists uzaicināts no citām valstīm (komandām)

legs astride (gymn.)

uz priekšu un atpakaļ izvērstas kājas (vingr.)

legs of the bars (art.gymn.)

līdzteku balsti (sp.vingr.)

legs of the H-bar (art.gymn.)

stieņa balsti (sp.vingr.)

legs straddled (apart)

kājas izvērstas sānis (kājas plati)

leg-volleyball (sp.g.)

kājvolejbols, tenisbols (sepaktakrav)

leg-warmer (gymn.)

adīta getra (vingr.)

lei tai (kung-fu)
lei tai judge (kung-fu)

cīņas platforma; cīņas laukuma paaugstinājums (1,5m) (kungfu)
paaugstinājuma (paklāja) tiesnesis (kung-fu)

leisure centre (club)

brīvā laika (sporta) centrs (klubs)

leisure pursuits

brīvā laika (hobija) nodarbības

leisure skiing

brīvā laika slēpošana; rekreācijas slēpošana

leisure sport

brīvā laika sports; izklaides sports

leisure time physical activity

brīvā laika fiziskās aktivitātes (nodarbības)

leisured

lēns; nesteidzīgs

leisureless

bez atpūtas

length of the course (equest.)

maršruta garums (zirgu sp.)

length of the hammer (athl.)

vesera garums (v/a)

length of the jump (athl.)

lēciena tālums, rezultāts (v/a)

length of the run-up (athl.)

ieskrējiena garums (v/a)

length of the stride (athl.)

soļa garums (v/a)

lengthen (to) the stride (athl.)

pagarināt soli (v/a)

leniency of movement

kustību (izpildes) plastiskums

lenticular wheel (cycl.)

diskveida (abpusizliekts) ritenis (riteņbr.)

leopard head (jianzi)

sitiens ar celi pa krītošu volānu ("leoparda galva") (k.badm.)

leotard

triko (vingrotājas, dejotājas)

lesson plan

treniņa plāns

let down (arch.)

atpūtas pauze; loks lejā (pēc šāviena) (loka š.)

let go the anchor (sail.)

atdot enkuru; iemest enkuru; ļaut enkuram krist (bur.)

Let it run! (row.)

Pārtraukt airēšanu! (stūrmaņa norādījums) (air.)

let retake (f/b)

atkārtojams sitiens (f/b)

let; let service (sp.g.)

neieskaitīta (atkārtojama) serve (sp.sp.)

letter markers (equest.)

iejādes laukuma burtu marķējums (zirgu sp.)
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level (synchr.swim.)

ķermeņa stāvoklis (attiecībā pret ūdens virsmu) (sinhr.peld.)

level of difficulty (art.gymn.)

vingrojuma grūtības (sareţģītības) pakāpe (sp.vingr.)

level of fitness

fiziskās sagatavotības (kondīcijas) līmenis

level of sports achievement

sporta sasniegumu līmenis

level of sports training

sportiskās sagatavotības (trenētības) līmenis

level of the ring (b/b)

groza augstums (b/b)

level-pegging

līdzsvara saglabāšana (ķermeņa)

lever (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars kārienā (sp.vingr.)

LH, abbrev.from long horse (art.gymn.)

zirgs garumā (vingrošanas) (novec.) (sp.vingr.)

liaison boat (sail.)

sakaru laiva (laiva sakaru uzturēšanai) (bur.)

libero (player)

brīvais (libero) spēlētājs

licence (Am.); license

licence (atļauja)

licensed player (sp.g.)

licencēts spēlētājs (sp.sp.)

licensing

licencēšana (atļaujas izsniegšana)

lido (swim.)

atklāts peldbaseins; pludmale (peld.)

lie

novietojums, stāvoklis

lie (to) to (sail.)

turēt pret vēju (priekšgals pret vēju) (bur.)

Lie down! (gymn.)

Gulties! (vingr.)

life preserver (Am.)

glābšanas josta (veste)

life raft

glābšanas plosts

life vest; life jacket

glābšanas veste

life-belt; life-buoy

glābšanas riņķis

lifeboat

glābšanas laiva

life-buoy (sail.)

glābšanas (plosta) boja (bur.)

lifeguard; life-guard (Am.); life-saver

glābējs; slīcēju glābējs pludmalē (peldvietā)

lifeline (surf.)

dēļa saite (aizsargtrose) (sērf.)

lifelong ban

mūţa diskvalifikācija

lifesaving

cilvēku glābšana; slīcēju glābšana

life-saving equipment (sail.)

glābšanas piederumi (bur.)

life-saving station

glābšanas stacija

lifestyle

dzīvesveids

lifetime sport

sports visai dzīvei; rekreācijas sports

lift (f.skat.)

pacēliens; partneres celšana (daiļsl.)

lift (synchr.swim.)

partnera pacelšana virs ūdens (sinhr.peld.)

lift (to) the ball (v/b)

uzņemt bumbu; uzcelt bumbu (v/b)

lift (wrest.)

pacelt pretinieku (no paklāja) (cīņa)

lift, funicular railway (ski.)

pacēlājs (slēp.)

lifted weight (weightl.)

paceltais svars (svarc.)

lifter (weightl.)

svarcēlājs (smagumu cēlājs) (svarc.)

lifting (athl.)

bezatbalsta fāze (soļošanā) ("skriešana") (v/a)

lifting (wrest.)

pacelšana no paklāja (pretinieka) (cīņa)
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lifting shoulder throw (kata-guruma) (judo)

metiens pār pleciem "dzirnaviņas" (džudo)

lifting-drawing hip throw (tsuri-komi-goshi)
(judo)
lift-off (weightl.)

metiens pār gurnu, satverot atloku (apkakli) (tsuri-komi-goši)
(džudo)
stieņa vilkšanas pirmā fāze; stieņa atcelšana no grīdas
(svarc.)

lift-over

pārsvars (cīņā)

lift-over (sp.g.)

pārsvars (cīņā) (sp.sp.)

light (weak) punch; rabbit punch (box.)

vājš sitiens (bokss)

light flyweight

pirmais visvieglākais svars

light heavyweight

pussmagais svars

light middleweight

pirmais vidējais svars

light punch bag; punch ball (box.)

bumbieris; piekaramais treniņmaiss (bokss)

light signal (weightl.)

gaismas signāls; signāllampa (tiesāšanas) (svarc.)

light step (equest.)

viegla gaita (zirgu sp.)

light welterweight

pirmais pusvidējais svars

lighter body-weight (weightl.)

mazāks sportista ķermeņa svars (svarc.)

light-handed

veikls; izveicīgs (par kustībām)

lighthouse; beacon (sail.)

bāka (bur.)

lighting

apgaismojums

lighting stroke (fenc.)

ieroča kontakta ieslēgšanās (pauk.)

lightness in execution (gymn.)

izpildījuma vieglums (vingr.)

lightning cgess tournament (chess)

ātrspēles turnīrs (zibturnīrs) (šahs)

lightning chess

šaha zibensturnīrs; ātrspēles šahs

lightweight coxless four (row.)

vieglā svara četrinieks bez stūrmaņa (air.)

lightweight; light-weight (box.)

vieglais svars (bokss)

lightweights (row.)

vieglā svara airēšanas sacensību dalībnieki (air.)

lilt

ritmiska kustēšanās (dejojot utml.)

limb (arch.)

loka plecs (loka š.)

limber up (to)

iesildīties

limbering-up

iesildīšanās

limbering-up exercise

iesildīšanās vingrinājums

limit (to)

limitēt; ierobeţot

limit line (lacros)

laukuma drošības joslas līnija (5,5m no laukuma
robeţlīnijām) (lakross)

limitation of substitution (sp.g.)

maiņu limitējums (ierobeţojums) (sp.sp.)

limiting lines (gymn.)

laukumu ierobeţojošās līnijas (paklāja, akrobātikas celiņa;
zemskares vietas) (vingr.)

limits of marks (gymn.)

vērtējuma atzīmju atšķirības pieļaujamā robeţa (vingr.)

limp (to)

klibot (pieklibot)

line

līnija; robeţlīnija

line (icehok.)

spēlētāju virknējums (hok.)
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line (luge)

slieču rieva (sliede trasē) (kam.)

line (military)

ierinda (rinda)

line (whitewater slalom)

vārtu izbraukšanas līnija (virziens) ūdens slalomā

line call (ten.)

līnijtiesneša sauciens (ten.)

line change (icehok.)

virknējuma (sastāva) maiņa (hok.)

line formation (v/b)

spēlētāju izvietojums vienā līnijā (v/b)

line judge (gymn.)

līnijtiesnesis (br. kust.) (vingr.)

line of fire (shoot.)

ugunslīnija (šauš.)

line of flight of the ball

bumbas lidojuma trajektorija

line of sight (shoot.)

tēmēšanas līnija (šauš.)

line of the targets (shoot.)

mērķu līnija (šauš.)

line player (pivot) (h/b)

līnijas spēlētājs (h/b)

line up (to) (gymn.)

nostādīt (ie)rindā, kolonnā (vingr.)

line up a wall (to) (f/b)

izveidot mūri (f/b)

line up on the starting line (to) (athl.)

nostāties aiz starta līnijas (v/a)

line up, team composition (sp.g.)

spēlētāju izkārtojums laukumā (sp.sp.)

Line! (v/b)

Līnija! (v/b)

lineman (Am.) (f/b)

līnijas piespēlētājs (amer.) (f/b)

line-out (rugby)

iemetiena koridors (kolonna) (regb.)

linesman’s flag (sp.g.)

līnijtiesneša (tiesneša asistenta) karogs (sp.sp.)

linesperson; linesman (lineswoman) (sp.g.)

līnijtiesnesis (tiesneša asistents) (sp.sp.)

line-up (on place) (sp.g.)
line-up (sp.g.)

spēlētāju izvietojums, sākot spēli; komandas sākumsastāvs
(sp.sp.)
komandas sastāvs (sākumsastāvs) (sp.sp.)

line-up; wall bars (gymn.)

vingrošanas siena (vingr.)

lingering steps

gausi soļi

lingering, tardy, slow

gauss

lingo

profesionāls ţargons

lining up (before the start) (row.)

nolīdzināšana (laivu) pirms starta (air.)

lining up of the teams (sp.g.)

komandu nostāšanās (sp.sp.)

lining-up for entry (div.)
link

ķermeņa iztaisnošana pirms ieniršanas (iegājiena ūdenī)
(daiļl.)
lāpa

link of the chain (cycl.)

ķēdes posms (riteņbr.)

link, linkage (art.gymn.)

elementu savienojums, elementu virknējums (sp.vingr.)

linkman

lāpnesis

linkman; linkmen (sp.g.)

saistošais spēlētājs (saspēles vadītājs); pussargs (sp.sp.)

links (golf)

golfa laukums

links; linksland (golf)

golfa laukuma zāliena daļa (golfs)

lip (golf)

bedrītes augšējā mala (golfs)

lip out (golf)

bumbiņa pieskaras bedrītes augšējai malai, bet neiekrīt tajā
(golfs)
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lipper; leaper; spotter; spray (sail.)

šļaksti (bur.)

lissom(e)

lokans; veikls; ţigls

list of deductions (art.gymn.)

vērtējuma samazināšanas tabula (sp.vingr.)

list of players

spēlētāju (dalībnieku) saraksts

listed (conditions) race (equest.)

paraugsacensības (zirgu sp.)

lithe

lokans

lithe muscles

vingri muskuļi

litter (equest.)

pakaiši (zirgu sp.)

live ball; live (sp.g.)

bumba spēlē ("dzīva"bumba) (sp.sp.)

live coverage (transmission)

tiešā pārraide (translācija)

live time (sp.g.)

spēles tīrais laiks (sp.sp.)

liveliness

mundrums; pacilāts garastāvoklis

lively ball (sp.g.)

atsperīga bumba (sp.sp.)

liverpool (equest.)

ūdensšķērslis ar barjeru (zirgu sp.)

livery stable (equest.)

maksas (iznomājams) zirgu stallis (zirgu sp.)

load

apsmagojums, papildu svars, slodze (treniņa)

load component

slodzes komponents (sastāvdaļa)

load exercise

vingrinājums ar apsmagojumu

load, charge (shoot.)

pielādēt (ieroci) (šauš.)

loaded (t.ten.)

spēcīgi iegriezta bumbiņa (g.ten.)

loaded weapon (shoot.)

pielādēts ierocis (šauš.)

loading (bobsl.)

iesēšanās bobā (bobsl.)

loan (player) (sp.g.)

aizņemties (īrēt spēlētāju) (sp.sp.)

lob (sp.g.)
lob (to) in (f/b)

augsts sitiens; sitiens pa augsti pamestu bumbu (volānu)
(sp.sp.)
piespēlēt bumbu pa gaisu uz laukuma centru (f/b)

lob (to) in the ball (f/b)

augstu padot bumbu (pāri pretiniekam) (f/b)

lob pass (b/b)

piespēle ar augstu loku (b/b)

lob serve (racq.b.)

augsta serve (zemskare tuvu aizmugurējai sienai) (raketb.)

lob shot (w.polo)

augstas trajektorijas metiens (pa loku) (ūd.polo)

lob; laft (f/b)

augsts centrējums (f/b)

lobbing (f/b)
local fatigue

bumbas piespēlēšana pa gaisu uz laukuma vidu; "centrēšana"
(f/b)
vietējais (lokālais) nogurums

local load

lokāla slodze

local rules (golf)

kluba īpašie noteikumi (golfs)

local time

vietējais laiks

local wind

vietējā vēja virziens

locality games

rotaļas apvidū

location

atrašanās vieta

location of the team

komandas atrašanās vieta (tabulā)

loch (rugby)

otrās līnijas vidējie uzbrucēji (Nr. 4, 5) (regb.)
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lock (shoot.)

ieroča aizslēgs (šauš.)

lock (wrest.)

satvēriens (ķermeņa); aptvert pretinieku (cīņa)

lock gate (sail.)

slūţu vārti (bur.)

locked arm(s) back giant (art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ ar taisnām rokām (sp.vingr.)

locked arm(s) back uprise to handstand
(art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens ar taisnām rokām stājā uz rokām (apļi)
(sp.vingr.)

locked arm(s) giant (art.gymn.)

lielais apvēziens ar taisnām rokām (apļi) (sp.vingr.)

locked arm(s) shoot to handstand (rings)
(art.gymn.)

priekšvēzienā uzvēziens stājā uz rokām ar taisnām
rokām (apļi) (sp.vingr.)

locker

skapis (mantu skapītis)

locker-rooms; changing rooms

ģērbtuves; ģērbšanās telpas

locking techniques (kansetsu-waza) (judo)

sāpju paņēmienu tehnika (kansetsu-vaza) (džudo)

lockstep (gymn.)

ierindas solis; kopsolis (vingr.)

locomotion

pārvietošanās (no vienas atrašanās vietas uz citu)

locomotor skills

pārvietošanās spējas

lodge (hunt.)

mednieku namiņš (med.sp.)

lodge (to) an appeal (sp.g.)

apstrīdēt lēmumu (sp.sp.)

loft (to) (golf)

raidīt bumbiņu gaisā (golfs)

lofter (golf)

golfa nūja augstiem sitieniem (Nr 9) (golfs)

lofting (bowl.)

bumbas mešana bez ripināšanas (boul.)

log-book (sail.)

reģistrācijas ţurnāls (bur.)

logrolling

divcīņa uz baļķa ūdenī (baļka griešana)

logs (bowl.)

smagi ķegļi (treniņiem) (boul.)

lollipop (autosp.)

zīme ar garu rokturi (pitsstopā tur mašīnai priekšā) (autosp.)

long (longitudinal) axis of the apparatus
(art.gymn.)

vingrošanas rīka gareniskā ass (sp.vingr.)

long (range, outside) shot (b/b)

tālais metiens (b/b)

long area (b/b)

tālā zona (b/b)

long arm stroke (swim.)

garš īriens ar roku (peld.)

long bench (gymn.)

vingrošanas sols, sols

long corner (hock.)

tālais stūra sitiens (5 jardus no stūra) (l.hok.)

long distance (arch.)

tālā distance; liela attāluma distance (loka š.)

long distance (athl.)

garā distance (v/a)

long distance race; long distance running

garo distanču skriešana; staierskriešana

long diving

niršana tālumā

long fly vault (art.gymn.)

atlieces lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

long fly with half turn vault (art.gymn.)
long horse (art.gymn.)

atlieces lēciens ar pagriezienu par 180° (atb. lēciens)
(sp.vingr.)
zirgs garumā (novec.)(sp.vingr.)

long horse vault (art.gymn.)

atbalsta lēciens pār zirgu garumā (novec.) (sp.vingr.)

long inverted hang (art.gymn.)

kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

long jump

tāllēkšana
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long jump (standing)

tāllēkšana no vietas

long jump facility

tāllēkšanas sektors

long jump, hitch-kick (athl.)

dzirkles lēciens (tāllēkšanā) (v/a)

long jumper

tāllēcējs

long lob (petanque)

tālais augstais metiens (sitiens) (petanka)

long overswing vault (art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu (atb.lēciens pār zirgu garumā)
(sp.vingr.)

long pants (trousers)

vingrošanas bikses (garās)

long pass (sp.g.)

tāla (gara) piespēle (sp.sp.)

long pips rubber (t.ten.)

raketes gumija ar gariem izciļņiem (g.ten.)

long rope jumping

lēcieni (lēkšana) pār garo auklu

long serve (racq.b.)

par garu serve (pēc atsitiena šķērso aizmugurējo līniju
(raketb.)

long service line (badm.)

garā (aizmugurējā) serves līnija (badm.)

long shot (h/b)

tāls metiens (h/b)

long shuffle (h/b)

tāla (spēlētāju) vietu maiņa (h/b)

long sitting

sēde ar taisnām kājām

long step right forward (gymn.)

izklupiens ar labo kāju (uz priekšu) (vingr.)

long step; lunge

izklupiena solis, izklupiens

long swing (art.gymn.)

lielais apvēziens (vēziens) (sp.vingr.)

long swing forward somersault front piked
dismount (art.gymn.)

lielais vēziens uz priekšu un nolēciens ar salto uz priekšu
saliecoties (sp.vingr.)

long swing, free hip circle, catch with full
twist to hang on high bar (art.gymn.)
long track (sp.skat.)

no kāriena uz a/k priekšvēzienā apvēziens (bez roku tvēriena)
uz z/k un pārlidojums ar pagriezienu par 360° kārienā uz a/k
(sp.vingr.)
garais aplis (standarta) (ātrsl.)

long underswing upstart (art.gymn.)

pēc lielā vēziena atslēga (pārejot balstā) (sp.vingr.)

long upstart (art.gymn.)

no kāriena priekšturē atslēga (sp.vingr.)

longboard (surf.)

garais dēlis (sērf.)

long-distance runner

garo distanču skrējējs, staiers

long-distance running

garo distanču skriešana

long-distance skiing

garo distanču slēpošana

longe, lunge (equest.)

pavada (garā) (zirgu sp.)

longitudinal body axis

ķermeņa garenass

longitudinal four -quarte hold-down (tateshiho-gatame) (judo)

virsējā noturēšana, aptverot roku un kaklu (tate-šiho-gatame)
(džudo)

longitudinal pass (sp.g.)

piespēle laukuma garumā (sp.sp.)

longstop

traucēklis; šķērslis

long-term assignments of sports training

perspektīvie sporta treniņa uzdevumi

long-term endurance

ilgtermiņa izturība

long-term forecast

ilglaicīga prognoze

long-term goal

ilgtermiņa mērķis (sportā)
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long-term physical training model

daudzgadējais sporta sagatavošanas (treniņa) modelis

long-term plan

perspektīvais plāns

long-term plan of the team

komandas perspektīvais plāns

long-term planning

perspektīvā plānošana

long-term training plan

perspektīvais (daudzgadu) treniņplāns

long-track racing (motorsp.)

spīdvejs 1000 m garā trasē (motorsp.)

longways, longwise (art.gymn.)

gareniski (sp.vingr.)

looft (golf)

sitiens, kas raida bumbiņu gaisā (golfs)

Look out!; Look sharp! (sail.)

uzsauciens "Uzmanieties!" (bur.)

looker-on

skatītājs; novērotājs

lookout (sail.)

novērotājs (komandas loceklis) (bur.)

look-out tower

skatu tornis

loom (row.)

aira kāts (air.)

loop (art.gymn.)

aplis ar abām kājām balstā šķērsām (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

loop (gymn.)

cilpa (vingrošanas elements) (vingr.)

loop (rugby)

cilpa (krustošanās) (regb.)

loop kill (t.ten.)

spēcīgs zemas trajektorijas sitiens (g.ten.)

loop off (art.gymn.)

no balsta šķērsām nolēciens ar pagriezienu par 90° (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)

loop off with half turn (art.gymn.)
loose (broken) file (gymn.)

no balsta šķērsām nolēciens (atliecoties) ar pagriezienu par
180° (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
“čūska” (zigzags) (vingr.)

loose (pose)

atbrīvots, brīvs (ķermeņa poza)

loose (slough off) man-to-man guarding (b/b)

koncentrēta „cilvēks-cilvēku” aizsardzība (b/b)

loose box (equest.)

steliņģis (zirgam) (zirgu sp.)

loose defence (b/b)

aizsardzība no attāluma (b/b)

loose impediment (golf)

dabīgs kavēklis (šķērslis) (golfs)

loose layout back somersault (acr.)

salto atpakaļ pussavelkoties (brīvā pozā) (akr.)

loose puck (icehok.)

nekontrolēta (brīva) ripa (hok.)

loose rein (equest.)

nesavilkti (brīvi) groţi (zirgu sp.)

loose-jointed

lokans (liels kustīgums locītavās)

loosen (to) (shoot.)

atlaist vaļīgāk (šauš.)

loosen up

kustīguma locītavā palielināšana

loosened exercise

muskulatūras atbrīvošanas vingrinājums

loosening, relaxation

atslābināšanās

loosening-up (tramp.)

lēcieni iesildoties (bat.)

lope (equest.)

zirgu skriešanās sacensības; aulekšošana (zirgu sp.)

lorry-hop

ceļot ar autostopiem

lose (to)

paspēlēt; zaudēt; ciest zaudējumu

lose (to) a point

zaudēt punktu

lose (to) balance

zaudēt līdzsvaru
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lose (to) by default (sp.g.)

zaudēt neierašanās dēļ (uz spēli) (sp.sp.)

lose (to) contact with the ground (athl.)

atraut abas kājas no zemes (v/a)

lose (to) the ball

izlaist bumbu no rokām (nesatvert)

lose (to) the ball (sp.g.)

zaudēt bumbu (sp.sp.)

lose (to) way (sail.)

zaudēt gaitu (bur.)

lose on penalty kicks (f/b)

zaudēt pēc 11metru (pēcspēles) sitieniem (f/b)

lose one’s breath

aizkust (zaudēt elpu)

lose one’s head (luge)

paceltas galvas kustība atpakaļ (gravitātes spēka ietekmē)
(kam.)

loser

zaudētājs; neveiksminieks (paspēlētājs)

loser’s round (sp.g.)

zaudētāju tikšanās (izslēgšanas spēlēs) (sp.sp.)

losing chant (kabadi)

pārtraukt dziedājumi (elpas trūkuma dēļ) (kabadi)

loss

zaudējums; paspēle

loss by (on) points (wrest.)

zaudējums pēc punktiem (cīņa)

loss by disqualification

zaudējums diskvalifikācijas dēļ

loss by fall (wrest.)

plecu zaudējums (plecu pieskaršanās paklājam) (cīņa)

loss by knockout (box.)

zaudējums ar nokautu (bokss)

loss by referee stopping contest (box.)

zaudējums, tiesnesim pārtraucot cīņu (bokss)

loss by retirement (box.)

zaudējums atteikšanās dēļ (bokss)

loss of a set

zaudējums setā

loss of balance

līdzsvara zaudējums

loss of eligibility (to participate)

tiesību piedalīties zaudēšana

loss of fighting spirit

pārdegšana (cīņas gara zaudēšana)

loss of ground (fenc.)

celiņa daļas zaudējums (atkāpjoties) (pauk.)

loss of heat (swim.)

siltuma zaudēšana; siltumatdeve (peld.)

loss of points

punktu zaudēšana

loss of pressure (ball)

"mīksta” bumba

loss of the ball (sp.g.)

bumbas zaudēšana (sp.sp.)

loss of the service (to) (sp.g.)

serves zaudēšana (sp.sp.)

losses (b/b)

zaudējumi (zaudētas spēles) (statistika) (b/b)

lost ball (golf)

pazaudēta bumbiņa (golfs)

lost contest (box.)

zaudēta cīņa (bokss)

lost match (game)

zaudēta spēle

Lost! (shoot.)

Garām! (Kļūda! Netrāpīts!) (šauš.)

lot (draw lots)

lozēšana

lot (toss)

izloze

lot number (weightl.)

izlozētais (starta) numurs (svarc.)

loud pedal (autosp.)

akseleratora pedālis (autosp.)

love (sp.g.)

nulle (bez rezultāta) (sp.sp.)

love all (badm.)

neizšķirts (rezultāts) 0:0 (badm.)

love game (ten.)

brīva spēlēšana (nenosakot zaudētāju) (ten.)
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love set (ten.)

sets, kurā zaudētājs nav uzvarējis nevienā geimā (ten.)

lover of healthy mode of living

veselīga dzīves veida mīļotājs (cienītājs)

lover of sports

sporta mīļotājs, sportmīlis

low (control) dribble (b/b)

zemais dribls (b/b)

low arabesque (gymn.)
low arc (flat) shot (b/b)

stāja, atliecoties uz pussaliektas atbalsta kājas; zemā arabeska
(vingr.)
zems (ar zemu trajektoriju) metiens (b/b)

low back oblique position (art.gymn.)

kāriens guļus atmuguriski uz z/k, tvēriens uz a/k (sp.vingr.)

low ball and total (golf)

vismazākais komandas rezultāts bedrītē (golfs)

low bar

zemais stienis; zemākā kārts

low bounce (tramp.)

zems atlēciens (bat.)

low bridge (wrest.)

zemais tilts; cīkstoņu tilts (cīņa)

low ducking (box.)

zems niriens (bokss)

low -fitness program(me)

fiziskās sagatavošanas programma iesācējiem

low front oblique position (art.gymn.)

kāriens guļus uz z/k, tvēriens uz a/k (sp.vingr.)

low guard (gymn.)

roku stāvoklis „lejā” (izpildot elementu) (vingr.)

low hand (acr.)

partnera atbalsts (turēšana) uz saliektas rokas (akr.)

low hand-to-hand (acr.)

stāja uz rokām partnera saliektajās rokās (akr.)

low house (shoot.)

zemais mērķu izsviešanas tornis (šauš.)

low hurdle (athl.)

zemā barjera (v/a)

low pass

zema piespēle

low percentage shot (b/b)

zemas precizitātes (%) metiens (b/b)

low pivot (b/b)

pagrieziens zemā stājā (b/b)

low post (b/b)

tuvais (atvilktais) centrs (b/b)

low post area (b/b)

tuvā centra zona (b/b)

low pre-flight (art.gymn.)

zems atvēziens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

low shot (f/b)

zems sitiens („pa zemi”) (f/b)

low squat position

dziļais pietupiens

low standing (sp.g.)

zemā stāja (sp.sp.)

low start (athl.)

zemais starts (v/a)

low straddle stand (gymn.)

plata ţākļstāja (vingr.)

low trap house (shoot.)

zemo mērķu (izmešanas) celtne (šauš.)

low water; ehh (sail.)

sekls ūdens; sēklis; bēgums (bur.)

lowball (baseb.)

zemā bumba (zemāk par ceļiem) (beisb.)

lower (to) a sail

nolaist buru

lower (to) arms forward (gymn.)

lokveidā uz priekšu rokas lejā (vingr.)

lower (to) arms sideways (gymn.)

lokveidā uz āru rokas lejā (vingr.)

lower (to) the body (weightl.)

noliekties, lai satvertu stieni (svarc.)

lower (to) the pace of play

samazināt (palēnināt) spēles tempu

lower bracket (cycl.)

paminu mīšana (riteņbr.)

lower jaw (box.)

apakšţoklis; ţoklis (bokss)
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lower stretched body forward (gymn.)

noliekties uz priekšu atliecoties (vingr.)

lowering - from handstand to support
(art.gymn.)
lowering (art.gymn.)

nolaišanās (pāreja) no stājas uz rokām balstā (sp.vingr.)

lowering to hanging scale rearways
(art.gymn.)
lowest band (sail.)

nolaišanās horizontālā kārienā atmuguriski (sp.vingr.)

low-impact

zema iedarbība

L-position (art.gymn.)

priekšture (poza) (sp.vingr.)

L-seat (art.gymn.)

sēde priekšturē (sp.vingr.)

L-support (art.gymn.)

balsts priekšturē (sp.vingr.)

L-support with straddled legs sideward
(art.gymn.)
LTAD, abbrev. from Long-Term Athlete
Development
L-tog (art.gymn.)

balsts priekšturē, kājas izvērstas (sp.vingr.)

LTPD, abbrev. from Long-Term Player
Development
lucid

spēlētāja ilgtermiņa izaugsme

lucky shot (f/b)

veiksmīgs (rezultatīvs) sitiens (f/b)

luff

jahtas vēja puse

luff (to) (sail.)

vadīt ciešāk pie vēja (bur.)

luffing (sail.)

piegriešana (ciešāk pie vēja) (bur.)

luge

kamaniņas

luge, sledding sport

kamaniņu sports

lull

bezvējš

lumbar-spine mobility

mugurkaulāja (muguras) lokanība

lumbersome

smags, neveikls

lump pass

apakšējā piespēle

lunchbag

pārtikas soma

lunge (to) (equest.)

turēt (vadāt) pavadā (zirgu sp.)

lunge (to); lunge (to) out (fenc.)

izpildīt izklupienu; izdarīt dūrienu (pauk.)

lunge belt (strap) (gymn.)

drošības josta (lonţa) (vingr.)

lunge left (right)

izklupiens pa kreisi (pa labi)

lunge position (gymn.)

izklupiena poza (vingr.)

lunge to shoulder stand, roll to a straddle seat
(art.gymn.)

ar izklupienu uz priekšu caur stāju uz pleca kūlenis uz
priekšu ţākļsēdē (baļķis) (sp.vingr.)

lunge; longe (equest.)

pavada (garā) (zirgu sp.)

lunge; lunging; long step

izklupiens

lure (dog.rac.)

pievilinātājs (automatizēts) (suņu skr.)

lustiness

veselība; spēks; mundrums

lusty

vesels; spēcīgs

lusty

vesels; spēcīgs; stiprs

nolaišanās (ar spēku no augstāka stāvokļa zemākā) (sp.vingr.)

zemākā zīme (bur.)

sportista ilgtermiņa izaugsme
kājas kopā (sp.vingr.)

skaidrs, saprotams
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lying ball (sp.g.)

bumba uz grīdas (nekustīga) (sp.sp.)

lying coxswain (row.)

uz muguras guļošs stūrmanis (air.)

lying flat on the back (gymn.)

guļus uz muguras (vingr.)

lying hang (art.gymn.)

kāriens guļus (sp.vingr.)

lying position (gymn.)

guļus stāvoklis (poza) (vingr.)

lying rear hang (art.gymn.)

kāriens guļus atmuguriski (sp.vingr.)

lying support (art.gymn.)

balsts guļus (sp.vingr.)

M
Maccabiah Games

Makabi spēles (ebreju sportistu spēles ik pēc četriem gadiem)

mace

kija (biljarda, novusa)

machine gun drill (b/b)

piespēļu vingrinājums ("loţmetējs") (b/b)

machine weight (fixed weight)

svars uz trenaţiera

made pony (polo)

apmācīts ponijs (polo)

Mae West

piepūšama glābšanas veste (sarunv.)

magazine (shoot.)

aptvere (magazīna) (šauš.)

magnesia stand (art.gymn.)

magnēzija trauks (sp.vingr.)

magnetic compass

magnētiskais kompass

Maguar spindel (art.gymn.)

balstā šķērsām uz zirga apļi ar abām kājām, vienlaicīgi
pagrieţoties ar seju uz āru un atpakaļ s.st.; sarunv.Madjara
vārpsts (sp.vingr.)

Maguar travel (art.gymn.)

balstā šķērsām uz zirga apļi ar abām kājām, pārejot balstā
šķērsām uz otru zirga galu; sarunv.Madjara pāreja (sp.vingr.)

maiden (dog.rac.)

kurts, kas nekad nav uzvarējis (suņu skr.)

maiden (equest.)

zirgs, kas nav ieguvis balvu (zirgu sp.)

maiden attempt (try) (art.gymn.)

atbalsta lēciena pirmais mēģinājums (lēciens) (sp.vingr.)

maiden horse (equest.)
mailbot (yellow) jersey (cycl.)

zirgs, kas vēl nav ieguvis balvu sacīkstēs (sacīkšu zirgs
iesācējs) (zirgu sp.)
kopvērtējuma līdera krekls (dzeltens) (riteņbr.)

maillot

triko; sieviešu peldkostīms

maillot (cycl.)

riteņbraucēja krekls (riteņbr.)

main attacker (v/b)

pamatuzbrucējs (v/b)

main blocker (v/b)

pamatbloķētājs (v/b)

main bunch (cycl.)
main competition

galvenā grupa; riteņbraucēju kolonnas (pelatona) galvgals
(riteņbr.)
galvenās sacensības

main fault (art.gymn.)

galvenā kļūda; pamatkļūda (sp.vingr.)

main functional phase

kustības galvenā fāze

main group (bunch) (cycl.)

peletons (galvenā grupa) (riteņbr.)
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main halyard (sail.)

grotburas falle (pamatburas falle) (bur.)

main line-up of the team (sp.g.)

komandas pamatsastāvs (sp.sp.)

main nue (pelota)

spēle ar pliku roku (bez cimda) (pelota)

main player (sp.g.)

pamatsastāva (sākumsastāva) spēlētājs (sp.sp.)

main referee

galvenais tiesnesis

main sheet

grotburas šote

main stage of the preparatory period

sagatavošanās perioda (bāzes) posms

main technical tricks

galvenās tehniskās darbības (tehnikas pamati)

mainmast (sail.)

grotmasts (bur.)

mains (BMX)

finālbraucieni (BMX)

mainsail

grotbura; pamatbura

mainspring, momentum

virzītājspēks (inerce)

maintain (to) balance

saglabāt līdzsvaru

maintain (to) the pace

saglabāt tempu

maintain L-support for 2 sec (art.gymn.)

balsts priekšturē 2 sek. (turēt) (sp.vingr.)

maintainance car (cycl.)

tehniskās palīdzības automašīna (riteņbr.)

maintained lift (weightl.)

fiksēts svars (svars skaitās) (svarc.)

maintained position

statiska poza (stāvoklis)

maintaining a bridge position; blocking a
bridge (wrest.)

noturēšana tiltā (cīņa)

maintaining the fall (wrest.)

paklāja skaršanas ar pleciem fiksēšana (cīņa)

maintenance

palīdzēšana, atbalstīšana

maintenance training

formas sagalabāšanas (uzturēšanas) treniņš

mainyard (sail.)

grotrāja (bur.)

major (serious) foul

rupja kļūda; lielākais fauls

major foul (art.gymn.)

rupja kļūda (sp.vingr.)

major hip throw (o-goshi) (judo)

metiens pār gurnu, satverot roku zem paduses (o-goši)
(džudo)
iekšējais āķis (o-uči-gari) (džudo)

major inner reaping throw (o-uchi-gari)
(judo)
major outer reaping throw (o-soto-gari)
(judo)
major penalty (5 min) (icehok.)

ārējais āķis; atcirtiens (o-soto-gari) (džudo)
lielais sods (fauls) (5 min) (hok.)

major penalty (icehok.)

lielais (5 min.) sods (hok.)

make (to) a decision

nolemt (tiesneša lēmums)

make (to) a goal

gūt vārtus (punktu)

make (to) a good (poor) showing

labi (slikti) startēt sacensībās

make (to) a protest

iesniegt protestu

make (to) a save (ball) (sp.g.)

atsist bumbu (sp.sp.)

make (to) a toss (b/b)

izspēlēt strīda bumbu (b/b)

make (to) defence (Am. defense) show (b/b)

piespiest aizsardzību atklāties (b/b)

make (to) fast (sail.)

pietauvoties (bur.)
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make (to) fast; belegen (to) (sail.)

aizlikt (nostiprināt galu uz klampas) (bur.)

make (to) port (sail.)

iebraukt ostā (ar jahtu) (bur.)

make (to) save on a penalty (f/b)

atvairīt 11 m soda sitienu (f/b)

make (to) the tunnel (f/b)

izveidot tuneļus (koridorus) (f/b)

make (to) the wall (f/b)

veidot "mūri" (blīvu aizsardzību) (f/b)

make (to) up a deficit (sp.g.)

samazināt punktu starpību (sp.sp.)

make a flat (div.)

nekvalitatīvs (plakanisks) iegājiens ūdenī (daiļl.)

make an appeal (to)

apelēt (iesniegt apelāciju)

make one’s debut (to)

debitēt (pirmo reizi piedalīties)

make up (to); setup (to), get ready (to)

sagatavot

makekoshi (sumo)

vairāk zaudētas nekā uzvarētas cīņas (sumo)

make-up (sp.g.)

komandas sastāvs (sp.sp.)

Makkabiade

makabiada (sporta svētki Izraēlā)

malfunction (shoot.)

ieroča defekts (bojājums) (šauš.)

mallet (crocq., polo)

koka āmurs; sitamā nūja (krok., polo)

Maloney (art.gymn.)

Maloneja aplis (ar pārlidojumu uz a/k) (sp.vingr.)

Maltese cross (art.gymn.)
man (chess, draug.)

horizontālais līdzsvars balstā rokas sānis; sarunv.Maltesa
krusts (apļi) (sp.vingr.)
figūra (šahā); kauliņš (dambretē)

man advantage (icehok.)

laukumā par 1 spēlētāju vairāk (hok.)

man marker (sp.g.)

personiskās (konkrēta spēlētāja) segšanas speciālists (sp.sp.)

man of the match (sp.g.)

spēles vērtīgākais spēlētājs (sp.sp.)

Man overboard! (sail.)

Cilvēks aiz borta! (bur.)

man target (silhouette) (shoot.)

silueta mērķis (šauš.)

manage

vadīt; pārzināt

management of a training process

treniņa procesa vadība

management of sports training

sporta treniņu menedţments (vadība)

manager (team)

komandas menedţeris (vadītājs)

manager of the competition

sacensību tehniskais direktors (komandants)

managing director (competitions)

rīkotājdirektors (sacensību)

man-down (w.polo)

noraidīts spēlētājs (ūd.polo)

mane (equest.)

krēpes (zirgu sp.)

manege (to) (equest.)

apmācīt jāt (zirga iejāšana) (zirgu sp.)

manege, riding hall, arena

manēţa, jāšanas manēţa, arēna

manner of execution

izpildes maniere (stils)

manoeuvre

manevrs, darbība

manoeuvre (acrobatic)

pēc kārtas izpildītu akrobātisko lēcienu sērija

manoeuvre (to) (sail.)

manevrēt (bur.)

manoeuvring (sail.)

manevrēšana; sar. lavierēšana (bur.)

man-to-man defence

personālā (individuālā) aizsardzība

man-to-man marking (checking)

cilvēks cilvēku (personālā) segšana
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man-to-man tussle

divcīņu sporta veids (divcīņa)

manual resistance exercises

vingrinājumi pāros ar partnera pretestību

manual therapy

manuālā terapija

manual timekeeping (swim.)

laika fiksēšana ar rokas hronometru (peld.)

manufacturing competition (autosp.)

automašīnu raţotāju sacensība (autosp.)

man-up (w.polo)

par 1 spēlētāju vairāk (ūd.polo)

marathon course

maratona trase

marathon runner

maratonists (maratona skrējējs)

marathon; marathon run

maratons; maratonskrējiens

march (gymn.)

maršēšana (soļošana) ierindā (vingr.)

march (to) in file

soļot ierindā (kolonnā, rindā)

march in (athletes) (art.gymn.)

sportistu iesoļošana zālē (soļošana uz sacensību vietu)
(sp.vingr.)

march in place (on the spot) (military)

soļošana (maršēšana) uz vietas

march off (art.gymn.)

noiešana (nokāpšana) no paaugstinājuma (sp.vingr.)

march on the platform (art.gymn.)

uziešana (uzkāpšana) uz paaugstinājuma (sp.vingr.)

march, parade (athletes)

sportistu parāde

marching (military)

maršēšana (soļošana) (ierindas mācība)

marching exercises (gymn.)

vingrojumi kustībā (vingr.)

marching step (gymn.)

ierindas (vingrošanas) solis (vingr.)

mare

ķēve

marina

osta ar viesnīcām kruīzu (ekskursiju) kuģiem

mariner's knot (sail.)

jūrnieku mezgls (bur.)

maritime combined events

jūras daudzcīņa (sporta)

mark (athl.)

starta līnija; starts (v/a)

mark (athl.)

rīka nospiedums (pēc piezemēšanās) (v/a)

mark (gymn.)

vērtējuma atzīme, balle (vingr.)

mark (left by the ball) (ten.)

bumbiņas (atsišanās) pēdas (ten.)

mark (to) (sp.g.)

segt pretinieku (sp.sp.)

mark (to) L-position (art.gymn.)

parādīt priekštures pozu (1 sek.) (sp.vingr.)

mark (to) out with beacons (sail.)

marķēt ar signālugunīm (gaismas bojām) (bur.)

mark (to) position (art.gymn.)

saglabāt pozu 1 sek. (parādīt) (sp.vingr.)

mark (to) the holes (arch.)

atzīmēt bultu trāpījuma vietas (loka š.)

mark awarded (art.gymn.)

vērtējums (piešķirtā atzīme) (sp.vingr.)

mark for the feet (arch.)

kāju novietojuma marķējums (atzīme) (loka š.)

mark made in a throw (athl.)

rīka piezemēšanās vietas atzīme (v/a)

mark slip (art.gymn.)

tiesneša vērtējuma kartīte (aizpildīta) (sp.vingr.)

Mark time march! (gymn.)

Uz vietas soļos - marš! (vingr.)

mark vessel (sail.)

tiesnešu jahta pie zīmes (markas) (bur.)

Markelov (art.gymn.)

pārlidojums pār stieni, izvēršot kājas, un ar pagriezienu par
180° pāreja kārienā; sarunv.Markelova pārlidojums (stienis)
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(sp.vingr.)
marker

zīme, iespraude, mietiņš

marker (bilj.)

marķieris (bilj.)

marker (to indicate the number of the fouls)
(sp.g.)
marker (white; yellow; red)

pārkāpumu (faulu) skaita zīme (sp.sp.)

marker flag indicating the Olympic record
(athl.)

olimpiskā rekorda atzīme (v/a)

marker flag indicating the qualification
norm (athl.)
marker flag indicating the world record
(athl.)
marking

kvalifikācijas normas atzīme (v/a)

marking (sp.g.)

segšana (pa visu laukumu) (sp.sp.)

marking buoy

marķējuma boja

marking code

vērtēšanas noteikumi (sistēma)

marking defensive pressure (f/b)

cieša segšana (tuva segšana) (f/b)

marking line

marķējuma līnija

marking of the course

trases marķējums

marking of the court

laukuma robeţlīniju apzīmējums

marking pit (shoot.)

mērķu līnija (šauš.)

marking time (wrest.)

plecu piespiešanas laiks ("tušē") (cīņa)

markings of the field

laukuma apzīmējuma līnijas

markings on the floor (sp.g.)

laukuma apzīmējumi (uz grīdas) (sp.sp.)

marks (athl.)

skrējēja vieta startā (individuāla) (v/a)

marks dropped (art.gymn.)

nosvītrotās (atmestās) atzīmes (tiesājot) (sp.vingr.)

marksman (shoot.)

labs (mērķī) šāvējs (šauš.)

marksmanship (shoot.)

laba (trāpīga) šaušana (šauš.)

marquee

liela telts (pasākumiem)

marshal

vecākais tiesnesis (inspektors, komisārs)

martial arts

austrumu cīņu veidi (kaujas mākslas veidi)

martingale (equest.)

zirga pavada (zirgu sp.)

mascot

talismans

mask (fenc.)

paukošanas maska (pauk.)

mass competitions
mass exercises (gymn.)

masu (liela dalībnieku skaita) sacensības; tautas sporta
sacensības
masu (liela dalībnieku skaita) vingrojumi (vingr.)

mass fall (cycl.)

masveida (grupas) kritiens (riteņbr.)

mass gymnastics

pamatvingrošana (vingrošana visiem)

mass media

plašsaziņas līdzekļi; masu informācijas līdzekļi

mass race (athl.)

masu (tautas) skrējiens (v/a)

mass sport

tautas sports; masu sports

mass start

kopējais starts (masu starts)

marķējums (balts; dzeltens; sarkans)

pasaules rekorda atzīme (v/a)
marķējums; iezīmēšana
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massage

masāţa

massage bath

masāţas vanna (baseins)

massed practice

koncentrēts (bez atpūtas) treniņš

masseur

masieris (fizioterapeits)

mast (sail.)

masts (bur.)

mast head (sail.)

masta gals (bur.)

mast leg (strut) (sail.)

masta kāja (bur.)

master (to) skill

apgūt kustību, pilnveidot iemaņu

master judge

vecākais tiesnesis (daudzcīņas veida)

Master of International Class

starptautiskas klases meistars

Master of sport

Sporta meistars (nosaukums)

master sports, old-age sports, senior sports,
sports for seniors
mastering

sporta spēles un sacensības sportistiem pēc 40 gadiem
(senioru sports)
apgūšana; pilnveidošana

master's degree (dan) (judo)

meistarības pakāpe (dans) (džudo)

Masters’ competition (tournament)

vecmeistaru (senioru) sacensības (turnīrs)

mastery; masterly

meistarība; meistarisks (nevainojams) izpildījums

mat

paklājs (vingrošanas, cīņas)

mat centre (wrest.)

paklāja centrs (cīņa)

mat chairman (wrest.)

paklāja tiesnesis (cīņa)

mat escape (judo)

neatļauta paklāja atstāšana (džudo)

mat ski jumping

tramplīnlēkšana ar piezemēšanos uz plastikāta paklājiem

mat tumbler (acr.)

akrobāts lēcējs (uz celiņa) (akr.)

matae (mart.arts)

Pārtraukt cīņu! (komanda) (austr.c.)

match (play, game)

mačs (spēle)

match abandoned before time

pirms laika pārtraukta (līdz galam nenospēlēta) spēle

match ball

spēles bumba (izšķirošais punkts)

match calendar, fixture table (list)

spēļu kalendārs

match commissioner

spēles komisārs

match day

spēles diena

match director

spēles direktors (komandants)

match forces with, contend with

spēkoties

match inspector (supervisor)

spēles inspektors

match officials (sp.g.)

spēles tiesnešu brigāde (sp.sp.)

match penalty (icehok.)

noraidījums uz visu spēli (hok.)

match point (ten.)

spēles izšķirošais punkts (ten.)

match race (sail.)

cīņa par uzvaru starp divām jahtām (bur.)

match report

spēles atskaite (pārskats)

match sprint (cycl.)

izslēgšanas sprints (1 km) (riteņbr.)

match suspension

diskvalifikācija uz vienu spēli
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match system; match formation

spēļu (norises) sistēma

match-fit (sp.g.)

turpināt spēli pēc spēles laikā iegūtās traumas (sp.sp.)

matchmaker

sporta sacensību organizētājs

match-related offence (Am. offense)

ar spēli saistīts pārkāpums

match-rigging

uzpirkta ("sarunāta") spēle

match-up (flexing) zone defence (Am.
defense) (b/b)

mainīga zonas aizsardzība (b/b)

match-up (sp.g.)

savstarpēja segšana (sp.sp.)

mate (checkmate), a mate by knight (chess)

mats (mats ar zirdziņu) (šahs)

mate (chess)

mats (šahs)

mate (to) (chess)

pieteikt matu (šahs)

material value (of the composition)
(art.gymn.)

kompozīcijas (kombinācijas) grūtības pakāpe (sp.vingr.)

mathematical games

matemātiskās spēles (prāta spēles)

matkot (sp.g.)

bumbiņu spēle pludmalē ar koka vāli (sp.sp.)

matt (arch.)

salmu paklājs (aiz mērķa) (loka š.)

matte (judo)

Atbrīvot tvērienu! (džudo)

mattress (athl.)

porolona (biezais) paklājs (v/a)

mat-tumbling (acr.)

lēcieni uz celiņa (akr.)

maul (rugby)

mols; drūzma ap spēlētāju ar bumbu (regb.)

mawashi (sumo)

gurnu apsējs, josta (sumo)

maxi basketball

maksibasketbols; seniorbasketbols

Maxi Basketball World Championship

basketbola veterānu pasaules čempionāts

maxi speed skating tetrathlon

lielā ātrslidošanas četrcīņa

maximum (break) (bilj.)

maksimālais punktu skaits (147 p.) (bilj.)

maximum (droughts)

180 punkti (ar 3 metieniem) (šautr.meš.)

maximum increasing of the weight

maksimāls apsmagojums

maximum possibilities

maksimālās spējas (iespējas)

maximum speed

maksimālais ātrums

maximum strength

maksimālais spēks

maximum weight

maksimālais svars

mayday (sail.)

starptautisks briesmu signāls

maypole swing

rotējošās šūpoles

mean (equest.)

niķīgs (par zirgu) (zirgu sp.)

mean abilities

vidējas spējas

means of sports preparation

sportiskās sagatavošanas līdzekļi

means of sports training

sporta treniņa līdzekļi

measure

mērs, mēraukla, līdzeklis

measure (music)

takts (mūzikā)

measure (to) the approach (athl.)

mērīt ieskrējienu (v/a)

measure of tolerance (arch.)

pielaide mērījumos (loka š.)
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measure of warm-up

iesildīšanās līdzeklis (vingrinājums)

measured rhythm (equest.)

vienmērīgs ritms (zirgu sp.)

measurement

mērīšana, mērījums

measurement certificate (sail.)

mērīšanas (jahtas izmēru) sertifikāts (bur.)

measurement committee (sail.)

mērīšanas (tiesnešu) komisija (bur.)

measurement of field events (athl.)
measurement of the distance

rezultātu mērīšana, noteikšana (mešanas un lēkšanas veidos)
(v/a)
distances mērīšana

measurement of the implements (athl.)

rīku mērīšana (kontrolpārbaude) (v/a)

measurer (athl.)

mērītājs (tiesnesis) (v/a)

measurer (sail.)

apmērītājs (bur.)

measuring

mērīšana, mērījums

measuring diameter for a discus

šablons diska izmēru pārbaudei

measuring diameter for a hammer

šablons vesera izmēru pārbaudei

measuring diameter for a shot

šablons lodes izmēru pārbaudei

measuring instrument

mērīšanas instruments (rīks)

measuring line (pole line) (cycl.)

treka garuma mērīšanas līnija (treka iekšpusē) (riteņbr.)

measuring of training loads

treniņslodţu mērīšana

measuring stick; measuring rod (athl.)

mērlata (v/a)

measuring tape (athl.)

mērlente (v/a)

mechanical sports

tehniskie sporta veidi

medal

medaļa

medal rankings

iegūto medaļu tabula

medal winner; medallist

medaļnieks; medaļas ieguvējs

media (sports)

plašsaziņas (sporta) līdzekļi

medical assistance

medicīniskā palīdzība

medical care

medicīniskā aprūpe

medical check-up

medicīniskā apskate (pārbaude)

medical code

medicīniskās prasības

Medical Commission of IOC

SOK Medicīnas komisija

medical massage

ārstnieciskā masāţa

medical officer

medicīnas darbinieks

medical room

medpunkts

medically-biological rehabilitation means of
working capacity

medicīniskie un bioloģiskie darbaspēju atjaunošanas līdzekļi

medicine ball

pildbumba; medicīnas bumba

meditation

meditācija

medium (range) distance (athl.)

vidējā distance (v/a)

medium difficulty (element) (art.gymn.)

vidējas grūtības elements (sp.vingr.)

medium error (art.gymn.)

vidējā kļūda (vērtējuma gradācijā) (sp.vingr.)
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medium triathlon

vidēja distanču garuma triatlons

medium trot (equest.)

vidējs riksis (vidēja ātruma soļa garuma riksis) (zirgu sp.)

medium walk (equest.)

vidējs solis (vidēja ātruma soļošana) (zirgu sp.)

medium-term endurance

vidēja laika posma slodzes izturība

medley relay (swim.)

kompleksā peldējuma stafete; kombinētā stafete (peld.)

medley swimming (swim.)

kompleksais peldējums (peldēšana) (peld.)

medley turn (swim.)

pagrieziens peldot kompleksā peldējumā (peld.)

meeting (equest.)

vienas dienas sacensības (zirgu sp.)

megaphone

megafons

mellow out (to)

atslābināties (sarunv.)

member-society

kolektīvais biedrs (organizācijas)

men (kendo)

aizsargcepure ar metāla reţģi (kendo)

men’s all-around champion (art.gymn.)

daudzcīņas čempions vīriešiem (sp.vingr.)

men’s all-around gymnastics

vingrošanas daudzcīņa vīriešiem

men’s doubles (ten.)

vīriešu dubultspēle (ten.)

men’s gymnastics

vīriešu vingrošana, vingrošana vīriešiem

men’s pair (acr.)

sporta akrobātikas vīriešu pāris (pāru vingrojums) (akr.)

men’s single (ten.)

vīriešu vienspēle (ten.)

men’s team

vīriešu komanda

men’s tennis

vīriešu teniss (spēle)

men’s tumbling (acr.)

sporta akrobātikas lēcieni vīriešiem (akr.)

men’s-four; men's-four; men’s quartet
(acr.)

sporta akrobātikas grupa vīriešiem (vīriešu četrinieks) (akr.)

menacing fall situation (wrest.)

kritisks stāvoklis (cīņa)

Menichelli flip (art.gymn.)

no stājas uz vienas kājas pārmetiens atpakaļ ar augstu
lidojumu; sarunv.Menikeli pārmetiens (sp.vingr.)

men's teeing area (golf)
mental capacity for work

pirmā sitiena zona vīriešu sacensībās (vīriešu starta zona)
(golfs)
garīgās darbaspējas

mental fatigue

garīgais nogurums

mental health

garīgā veselība

mental practice

ideomotorais treniņš

mental training

garīgais (prāta) treniņš

mentor

mentors; padomdevējs

Merited (Honoured) Master of Sport

Nopelniem bagātais sporta meistars (nosaukums)

Merited Coach of Latvia

Latvijas Nopelniem bagātais treneris (nosaukums)

merits

nopelni

merry-go-round

karuselis

mesh of the mask (fenc.)

maskas tīkliņš (metāla) (pauk.)

mesh of the net (sp.g.)

tīkla acs (sp.sp.)

mesh ventilator (tour.)

tīkliņa (auduma) logs (vēdlodziņš) (tūr.)
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metal face (autosp.)

metāla reţģis priekšējā stikla vietā (autosp.)

metal point (javelin)

šķēpa smaile; šķēpa uzgalis

metallic jacket; metallic plastron (fenc.)

paukošanas (metalizēta) aizsargveste (pauk.)

metallic piste (fenc.)

metālisks celiņš (strāvu vadošs celiņs) (pauk.)

method of administering dope

dopinga kontroles metode

method of combined exercises

kombinētu vingrinājumu metode

method of combined influence

kombinētās iedarbības metode

method of complex exercise

vingrinājumu kompleksu metode

method of consequent shift of attention

uzmanības pakāpeniskas pārslēgšanas metode

method of continuous training

vienmērīguma metode; vienmērīgs slodzes treniņš

method of education

audzināšanas (izglītošanas) metode

method of execution

izpildes tehnika (veids)

method of extreme (strained) situations

ekstrēmo (saspīlēto) situāciju metode

method of extreme efforts

maksimālo piepūļu metode

method of immediate information

steidzīgās (tūlītējās) informācijas metode

method of repeated efforts

atkārtotu piepūļu metode

method of variable resistance

mainīgas pretestības metode

method of whip movement (art.gymn.)

pātagveida (sitienveida) vēziena izpildes tehnika (sp.vingr.)

methodical sequence

metodiskā secība

methods of sports training

sporta treniņa (sagatavotības) metodes

methods of teaching

mācīšanas metodes

metric mile; 1500m event (athl.)

1500 m distance (metriskā jūdze) (v/a)

metrology

metroloģija

metronome

metronoms

Mexican wave (spectators)

skatītāju viļņošanās ("meksikāņu vilnis")

MGP, abbrev. from Moto Grand Pree
(motosp.)
microclimate

lielās balvas izcīņa šosejā (motosp.)

midcourt (center) line (b/b)

centra līnija (b/b)

mid-court (half-way) line, centre line

centra (laukuma vidus) līnija

midcourt (sp.g.)

laukuma vidusdaļa (sp.sp.)

middle

viduklis; jostasvieta

middle (medium) area (b/b)

vidējā zona (b/b)

middle (medium) distance (athl.)

vidējā distance (v/a)

middle (middles) blocker (v/b)

vidējais bloķētājs (triju spēlētāju blokā) (v/b)

middle (to) (sp.g.)

piespēlēt uz laukuma vidu (sp.sp.)

middle back player

aizsardzības līnijas centra (vidējais) spēlētājs

middle man (stander) (acr.)

vidējais partneris (grupu akrobātikā) (akr.)

middle mark (art.gymn.)

vērtējuma vidējā (aritmētiskā) atzīme (ballēs) (sp.vingr.)

middle pass

pustālā piespēle

mikroklimats
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middle phase of the stroke (row.)

īriena vidus fāze (smēliens) (air.)

middle post (pivot)

vidējās zonas spēlētājs

middle shot (b/b)

pustālais metiens (b/b)

middle-distance race

vidējo distanču skriešana

middle-distance runner

vidējo distanču skrējējs

middle-distance running

vidējo distanču skrējiens

middle-distance swimming

peldēšana vidējās distancēs (vidējo distanču peldēšana)

middle-line; centre line (Am. center) (sp.g.)

viduslīnija (sp.sp.)

middleweight

otrais vidējais svars

midfield

vidējā zona

midfield anchor (f/b)

centra aizsargs (f/b)

midfield organizer (general) (b/b)

spēles dispečers (b/b)

midfield player; midfielder (f/b)

pussargs (laukuma vidusdaļas spēlētājs) (f/b)

midland

viduskalne; vidiene

mid-left defender (h/b)

kreisais vidējais aizsargs (h/b)

mid-level kick (kick.b.)

vidēja augstuma sitiens ar kāju (kikb.)

mid-right defender (h/b)

labais vidējais aizsargs (h/b)

mighty man

spēkavīrs

mild exercise

viegls vingrinājums

mild fault (art.gymn.)

sīka kļūda (vērtējums) (sp.vingr.)

mile run (athl.)

jūdzes skrējiens (1609 m, parasti pielīdzināts 1500 m) (v/a)

military games

militārās spēles

military heat

militārais kross

military multi-trials

militārā daudzcīņa

military physical training

militārā fiziskā sagatavošana

military press

smagumu spiešana no krūtīm

military sport

militārais sports; militārpersonu sports

mill (to)

boksēties; kauties (sarunv.)

mill-circle (art.gymn.)

jāteniskais apvēziens (uz priekšu) (sp.vingr.)

mill-circle(s) of the arms

apļveida kustības ar rokām pārmaiņus

mill-circles with clubs (r.gymn.)

dzirnaviņas ar vālītēm (m/v)

millionaire's hit (polo)

miljonāra sitiens; sitiens pa bumbiņu zem zirga (zem vēdera)
(polo)

mill-uр, mill-up swing (art.gymn.)

uzvēziens balstā (jāteniski) (sp.vingr.)

mince (to) (equest.)

tipināt (mīņāties) (zirgu sp.)

mind run (luge)

iedomāta trases veikšana (kam.)

mind sports

prāta (intelektuālais) sports

mindfulness training

rūpīgi veikts treniņš

mini basketball

mini basketbols

mini football

minifutbols (mazais futbols)

mini golf

minigolfs

305

mini handball

mini handbols

mini ice-hockey

minihokejs

mini ice-rink

minislidotava (mazā slidotava)

mini speed skating tetrathlon (sp.skat.)

mazā ātrslidošanas četrcīņa (ātrsl.)

mini speed-skating pentathlon

mazā ātrslidošanas pieccīņa

mini sport games

mini sporta spēles; sporta spēles bērniem, iesācējiem

mini trampoline; mini tramp

minibatuts

mini triathlon

mini triatlons (īso distanču triatlons)

minimal arm bend (art.gymn.)

nedaudz saliektas rokas (sīka kļūda) (sp.vingr.)

minimum advantage

minimālais pārākums

minimum height

minimālais augstums

mini-stepper

mājas trenaţieris (soļošanai)

minor aid (art.gymn.)
minor error (art.gymn.)

neliela pieskaršanās vingrotājam, stāvot aizsardzībā
(palīdzība) (sp.vingr.)
sīka, mazsvarīga kļūda (sp.vingr.)

minor kick (swim.)

īsa (mazas amplitūdas) kāju kustība (peld.)

minor official’s table (art.gymn.)

"mazais" tiesnešu galdiņš (sekretariāta) (sp.vingr.)

minor outer hooking throw (ko-soto-gake)
(judo)
minor outer reaping throw (ko-soto-gari)
(judo)
minor penalty (2 min) (icehok.)

ārējais āķis (ko-soto-gake) (džudo)

minutes played (sp.g.)

spēlētāja spēles laiks (sp.sp.)

mis leading movement (sp.g.)

maldinoša kustība (sp.sp.)

misbehaviour

slikta, necienīga uzvedība

misconduct

nedisciplinēta (nesportiska) uzvedība

misconduct penalty

sods par nesportisku uzvedību

miscontrol (to) a pass

neuztvert (neuzņemt) piespēli

miscue (bilj.)

kļūdains sitiens ar kiju pa bumbiņu (bilj.)

misfire of the starting pistol

starta pistoles kļūme

mishit (to)

netrāpīt; aizsviest garām

mishit (to) (sp.g.)

netrāpīt; aizsviest (aizsist) garām (sp.sp.)

misinterpretation of the Code of Points

sacensību tiesāšanas noteikumu nepareiza interpretācija

misjudge

nepareizi novērtēt (tiesāšanas kļūda)

miskick (f/b)

neveiksmīgs sitiens (f/b)

mismatch (f/b)

darbību nesaskaņotība (f/b)

misplaced (missing) pass (sp.g.)

neprecīza (kļūdaina) piespēle (sp.sp.)

misplay (sp.g.)

kļūdaina (pavirša) spēle (sp.sp.)

miss (shoot.)

šāviens garām (mērķim) (šauš.)

miss (to) (arch.)

netrāpīt mērķī (loka š.)

miss (to) a chance

neizmantot iespēju

atcirtiens (ko-soto-gari) (džudo)
mazais sods (2 min.) (hok.)
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miss (to) a gate (alpsk.)

izlaist vārtus (pabraukt garām) (k.slēp.)

miss (to) a win

palaist garām izdevību uzvarēt

miss (to) the ball

zaudēt bumbu

miss (to) the basket (b/b)

netrāpīt grozā (b/b)

miss (to) the goal (net)

netrāpīt vārtos

miss (to) the qualifying for the final

pēc priekšsacīkšu rezultāta neiekļūt finālā

miss water (row.)

kļūdaina lāpstiņas saskare ar ūdeni (air.)

missed chance (b/b)

nesekmīgs mēģinājums (b/b)

missed free throw (b/b)

nesekmīgs soda metiens (b/b)

missed shot (shoot.)

netrāpījums; aizšauts garām mērķim (šauš.)

missed shot (sp.g.)

nesekmīgs metiens (sitiens) (sp.sp.)

missile (sp.g.)

uz laukuma uzmests priekšmets (piem., petarde) (sp.sp.)

missile weapon

metamais ierocis

missing A-part (art.gymn.)

A grūtības grupas elementa trūkums (kombinācijā) (sp.vingr.)

missing service (v/b)

neprecīza serve (v/b)

misthrow (athl.)

kļūdains (neieskaitīts) metiens (v/a)

mitt (baseb.)

bāzes spēlētāja cimds (beisb.)

mitt; muffler (box.)

boksa cimdi (sarunv.)(bokss)

mixed (combination) defence (Am. defense)
(sp.g.)
mixed combined events

kombinētā (jauktā) aizsardzība (sp.sp.)

mixed defence (Am. defense) system

jauktā aizsardzības sistēma

mixed doubles (sp.g.)

jauktā dubultspēle (sp.sp.)

mixed duo (pair) (acr.)

jauktais pāris (akr.)

mixed foursome (golf)

jaukto pāru (4 spēlētāju) partija (golfs)

mixed grasp (grip, hold) (art.gymn.)

jauktais tvēriens (sp.vingr.)

mixed hang (art.gymn.)

jauktais kāriens (sp.vingr.)

mixed pair (duo) (acr.)

jauktais pāris (akr.)

mixed physical education lesson

jauktā sporta stunda

mixed relay race

jaukts stafetes skrējiens

mixed system of holding a competition

sacensību norises jauktā sistēma

mizzen (sail.)

bezānbura (bur.)

mizzen-mast (sail.)

bezānmasts (bur.)

moat (stadium)

aizsarggrāvis (stadionā)

mobile

kustīgs, mobils, nepastāvīgs, mainīgs

mobile home (trailer) (tour.)

treileris (dzīvošanai) (tūr.)

mobility

mobilitāte

mobility (joint)

kustīgums (locītavās)

mobility exercises

vingrinājumi lokanības (kustīguma locītavās) palielināšanai

jauktā daudzcīņa
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mobility training (joint)

kustīguma locītavās attīstīšana

mobilize (to)

mobilizēt

mode of living

dzīves veids

model (shoot.)

ieroča tips (modelis) (šauš.)

model aeroplane (Am. airplane)

lidmodelis

model airplane sport

lidmodeļu sports

model building sport

modelēšanas sports (modeļsports)

model of a football field

futbola laukuma makets

model of tactical activities

taktiskās darbības modelis

model of the contest activities

sacensību darbības modelis

model sailing

modeļburāšana

model training session

treniņnodarbības modelis

model, pattern, dummy

modelis; makets; paraugs

modern (rhythmic) gymnastics

mākslas vingrošana (amer.)

modern demand

mūsdienu prasība

modern pentathlon

modernā pieccīņa

modified scarf or cross-chest hold-down
(kuzure-kesa-gatame) (judo)
modified upper four-quarter hold-down
(kuzure-kami-shiho-gatame) (judo)
mogul; mogulskiing

sāniskā noturēšana, satverot apģērbu un roku (kuzuri-kesagatame) (džudo)
noturēšana no galvas puses, satverot rokas un jostu (kuzurekami-shiho-gatame) (džudo)
moguls (frīstaila slēpošanas disciplīna )

moguls slope; moguls course (freest.)

mogula trase (frīst.)

momentary handstand (art.gymn.)

īslaicīga stāja uz rokām ("parādīt"); kustība caur stāju uz
rokām (sp.vingr.)

momentary stop (art.gymn.)

īslaicīga apstāšanās (sp.vingr.)

momentum

kustības daudzums; inerce

monkey run (gymn.)

pārvietošanās četrrāpus, rokas novietojot ar plaukstām uz
iekšu ("pērtiķa skrējiens") (vingr.)

mono skiing (w.ski.)

triku izpilde uz vienas slēpes (ūd.slēp.)

monocoque (autosp.)

viendaļīga virsbūve (autosp.)

monohull (sail.)

vienkorpusa jahta (bur.)

monoski (alp.ski.)

monoslēpe (k.slēp.)

monoskier (disabl.sp.)

sēdslēpošana (slēpošana uz vienas speciālas slēpes sēdus)
(inv.sp.)

monster park (x-sport)

ekstrēmo sporta veidu (automonstru) parks (ekstr.sp.)

monster truck racing (autosp.)

automonstru sacensības (autosp.)

moon (f.skat.)

"kuģītis" (daiļsl.)

moon salto (acr.)

divkāršais salto atpakaļ ar pagriezienu par 360°;
sarunv.mēness salto (akr.)

mooning buoy

enkurboja

moor (to)

pietauvoties; noenkuroties

moorage, pier (sail.)

pietauvošanās vieta; muliņš (bur.)

308

mooring (sail.)

ar palēcienu (uzlēciens) aplis ar abām kājām balstā šķērsām
(zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
pēc apļa ar abām kājām balstā šķērsām sānu nolēciens (zirgs
ar rokt.) (sp.vingr.)
balstā uz rokturiem aplis ar abām kājām ar pagriezienu par
180° (sp.vingr.)
pietauvošanās (bur.)

mooring anchor (sail.)

stāvenkurs (bojenkurs) (bur.)

mooring line; painter (sail.)

pietauvošanās (noenkurošanās) tauva; gals laivas piesiešanai
(bur.)

moral standard (norm)

morālā (ētiskā) norma

moral value

morālās (ētiskās) vērtības

morals, ethics

ētika

Morava (art.gymn.)
morning callisthenics; morning exercises

no stājas uz ceļiem pārmetiens atpakaļ; sarunv. Morāva
pārmetiens (sp.vingr.)
rīta vingrošana, rīta rosme

morning session (art.gymn.)

sacensību rīta (pirmā) plūsma (sp.vingr.)

morning set exercises

rīta rosmes vingrojumu komplekss

morning sport; morning callisthenics

rīta vingrošana; rīta rosme

morning training

rīta treniņš

morote gari (mart.arts)
morote-tori (aikido)

pretinieka nogāšana uz muguras (satverot kājas un grūţot ar
plecu) (austr.c.)
pretinieka plaukstas satveršana ar abām rokām (aikido)

most difficult element (art.gymn.)

augstākās grūtības grupas elements (sp.vingr.)

most sportsmanlike team

sportiskākā komanda

most valuable player (key man)

vērtīgākais spēlētājs

motel

motelis; viesnīca autotūristiem

motion, movement

kustība (darbība)

motionless

nekustīgs (miera stāvoklī)

motionless position (weightl.)

svara (stieņa) fiksēšana (svarc.)

motionless starting position (athl.)

nekustīgs sākuma stāvoklis (v/a)

motivate

rosināt; veicināt; motivēt

motivation

pamudinājums; stimuls

motive of going in for sports

sportista darbības motīvs (motīvs nodarboties ar sportu)

moto freestyle (motosp.)

motociklu frīstails (motosp.)

motoball player

motobolists

motoball; motorcycle ball

motobols

motocross

motokross

motodrome

motodroms

motor (movement) skill

kustību iemaņa; prasme

motor ability

kustību spēja

motor action, movement action

kustība kā darbība

Moore mount (art.gymn.)
Moore out (art.gymn.)
Moore over pommel (art.gymn.)
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motor activity

kustību (motoriskā) aktivitāte

motor bicycle

mopēds

motor boat

motorlaiva

motor boat sport

motorlaivu sports, ūdens motosports

motor control

kustību kontrole

motor coordination

kustību koordinācija

motor cruiser

kreiseris

motor flying sport

motorizēto lidaparātu sports

motor intensity

kustību (motorā) intensitāte

motor launcher

ūdens motosportists (braucējs)

motor learning

noteiktu kustību apguve

motor memory

kustību atmiņa

motor scooter

motorollers, skuters

motor ship, vessel

motorlaiva

motor skill learning

jaunu kustību apgūšana (mācīšanās)

motor sports

motorsports; auto un motosports

motor timing

laika izjūta (izpildot kustību)

motor toboggan; snowmobile

sniega motocikls

motor tourism

autotūrisms; mototūrisms

motor training

kustību trenēšana

motorbike; motorcycle

motocikls

motorboat

motorlaiva (kuteris)

motor-boat sports; motorboating

ūdens motosports

motorboats (powerboats, sports boats)

motorlaivas (kuteri, sporta motorlaivas)

motor-car model

automodelis

motor-car modelling

automodelisms

motor-cycle

motocikls

motorcycle rallies

motociklu rallijsacensības

motorcycle road racing; motorcycle track
racing
motorcycle sport (motorsport)

šosejmotobraukšanas sacensības

motorcycle tourism

mototūrisms

motor-cyclist

motociklists

motordrome

autodroms (motodroms)

motorist

automobilists

motorized glider (powered glider)

planieris ar motoru

motorpace; motor-paced cycling

aizmotora riteņbraukšana

motor-paced cycle, a racing cycle

aizmotora braukšanas velosipēds

motor-paced track race (cycl.)

aizmotora braukšana trekā (riteņbr.)

motorscooter

motorollers, skuteris

motto

devīze (moto)

motociklu sports
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moulded boat

standarta laiva (pēc šablona taisīta laiva)

mount (art.gymn.)

uzlēciens uz rīka (sp.vingr.)

mount (to) a horse

sēsties zirgā (seglos)

mount (to) the ring (box.)

iziet ringā (bokss)

mountain (mounting) board

kalnu (riteņ)dēlis

mountain bicyclist; biker

kalnu velosportists

mountain bike

kalnu riteņbraukšana (kalnu velosports)

mountain bike cross country

kross ar kalnu velosipēdiem

mountain bike downhill

nobrauciens ar kalnu velosipēdiem

mountain bike downhill dual slalom

pāru nobrauciens ar kalnu velosipēdiem

mountain bike hill-climb

brauciens kalnā ar kalnu velosipēdiem

mountain bike orienteering

orientēšanās ar kalnu velosipēdiem

mountain biking

kalnu riteņbraukšana

mountain climate

kalnu klimats

mountain climber

kalnu tūrists; alpīnists

mountain climbing, mountaineering;
alpinism
mountain guide

kalnu tūrisms; alpīnisms

mountain hut

būda kalnos (patvērumam)

mountain races

ātrumsacensības kalnos

mountain racing

kalnā braukšana

mountain rescue

palīdzība (glābšana) kalnos

mountain rescue service

glābšanas kalnos nodrošinājums

mountain resort

kalnu kūrorts

mountain sickness

kalnu (augstkalnes) slimība

mountain snowmobiles

kalnu sniega motocikli

mountain tourism

kalnu tūrisms

mountain trail

kalnu taka

mountain triathlon

kalnu trīscīņa (triatlons)

mountainboard

kalnu skrituļdēlis (riteņdēlis)

mountainboarding

nobrauciens ar kalnu (riteņ)dēli

mountaineer (climber, mountain climber,
Alpinist)
mountaineering

alpīnists (klinšu kāpējs, kalnu tūrists)

mountaineering boot

alpīnistu zābaki

mountaineering equipment (climbing
equipment, snow and ice climbing
equipment)

alpīnistu inventārs (klinšu kāpšanas inventārs)

mountain-pass

kalnu pāreja

mounter (acr.)

augšējais partneris (akr.)

mounter (gymn.)

atgrūţoties ar abām kājām, pārmetiens uz priekšu (stājā uz
abām kājām) (vingr.)

gids kalnos; kalnu pavadonis

alpīnisms
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mounting

sēšanās zirgā (seglos)

mouth guard; mouthpiece; gum-shield

mutes aizsargs ("kape")

mouthpiece (equest.)

lauţņi (zirgu sp.)

movable balast (sail.)

pārvietojamais balasts (bur.)

movable equipment

pārvietojams, pārnēsājams rīks (aprīkojums)

movable runner

kustīga sliece

move

elements, kustība

move (chess)

gājiens (šahs)

move (to) across (sp.g.)

pārvietoties šķērsām laukumam (sp.sp.)

move (to) away from the check (sp.g.)

atbrīvoties no sedzēja (sp.sp.)

move (to) into an open space (sp.g.)

izskriet uz brīvo vietu (atbrīvoties) (sp.sp.)

Move back!

Atpakaļ! (komanda)

Move forward!

Uz priekšu! (komanda)

move of no value (art.gymn.)

elements bez vērtējuma (grūtības pakāpes) (sp.vingr.)

Moved table!

Galds izkustināts!

movement

ķermeņa kustība, vingrojums

movement accompaniment (gymn.)

kustību muzikālais pavadījums (vingr.)

movement activity regime

kustību reţīms

movement analysis

kustību analīze

movement characteristic

kustību īpašības raksturlielumi

movement combination (art.gymn.)

kustību kombinācija (sp.vingr.)

movement connection (art.gymn.)

kustību savienojums (virknējums) (sp.vingr.)

movement coordination

kustību koordinācija

movement correction

kustību korekcija

movement description

kustību apraksts

movement disorder

kustību traucējumi

movement education

kustību mācīšana; kustību veidošana

movement elasticity

kustību elastība (atsperība)

movement excellence

teicami (izcili) apgūta kustība

movement experience

kustību pieredze

movement explanation

kustību skaidrojums, izskaidrošana

movement flow

kustību plūsma; plūstoša kustību izpilde

movement form

kustību forma (veids)

movement game; active game (Am.)

kustību rotaļa (spēle)

movement harmony

kustību harmonija

movement image

kustību veidols (tēls)

movement instinct

kustību instinkts

movement off the ball (sp.g.)

pārvietošanās bez bumbas (sp.sp.)

movement phase

kustības fāze

movement precision

kustības precizitāte

movement proximity

kustību līdzība

312

movement quality

kustības kvalitāte

movement range

kustību amplitūda

movement research

kustību pētīšana, pētījumi par kustību

movement rhythm

kustību ritms

movement science

kustību zinātne

movement sensation

kustību jūtīgums

movement skill

kustību iemaņa (prasme)

movement speed

kustības ātrums

movement structure

kustības struktūra

movement task

kustību uzdevums

movement theory

kustību teorija

movement therapy

kustību terapija

movement time

kustības ilgums (laiks)

movement training

kustību treniņš

movement transfer

kustību pārnese, pārnešana

movements on the goal (sp.g.)

virzīšanās uz vārtiem (sp.sp.)

moves of the individual pieces (chess)

atsevišķu (konkrētu) figūru un gājienu virzieni (šahs)

moves on the wing

pārvietošanās uz malu (flangu)

moving block (v/b)

"kustīgs" bloks (v/b)

moving defence (Am. defense) (sp.g.)

kustīga (dinamiska) aizsardzība (sp.sp.)

moving in defensive stance (sp.g.)

pārvietošanās aizsardzības stājā (sp.sp.)

moving into free space (sp.g.)

pārvietošanās uz brīvu vietu (sp.sp.)

moving pick (b/b)

saskare ar pretinieku, veidojot aizsegu (b/b)

moving screen (b/b)

aizsegs kustībā (b/b)

moving set (row.)

kustīgais soliņš (air.)

moving target

kustīgs mērķis

moving to the ball

kustība pie bumbas

moving under the ball

kustība zem bumbas

moving up

kustība uz augšu

mowing machine (grass cutter)

zāliena pļaujmašīna

MSL, abbrev.from Major Soccer League
(Am.)
MTB, abbrev. from Mountain Terrain Bike
(cycl.)
muay thai (boxing); thai boxing

Futbola Augstākā līga (Amerikā)

mudlark (equest.)

zirga uzslavēšana (par šķēršļa pārvarēšanu) (zirgu sp.)

mud-road, horse-road

lauku ceļš

Mukhina flip (art.gymn.)

no stājas uz a/k pārmetiens atpakaļ ar pagriezienu par 360°,
pārejot kārienā; sarunv. Muhinas cilpa (sp.vingr.)

mule kick (freest.)

lēcienā saliekt kājas atpakaļ, pagrieţot ķermeņa augšdaļu
(frīst.)
atkārtots sitiens (bez soda) (golfs)

mulligan (golf)

MTB velosipēds (kalnu velosipēds) (riteņbr.)
tai bokss; taizemes bokss
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multiathlon

daudzcīņa

multiday route

daudzdienu maršruts

multifold winner

daudzkārtējs uzvarētājs

multigym

daudzfunkcionāls trenaţieris

multihull yacht (sail.)

daudzkorpusu jahta (katamarāns; trimarāns) (bur.)

multi-jumps

daudzkārtīgi (pēc kārtas) lēcieni

multiple competition (art.gymn.)

sacensības daudzcīņā (sp.vingr.)

multiple foul

atkārtots pārkāpums (fauls)

multiple free throw

atkārtots soda metiens

multiple obstacles

kombinēts šķērslis

multiple speed gear system (cycl.)

ātrumu pārslēgšanas (pārnesuma maiņas) sistēma (riteņbr.)

multi-seater canoe

daudzvietīgā kanoe laiva (smailīte)

multisport event

kompleksās (daţādu sporta veidu) sacensības

multi-stage competition

daudzetapu sacensības

multi-terrain biking (cycl.)

riteņbraukšana šķēršļotā trasē (kalnos) (riteņbr.)

multi-trial athletics

vieglatlētikas daudzcīņas

muscle

muskulis

muscle building

muskulatūras veidošana (attīstīšana)

muscle contraction

muskuļa saraušanās (kontrakcija)

muscle coordination

muskuļa iekšējā koordinācija

muscle cramp

muskuļu krampis

muscle elasticity

muskuļu elastība, elastīgums

muscle fatigue

muskuļu nogurums

muscle injury

muskuļu ievainojums, savainojums, trauma

muscle rupture, muscle tear

muskuļu plīsums

muscle sense

muskuļu sajūta

muscle soreness

muskuļu sāpīgums, sāpes

muscle strain

muskuļu sastiepums

muscle strength (force)

muskuļu spēks

muscle tissue

muskuļaudi

muscle training

muskuļu trenēšana

muscle tremor

muskuļu trīcēšana

muscle up (gymn.)

ar spēku pāreja (uzspiešanās) balstā (vingr.)

muscle weakness

muskuļu vājums

muscleman

atlēts; spēkavīrs

muscular elasticity

muskuļa elastīgums (elastība)

musculature

muskulatūra

muse education

kustību iztēles veidošana (mūzikas pavadībā)

museum

muzejs

mush (Am.)

braukt suņu pajūgā

musher (dogsleddg.)

suņu iejūga (kamanu) vadītājs (suņu paj.sac.)
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music(al) accompaniment

muzikālais pavadījums

musketry

šaušanas māksla

mutual assistance (cycl.)

savstarpēja palīdzība (riteņbr.)

mutual fault (sp.g.)

abpusējs pārkāpums (fauls) (sp.sp.)

muzzle (shoot.)

ieroča stobra caurums (šauš.)

muzzle deflector (shoot.)

stobra stabilizators (šauš.)

MVP, abbrev.from Most Valuable Player
(sp.g.)
MX circuit (bikesp.)

vērtīgākais spēlētājs (sp.sp.)

MXF, abbrev. from motocross freestyle

motofrīstails (ar akrobātiku)

MX trase (bezceļu motociklu trase) (motosp.)

N
nage (aikido)

aizsargs (aikido)

nage waza (judo)

metienu tehnika (džudo)

nail (stick) (art.gymn.)

zemskare bez papildu kustībām (sp.vingr.)

nails (w.polo)

nagi (pārāk gari, neapgriezti) (ūd.polo)

naked strangle (hadaka-jime) (judo)

ţņaugšana ar apakšdelmu no aizmugures (hadaka-dţime)
(džudo)

name of the craft (or: registration number)
(sail.)
name of the team

laivas (kuģa) nosaukums (vai reģistrācijas numurs) (bur.)

names of the players

spēlētāju uzvārdi

Nansen sledge, a polar sledge

Nansena kamanas; polārkamanas

nap (equest.)

iespējamais uzvarētājs (par zirgu) (zirgu sp.)

nape stand (gymn.)

stāja uz skausta (vingr.)

narrow (close) win (wrest.)

uzvara ar nelielu pārsvaru (punktu starpību) (cīņa)

narrow defeat

zaudējums ar minimālu rezultāta starpību

narrow grasp (grip) (art.gymn.)

šaurais tvēriens (sp.vingr.)

narrow kick (swim.)

kāju darbība ar mazu amplitūdu (peld.)

narrow victory

grūta uzvara

natation

peldētprasme; peldēšana

natatorium (Am.)

peldbaseins (telpās)

nation’s top gymnast

valsts (izlases) labākais vingrotājs

national anthem

valsts himna

National Basketball Association (NBA)

Nacionālā basketbola savienība (NBA)

national champion

valsts čempions

national championship

valsts (nacionālais) čempionāts (meistarsacīkstes)

national coach (team)

valsts izlases (komandas) treneris

national colours; ensign (sail.)

valsts karogs (bur.)

national competition

valsts līmeņa sacensības

National Hunt (equest.)

britu mednieku šķēršļu josla (zirgu sp.)

komandas nosaukums
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national kind of sports

nacionālais sporta veids

National League (baseb.)

Nacionālā līga Ziemeļamerikā (beisb.)

national letters (sail.)

valsts apzīmējuma burti uz burām; valsts kods uz burām
(bur.)

National Olympic Committee (NOC)

Nacionālā olimpiskā komiteja (NOK)

National Olympic team

nacionālā (valsts) olimpiskā komanda

national record

nacionālais rekords

national referee; referee of national
category
national sports federation

nacionālās kategorijas sporta tiesnesis

national team

nacionālā (valsts) izlases komanda

nationals (sports competition)

Nāciju (sportistu pēc nacionālās piederības) sporta sacensības

Nations Cup

Nāciju kauss

Natts (TV)

kuriozi (jocīgi atgadījumi) (TV)

natty

veikls, izveicīgs

natural ability

dabiskas (iedzimtas) spējas

natural aid (equest.)
natural break (cycl.)

jebkura veida jātnieka signāls zirgam (balss, roku, kāju
darbības) (zirgu sp.)
atpūsties braucot (riteņbr.)

natural exercises

dabiski vingrinājumi

natural foot (surf.)

stāja ar kreiso kāju priekšā (sērf.)

natural fundamental posture (judo)

frontālā pamatstāja (dţudista stāja) (džudo)

natural goal (w.polo)

vienādā sastāvā gūti vārti (ūd.polo)

natural gymnastics

pamatvingrošana; dabiskā vingrošana

natural hazards (golf)

dabīgi škēršļi (koki, krūmi apkārt bedrītes teritorijai) (golfs)

natural lawn

dabīgais zālājs

natural light(ing)

dabīgais apgaismojums

natural mistake

dabiska, raksturīga kļūda

natural movement

dabiska (iedzimta) kustība

natural obstacle (equest.)

dabisks šķērslis (zirgu sp.)

natural turf (pitch)

laukums ar dabisku segumu (zālāju)

naturalness

dabiskums, dabīgums

nature

daba

nature of the foul

pārkāpuma (faula) veids

nature tourisms

dabas tūrisms

nature trail

ceļojums pa dabas takām

naturist (nudist) beach

nūdistu pludmale

nautical mile; sea mile

jūras jūdze

navigable (waters)

kuģojams, derīgs kuģošanai

navigation

navigācija

nacionālā sporta federācija

316

navigation lights of sportsboats in coastal
and inshore waters
navigation rules (sail.)

navigācijas gaismas (uguņi) sporta laivām iekšējos un
piekrastes ūdeņos
kuģošanas noteikumi (bur.)

navigator (sail.)

stūrmanis (bur.)

NBA, abbrev. from National Basketball
Association

Nacionālā basketbola asociācija (Ziemeļamerikā)

near

tuvākais, tuvāk stāvošais

near block

ciešs bloks

near fall (wrest.)

gandrīz piespiesti pleci (2 punkti) (cīņa)

near front wheel (autosp.)

kreisais priekšējais ritenis (autosp.)

near post (f/b)

tuvākais vārtu stabs (f/b)

near rail (art.gymn.)

tuvākā kārts (sp.vingr.)

near-end handspring with full turn vault
(art.gymn.)

atgrūţoties uz zirga tuvākā gala, pārmetiens uz priekšu ar
pagriezienu par 360° (atb. lēciens) (novec.) (sp.vingr.)

near-end Hecht vault with full turn
(art.gymn.)
near-end straddle vault (art.gymn.)
nearest reserve

atgrūţoties uz zirga tuvākā gala, atlieces lēciens ar
pagriezienu par 360° (atb. lēciens) (novec.) (sp.vingr.)
atgrūţoties uz zirga tuvākā gala, ţākļa lēciens (atb. lēciens)
(novec.) (sp.vingr.)
tuvākā rezerve

nearside

kreisā puse (transportlīdzekļa, dzīvnieka)

nearside backhand shot (polo)

kreisās puses sitiens atpakaļ; iekšpuses sitiens atpakaļ (polo)

neat

prasmīgs, veikls

neat (div.)

tīrs ieniriens; ieniriens bez šļakatām (daiļl.)

neat execution (gymn.)

tīrs (bez kļūdām) izpildījums (vingr.)

neatly

akurāti, prasmīgi, veikli

neatness

akurātums, skaidrība

neck

kakls

neck (vault) (art.gymn.)

zirga garumā tālākais gals (atb. lēciens) (sp.vingr.)

neck flap (neck guard) on the fencing mask
(fenc.)
neck flip (art.gymn.)

maskas kakla aizsargs (atloks) (pauk.)

neck hold (wrest.)

lēciens atpakaļ pārsvērienā uz skausta un atslēga stājā (japāņu
pārmetiens atpakaļ) (sp.vingr.)
kakla satvēriens (cīņa)

neck hold and leg trip (wrest.)

sāncirtiens; sānis piecirtiens (cīņa)

neck inverted piked support (art.gymn.)

balsts pārsvērienā uz skausta (sp.vingr.)

neck kip to sitting position (art.gymn.)

no balsta pārsvērienā uz skausta atslēga sēdē (sp.vingr.)

neck kip with half turn through momentary
handstand to front leaning support
(art.gymn.)

no balsta pārsvērienā uz skausta atslēga ar pagriezienu par
180° stājā uz rokām un pāreja balstā guļus (sp.vingr.)

neck kip with half turn to still handstand
(art.gymn.)
neck of the oar (paddle) (row.)

no balsta pārsvērienā uz skausta atslēga ar pagriezienu par
180° stājā uz rokām (sp.vingr.)
aira kāta kakls (sašaurinājums) (air.)
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neck shot (polo)

sitiens zem zirga kakla (polo)

neck strap (luge)

kakla (ķiveres) siksna (kam.)

neck-and-neck race (row.)

sacīkste ar mazu distanci starp laivām (air.)

neck-and-shoulder stand (gymn.)

stāja uz skausta, "svecīte" (vingr.)

need help (sail.)

nepieciešamība pēc palīdzība (bur.)

need, want

nepieciešamība (patēriņš)

needele (alp.)

virsotne; smaile (kalna) (alp.)

needle (orient.)

adata (kompasa) (orient.)

needle game

spraiga, asa spēle

needle scale (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas špagatā (vingr.)

needle scale, holding the leg (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas špagatā, aptverot kāju (vingr.)

negative

smaguma lēna nolaišana

negative attitude

negatīva attieksme

negative split (swim.)

negatīva laika proporcija (peldējuma daļās) (peld.)

neigh (equest.)

zviedziens, zviegt (zirgu sp.)

neight softly (to) (equest.)

bubināt (zirgu sp.)

neko-ashi-dachi (karate)

stāja ar paceltu sitiena kāju (karatē)

Nelly Kim vault (art.gymn.)

nelson (wrest.)

pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 180° un salto
atpakaļ ar pagriezienu par 360°; sarunv. Nellijas Kimas
atbalsta lēciens (sp.vingr.)
nelsons (paņemiens cīņā)

neoprene wetsuit (subaquat.)

akvalangista tērps (aukstumu aizturošs, silts) (zemūd.sp.)

nervous fatigue

nervu nogurums

nervous load

nervu slodze

nervous system

nervu sistēma

nervousness

nervozums

nervous-physical stress

emocionālais stress

nest hang (gymn.)
net (b/b)

horizontālais kāriens atmuguriski, kājas atbalstās apļos;
sarunv. putna ligzda (vingr.)
groza tīkliņš (b/b)

net (sp.g.)

tīkls (sp.sp.)

net (to) (sp.g.)

trāpīt tīklā (bumbu); gūt vārtus; gūt grozu (sp.sp)

net (to) a goal (f/b)

ietriekt bumbu tīklā (f/b)

net (v/b)

tīkls (v/b)

net cable (v/b)

tīkla atsaite (v/b)

net cord (ten.)

tīkla aukla (trose) (ten.)

net cord judge; net judge (ten.)

tīkla tiesnesis (ten.)

net fault (v/b)

tīkla skaršana (v/b)

net game (ten.)

spēle pie tīkla (ten.)

net height (v/b)

tīkla augstums (v/b)

net judge (v/b)

tīkla tiesnesis (v/b)

net loop (sp.g.)

tīkla acs (sp.sp.)
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net man (ten.)

partneris pie tīkla (servējot) (ten.)

net post (sp.g.)

volejbola tīkla stabs (sp.sp.)

net pulley (v/b)

tīkla trīsis (bloks) (v/b)

net result, outcome

gala rezultāts

net serve (ten.)

serve tīklā (tīkla skaršana) (ten.)

net strap (ten.)

tīkla turētājs (ten.)

net support

tīkliņa turētājs (piestiprināšanai)

net tape

tīkla lenta

net width

tīkla platums

net winch

tīkla grieztuve (vinča)

net winch (v/b)

tīkla spriegošanas mehānisms (v/b)

Net! (v/b)

Tīkls! (v/b)

netball (sp.g.)
netball; korbball (sp.g.)

netbols; netbola spēle (basketbols bez vairoga sievietēm)
(sp.sp.)
netbols; korbbols (sp.sp.)

net-minder (sp.g.)

vārtsargs (sp.sp)

neutral (standing) position (wrest.)

abu cīkstoņu stāja (bez kontakta) pirms cīņas (cīņa)

neutral corner (box.)

neitrālais ringa stūris (bokss)

neutral court (sp.g.)

neitrāls laukums (sp.sp.)

neutral referee

neitrāls tiesnesis

neutral support (cycl.)

neitrāls (organizatoru noteikts) mehāniķis (riteņbr.)

neutral throw (w.polo)

tiesneša iemetiens (pēc abpusēja pārkāpuma) (ūd.polo)

neutral zone (cycl.)

neitrālā zona (nedrīkst apdzīt) (riteņbr.)

neutralize (cycl.)

neitralizēt (pēc sadursmes jābrauc pa treka augšu neapdzenot)
(riteņbr.)
jauna (nomainīta) bumba (sp.sp.)

new ball (sp.g.)
new Tsukahara (art.gymn.)

next-best

ritenis ar pagriezienu par 90° un salto atpakaļ ar pagriezienu
par 270°; sarunv. jaunais Cukaharas atbalsta lēciens
(sp.vingr.)
nākošais labākais; otrs labākais

NFL, abbrev. from National Football League
(Am.)
NHL, abbrev. from National Hockey League

Nacionālā amerikāņu futbola līga (NFL)

nibliek (golf)

golfa (dzelzs) nūja (sišanai no bunkera) (golfs)

nick (squash)

sitiens stūrī (starp divām sienām) (skvošs)

nick stroke (realten.)

sitiens laukuma un sienas stūrī (trāpīts stūrī) (reālten.)

nickel defense (Am.f/b)

piecu aizsargu izvietojums (amer.f/b)

nickelback (Am.f/b)

papildus (5) aizsargs (amer.f/b)

night orientering (orient.)

nakts orientēšanās (orient.)

nightcap (baseb.)

otrā no divām spēlēm (beisb.)

night-glass (hunt.sp.)

nakts redzamības binoklis (med.sp.)

night-line (angl.)

gruntsmakšķere; nakts makšķere (makšķ.)

nil-nil draw (sp.g.)

neizšķirts 0:0 (nulle pret nulli) (sp.sp.)

Nacionālā lauka hokeja līga (NHL)
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nimble

izveicīgs; veikls (kustībās)

niml, brisk, agile

nasks, izveicīgs, veikls

nine (baseb.)

deviņu spēlētāju komanda (beisb.)

nine-metre line (h/b)

deviņu metru līnija (h/b)

ninepins (sp.g.)

deviņu ķegļu spēle (sp.sp.)

nineteenth hole (slang)(golf)

deviņpadsmitā bedrīte (kluba kafejnīca) (golf)

nipper, youngster, boy

puika, puišelis

No ball! (crick.)

Bumbiņa neskaitās! (Neskaitās!) (krik.)

no basket (b/b)

groza nav (iemestā bumba neskaitās) (b/b)

no height achieved (athl.)

neieskaitīts augstums (v/a)

No hit! (fenc.)

Dūriens neskaitās! (pauk.)

no jump (athl.)

neieskaitīts lēciens (v/a)

No lift! (weightl.)

Svars neskaitās! (svarc.)

no limits discipline (underwat.swim.)

bezierobeţojumu niršanas veids dziļumā (zemūd.peld.)

No-ball! (rounders)

nepareizi mesta bumbiņa; Neskaitās! (raunders)

nobble (to) (equest.)

sakropļot (sabojāt) zirgu (pirms sacensībām) (zirgu sp.)

nobbled (equest.)

sakropļots (sabojāts) sacīkšu zirgs (zirgu sp.)

NOC, abbrev. from National Olympic
Committe
nock (of the arrow) (arch.)

Nacionālā Olimpiskā komiteja (NOK)

nock (to) (arch.)

nostiept loka stiegru (loka š.)

nod

galvas mājiens (piekrītot)

noda-wa (sumo)

rokas grūdiens kaklā (sumo)

no-go area (f/b)

aizliegtā zona (f/b)

no-hand headstand (acr.)

stāja uz galvas bez roku atbalsta (akr.)

no-hand roll mount (art.gymn.)

uzlēciens uz baļķa ar kūleni uz priekšu bez roku atbalsta
(sp.vingr.)

No-jump! (athl.)

Neskaitīt lēcienu! (v/a)

nollie (skateb.)

lēciens pēc dēļa priekšgala spiešanas uz leju (skeitb.)

no-man’s land (ten.)

zona starp gala un serves līnijām (ten.)

nominate (to) judges

nozīmēt tiesnešus

nomination

dalībnieku reģistrēšana (pielaišana) sacensībām

nominee judge

nominētais (nozīmētais) tiesnesis

non-abrasive surface (futsal)

gluda laukuma grīda (telp.f/b)

non-appearance

neierašanās

non-combativity (judo)

pasivitāte

non-competitive

sporta aktivitātes bez sacenšanās

non-cyclic event (exercise)

aciklisks vingrinājums (veids)

none anchor (arch.)

pieskaršanās degunam (loka š.)

non-keeping the distance of three metres

trīs metru distances noteikuma pārkāpums

non-national player

ārzemju spēlētājs (ārzemnieks)

bultas robs (stiegras novietošanai) (loka š.)
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non-observance of the command "Break!"
(box.)
non-official point-out

komandas "Breik!" (Pārtraukt!) neizpilde (bokss)

nonpro, abbrev. from nonprofessional

amatieris

nonprofessional (athlete)

sportists amatieris

non-runner (equest.)

pieteikts zirgs, kurš nepiedalās sacensībās (zirgu sp.)

non-scoring area (arch.)

mērķa zona bez punktiem (ārpus mērķa zonas) (loka š.)

non-skid surface; non-slip-surface

neslīdoša virsma

non-skid surfacing (of the platform/board)
(div.)
non-skid tyre

neslīdošā virsma (torņa, platformas, tramplīna) (daiļl.)

non-standard course (distance)

nestandarta distance

non-stop

nepārtraukts

non-stop-set

nobrauciens uz ātrumu

non-swimmer

peldētnepratējs (nepeldētājs)

non-swimmers’ pool

peldētnepratēju (seklais) baseins

non-team athlete

individuālo sporta veidu sportists

non-valid hit (fenc.)

neieskaitīts dūriens (pauk.)

non-zero-sum competition

sacensības, kurās arī zaudētājiem piešķir punktus

Nordic (ski.)
Nordic combination (ski.)

ziemeļvalstu slēpošana (slēpošanas veidi, kuros zābaki
piestiprināti pie slēpēm tikai purngalā) (slēp.)
ziemeļu divcīņa (kombinācija) (slēp.)

nordic walking; nordic fitness

nūjošana; ziemeļnieku veselības pastaiga

norm

norma, standarts

norm of behaviour

uzvedības norma

normal front support (art.gymn.)

balsts (parastais, ar seju pret rīku) (sp.vingr.)

normal hill (ski-jump)

mazais (90 m) tramplīns (tramplīnl.)

normal stand (standing position)

pamatstāja (pamatstāvoklis)

normal weight

ķermeņa ieteicamais svars

norm-referenced test

salīdzinošais (atbilstības normai) tests

north shore style (mount.bik.)

skandināvu nobrauciens; nobrauciens šķēršļotā trasē
(k.riteņbr.)

nose clip (underwat.swim.)

deguna aizspiednis (zemūd.peld.)

nose riding (surf.)

sērfošana stāvot dēļa priekšgalā (sērf.)

nose tack (windsurf.)

pagrieziens, iegremdējot dēļa priekšgalu; priekšgrieziens
(vindsērf.)

noseband (equest.)

iemauktu purna siksna (zirgu sp.)

nosebleed

deguna asiņošana

Not in order! (v/b)

Nepareiza (serves) secība! (v/b)

not up (ten.)

sitiens, bumbiņai atlecot otro reizi (zaudēts punkts) (ten.)

notch (Am.)

kalnu pāreja; aiza

note (shido) (judo)

aizrādījums (šido) (džudo)

neoficiālā ieskaite

neslīdoša riepa
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notice board

informācijas tablo; paziņojumu dēlis

notice of the participation in the Olympic
Games
noticeable bending of arms (art.gymn.)

apstiprinājums (paziņojums) par piedalīšanos olimpiskajās
spēlēs
manāma (viegli pamanāma) roku saliekšana (sp.vingr.)

noticeable error (art.gymn.)

manāma (viegli pamanāma) kļūda (sp.vingr.)

noticeable spreading of legs (art.gymn.)

manāma kāju izvēršana (sp.vingr.)

noticeable touching (art.gymn.)

manāma pieskaršanās (rīkam) (sp.vingr.)

notorious

bēdīgi slavens, ar sliktu slavu

nourishing mixture

barojošs maisījums, sportistu dzēriens

nourishment, nutrition

uzturs (barība)

nova combined spin (synchr.swim.)

nova, kombinēta skrūve (sinhr.peld.)

nova continuous spin (synchr.swim.)

nova, nepārtraukta skrūve (sinhr.peld.)

nova full twist (synchr.swim.)

nova, pilna skrūve (sinhr.peld.)

nova spin up 180° (synchr.swim.)

nova, 180 skrūve augšup (sinhr.peld.)

nova spin up 360° (synchr.swim.)

nova, 360 skrūve augšup (sinhr.peld.)

nova spinning 180° (synchr.swim.)

nova, 180 apgrieziens (sinhr.peld.)

nova spinning 360° (synchr.swim.)
nova twirl (synchr.swim.)

nova, 360 apgrieziens (sinhr.peld.)
nova, ātrs pagrieziens (sinhr.peld.)

nova twist spin (synchr.swim.)

nova, pagrieziens- skrūve (sinhr.peld.)

nove; hub (cycl.)

riteņa rumba (riteņbr.)

novice (gymn.)

jaunums, jauns elements (vingr.)

novus

novuss

nudge (to)

piebikstīt, pabikstīt (ar elkoni)

null (gymn.)

bez vērtējuma (vērtējumā nulle) (vingr.)

nullify (to) the mark (gymn.)

atcelt (anulēt) vērtējuma atzīmi (vingr.)

nullity (to)

anulēt

number (athlete’s)

numurs (dalībnieka starta numurs)

number (of each runner) (equest.)

starta numurs (katra rikšotāja) (zirgu sp.)

number (to) off (gymn.)

pārbaudīt (izsaukt) pēc saraksta (vingr.)

number card

kartīte ar sportista numuru

number of the decathlon points

punktu summa desmitcīņā

number of the kilometers (Am. kilometres)
covered

kilometrāţa (veiktie kilometri)

number of the kilometres (Am. kilometres)
covered in a week
number of the lane (athl.)

nedēļas kilometrāţa (nedēļā veiktie kilometri)

number of the participant in a contest

sacensību dalībnieka numurs

number of the pentathlon points

punktu summa pieccīņā

number of the sets

setu skaits

numbered cap (w.polo)

cepurīte ar numuru (ūd.polo)

numbering of the targets (shoot.)

mērķu numerācija (šauš.)

numerical inferiority line-up (w.polo)

spēlētāju izvietojums skaitliskā mazākumā (ūd.polo)

(skrej)celiņa numurs (v/a)
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numerical inferiority team (sp.g.)

komanda (skaitliskā) mazākumā (sp.sp.)

numerical superiority line-up (w.polo)

spēlētāju izvietojums skaitliskā vairākumā (ūd.polo)

numerical superiority team (sp.g.)

komanda (skaitliskā) vairākumā (sp.sp.)

numnah; saddle cloth (equest.)

sviedru spilvens (zem segliem) (zirgu sp.)

Nunchaku (mart.arts.)

nunčaki (austrumu cīņu ierocis) (austr.c.)

nursery slope (ski.)

iesācēju (bērnu) trase (slēp.)

nut (cycl.)

uzgrieznis (uzmava) (riteņbr.)

nutmeg (to) (f/b)

izsist (pagrūst) bumbu pretiniekam starp kājām (f/b)

nutrients

uzturvielas

nutrition regime

ēšanas reţīms

nаре-kip, neck-kip to stand (art.gymn.)

no balsta pārsvērienā uz skausta atslēga stājā (sp.vingr.)

O
o goshi (judo)

metiens pār gurnu satverot kimono uz muguras (džudo)

o guruma (judo)

augstais metiens pār augšstilbu (džudo)

O’Brien technique (athl.)

lodes grūšana ar palēcienu (v/a)

oar (scull)

airis (vienlāpstiņas airis)

oar (to)

airēt

oar boat

airu laiva

oarage

airu komplekts; airu pāris

oarblade

aira lāpstiņa

oar-button; scull-button (row)

aira gredzens (manšete) (air.)

oarer, oarsman (oar); rower

airētājs

oarlock, swivel

laivas dullis

Oars! (row.)

Pacelt airus! (air.)

oarsmanship

airēšanas māka; māka airēt

oary vessel

airu laiva (liela)

oass to leeward (sail.)

apiet gar zemvēja pusi (bur.)

oath

zvērests

OB, abbrev from out of bounds (sp.g.)

ārpus laukuma (sp.sp.)

obedience of the horse (equest.)

zirga paklausība (jātniekam) (zirgu sp.)

obese

tukls, korpulents

obesity

tuklums, korpulence

obi (judo)

josta (džudo)

obi goshi (judo)

metiens pār gurnu satverot jostu (džudo)

object ball (bilj.)

mērķa bumba (bilj.)

objective evaluation (judging)

objektīva izvērtēšana (tiesāšana)

objective of research

pētījuma mērķis

objectives of sports training

sporta treniņa (sportiskās sagatavotības) mērķis

objectivity

objektivitāte
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obligations of the members

biedru pienākumi (harta)

obligatory exercise

obligātais vingrojums

obligatory program(me)

obligātā programma

obligatory routine

obligātā kombinācija (vingrojums)

obligatory session (obligatory)

obligātās programmas sacensības

obligatory vault

obligātais lēciens

oblique

ieslīps, slīps (45°)

oblique approach

slīps ieskrējiens

oblique back sitting

sēde uz gurna (sēde noliecoties)

oblique body bent lunge

izklupiens noliecoties

oblique jump (equest.)

lēciens slīpi (pār šķērsli) (zirgu sp.)

oblique rоре

slīpā virve

oblique vault (gymn.)

atbalsta lēciens pēc slīpa ieskrējiena (vingr.)

obliquely left (right)

puspagriezienā (slīpi) pa kreisi (pa labi)

observation

novērošana

observation car

tūristu autobuss (vagons)

observation trial (motosp.)

mototriāls (motosp.)

observative training

uzskates materiālu izmantošana treniņā

observe (to)

aizrādīt (piebilst), ievērot (noteikumus)

observe (to) Rules and Regulations

ievērot sacensību noteikumus un nolikumus

observer

komentētājs

observer, umpire

komisārs (tiesnesis novērotājs)

obstacle

šķērslis, barjera, kavēklis

obstacle course

šķēršļu josla

obstacle flags

šķēršļa karodziņi

obstacle gymnastics

vingrošanas šķēršļu josla, stafete

obstacle judge

šķēršļa tiesnesis

obstacle-race (athl, equest..)

barjerskrējiens (v/a), jāšanas sacīkstes ar šķēršļiem (zirgu sp.)

obstruct (to) a competitor

traucēt sāncensim

obstruction (sp.g.)

spēlētāja kavēšana (traucēšana); bloķēšana (sp.sp.)

obtain (to)

iegūt, sasniegt

obtain (to) a prize

iegūt balvu

obvious fall down

nepārprotams (acīmredzams) kritiens

occurrence

gadījums, notikums

ocean (offshore) race (sail.)

burāšana no vienas ostas uz otru (bur.)

oche (droughts)

mešanas līnija (šautr.meš.)

OCOG, abbrev. from Olympic Games
Organizing Committee
O-connection (gymn.)
octave (fenc.)
octopush

Olimpisko spēļu organizēšanas komiteja
oriģināls elementu savienojums vingrojumā (vingr.)
oktāva (astotā pozīcija) (pauk.)
spēles zem ūdens (piem., hokejs)
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odd contestant (participant)
odds (given)

sacensību rezerves dalībnieks (rezervists)
fora (priekšrocību došana)

odds (price, starting price, price offered)

likmes

odds-on

lielākas izredzes uzvarēt

Ode for sports

"Oda sportam"

odograph

odometrs; soļu skaitītājs

O-element (art.gymn.)

oriģināls elements (sp.vingr.)

off -balance

līdzsvara zaudējums

off keel (row.)

nelīdzsvarota (ļodzīga) laiva (air.)

off leap

līdzsvara zaudēšana lēcienā

off position

labila līdzsvara stāvoklis

off season

starpsezona (ārpus sezonas)

off side (crick.)

laukuma ārējā zona (atsitēja priekšā) (krik.)

off the wind (sail.)

ar pilnu vēju; ar ceļavēju (bur.)

off-balance whirl

griešanās bezatbalsta fāzē

off-cutter (crick.)
offence (Am. offense)

bumbiņas novirzīšanās pa labi (pēc atsitiena pret zemi)
atsitēja virzienā (krik.)
pārkāpums (noteikumu)

offence system (sp.g.)

uzbrukuma sistēma (sp.sp.)

offender

noteikumu (sacensību) pārkāpējs

offending team

pārkāpumu izdarījusī komanda; vainīgā (sodītā) komanda

offensive

uzbrukums (ofensīva)

offensive action

uzbrukums (darbība uzbrukumā)

offensive block

aktīvs bloks

offensive boxer

uzbrukuma stila bokseris (bokseris uzbrukumā)

offensive coordinator (Am.f/b)

uzbrukumsa koordinators (ar auss mikrofonu) (amer.f/b)

offensive lob (ten.)
offensive player

sitiens laukuma dziļumā (pretiniekam atrodoties pie tīkla)
(ten.)
uzbrukuma spēlētājs

offensive rebound (b/b)

atlekušās bumbas iegūšana uzbrukumā (b/b)

offensive tactics

uzbrukuma taktika

offer (to) help (sail.)

piedāvāt palīdzību (bur.)

offer (to) resistence (sail.)

izrādīt pretestību (bur.)

off-flight (art.gymn.)
offical time-out (gymn.)

lidojuma fāze pēc atgrūdiena ar rokām (atb. lēciens)
(sp.vingr.)
tiesāšanas pārtraukums (vingr.)

Office of the Medical Commission

Medicīnas komisijas birojs (nosaukums)

official

tiesnesis, oficiāla persona

official announcer

tiesnesis informators

official ball

oficiāla (atbilstoša noteikumiem) bumba
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official ceremonies

oficiālās ceremonijas

official contest

oficiālā spēle (tikšanās)

official group

oficiālā grupa

official person

oficiāla persona (funkcionārs)

official record

oficiāls rekords

official results of the competition

sacensību oficiālie rezultāti

official surveyor (sail.)

tiesnesis mērītājs (bur.)

official training

oficiāls treniņš (pirms sacensībām)

official training at the competition site

oficiāls treniņš sacensību norises vietā (pirms sacensībām)

official training session

oficiāls treniņš

officials (f/b)

spēles tiesnešu brigāde (f/b)

officials’ car (cycl.)

oficiālo personu (tiesnešu) pavadītājmašīna (riteņbr.)

officiating; refereeing (officiate)

tiesāšana

offload (rugby)

ļoti īsa piespēle (regb.)

off-mat position (wrest.)

stāvoklis "ārpus paklāja" (cīņa)

off-piste (off-track) skiing

beztrases slēpošana; ārpustrases slēpošana

off-road motocycle racing (motosp.)

bezceļu (apvidus) motociklu sacīkstes (motosp.)

off-road rallying (autosp.)

bezceļu (apvidus) rallijsacensības (autosp.)

off-road shoes (athl.)

krosa apavi (krosenes) (v/a)

off-road tyre (autosp.)

bezceļu (apvidus) riepa (autosp.)

off-road vehicle (off-roader)

apvidus automobilis

offshore class 1 powerboat (wat.m.sp.)
offshore race (sail.)

piekrastes pirmās klases (superklases) ātrumlaiva
(ūd.motosp.)
piekrastes burāšana (bur.)

offshore racing boat (sail.)

sacīkšu kreiserjahta (bur.)

offside

aizmugure

off-side

auts (bumba ārpus laukuma)

offside (icehock.)

zona; ieslidošana uzbrukuma zonā pirms ripas (hok.)

offside (polo)

sitiens zirga labajā pusē (polo)

off-side goal (f/b)

no aizmugures stāvokļa iesisti vārti (f/b)

offside of the road

ceļa labā puse

offside pass (icehok.)

piespēle spēlētājam aizmugures stāvoklī (hok.)

offside position (f/b)

aizmugures stāvoklis; aizmugure (f/b)

off-side trap (f/b)

mākslīgi veidots aizmugures stāvoklis; mākslīgā aizmugure
(f/b)

off-the-ball (f/b)

pārkāpums spēlējot bez bumbas (f/b)

offward (sail.)

atklātās jūras virzienā (bur.)

oicho-mage (sumo)

vēdekļveida mezglā sakārtoti mati (sumo)

oilskins

vējjaka (impregnēta auduma)

O-Joller

olimpiskā (laivu) klase

old age, senility

vecums
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oldmaster (sport)

vecmeistars (sportā)

ollie (skateb.)

lēciens ar dēli pār šķērsli ("olē") (skeitb.)

Olympiad

olimpiāde

Olympic 12 events in sports gymnastics
among men (art.gymn.)

olimpiskā divpadsmitcīņa (sporta vingrošanā vīriešiem)
(sp.vingr.)

Olympic Academy

Olimpiskā akadēmija

Olympic admission rule

likums par dalību olimpiskajās spēlēs

Olympic anthem

olimpiskā himna

Olympic attaché

olimpiskais atašejs

Olympic awards

olimpiskie apbalvojumi

Olympic badge

olimpiskā nozīmīte

Olympic bronze medal

olimpiskā bronzas medaļa

Olympic ceremonial

olimpiskā ceremonija

Olympic certificate

olimpieša sertifikāts (apliecība)

Olympic champion

olimpiskais čempions

Olympic Charter

Olimpiskā harta

Olympic Charter Commission of IOC

SOK Olimpiskās hartas komisija

Olympic city

olimpisko spēļu pilsēta (olimpiskā pilsēta)

Olympic coin

olimpiskā monēta

Olympic commissions

olimpiskās komisijas

Olympic complex competition

olimpiskās kompleksās sacensības

Olympic cup

Olimpiskais kauss

Olympic cycle

olimpiskais cikls

Olympic Day

Olimpiskā diena

Olympic distance

olimpiskā distance

Olympic education

olimpiskā izglītošana (izglītība)

Olympic emblem

olimpiskā emblēma

Olympic fanfare

Olimpiskā fanfara

Olympic flag

Olimpiskais karogs

Olympic flame

Olimpiskā uguns

Olympic Games

olimpiskās spēles

Olympic golden medal

olimpiskā zelta medaļa

Olympic identity card

olimpiskā personības identitātes kartīte

Olympic kind of sports

olimpiskais sporta veids

Olympic memorial medal

olimpiskā piemiņas medaļa

Olympic Message (oath)

olimpiskais zvērests

Olympic Motto (Citius-Altius-Fortius)

olimpiskā devīze ("Ātrāk-augstāk-spēcīgāk")

Olympic movement

olimpiskā kustība

Olympic Museum and Studies Centre

Olimpiskais muzejs un studiju centrs

Olympic pledge

olimpiskais svinīgais solījums

Olympic recognition

olimpiskā atzīšana
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Olympic record

olimpiskais rekords

Olympic Regatta

olimpiskā regata

Olympic relay race

olimpiskā stafete (stafetes skrējiens)

Olympic rings

olimpiskie apļi

Olympic rules

olimpisko spēļu noteikumi

Olympic scientific congress

olimpiskais zinātniskais kongress

Olympic solidarity

olimpiskā solidaritāte

Olympic spirit

olimpiskais gars

Olympic sport

olimpiskais sports

Olympic sport disciplines

olimpisko sporta veidu disciplīnas

Olympic Summer Games

vasaras olimpiskās spēles

Olympic system of rotation (art.gymn.)

dalībnieku rīku maiņas olimpiskā sistēma (secība) (sp.vingr.)

Olympic torch

olimpiskā lāpa

Olympic torch relay race

olimpiskās lāpas stafetes skrējiens

Olympic Truce

olimpiskais pamiers

Olympic venues

olimpisko spēļu sacensību norises vietas (olimpiskās bāzes)

Olympic village

olimpiskais ciemats

Olympic Winter Games

ziemas olimpiskās spēles

omega bend (luge)

omegas cilpa (180° pagrieziens) (kam.)

omega curve (luge)

omegas pagriezieni (3 pagriezienu sērija) (kam.)

omega feature (bobsl.)

omegas cilpa (aplis) (bobsl.)

omission of B-element (art.gymn.)

B grupas elementa trūkums (kombinācijā) (sp.vingr.)

omission, omitting (art.gymn.)

elementa izlaišana, neizpildīšana (sp.vingr.)

omit (to) an element (art.gymn.)

izlaist (neizpildīt) elementu (kombinācijā) (sp.vingr.)

omit (to) an obstacle (equest.)

izlaist (palaist garām) šķērsli (zirgu sp.)

on (off) valve (balloonsp.)

balonu ventilis (atvēršanas un aizvēršanas krāns) (gaisa b.sp.)

on a tack (sail.)

pienācīgā gaita (gaita, kas ļauj izdarīt jebkuru manevru)
(bur.)

on bent arms, low hand-to-hand (acr.)

stāja uz rokām partnera saliektajās rokās (akr.)

on guard (box.)

boksera stāja (bokss)

on guard line

starta (sākuma) līnija

on guard position

aizsardzības (gatavības cīņai) poza

On guard! (fenc.)

Sagatavoties! (pauk.)

On the feet up! (art.gymn.)

Piecelties! (sp.vingr.)

On the ground! (fenc.)

Trāpījums (dūriens) grīdā! (pauk.)

on the line (ball)

uz līnijas (bumbiņa)

on the rivet (slang) (cycl.)

braukt, sēdot uz sēdekļa pašas priekšas (riteņbr.)

on the road play (icehok.)

spēle izbraukumā (hok.)

on the sea way (sail.)

pa jūras ceļu (bur.)

on the stock (sail.)

uz stāpeļa (atrasties) (bur.)
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on the tack (port, starboard) (sail.)

halze, kurss (pa kreisi; pa labi) (bur.)

on the wrong foot (to pass) (f/b)

saņemt piespēli uz atbalsta (neērtās) kājas (f/b)

on toes

uz pirkstgaliem

On your marks! (athl.)

Ieņemt vietas!; Uz starta! (v/a)

on-bed spotting (tramp.)

aizsardzības sniegšana, stāvot uz batuta tīkla (bat.)

on-deck circle (baseb.)

sitēja sākuma pozīcijas aplis (beisb.)

on-deck circles; warm-up circles (baseb.)

iesildīšanās apļi (nākošajam atsitējam) (beisb.)

one by one (gymn.)

pa vienam; pēc kārtas (vingr.)

one eight finals

astotdaļfināls

one free throw (b/b)

viens soda metiens (tiesneša ţests) (b/b)

one game all

neizšķirts 1:1 rezultāts (setu, geimu)

one hand serve

serve ar vienu roku

one hand shot; single-handed shot

metiens ar vienu roku

one hour cycle race

vienas stundas brauciens

one hour sports walking

vienas stundas sporta soļošana

one leg balance (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas; līdzsvars uz labās (kreisās) kājas
(vingr.)

One pace backwards!

Soli atpakaļ - marš!

one pass attack

gremde (uzbrukums) pēc pirmās piespēles

one quarter time

ceturtdaļlaiks (spēles ceturtdaļa)

one rep max

maksimālais svars vienā piegājienā

one sixteenth finals

1/16 fināls

one step rule (net/b)

"viena soļa" noteikums (net/b)

one way driver (sp.g.)

vienpusējs driblētājs (spēlētājs) (sp.sp.)

one-and-a-half (circle) (art.gymn.)

pusotrs (1½) apvēziens (sp.vingr.)

one-and-a-half (salto, somersault)
(art.gymn.)
one-and-a-half (turn) (art.gymn.)

pusotra (1½) salto (sp.vingr.)

one-and-a-half Russian moor (art.gymn.)

balstā uz rokturiem aplis ar abām kājām atliecoties, ar
pagriezienu par 540° (sp.vingr.)

one-and-a-half salto forward tucked to roll
forward (acr.)
one-arm cartwheel

pusotra (1½) salto uz priekšu savelkoties un
kūlenis uz priekšu (akr.)
pārmetiens sānis (ritenis), atbalstot vienu roku

one-arm handstand

stāja uz vienas rokas

one-arm horizontal planch (gymn.)

horizontālais līdzsvars balstā uz elkoņa; sarunv. krokodils
(vingr.)

one-arm in the back balance (support) (acr.)

atbalsts zem muguras uz vienas rokas (akr.)

one-arm shoulder throw (ippon-sevi-nage)
(judo)
one-design race (sail.)

metiens pār plecu, satverot vienu roku (ipon-sevoi-nage)
(džudo)
vienas jahtu klases brauciens (bur.)

one-design-class (sail.)

monotips (jahta būvēta atbilstoši noteikumiem) (bur.)

one-foot take-off (div.)

atgrūdiens ar vienu kāju (daiļl.)

pagrieziens par 540° (sp.vingr.)
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one-half circle

pusapvēziens (pusaplis)

one-half circle (salto)

pussalto ( ½ )

one-half circle (turn)

pagrieziens par 180°

one-half sole circle (art.gymn.)

one-hand ball reception (sp.g.)

balstā, stāvus saliecoties, ar izvērstām kājām pusapvēziens
(sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 180° pirms un pēc
atgrūdiena ar rokām (atb. lēciens) (sp.vingr.)
no stājas ½ salto atpakaļ (atliecoties); Auerbaha lēciens
(daiļl.)
bumbas tveršana ar vienu roku (sp.sp.)

one-hand baseball pass

beisbola piespēle ar vienu roku (pirmā piespēle)

one-hand bump reception (v/b)

bumbas uzņemšana ar vienu roku no apakšas (v/b)

one-hand catching

tveršana ar vienu roku

one-hand on the knee balance (acr.)

stāja uz vienas rokas uz partnera ceļa (akr.)

one-hand pass

piespēle ar vienu roku

one-hand shot

metiens ar vienu roku

one-hand walkover

lēnais pārmetiens, atbalstoties uz vienas rokas

one-handed shot

metiens ar vienu roku

one-handed tennis (ten.)

vienrocīgais tvēriens (sitot) (ten.)

one-horse (equest.)

vienjūga zirgs (zirgu sp.)

one-hour-run

vienas stundas skrējiens

one-kick dolphin (swim.)

vientakts delfīns (peld.)

one-leg handspring

pārmetiens uz priekšu stājā uz vienas kājas

one-leg squat support, free leg stretched
sideways
one-man block (v/b)

balsts tupus uz vienas kājas, otra sānis

one-man boat (row.)

vienvietīga laiva (air.)

one-man kayak

vienvietīgā smailīte (kajaks)

one-man-arm carry (gym.)

partnera nešana uz rokām (vingr.)

one-man-boat (sail.)

vieninieka jahta (laiva) (bur.)

one-metre (Am. springboard) (div.)

viena metra (vienmetrīgais) tramplīns (daiļl.)

one-pommel double circle (art.gymn.)

one-sided game

aplis ar abām kājām balstā uz viena roktura (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
elementu izpilde balstā uz viena roktura (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
spēle vienos vārtos (spēles gaita)

one-sided work (art.gymn.)

vingrojuma izpilde tikai uz vienas zirga daļas (sp.vingr.)

one-stage contest

vienpakāpes (vienetapa) sacensības

one-subject sports fight

individuālā sporta cīņa

one-timer (icehok.)

pēc piespēles (bez pauzes) metiens pa vārtiem (hok.)

one-to-one

viens pret vienu (spēlētāji)

one-to-one hand balance, handstand (onehand-to-hand) (acr.)

stāja uz vienas rokas partnera rokā (akr.)

one-half turn into handspring - one-half
turn off to rear stand, vault (art.gymn.)
one-half twist (reverse dive) (div.)

one-pommel work (art.gymn.)

viena spēlētāja bloks (v/b)
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one-two (f/b)

piespēle, bumbai pieskaroties vienu reizi (viena pieskāriena
piespēle) (sp.sp.)
kombinācija "mūris" (f/b)

one-up (sp.g.)

par vienu punktu vairāk (sp.sp.)

on-flight (art.gymn.)

lidojuma fāze pēc atgrūdiena no tiltiņa (atb. lēciens)
(sp.vingr.)

on-guard line

starta līnija

onion bag (sleng) (f/b)

vārtu tīkls (f/b)

onlooker

skatītājs; novērotājs

on-piste skiing

slēpošana apzīmētā trasē

onset

uzbrukums

onset of wind

vēja brāzma

onside; onside position (on-side) (f/b)

nav aizmugures; drīkst spēlēt (f/b)

on-the-ball coverage (b/b)

bumbas zona (b/b)

on-the-ground wrestling (the referee’s
position)
onward

cīņa parterī (sākuma pozīcija parterī)

onward movement

kustība uz priekšu

O-part (art.gymn.)

vingrojuma daļa ar oriģinālu elementu (sp.vingr.)

open (championship)

atklātais čempionāts

open (to)

iztaisnoties (atvērties)

open (to) (art.gymn.)

atvērties (pēc savilkšanās, saliekta stāvokļa) (sp.vingr.)

open (to) (gymn.)

retoties (vingr.)

open (to) the competition

atklāt sacensības

open (to) up the score

atklāt rezultātu (gūt pirmo punktu)

open (to) up, open (to) (tuck position)

atlaist savilkto stāvokli (iztaisnoties)

open (wrest.)

tiesneša norādījums aktīvāk cīnīties (cīņa)

open assessment (art.gymn.)

atklātā vērtēšana (sp.vingr.)

open bridge (bilj.)

atvērtais atbalsts (kijas atbalsts uz rokas) (bilj.)

open championship

atklātais čempionāts

open class, open weight category

atklātā klase (atklātā svara kategorija)

open club, club of unrestricted membership

atklātais sporta klubs

open competitions

atklātās (open) sacensības

open ditch (equest.)

grāvis (tranšeja) pirms šķēršļa (zirgu sp.)

open frame (bowl.)
open gate; open flag (alpski.)

atvērti vārti (pēc diviem metieniem nav apgāzti visi ķegļi)
(boul.)
horizontālie vārti; atvērtie vārti (k.slēp.)

open goal (f/b)

tukši vārti (f/b)

open grip (ten.)

atklātais tvēriens (ten.)

open gymnasium

vingrošanas laukums brīvā dabā

open ice (icehok.)

brīva vieta (laukuma) (hok.)

open marking (judging)

atklāta tiesāšana (vērtējuma atklāta parādīšana)

one-touch pass (sp.g.)

uz priekšu; uz priekšu ejošs
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open officiating

atklātā tiesāšana

open order (gymn.)

izvērsta ierinda (vingr.)

open paddle (t.ten.)

rakete ar seju slīpi uz augšu (g.ten.)

open pike
open pike (div.)

saliekts ķermeņa stāvoklis, neaptverot ar rokām kājas (rokas
sānis)
saliekts ķermeņa stāvoklis, rokas sānis (daiļl.)

open player

no sedzēja atbrīvojies spēlētājs (brīvs)

open position of hands

atklāts (atvērts) roku stāvoklis

open ring (box.)

atklātais rings (bokss)

open side (rugby)

laukuma neizmantotā zona (regb.)

open skill

viegli pārveidojama prasme

open space (h/b)

brīvā vieta (h/b)

open stadium

atklātais stadions

open tournament

atklāts turnīrs

open water races

peldējumi (sacensības) atklātos ūdeņos

open wrestling (wrest.)

aktīva cīnīšanās (cīņa)

open-air

brīvdabas; brīvā dabā

open-air field (v/b)

brīvdabas laukums (v/b)

open-air ice-rink

atklāta slidotava

open-air morning exercises

rīta rosme brīvā dabā (ārpus telpām)

opening (chess)

atklātne (šahs)

opening (div.)

iztaisnošanās (pēc savilkta vai saliekta stāvokļa) (daiļl.)

opening ceremony

sacensību atklāšanas ceremonija

opening ceremony of the Olympic Games

olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija

opening ceremony programme

atklāšanas ceremonijas programma

opening game (match)

atklāšanas spēle (mačs)

opening jump (b/b)

spēles sākuma bumbas izspēle (b/b)

opening of the body

ķermeņa iztaisnošana (pēc savilkta stāvokļa)

opening out (div.)

iztaisnošanās pēc savilkta vai saliekta stāvokļa (daiļl.)

opening pass

spēles sākšanas piespēle

opening point

ķermeņa iztaisnošanās brīdis (punkts)

opening; coming out (gymn.)

iztaisnošanās (atvēršanās) (vingr.)

open-side tackle hock.)

bloķēšana (bumbiņas pārtveršana) no labās puses (l.hok.)

open-weight category (judo)

absolūtā svara kategorija (džudo)

operation

operācija

operation(s) information

steidzīgā (operatīvā) informācija

operational/active plan

operatīvais plāns

operative account (report)

operatīvā uzskaite

operative management (control of sports
training)
operative sportsman’s condition

sporta treniņa operatīvā vadība
sportista operatīvā (pašreizējā) kondīcija
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opponent

pretinieks (sāncensis)

opponent sports

divcīņu sporta veidi

opponent’s basket

pretinieka grozs

opponent’s court (ten.)

pretinieka (sāncenša) laukums (ten.)

opponent’s court, up-field

pretinieka laukums

opponent’s half of the field (f/b)

pretinieka laukuma puse (f/b)

opponent’s side (of the court)

pretinieka laukuma puse (daļa)

opportunist goal (sp.g.)

izmantota izdevība gūt vārtus (sp.sp.)

oppose (sp.g.)

pretinieks (spēlētājs, komanda) (sp.sp.)

opposing goal (f/b)

pretinieka (sāncenša) vārti (f/b)

opposing half

pretinieka laukuma puse

opposing team

pretinieku komanda

opposite double circle (art.gymn.)

aplis ar abām kājām uz pretējo (otru) pusi (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)

opposite side (art.gymn.)

pretējā puse (rīka) (sp.vingr.)

opposition

pretestība; pretošanās

optimal tactics

optimālā taktika

optimism

optimisms

optimization

optimizācija, uzlabošana

optimization of movements

kustību optimizācija

optimum degree of difficulty (art.gymn.)

optimālā grūtības pakāpe (vingrojumu) (sp.vingr.)

optimum degree of fitness

optimālais fiziskās sagatavotības līmenis

optimum fitness

optimālā fiziskā sagatavotība

optimum pace

optimālais temps, ātrums (skrējiena, soļošanas)

optimum swing

optimāls vēziens

optimum technique

optimāla izpildes tehnika

option play (Am.f/b)

uzbrucēja darbības izvēle (amer.f/b)

optional exercise (art.gymn.)

izvēles vingrojums (sp.vingr.)

optional position

brīvi izvēlēta poza

optional programme (gymn.)

izvēles programma (vingr.)

optional routine (gymn.)

izvēles kombinācija (kompozīcija), vingrojums (vingr.)

optional session (optional)

sacensības izvēles programmā

optional training session

fakultatīvās (izvēles) nodarbības

optional vault (art.gymn.)

izvēles programmas atbalsta lēciens (sp.vingr.)

optionals (art.gymn.)

izvēles lēcieni (sp.vingr.)

options (statistics) (sp.g.)

uzbrucēja darbību kopums (statistika) (sp.sp.)

oral (verbal) method

vārdiskā metode

order

kārtība; secība

order (gymn.)

ierinda (vingr.)

order (to) off (sp.g.)

noraidīt no laukuma (sp.sp.)

order exercises

ierindas mācības vingrinājumi
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order of arrival (athl.)

mērķa sasniegšanas secība (finišēšanas secība) (v/a)

order of bouts (fenc.)

cīņu secība (kārtība) (pauk.)

order of events (art.gymn.)

vingrošanas daudzcīņas veidu izpildes secība (sp.vingr.)

order of service

servēšanas secība

order of the competition

sacensību norises kārtība

ordinary canter

rikši (parastais rikša solis)

ordinary element

vienkāršs (viegli izpildāms) elements

ordinary fault (gymn.)

viduvēja (vidēja) kļūda (vingr.)

ordinary foul (w.polo)

standarta (mazais) pārkāpums (ūd.polo)

ordinary grasp (grip)

parastais tvēriens, virstvēriens

ordinary grip

parastais satvēriens

ordinary hang

kāriens virstvērienā

ordinary jump

vienkāršs lēciens

organ callisthenics

elpošanas vingrošana

organism

organisms

organism system

organisma sistēma

organization

organizācija

organizational abilities

organizatoriskās spējas

organizational form

organizatoriskā forma

organized entry and exit of judges
(competitors)
organized tourism

organizēta tiesnešu (dalībnieku) ierašanās (sacensību vietā)
un aiziešana
organizētais tūrisms

organizer

sacensību rīkotājs; organizators

organizing

organizācija

organizing committee

organizācijas komiteja

organizing sports training

sporta treniņu (sagatavošanas) organizācija

organs of breathing

elpošanas orgāni

organs of vision

redzes orgāni

orient (to)

orientēties; noteikt atrašanās vietu (pēc kompasa)

orientation

orientēšanās

orientation abilities

spēja orientēties

orientation in mid-air

orientēšanās (orientācija) telpā

orienteer (athlete)

orientierists (sportists)

orienteering

sporta orientēšanās

orienteering route

orientēšanās maršruts

orienteering, orientation

orientācija, orientēšanās

original (art.gymn.)

oriģināls (jauns) elements (sp.vingr.)

original dance

oriģinālā deja

original direction (art.gymn.)

sākotnējais virziens (brīvās kust.) (sp.vingr.)

original move

oriģināla kustība

original stance

sākuma stāvoklis (sākuma poza)
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originality (art.gymn.)

oriģinalitāte, savdabība (izpildot elementu) (sp.vingr.)

orometer (alp.)

orometrs; augstuma mērītājs (alp.)

orthopaedic callisthenics

ortopēdiskie vingrojumi

osae komi waza (mart.arts)

noturēšanas tehnika (austr.c.)

OT, abbrev. from overtime (sp.g.)

papildlaiks, spēles pagarinājums (sp.sp.)

out (art.gymn.)

ārā, ārpus (sp.vingr.)

out (gymn.)

uz āru (virziens) (vingr.)

out ball

bumba ārpus spēles (autā)

out distance on opponent (sp.g.)

aizbēgt no pretinieka (sedzēja) (sp.sp.)

out for the count (box.)

zaudējums pēc skaitījuma (bokss)

out lap (autosp.)

aplis pēc pitstopa apmeklējuma (autosp.)

out match

spēles pretinieka laukumā; izbraukuma spēle

out of doors, outside, out

āra; ārā no

out of shape; out of health

nevesels

out of the bounds

bumba ārpus laukuma (auts)

out of the competition

nav atļauts piedalīties sacensībās

out of the distance (wrest.)

tālā distance (cīņa)

out of the play

nepiedalīties spēlē

out of the saddle (cycl.)

braukšana stāvus (riteņbr.)

out of time (gymn.)

neatbilst mūzikai (taktij) (vingr.)

out serve (racq.b.)

neieskaitīta serve (raketb.)

Out! (sp.g.)

Ārā! (Auts!) (bumba ārpus laukuma) (sp.sp.)

outboard (sail.)

borta ārējā daļa; aiz borta (bur.)

outboard motor (outboard)

piekarināmais motors

outboard motorboat (outboard speedboat,
outboard)

sacensību motorlaiva ar piekarināmo motoru

outboard part of the oar (row.)

aira ārējais plecs (air.)

outbrake (motosp.)

bremzēšana pirms pagrieziena (motosp.)

outclass (athlete)

būt augstākas klases sportistam

outclassed (box.)

uzvarēt ar redzamu pārsvaru (bokss)

outcome, net result

gala rezultāts, iznākums

out-distance

apdzīt; apsteigt

outdistance (to) an opponent (athl.)

apsteigt konkurentu (sāncensi) (v/a)

outdoor competition

sacensības ārā (brīvdabas sacensības)

outdoor court

brīvdabas laukums

outdoor games

spēles (rotaļas) brīvā dabā

outdoor pursuits

nodarbošanās ārā; āra brīvā laika un sporta nodarbes

outdoor sports

āra sports; sporta veidi svaigā gaisā (dabā)

outdoors

ārā, brīvā dabā

outer (darts)

centra ārējais aplis (zaļā zona ap centra punktu) (šautr.meš.)
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outer back (f/b)

malējais aizsargs (f/b)

outer circle radius 100 m

ārējais aplis (radiuss 100 m)

outer cross-seat on the L/R thigh (art.gymn.)

sēde uz kreisā (labā) gurna kārts ārpusē (d/a līdztekas)
(sp.vingr.)
stāja rīka ārpusē ar sāniem pret to (sp.vingr.)

outer cross-stand (art.gymn.)
outer front stand behind the high bar
(art.gymn.)
outer grip (art.gymn.)

stāja rīka ārpusē ar seju pret a/k (sp.vingr.)

outer limit (sail.)

ārējā norobeţojuma zīme (starta un finiša līnijas) (bur.)

outer perimeter fence (stadium)

ţogs apkārt spēles laukumam (stadionā)

outer restriction

ārējais šķērslis (ierobeţojums)

outer rings (shoot.)

mērķa ārējie baltie apļi (1-6 apļi) (šauš.)

outer side stand frontways (art.gymn.)
outer strength / force(s)

stāja rīka ārpusē (paralēli) ar seju pret rīku (līdztekas)
(sp.vingr.)
ārējie spēki

outer-reverse grasp (art.gymn.)

izgrieztais tvēriens (sp.vingr.)

outfield

laukuma tālākā (attālākā) daļa

outfield player (f/b)

laukuma spēlētājs (izņemot vārtsargu) (f/b)

outfielder

ārējais spēlētājs

outfit

iekārta, piederumi, aprīkojums

outgoing runner (athl.)

stafetes saņēmējs (v/a)

outing

ekskursija

outjump the hill (ski-jump)

aizlēkt tālāk par kontrolpunktu (tramplīnl.)

outlast (to) (b/b)

izturēt ilgāk (b/b)

outlet (w.polo)

vārtsarga metiens (ūd.polo)

outlet pass (b/b)

atlekušās bumbas piespēle metējam (b/b)

outlet pass (v/b)

pirmā piespēle (v/b)

outlie

dzīvot teltī

outmach (to)

soļot ātrāk (ilgāk, tālāk) par kādu

outmarch (to)

aizsteigties priekšā

outmatch (to)

pārspēt

outnumbering (power-play)

skaitliskais pārsvars; spēle vairākumā

outnumbering (sp.g.)

skaitliskā sastāva pārsniegšana (sp.sp.)

out-of-court line (squash)

pretsienas laukuma augšējā līnija (skvošs)

out-of-date

novecojis, vecmodīgs

out-of-season activity

starpsezonas aktivitātes (treniņi)

outpace (to)

pārspēt ātrumā

outplay (to)

apspēlēt

outplay (to) on opponent (sp.g.)

apspēlēt pretinieku (sp.sp.)

outpoint (to) (box.)

uzvarēt pēc punktiem (bokss)

outride (to) (equest.)

pārspēt jāšanas sacīkstēs; aizjāt priekšā (zirgu sp.)

outrider (equest.)

goda eskorta jātnieks (zirgu sp.)

ārtvēriens (līdztekas) (sp.vingr.)
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outrigger (row.)

ārpus borta izvirzīts dullis (air.)

outrigger boat (row.)
outrigger runner (bobsl.)

kanoe laiva ar ārpusborta stabilizatoriem; laiva ar ārpusborta
duļļiem (air.)
priekšējā sliece (bobsl.)

outrun (to) (b/b)

apskriet (apdzīt) (b/b)

outrunner (dog.rac.)

vadošais suns (suņu skr.)

outscore (sp.g.)

uzvarēt ar lielāku punktu skaitu (sp.sp.)

outshot; checkout (droughts)

uzvaru nesošs metiens (šautr.meš.)

outside (sp.g.)

ārējās līnijas spēlētājs (sp.sp.)

outside defender

malējais aizsargs (labais, kreisais)

outside edge (f.skat.)

slidas ārējā šķautne (daiļsl.)

outside forward (winger)

malējais uzbrucējs (kreisais, labais)

outside grasp (grip) (art.gymn.)

ārtvēriens (līdztekas) (sp.vingr.)

outside grip on the parallel bars

ārtvēriens (uz līdztekām)

outside hand (row.)

ārējā (no duļļa tālākā) roka (air.)

outside kick (f/b)

sitiens ar pēdas ārpusi (f/b)

outside lane (athl.)

ārējais celiņš (v/a)

outside leg trip (wrest.)

metiens pār kāju atpakaļ (cīņa)

outside line (fenc.)

ārējās līnijas (mērķzonas) (pauk.)

outside mark (art.gymn.)

galējā atzīmes (augstākā vai zemākā) (sp.vingr.)

outside of the instep

pēdas virspuses ārējā daļa

outside pitch

ārpus laukuma padota (mesta) bumbiņa

outside right (sp.g.)

labais malējais uzbrucējs (sp.sp.)

outside screen (b/b)

ārējais aizsegs (b/b)

outside shooting (b/b)

tālais (3 punktu) metiens (b/b)

outside slope

ceļa (trases) ārmala

outside spiker

malējais uzbrucējs

outside the contest area (judo)

iziešana aiz paklāja (džudo)

outside, facing (art.gymn.)

stāja ārpusē, ar seju pret rīku (sp.vingr.)

outsider

autsaiders; atpalicējs

outslope

slīpums (kāpums)

outstep (to)

pārkāpt (robeţu, līniju, iziet ārpus laukuma)

outstretched

izstiepts; izstiepties (nostiepts)

outstrip (to) (athl.)

pārspēt, būt labākam par kādu skriešanā (v/a)

outswinger (crick.)

uz ārpusi novirzītas bumbiņas lidojums (krik.)

outswinging corner (f/b)

stūra sitiens, bumbu iegrieţot lidojumam no vārtiem (f/b)

outwalk

soļot ātrāk par citiem; aizsoļot garām

outward

uz āru (virziens)

outward circle formation

apļa nostādījums ar seju uz āru

outward circle of the arms

aplis ar rokām uz āru
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outward double circle on end of the horse
(art.gymn.)
outward lunging

balstā šķērsām uz zirga gala ar seju uz āru aplis ar abām
kājām (sp.vingr.)
izklupiens uz priekšu un uz āru

outward turn (art.gymn.)

pagrieziens ar seju uz āru (no rīka) (sp.vingr.)

outwards

uz āru (par kustības virzienu)

oval (autosp.)

indikāru un naskāru sacensību aplis (autosp.)

Oval (crick.)

kriketa laukums (Londonā) (krik.)

ovation

ovācijas

over (crick.)

sešu metienu sērija (krik.)

over and back (v/b)

piespēle atpakaļ pāri galvai (v/b)

over arm shot (h/b)

augšējais metiens (h/b)

over shoulder pass (h/b)

piespēle pār plecu (h/b)

over spin (v/b)

augstas trajektorijas serve; sarunv. svecīte (v/b)

over-achieve

pārsniegt iecerēto rezultātu

over-age player

vecākas (cita vecuma) grupas spēlētājs

overall

daudzcīņa; kopvērtējums

overall champion

absolūtais čempions daudzcīņā

overall championship

čempionāts daudzcīņā

overall competitions

sacensības daudzcīņā

overall control

padziļināta kontrole (pārbaude)

overall impression (gymn.)

vispārējs (kopumā) iespaids (par vingrojumu) (vingr.)

overall physical condition

vispārējā fiziskā sagatavotība (kondīcija)

overall sports training

vispusīgā (vispārējā) sportiskā sagatavotība

overall standing (teams)

komandu galīgā vieta tabulā

overall technical training

vispārējā tehniskā sagatavošana

overall time

spēles (kopējais) laiks

overall winner

daudzcīņas uzvarētājs

over-and-under (hunt.)

divstobrene (stobri viens virs otra) (med.sp.)

over-and-under bouncing (tramp.)

pārmaiņu lēcieni divatā uz batuta (bat.)

overarch

pārāk liela (pārmērīga) atliekšanās

overarm stroke (swim.)

rokas vēziens virs ūdens (peld.)

overbalance

virssvars; būt smagākam (par citu)

overbalancing

līdzsvara zaudēšana (papildkustību dēļ)

overcheck (equest.)

iemauktu pieres siksna (zirgu sp.)

overcome (to) inertia

pārvarēt inerci

overexercise (to)

pārtrenēties (pārāk daudz vingrināties)

overfulfil (to)

pārsniegt (plānoto)

over-grasp (grip)

virstvēriens

overgrasp on the horizontal bar

virstvēriens (uz stieņa)

over-grip hanging

kāriens virstvērienā

overhand (overarm)

ar delnām uz leju (uz iekšu)
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overhand grip (weightl.)

virstvēriens (svarc.)

overhand pass; high pass

augšējā piespēle

overhand service (v/b)

augšējā serve (v/b)

overhand side service (v/b)

augšējā sānu serve (v/b)

overhanding

rāpšanās, pārliekot rokas

overhang (alp.)

pārkare (nokare) (alp.)

overhead

augšā, virs galvas

overhead arm lift front somersault

ar roku kustību no augšas uz priekšu, salto uz priekšu
savelkoties
pie griestiem iekārta drošības josta (lonţa)

overhead belt

overhead kick (f/b)

horizontālais līdzsvars ar atbalstu zem vēdera apakšējā rokās
(akr.)
sitiens pāri galvai (kritienā atpakaļ) (f/b)

overhead pass (v/b)

augšējā piespēle (v/b )

overhead serve (v/b)

augšējā priekšējā serve (v/b)

overhead shot (racq.b.)

sitiens virs galvas (raketb.)

overhead swing backward (art.gymn.)

no balsta atmuguriski vēziens atpakaļ pāri galvai (stienis)
(sp.vingr.)

overhit (sp.g.)

pārāk spēcīgs sitiens (sp.sp.)

overinflated ball

pārāk daudz piepumpēta bumba (pārpumpēta bumba)

overjump (to)

pārlēkt pāri

overlap (to) (sp.g.)

izveidot aizsegu (sp.sp.)

overlapping grip (golf)

pārsedzošais tvēriens (golfs)

overleap (to)

pārlēkt

overload

pārslodze

overload training
overlong distance

treniņš ar submaksimālu slodzi; treniņš, izmantojot
apgrūtinājumu
supergara distance

overlook (to) a mistake

neievērot (neredzēt) kļūdu

overpitch (crick.)

bumbiņas atlēciens tuvu atsitējam (krik.)

overplay (b/b)

pārspēle (atkārtota spēle) (b/b)

overpoise

pārsvars

overpower

pārspēt; uzveikt

overpower, overcome

pārspēt, pieveikt (uzveikt)

overreach oneself (to); overreaching

uzņemties pārāk daudz

override (to) (equest.)

nodzīt (zirgu) (zirgu sp.)

overrotate (to) (art.gymn.)
overrule (to)

izpildīt pārāk lielu rotāciju; sarunv. "pārgiezt” salto
(sp.vingr.)
atcelt (anulēt) lēmumu

overrun (autosp.)

kustēties ar inerci (autosp.)

overrun time (to)

pārsniegt laika limitu

overscore (to) (gymn.)

piešķirt pārāk augstu vērtējumu (ballēs) (vingr.)

overscored mark (gymn.)

pārāk augsts vērtējums (vingr.)

overhead bird (acr.)
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overshoot (art.gymn.)

uzvēziens ar abām kājām (balstā atmuguriski) (sp.vingr.)

overshoot (div.)

pārmetiens (daiļl.)

overshoot (to) (f/b)

sist pāri vārtiem (f/b)

overshoot (to) (overshot) (shoot.)

aizšaut garām (mērķim); netrāpīt (šauš.)

overspin (v/b)

serve "svecīte" (v/b)

oversteer (autosp.)

veikt pagriezienu sānslīdē (autosp.)

overstep

pārkāpums, neprecīzs atspēriens

overstep (to)

pārkāpt (līniju)

overstepping

pārkāpšana, uzkāpšana

overstrain oneself, owerwork oneself

pārpūlēties (pārstrādāties)

overstrain, exhaustion

pārpūlēšanās

overstrained

pārtrenējies

overstretch muscle

sastiept muskuli

overstriding

soļa pagarināšana (skrienot)

overswing

pārvēziens, pārmetiens

overtake (to)

panākt, apsteigt (apdzīt)

overtake (to) on the inside

apdzīt pa iekšpusi (iekšējo malu)

overtake (to) on the outside

apdzīt pa ārpusi (ārējo malu)

overtaken yacht (sail.)

apdzenamā jahta (bur.)

overtaking yacht (sail.)

apdzenošā jahta (bur.)

overthrow (acr.)

pārmetiens (akr.)

overthrow (dismount)

ar pārmetienu nolēciens

overthrow vault (art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu (atb. lēciens) (sp.vingr.)

overtime (sp.g.)

spēles pagarinājums (papildlaiks); kompensācijas laiks
(sp.sp.)

overtime (to) (gymn.)

pārtērēt laiku (vingr.)

overtime loss (sp.g.)

zaudējums (spēles) pagarinājumā (sp.sp.)

overtime; overtime period

papildlaiks (papildu periods)

overtrain

pārtrenēties

overtraining

pārtrenēšanās

overtrousers

ūdensnecaurlaidīgas (virs)bikses

overturn

pārāk liela rotācijas kustība (grādos)

overturned full

pārāk liela rotācijas kustība piruetē (vairāk par 360°)

overturned salto

"pārgiezts" salto (sarunv.)

overturning (obi-otoschi) (judo)

apvērsiens no sāniem; apgrieziens (obi-otoši) (džudo)

overturning backwards (wrest.)

nogrūšana uz muguras (cīņa)

overuse

pārmērīga izmantošana

overvalue (to) (gymn.)

pārvērtēt, novērtēt pārāk augstu (vingr.)

overweight (wrest.)

lieks svars; virssvars (cīņa)

own basket

savs grozs

340

own goal

savos vārtos iesista (iemesta) bumba

own half of the field (sp.g.)

sava laukuma puse (sp.sp.)

owner

īpašnieks

oxer (equest.)

okseris (šķērslis ar dzīvţogu pirms tā) (zirgu sp.)

P
p point (norm point) (ski-jump)

tramplīna normas līnija (zilā) (tramplīnl.)

P.E., abbrev. from Physical Education

fiziskā audzināšana (izglītošana)

pace

solis, gaita, temps; pārvietošanās ātrums

pace (equest.)

solis; soļa garums; gaita (zirgu sp.)

pace (step)

soļa garums

pace (to)

soļot; uzdot tempu; iet aidinieka soļiem (par zirgu); līderēt
(sacensībās)

pace car (autosp.)

peiskārs (automobīlis, kas regulē ātrumu avārijas gadījumā)
(autosp.)

pace endurance

ātrumizturība

pace lap (autosp.)

aplis pirms oficiālā starta (autosp.)

pace line; paceline (cycl.)

tempa noteicējgrupa (līdergrupa) (riteņbr.)

pace man; pace bowler (crick.)

ātrs bumbiņas metējs (krik.)

pace notes (autosp.)
pace of dance

ātruma regulēšanas piezīmes (līdzbraucēja norādījumi)
(autosp.)
dejas temps (ritms)

pace of fencing

paukošanas (cīņas) temps

pace of movement (motion)

kustību temps

pace of rowing

airēšanas temps

pace of run (running)

skrējiena temps (ātrums)

pace of the pass

piespēles ātrums

pace; rate; tempo

temps; ātrums

pacemaker; pacesetter; pace-setter (athl.)

tempa noteicējs; līderis (v/a)

pacer (equest.)

aidinieks; labs rikšotājs (zirgu sp.)

pacing races (equest.)

vienjūga sacensības ar viegliem ratiem; rikšošanas sacensības
(zirgu sp.)

pack (rugby)

uzbrucēju grupa (regb.)

pack animal (horse) (tour.)

nastu nesējs dzīvnieks (zirgs) (tūr.)

pack leader (rugby)

uzbrucēju grupas vadītājs (regb.)

pack-board (tour.)

mugursomas rāmis (tūr.)

packsack; rucksack (tour.)

mugursoma (tūrista) (tūr.)

packtripper (tour.)
pad (shin pad, knee pad)

tūrists, kas ceļo kājām (ar mugursomu plecos); kājniektūrists
(tūr.)
kājsargi (stilbsargi, ceļsargi)

pad (to)

iet kājām (vieglā gaitā)
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pad save (icehok.)

ripas atsišana ar kājsargu (hok.)

padded beam (gymn.)

polsterēts baļķis (ar mīkstu virsmu) (vingr.)

padded jersey

polsterēts svīteris (krekls)

padding

polsterējums

paddle

smailītes airis; kanoe airis

paddle (to)

smaiļot; airēt

paddle (to)

bradāt pa ūdeni; plunčāties

paddle sports

kanoe sports (kanoe airēšana)

paddle sweep (crick.)

vēziens ar vāli (krik.)

paddle; row; scull (to)

airēt

paddleball (game) (Am.)

pedlbols (amer.spēle ar koka raketēm)

paddleboard tennis; paddle tennis (game)

pludmales teniss

paddling

smaiļošana

paddling pool

sekls ūdens baseins bērniem (plunčāties)

paddock (dog.rac.)

stadions suņu skriešanās sacensībām (suņu skr.)

paddock (equest.)

aploks (zirgiem) (zirgu sp.)

paddock, parade ring (equest.)

parādes (zirgu skates) zona (zirgu sp.)

pail (sail.)

spainis (smeļamkauss) (bur.)

pain

sāpes

pain barrier

sāpju barjera

pain threshold

sāpju slieksnis

painful grip; painful hold (judo)

sāpju paņēmiens (džudo)

paint (conv.) (b/b)

soda laukums; iekrāsota zona (pie groza) (b/b)

paint gun

peintbola ierocis

paint sheet (t.ten.)

raketes aizmugures krāsains (plastikāta) pārklājums (g.ten.)

paintball (game)

peintbols (izklaides spēle)

paintballer

peintbola spēlētājs

painter (sail.)

laivas piesienamā tauva (bur.)

pair (acr., tramp.)

sportistu pāris (akr., bat.)

pair (to) off

sadalīt pa pāriem

pair with a coxswain (row.)

pārairu divnieks ar stūrmani (air.)

pair without a coxswain (row.)

pārairu divnieks bez stūrmaņa (air.)

pairing (wrest.)

pāru veidošana (cīņa)

pairs (f.skat.)

pāru slidojums (daiļsl.)

PAL, abbrev. from physical activity level

fiziskās aktivitātes līmenis

pale; pile (sail.)

pālis (bur.)

palm

plauksta; delna

palm (of the glove) (icehok.)

cimda plaukstas daļa (hok.)

palm blow (hit)

sitiens ar delnu

palm of the anchor (sail.)

enkura ragi (bur.)

palmar(у) grasp (grip) (acr.)

plaukstu tvēriens (akr.)
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palm-branch
palming (b/b)

palmas zars (uzvaras simbols)
bumbas turēšana ar plaukstu, driblējot (pārkāpums) (b/b)

palms down(wards) (gymn.)

delnas uz leju (vingr.)

palms forward (gymn.)

delnas uz priekšu (vingr.)

palms inward (gymn.)

delnas uz iekšu (vingr.)

palms outward (gymn.)

delnas uz āru (vingr.)

palms straps (gymn.)

delnu aizsargi (vingr.)

palms up (gymn.)

delnas uz augšu (vingr.)

Pan Arab Games

pārsvarā arābu valodā runājošo valstu spēles (kompleksās)

pancake (gymn.)

balsts stāvus saliecoties (amer.) (vingr.)

pancake splits (gymn.)

paralēlais špagats, noliecoties uz priekšu (vingr.)

panel

tiesnešu saraksts (sastāvs)

panel of judges

tiesnešu kolēģija

pantaloon; baggy trousers
pantry (sail.)

bikses (pieguļošas); sieviešu bikses (jāšanai, braukšanai ar
motociklu)
pieliekamais (bur.)

pants

vingrošanas bikses (piegulošās); triko

par (hole) (golf)

bedrītes sitienu skaits (paredzētais) (golfs)

par (sp.g.)

vienlīdzība; vienāds rezultāts (sp.sp.)

par terre (wrest.)

cīkstonis partera pozā (cīņa)

parachute
parachute jumper
parachute sport

izpletnis
izpletņlēcējs
izpletņlēkšanas sports

parachuting (art.gymn.)

zemskares poza (rokas sānis uz augšu) (sp.vingr.)

parade

parāde (svinīgs gājiens)

parade lap; formation lap (autosp.)

iesildīšanās aplis (autosp.)

Parade rest! (gymn.)

Brīvi! (vingr.)

paraglider; hang glider

deltaplienieris (izpletnis)

paragliding

paraplāns (izpletnis)

paragliding; parapenting

deltaplanierisms (lidošana ar paraplānu)

parallel bars (parallels) (P-bars) (art.gymn.)

līdztekas (vīriešu) (sp.vingr.)

parallel gigant slalom (snowb.)

paralēlais milzu slaloms (snovb.)

parallel hold-down; blocking from the side
(wrest.)
parallel oxer (equest.)

sāniskā noturēšana (cīņa)

parallel scoring

paralēlā ieskaite

parallel slalom (snowb.)

paralēlais slaloms (snovb.)

parallel squat (gymn.)

pietupiens, pēdas paralēli (vingr.)

parallel turn (alpsk.)

paralēlais pagrieziens (k.slēp.)

parallels (gymn.)

palīglīdztekas (vingr.)

Paralympian

paralimpisko spēļu sportists

Paralympic Games, Paralympics

paralimpiskās spēles

šķēršļa abas kārtis vienādā augstumā (oksers) (zirgu sp.)

343

paramotoring

motorpūķošana (paraplāns ar motoru)

parasailing; paraglaiding

ūdens pūķošana (sportista ar pūķi vilkšana aiz motorlaivas)

parascending
paraskiing

sportista ar atvērtu izpletni ievilkšana (uzvilkšana gaisā) ar
motorlaivas vai mašīnas palīdzību
izpletņslēpošana; slēpošana ar izpletni

parawing

speciāls izpletnis (pūķis, kaits)

parc ferme (autosp.)

rallija mašīnu novietne (slēgta) (autosp.)

park player (f/b)

"atpūtas" spēlētājs (f/b)

parka

silta vējjaka ar kapuci

parkorientiering (orient.)

orientēšanās sacensības parkā (orient.)

parkour

parkūrs; šķēršļu pārvarēšanas sacensības

parkur

parkūrs (ielu akrobātika)

parlour game

viesību rotaļa (spēle)

parring (box.)

aizsardzība atsitot (atvairot sitienu) (bokss)

parry (fenc.)

sitiena (dūriena) atvairīšana (pauk.)

parry (to) (shot) (sp.g.)

atvairīt sitienu (sp.sp.)

parry off a blow (box.)

atvairīt sitienu (bokss)

part (exercise) (art.gymn.)
part of the horse (art.gymn.)

vingrojuma daļa (elements, elementu savienojums)
(sp.vingr.)
vingrošanas zirga daļa (sp.vingr.)

part of the training session

treniņa (stundas) daļa

part of value (art.gymn.)

vingrojuma novērtētā daļa (sp.vingr.)

part teaching method

dalītā mācīšanas metode

part without value (art.gymn.)

vingrojuma nenovērtētā daļa (bez vērtējuma) (sp.vingr.)

partial body movement

ķermeņa daļu kustība

partial fault

daļēja kļūda

partial massage

daļēja (lokāla) masāţa

partial method (training)

dalītā metode (treniņa)

partiality

sevišķa tieksme (nosliece)

partiality of the judges

tiesnešu neobjektivitāte (tendenciozums)

partially controllable factors of risk

daļēji kontrolējami riska faktori

participant in (of) the Olympic Games

olimpietis, olimpisko spēļu dalībnieks

participant, competitor

sacensību dalībnieks

participation

piedalīšanās; līdzdalība

participation fee

dalības maksa; piedalīšanās (startēšanas) maksa

participation in the Olympic Games

piedalīšanās olimpiskajās spēlēs

partner

partneris

partner balance (acr.)

partnera atrašanās līdzsvara stāvoklī (akr.)

partner drill

iesildīšanās ar partneru palīdzību

partner exercises (gymn.)

vingrojumi ar partneri (vingrojumi pāros) (vingr.)
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partner pull(s) (gymn.)

sēdē ar seju vienam pret otru partnera vilkšana (pārmaiņus)
uz priekšu (vingr.)

partner rope jumping (gymn.)

lēcieni pār apļotu auklu divatā (vingr.)

partner sport disciplines

sporta veidi ar partneri

partner stretch exercises (gymn.)

lokanības attīstīšanas vingrojumi ar partneri (vingr.)

partner support stunts (acr.)

vingrojumi ar partnera turēšanu atbalstā (akr.)

partner, fellow-competitor

partneris (pārinieks)

partner’s resistance exercises (gymn.)

vingrinājumi ar partnera pretestību (vingr.)

partner-balancing work (acr.)

vingrojumi ar partnera turēšanu līdzsvara stāvokļos (akr.)

partnership

līdzdalība

pasaka (sp.g.)

pelotas paveids (sp.sp.)

pass (art.gymn.)

virzīšanās (pārvietošanās) vienā virzienā (sp.vingr.)

pass (moving) (art.gymn.)

izdarīt kustību caur kādu stāvokli, tajā neapstājoties
(sp.vingr.)

pass (passing the ball)

piespēle (bumbas piespēlēšana)

pass (sp.g.)

piespēle (sp.sp.)

pass (to) (sp.g.)

piespēlēt (sp.sp.)

pass (to) a mark (sail.)

apiet zīmi (bur.)

pass (to) a trial (art.gymn.)

izlaist mēģinājumu (piegājienu) (sp.vingr.)

pass (to) ahead (sp.g.)

piespēlēt uz priekšu (sp.sp.)

pass (to) astern (sail.)

braukt garām gar pakaļgalu (bur.)

pass (to) back (sp.g.)

piespēlēt atpakaļ (sp.sp.)

pass (to) on the weather side (sail.)

apbraukt vēja pusē (bur.)

pass (to) the weight (weightl.)

izlaist (palaist garām) (svarc.)

pass accuracy (sp.g.)

piespēļu precizitāte (%) (sp.sp.)

pass back, return pass (sp.g.)

piespēle atpakaļ (partnerim) (sp.sp.)

pass defender (Am.f/b)

aizsargs, kurš sedz piespēles saņēmēju (amer.f/b)

Pass forward! (f/b)

Piespēlē uz priekšu! (f/b)

pass interference (Am.f/b)

kontakts pārtverot piespēli (pārkāpums) (amer.f/b)

pass into space (sp.g.)

piespēle uz brīvo vietu (zonu) (sp.sp.)

pass over the left (right) pommel (art.gymn.)

kāju pārmetiens pār kreiso (labo) zirga rokturi (sp.vingr.)

pass pattern; pass routes (Am.f/b)

piespēles saņēmēja ceļš (amer.f/b)

pass patterns or pass routes (f/b)

atsegties, lai saņemtu piespēli (f/b)

pass protection (baseb., Am.f/b)

piespēles bloķēšana (aizsardzības sistēma) (beisb., amer.f/b)

pass rush (Am.f/b)

uzbrucēja, kas saņēmis piespēli, bloķēšana (amer.f/b)

pass set-up (v/b)

piespēle gremdei (v/b)

pass through (v/b)

"šauta" (zibenīga) piespēle (v/b)

pass through handstand (art.gymn.)

caur stāju uz rokām (kustība) (sp.vingr.)
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pass through; pass over (art.gymn.)

kāju pārmetiens (starp rokām); kāju izvēršana (sp.vingr.)

pass to oneself

piespēle sev (pašam)

pass to set (v/b)

piespēle gremdei (v/b)

pass to the center (f/b)

piespēle uz laukuma vidu (f/b)

pass to the left flank (sp.g.)

piespēle uz kreiso malu (sp.sp.)

pass to the side (sp.g.)

piespēle uz malu (sp.sp.)

pass with the head (f/b)

piespēle ar galvu (f/b)

pass without stopping (f/b)

piespēle ar vienu pieskārienu (f/b)

pass; passover (alp.)

kalnu pāreja

passage (equest.)
passage (sail.)

pasāţa (zirga pagriešana sānis; pārvietošanās sānis) (zirgu
sp.)
caurbraukšana (bur.)

passage boat

prāmis

pass-and-cut (sp.g.)

piespēlē un izraujies (sp.sp.)

pass-and-screen (sp.g.)

piespēlē un veido aizsegu (sp.sp.)

passbook (box.)

sportista sasniegumu dienasgrāmata (bokss)

passe (gymn.)

kāju pozīcijas maiņa (vingr.)

passenger

vājš sportists (spēlētājs); sarunv. tūrists

passer

piespēlētājs

pass-feint, pass-fake (sp.g.)

māņu (maldinoša) piespēle (piespēles fints) (sp.sp.)

passing

apdzīšana, garāmiešana, garāmbraukšana

passing (or taking over) of the baton (athl.)

stafetes kociņa nodošana (maiņa) (v/a)

passing (sp.g.)

piespēlēšana (sp.sp.)

passing drill (sp.g.)

piespēļu vingrinājums (sp.sp.)

passing feint

piespēles fints; māņkustība piespēlējot

passing in a square (f/b)

spēle "kvadrātā" (f/b)

passing lane (b/b)

brīvs ceļš piespēlei (b/b)

passing one’s hand over the net (v/b)

roku pārlikšana pāri tīklam (v/b)

passing outside the take-over zone (athl.)

stafetes maiņa ārpus zonas (v/a)

passing player (sp.g.)

piespēlējošais (spēlētājs) (sp.sp.)

passing shot (ten.)

sitiens pāri spēlētājam (ten.)

passing shot (v/b)

sitiens garām sāncensim (pie tīkla) (v/b)

passing the ball (sp.g.)

bumbas piespēle (sp.sp.)

passing while running (sp.g.)

piespēle skrējienā (sp.g.)

passing zone (athl.)

maiņas zona stafetes skrējienā (v/a)

passionate, hot-tempered, quicktempered

straujšs,ātras dabas (nesavaldīts)

passive

pasīvs, neaktīvs

passive boxing (box.)

pasīva cīnīšanās (bokss)

passive flexibility

pasīvā lokanība

passive leg (athl.)

pasīvā (vēziena) kāja (v/a)
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passive movement

pasīva (bez ārējo spēku iedarbības) kustība

passive obstruction (wrest.)

izvairīšanās no pretinieka darbībām (cīņa)

passive offside (f/b)

pasīvā aizmugure (f/b)

passive play

pasīva (neaktīva) spēle

passive rest

pasīvā atpūta

passive stretch (muscle)

pasīva muskuļu stiepšana (ar partnera palīdzību)

passive take-off (art.gymn.)

pasīvs (neaktīvs) atgrūdiens (sp.vingr.)

passive tourism

pasīvais (atpūtas) tūrisms

passivity

pasivitāte

passivity zone (wrest.)

paklāja ārējais aplis (cīņa)

passout; pass-out (icehok.)

piespēle no aizvārtes (hok.)

pastern (equest.)

zirga vēzītis (zirgu sp.)

pastime

laika kavēklis; izklaidēšanās

pasting

smaga sakāve

pat

viegls uzsitiens

patball

bumbošanās starp diviem partneriem (izmantojot sienu)

patch (sail.)

buras pastiprinājums (uzšuve) (bur.)

path (athl.)

skrejceļš; ieskrējiena celiņš (v/a)

path of the player

spēlētāja pārvietošanās ceļš

pathway

taka; kājinieku ceļš; veloceliņš

patronage by the IOC

SOK patronāţa (šefība, aizbildniecība)

pattering (athl.)

sīksolis (v/a)

pattern of execution (gymn.)

izpildījuma modelis (vingr.)

pattern race

paraugdemonstrējuma reiss

pattern, template, gauge

paraugs, šablons (inventāra mērīšanai)

pause

pauze, pārtraukums (apstāšanās)

pause within a series (art.gymn.)

pauze (apstāšanās) savienojuma izpildes laikā (sp.vingr.)

pave (road)
paw (equest.)

bruģēts ceļš
kārpīt ar kāju (par zirgu) (zirgu sp.)

pawn (chess)

bandinieks (šahs)

PB (P-bars), abbrev. from parallel bar
(art.gymn.)
PB, abbrev. from personal best

līdztekas (sp.vingr.)

PE, abbrev. from physical education

fiziskā audzināšana

Peace cycling race

Miera velobrauciens

peach (peach basket) (art.gymn.)

apvēziens (salto) zem kārtīm (līdztekas) (sp.vingr.)

peach basket mount to upperarm support
(art.gymn.)

ar palēcienu apvēziens (salto) zem kārtīm, pārejot balstā uz
augšdelmiem (sp.vingr.)

peach basket straddle cut (art.gymn.)

apvēziens (salto) zem kārtīm un, pārmetot izvērstas kājas,
balsts (līdztekas) (sp.vingr.)

personīgais rekords (labākais sasniegums)
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peach basket to handstand (peach hand)
(art.gymn.)
peach basket to handstand mount (peach
hand mount) (art.gymn.)

apvēziens (salto) zem kārtīm, pārejot stājā uz rokām
(līdztekas) (sp.vingr.)
no kāriena stāvus apvēziens (salto) zem kārtīm, pārejot stājā
uz rokām (līdztekas) (sp.vingr.)

peak

cepures nags (saules aizsargnags)

peak

smaile; virsotne (kalna); viļņa mugura

peak form of condition of performance

labākais starts (augstākais sasniegums) sacensībās

peak form of condition of swing (art.gymn.)

vēziena augstākais punkts (sp.vingr.)

peak form of condition; peak fitness

kondīcijas virsotne (trenētības augstākā pakāpe)

peak of sporting form

sportiskās formas augstākā pakāpe

pebble (sail.)

oļiem klāta vieta (olis) (bur.)

pectorals, pectoral muscles

krūšu muskuļi

peculiarity

īpatnība (raksturīga iezīme)

pedagogical control

pedagoģiskā kontrole

pedagogical mastership

pedagoģiskā meistarība

pedagogical observation

pedagoģiskais novērojums

pedagogical rehabilitation means of
working capacity
pedal

pedagoģiskie darbaspēju atjaunošanas līdzekļi

pedal (to) (cycl.)

pedalēt (mīt pedāļus) (riteņbr.)

pedal boat (pedalo)

ūdensvelosipēds

pedal car

velomobilis

pedal-pusher, pedalist

riteņbraucējs, velosipēdists

pedestal, platform

goda pjedestāls (paaugstinājums)

pedestrian (ped)

kājāmgājējs (gājējs); soļotājs

pedestrianism; race walking

soļošana; gargabalsoļošana

pedometer (to) (athl.)

mērīt ieskrējiena garumu ar pēdām (v/a)

pedometer; passometer

soļu skaitītājs (soļu mērītājs)

peekaboo (game)

paslēpes (rotaļa)

peel (takeout) (curl.)

metiens, akmenim caurslīdot māju (kērl.)

peep sight (shoot.)

dioptriskais tēmēklis (šauš.)

peep-toe(d) shoes

basaines; basenes (pludmales apavi)

peg

telts mietiņš; riteņa spieķis

pegs: supports (athl.)

augstlēkšanas (kārtslēkšanas) statīvi (v/a)

peleton (peloton) (cycl.)

peletons; galvenā grupa (riteņbr.)

pellet

skrots

pelorus (sail.)

azimuta gredzens (bur.)

pelota (pilota) (game)

pelota (spēle)

pelota basque

basku pelota

pelotari

pelotas spēlētājs

penalization (art.gymn.)

sodīšana (vērtējuma samazināšana) (sp.vingr.)

penalize (to)

sodīt (uzlikt sodu)

pedālis (pamina; kājsvira)
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penalty

sods (soda sankcija); soda punkts

penalty (icehok.)

soda metiens (hok.)

penalty arc (f/b)

soda laukuma loks (f/b)

penalty area; penalty box (sp.g.)

soda laukums; brīvmetiena zona (sp.sp.)

penalty bench, penalty box (sp.g.)

sodīto spēlētāju soliņš (sp.sp.)

penalty corner (hock.)

stūra soda metiens (sitiens) (l.hok.)

penalty for handling (f/b)

vienpadsmit metru soda sitiens par spēli ar roku (f/b)

penalty foul (w.polo)

pārkāpums par kuru piešķir soda metienu (ūd.polo)

penalty goal (sp.g.)

ar soda sitienu (metienu) iegūti vārti (sp.sp.)

penalty kick (f/b)

soda sitiens (f/b)

penalty kicks (f/b)

pēcspēles (11 m) sitieni (f/b)

penalty killer (icehok.)

spēles speciālists, spēlējot mazākumā (hok.)

penalty killing (icehok.)

realizēts vairākums, vairākumā gūti vārti (hok.)

penalty line

soda metienu līnija

penalty line (h/b)

soda metiena (7 m) līnija (h/b)

penalty minutes

soda minūtes; soda laiks (spēlētāja, komandas)

penalty pass (net/b)

brīvmetiens (net/b)

penalty point (f/b)

soda sitiena (11m) punkts (f/b)

penalty points (sp.g.)

komandai (federācijai) piešķirtie soda punkti (sp.sp.)

penalty shootout (w.polo)

pēcspēles metienu sērija (ūd.polo)

penalty shot goal (h/b)

vārti pēc (7 m) soda metiena (h/b)

penalty shot; penalty throw (sp.g.)

soda metiens (sp.sp.)

penalty spot (f/b)

soda sitiena (11m) vietas atzīme (f/b)

penalty stroke (hock.)

soda metiens (6,4 m no vārtiem) (l.hok.)

penalty throw; seven-meter throw (h/b)

soda metiens; 7 m soda metiens (h/b)

penalty time (sp.g.)

soda laiks (sp.sp.)

penalty timekeeper (icehok.)

soda laika (sodīto soliņa) tiesnesis (hok.)

penalty up to 0.5 point (art.gymn.)

vērtējuma samazinājums līdz 0,5 ballēm (sp.vingr.)

penalty zone (area)

soda laukums

penalty; penalty kick (f/b)

soda sitiens(f/b)

pendulum action, pendulum swing
(art.gymn.)

svārstveida kustība, vēzienveida kustība (sp.vingr.)

pendulum relay race (athl.)

atspoles stafete; atspoles skrējiens (v/a)

penetrate (to) (sp.g.)

iespiesties; iekļūt (starp pretspēlētājiem) (sp.sp.)

penetrate (to) into the defence line (sp.g.)

iekļūt (iespiesties) aizsardzības līnijā (sp.sp.)

penetrating power (shoot.)

caursites spēja (spēks) (šauš.)

penetrating setter (v/b)

izskrejošais spēlētājs (v/b)

penetration (v/b)

izskriešana uz piespēles vietu (no aizmugurējās līnijas) (v/b)

penetration step (inside; outside) (wrest.)

solis starp pretinieka kājām (vai ārpusē), lai nogāztu to (cīņa)
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penetration under the net (v/b)

līnijas zem tīkla šķērsošana (v/b)

penholder grip (t.ten.)

vertikālais tvēriens; sar. rakstāmspalvas (aziātu) tvēriens
(g.ten.)

pennant exercises (r.gymn.)

vingrojums ar vimpeļiem (m/v)

pennant, pennon

vimpelis (reklāmvimpelis)

penny drop (art.gymn.)

atvēzienā nolēciens pēc kāriena pacelēs (sp.vingr.)

pentathlete, pentathlonist

pieccīņniece, pieccīņnieks

pentathlon

pieccīņa (pentatlons)

penthouse (realten.)

koridors ar jumtu (pie garās sienas (reālten.)

penultimate step (athl.)

priekšpēdējais solis (v/a)

pep talk (sp.g.)

uzmundrinoša (iedvesmojoša) trenera runa (sp.sp.)

percentage basketball (b/b)

spēle ar precīziem metieniem (b/b)

perception

izpratne; priekšstats (par kaut ko)

percussion cap (shoot.)

kapsula (pistons) (šauš.)

perfect (to), improve (to)

pilnveidot

perfect performance (execution) (gymn.)

teicams, nevainojams izpildījums (vingr.)

perfecting

pilnveidošana; uzlabošana

perfectionism

augsts prasīgums (pret sevi)

perform (to) an exercise (gymn.)

izpildīt vingrojumu (vingr.)

performance

sasniegums, izpildījums, rezultāts

performance (gymn.)

priekšnesums; uzstāšanās (vingrojuma izpilde) (vingr.)

performance accomplishment

iepriekšējie sportiskie sasniegumi

performance assessment

izpildījuma vērtējums, rezultāts

performance class

sasniegumu klase (sporta klase)

performance control

izpildījuma kontrole

performance decline; diminuation

sasniegumu pasliktināšanās

performance evaluation

izpildījuma novērtējums (izvērtējums)

performance indicator board

rezultātu rādītājs, tablo

performance measurement

izpildījuma vērtēšana (mērīšana)

performance of a routine (gymn.)

kombinācijas izpildīšana (vingr.)

performance sport, high (peak)
performance sport

augstu sasniegumu sports

performance test

izpildījuma tests

performance training

trenēšanās augstu rezultātu sasniegšanai

performer (gymn.)

izpildītājs (vingr.)

perimeter (b/b)

trīspunktu metienu līnijas perimetrs (b/b)

perimeter, girth (ball)

apkārtmērs (bumbas)

period of age

vecuma periods

period of entering the phase of fitness

sportiskās formas sasniegšanas periods

period of keeping fit

sportiskās formas uzturēšanas periods

period of the bout, round (wrest.)

cīnīšanās periods (cīņa)
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period of the game (sp.g.)

spēles periods (sp.sp.)

period of time for declaring protest; term of
protest
periodization (training)

protesta iesniegšanas laiks

Permanent Commission of IOC

SOK pastāvīgā komisija

permissible variation (gymn.)

atļauta (pieļaujama) novirze (vingr.)

permission of the referee

tiesneša atļauja

perpetual check (chess)

mūţīgais šahs

persistence, perseverance

neatlaidība (izturība)

persistent, persevering

neatlaidīgs

personal contact (b/b)

ķermeniskā saskare (b/b)

personal element (gymn.)

pirmā izpildītāja uzvārdā nosaukts elements (vingr.)

personal fitness plan

personīgais fiziskās sagatavošanas plāns

personal foul (b/b)

personiskā piezīme (fauls) (b/b)

personal foul no free throws (b/b)

personiskā piezīme (fauls) bez soda metieniem (b/b)

personal hygiene

personīgā higiēna

personal marking (sp.g.)

cilvēks cilvēku segšana; personālā segšana (sp.sp.)

personal nomination of the superior judge
(art.gymn.)
personal record

vecākā tiesneša nozīmēšana (sp.vingr.)

personal sports activities
personal trainer

individuālās sporta aktivitātes (individuālās sporta
nodarbības)
personīgais treneris

personal warm-up set

individuālais iesildīšanās komplekss

personnel attached to teams

komandām piesaistītais personāls

persons participating in the match (sp.g.)

spēles dalībpersonas (sp.sp.)

perspective (prospective) objective

perspektīvais mērķis

perspiration

svīšana; sviedri

perspire (to)

svīst

perspiry

nosvīdis; sviedrains

persuasion

pārliecināšana

petanque (game)

petanka (bouls) (spēle)

petit final (row.)

mazais fināls (par 9-16 vietu) (air.)

pet-name, nickname

mīļvārdiņš, iesauka

petticoat (arch.)

mērķa daļa ārpus vērtējuma zonas (loka š.)

PH, abbrev. from pommel horse (art.gymn.)

vingrošanas zirgs ar rokturiem (sp.vingr.)

phase of compensating fatigue

noguruma kompensējamā fāze

phase of competition (sp.g.)

sacensību posms (priekšsacīkstes, klasifikācijas sacīkstes
u.c.) (sp.sp.)

phase of flight

lidojuma fāze

phase of movement

kustības fāze

phase of support

atbalsta fāze

treniņu periodizācija

personīgais rekords
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phase of take-off (art.gymn.)

atgrūdiena (ar rokām, kājām) fāze (sp.vingr.)

phase-out

pakāpeniska samazināšana (slodzes)

photo-finish

fotofinišs

photo-finish camera

fotofiniša kamera

photo-finish device

fotofiniša ierīce

photo-finish picture

fotofiniša attēls (fotogrāfija)

physical

ķermenisks; fizisks

physical ability(ies)

fiziskās spējas (īpašības)

physical activity

fiziskā aktivitāte (darbība)

physical alertness

fiziska veiklība (izmanība)

physical capacity for work, working
capacity

fiziskās darbaspējas

physical condition

fiziskā sagatavotība; fiziskā kondīcija

physical contact; body contact

fizisks kontakts; ķermeņu saskaršanās

physical coordination

kustību koordinācija

physical culture, body culture

fiziskā kultūra; ķermeņa (fiziskā) kultūra

physical damage

fizisks defekts

physical development

fiziskā attīstība

physical drill (jerk) (gymn.)

vingrinājuma vairākkārtēja izpilde (rīta rosme) (vingr.)

physical education

fiziskā audzināšana; sporta izglītība

physical education and sports organizer

fiziskās audzināšanas un sporta organizators

physical education and sports specialist

sporta speciālists

physical education lesson

sporta stunda (fiziskās audzināšanas stunda)

physical education teacher

fiziskās audzināšanas skolotājs; sporta skolotājs

physical examination (Am.)

medicīniskā apskate (pārbaude)

physical exercise

vingrojums, vingrinājums (fizisks)

physical fatigue

fiziskais nogurums

physical fitness

fiziskā sagatavotība

physical game

kustību (fiziskās audzināšanas) rotaļa

physical game (icehok.)

spēka (fiziska kontakta) spēle (hok.)

physical handicap
physical inactivity; lack of movement

cilvēks ar īpašām vajadzībām; cilvēks ar fizisku defektu,
trūkumu
kustību nepietiekamība

physical jerks

vingrošana ikdienā (ikdienas vingrošana)

physical load

fiziska slodze

physical overwork

fiziska pārslodze (pārtrenēšanās)

physical perfection

fiziskā pilnība

physical preparation

trenēšanās (fiziskā sagatavotība)

physical qualities

fiziskās īpašības

physical recreation

atpūta ar fiziskām aktivitātēm

physical skill

kustību iemaņa (prasme)
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physical strength

fizisks spēks (fiziskā spēja)

physical stunt (gymn.)

triks, sareţģītas koordinācijas vingrojums (vingr.)

physical therapy; physiotherapy

fizioterapija

physical training

fiziskā sagatavošana (trenēšanās)

physical vigour

fizisks spēks (enerģija)

physical weakness

fizisks nespēks (vājums)

physical well-being

laba fiziskā sagatavotība (labsajūta)

physiological aging

fizioloģiskā novecošanās

physiology of physical exercises

fizisko vingrinājumu fizioloģija

physiotherapist

fizioterapeits

physique

ķermeņa uzbūve, konstitūcija

physique-builder exercise

vingrinājums muskulatūras attīstīšanai (veidošanai)

piaffe (equest.)

lēni rikšot (par zirgu) (zirgu sp.)

pick (screen) (h/b)

aizsegs (h/b)

pick and roll (b/b)

"aizsedz un griezies" (b/b)

pick up (golf)

pacelt bumbiņu (golfs)

pickaback; pick-a-back (gymn.)

ţākļsēde uz partnera muguras (kukuragās) (vingr.)

picked off (balls) (sp.g.)

pārtvertās bumbas (skaits) (sp.sp.)

picked team (sp.g.)

izlases komanda (sp.sp.)

pickleball

piklbols (spēle)

pickup (half volley) shot (ten.)

sitiens pa atlēcošu bumbiņu (tuvu zemei) (ten.)

pick-up (wrest.)

uzvēziens (pacelšana) (cīņa)

pick-up games

improvizācijas (izdomātas) spēles

picnic race

atpūtas izbraukums dabā, zaļumos

pie (Am., conv.)

vājš pretinieks (sarunv.)

piebald (equest.)

dābolains (dārks) zirgs (zirgu sp.)

piece (chess)

šaha figūra (spēļu kauliņš) (šahs)

piece of the apparatus (art.gymn.)

vingrošanas daudzcīņas rīks (veids) (sp.vingr.)

pier; moorage (sail.)

muliņš; pietauvošanās vieta (bur.)

pierbol; hulf-bowl (game)

pīrbols (flāmu spēle)

pierce (split) (to) the block (v/b)

caursist bloku (v/b)

pigeon racing

pasta baloţu sacensības

pigeon shooting (shoot.)

šaušana pa māla baloţiem (šauš.)

pigeon toes (swim.)

uz iekšu vērstas pēdas (peld.)

pigskin (ball) (Am.)

futbolbumba (sarunv.)

pike (piked)

saliekts (gūţu locītavās) ķermeņa stāvoklis (saliecoties)

pike (piked) handspring vault with full turn
(art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu, saliecoties ar pagriezienu par 360°;
sarunv. Jamasitas lēciens ar pagriezienu par 360° (sp.vingr.)
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pike (piked) handspring vault with half turn
(art.gymn.)

pārmetiens uz priekšu, saliecoties ar pagriezienu par 180°;
sarunv. Jamasitas lēciens ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.)

pike (piked) hang (art.gymn.)

pārsvēriens kārienā (sp.vingr.)

pike (piked) in the hips

saliekšanās gūţas locītavās

pike back fly-away dismount (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ saliecoties (sp.vingr.)

pike back somersault dismount with half
turn (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ, saliecoties ar pagriezienu par 180°
(sp.vingr.)

pike forward roll to back rest (art.gymn.)

apvēziens uz priekšu, saliecoties uz a/k, pārejot kārienā guļus
uz z/k, tvēriens uz a/k (sp.vingr.)
salto uz priekšu, saliecoties ar pagriezienu par 180° (akr.)

pike front barani (acr.)

pike front somersault dismount (art.gymn.)

salto uz priekšu, saliecoties stājā uz vienas kājas, un solis uz
priekšu (akr.)
nolēciens ar salto uz priekšu saliecoties (sp.vingr.)

pike hang (art.gymn.)

pārsvēriens kārienā (sp.vingr.)

pike jump (gymn.)

salieces lēciens (vingr.)

pike open full turn somersault dismount
(art.gymn.)
pike open salto with full twist (acr.)

nolēciens ar salto saliecoties un atliecoties ar pagriezienu par
360° (sp.vingr.)
salto, saliecoties un atliecoties ar pagriezienu par 360° (akr.)

pike open somersault (acr.)

salto saliecoties un atliecoties (akr.)

pike position

saliekta ķermeņa poza

pike straddle bounce (tramp.)

lēciens, saliecoties un izvēršot kājas sānis (bat.)

piked Arabian somersault (acr.)

arābu salto saliecoties (akr.)

piked fly-away (art.gymn.)

nolēciens ar salto saliecoties (sp.vingr.)

piked sitting position (art.gymn.)

sēde saliecoties (priekštures sēde) (sp.vingr.)

piked somersault (acr.)

salto saliecoties (akr.)

piked stretched somersault backward (acr.)

salto atpakaļ saliecoties un atliecoties (akr.)

piked Tsukahara vault (art.gymn.)

pārmetiens ar pagriezienu par 180° un salto atpakaļ
saliecoties; sarunv. Cukahara lēciens saliecoties (sp.vingr.)

piked-loop dismount (art.gymn.)
piked-open handspring vault (art.gymn.)

no balsta šķērsām priekštures nolēciens (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu saliecoties un atliecoties (sp.vingr.)

piked-reverse hang (art.gymn.)

kāriens atmuguriski saliecoties (sp.vingr.)

pilates (gym.)

Pilatesa (pilates) vingrošanas sistēma (vingr.)

pilot (sail.)

pilots; locis (bur.)

pin (to) (wrest.)

nolikt uz pleciem (lāpstiņām) (cīņa)

pin deck (bowl.)

ķegļu izvietojuma zona (boul.)

pin fall (wrest.)

kritiens uz pleciem (abām lāpstiņām) (cīņa)

pin fall (wrest.)

plecu uzvara (piespiest paklājam plecus; pieskarties ar
pleciem paklājam) (cīņa)

pike front salto step-out (acr.)
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pin hole (arch.)

mērķa centrs (buļļa acs) (loka š.)

pin placement; pin position (golf)

bedrītes karoga vieta grīnā (golfs)

pin; bolt (cycl.)

tapa (riteņbr.)

pin; oarlock pin (row.)

duļļa tapa (ass) (air.)

pinball

ķīniešu biljards

pinch flat (cycl.)

caursista riepa (riteņbr.)

pinch hitter (sp.g.)

spēlētājs, kurš raida sitienu cita vietā (sp.sp.)

pinch runner (sp.g.)

skrējējs cita vietā (sp.sp.)

pinch shot (racq.b.)

zems sitiens sienu stūrī (raketb.)

pinching the ball (bowl.)

pārāk ciešs bumbas satvēriens (boul.)

ping-pong (game) (sp.g.)

galda teniss; sarunv. pingpongs (sp.sp.)

pington (sp.g.)

pingtons (badmintona paveids ar koka raketēm) (sp.sp.)

pinning hold (wrest.)

nospiešana (tiltā) (cīņa)

pinsetter (bowl.)

automātiskais ķegļu uzstādītājs (boul.)

pin-splitter (golf)

pirmklasīgs (labs) spēlētājs (sp.sp.)

pinwheel (art.gymn.)
piolet (alp.)

no balsta tupus aplis ar vienu kāju, pārejot balstā guļus
(sp.vingr.)
leduscirtnis (ledus cērtne) (alp.)

pip (to)

pārspēt; uzvarēt (sacīkstes)

pipe record (snowb.)

rampas rekords (lielākais lidojum augstums) (snovb.)

pips (t.ten.)

raketes izciļņi (stabulītes) (g.ten.)

pips out (t.ten.)

raketes virsma ar izciļņiem uz augšu (g.ten.)

pirouette (art.gymn., acr.)
pirouette (equest.)

piruete; pagrieziens par 360° (ap vertikālo asi) (sp.vingr.,
akr.)
uz vietas pagrieziens apkārt (ap pakaļkājām) (zirgu sp.)

pirouette bounce (tramp.)

lēciens ar pagriezienu par 360° (bat.)

pirouette to support (art.gymn.)

kārienā atvēzienā uzrāviens ar pagriezienu par 360°, pārejot
balstā (stienis) (sp.vingr.)
kārienā atvēzienā pagrieziens par 360° (sp.vingr.)

pirouette to swing; pirouette-catch
(art.gymn.)
pirouetting-handstand (art.gymn.)

stājā uz rokām pagriezieni par 360° (sp.vingr.)

piscine

peldbaseins (seno romiešu)

piste (ski.)

slēpošanas trase (noblietēta) (slēp.)

pistol shooting

šaušana ar pistoli

piston knees (freest.)

strauja ceļu saliekšana un iztaisnošana (frīst.)

pit and target officer (shoot.)

mērķu tiesnesis (šauš.)

pit board (autosp.)

elektroniskais tablo (autosp.)

pit lane (autosp.)

pitstopa ceļš (autosp.)

pit officer (shoot.)

arbitrs, tiesnesis (tranšejas) (šauš.)

pit straight (start; finish) (autosp.)

starta un finiša taisne (autosp.)

pit; pitstop (autosp.)

pitstops (trases remonta un degvielas uzpildes punkts)
(autosp.)
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pit; sector (athl.)

sektors; bedre (v/a)

pitch (acr.)

uzgājiens; uzmetiens (akr.)

pitch (golf)

īss, augsts sitiens (golfs)

pitch (row.)

aira iegremdēšanas leņķis (air.)

pitch (rugby)

regbija laukums (regb.)

pitch (sp.g.)

sviediens; metiens (sp.sp.)

pitch (to) (sp.g.)

sviest, mest

pitch (tour.)

kalna nogāze (klints pārkare) (tūr.)

pitch a tent (to) (tour.)

uzstādīt telti (tūr.)

pitch and run (golf)

sitiens ar bumbiņas ripošanu pēc zemskares (golfs)

pitch ground (f/b)

laukuma segums (f/b)

pitch; field (sp.g.)

spēles laukums (sp.sp.)

pitcher (baseb.)

metējs, bumbiņas padevējs (beisb.)

pitcher’s plate (baseb.)

bumbiņas padevēja (metēja) plātne (beisb.)

pitching (acr.)

partnera metiens (mešana) (akr.)

pitching (row.)

laivas garensvārstība (air.)

pitching machine (baseb.)

bumbiņmetējs (treniņierīce) (beisb.)

pitch-out (Am.f/b)

divu aizsargu savstarpējas piespēles (amer.f/b)

piton (alp.)

āķis; kāsis (virves stiprināšanai) (alp.)

pitstop (ski.)

dzērienu izsniegšanas vieta (slēp.)

pitter-patter (acr.)

pārmetienu atpakaļ sērija (akr.)

pivot

pagrieziens; griešanās punkts

pivot (to)

griezties; izdarīt pagriezienu

pivot (to) on the quarters; pirouette (to)
(equest.)
pivot (turn-around) shot (b/b)

pagriezties par 90° (zirgu sp.)

pivot area (keyhole) (b/b)

centra (spēlētāja) darbības zona (b/b)

pivot foot (sp.g.)

balsta (atbalsta) kāja (sp.sp.)

pivot high (r.gymn.)

stājā uz pirkstgaliem pagrieziens par 180° (m/v)

pivot man (b/b)

centra spēlētājs; saspēles vadītājs (b/b)

pivot on the forehand (equest.)

pagrieziens ar priekškājām (zirgu sp.)

pivot on the hocks (hounches) (equest.)

pagrieziens ar pakaļkājām (zirgu sp.)

pivot player (h/b)

līnijas spēlētājs (h/b)

pivot shot (h/b)

metiens pagriezienā; metiens ar pagriezienu (h/b)

pivoting

griešanās (ap savu asi)

place

vieta sacensībās (godalgota)

place (competition)

sacensību (norises) vieta

place (to) the ball in a weak area (v/b)

virzīt (sist) bumbu uz neaizsargāto (vājāko) zonu (v/b)

place for substitutes (sp.g.)

rezervistu sols (sp.sp.)

place for substitutions (sp.g.)

maiņas zona (sp.sp.)

place kick (rugby)

uz zems novietotas bumbas sitiens (regb.)

metiens pēc pagrieziena (b/b)
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place libre (pelota)

āra korts ar vienu sienu (pelota)

place of support (art.gymn.)

atbalsta vieta (punkts) (sp.vingr.)

place of the coach (sp.g.)

trenera atrašanās vieta (sp.sp.)

place-kick (f/b)

sitiens pa nekustīgu bumbu; sitiens no vietas (f/b)

placement

iegūtā vieta (sacensībās)

placing

godalgotas vietas iegūšana

placing of the bar (athl.)

latiņas novietošana (v/a)

placing of the obstacles (athl.)

šķēršļu novietošana (v/a)

plain (simple) service (v/b)

vienkārša (parasta) serve (v/b)

plan of the bout

cīņas plāns

plan of the competition, match programme

sacensību programma

plan of the training session

treniņnodarbības plāns

planch(e) (plant) (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars balstā uz taisnām rokām (sp.vingr.)

planch(e) dismount (art.gymn.)

atlieces nolēciens ar pārlidojumu (stienis) (sp.vingr.)

plane of swing (art.gymn.)

vēziena plakne (sp.vingr.)

plane, abbrev. from hydroplane

hidroplāns

plank (autosp.)

mērdēlītis (autosp.)

plank hold (gymn.)

balsts uz apakšdelmiem (vingr.)

planking (sail.)

apšuvums (dēļu, koka) (bur.)

planning

plānošana

plant (bilj.)
planting box (pole vaulting) (athl.)

sitiens ar sitamo bumbiņu pa bumbu, kas savukārt iesit makā
nākamo (bilj.)
kārts atbalsta kaste (v/a)

planting of the pole (athl.)

kārts gala novietošana kastē (v/a)

plash

ūdens šļakatas

plaster (to)

sakaut (sarunv.)

plastic art; plasticity (gymn.)

plastiskums (vingr.)

plasticine board (athl.)

plastilīna valnītis (atspēriena dēlīša) (v/a)

plastron (fenc.)

krūšsargs (pauk.)

plates (weightl.)

svaru stieņa ripas (svarc.)

platform (div.)

tornis (tramplīns) (daiļl.)

platform (weightl.)

svarcelšanas grīda (platforma) (svarc.)

platform competition (div.)

sacensības lēkšanā no torņa (daiļl.)

platform diving (div.)

lēkšana no torņa (daiļl.)

platform steps (div.)

torņa kāpnes (daiļl.)

platform tumbling (acr.)

akrobātiskie lēcieni (uz speciāla celiņa) (akr.)

platform, podium (gymn.)

vingrošanas paaugstinājums (vingr.)

platoon (Am. f/b)

uzbrucēju (vai aizsargu) maiņas spēlētāji (amer. f/b)

play

spēle; rotaļa

play (chess)

gājiens (šahs)
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play (to) angles (f/b)

izskriet no vārtiem (f/b)

play (to) to feet (f/b)

piespēlēt bumbu uz sitiena kāju (f/b)

play (to) to the whistle (sp.g.)

spēlēt, gaidot spēles beigu signālu (sp.sp.)

play action

spēles gaita

play at one goal

spēle vienos vārtos (spēles gaita)

Play ball! (ten.)

Spēles bumba! (ten.)

play break

rotaļu starpbrīdis

play clock (sp.g.)

spēles pulkstenis (sp.sp.)

play education

spēļu mākas apgūšana

play festival

spēļu (rotaļu) festivāls

play for a draw

spēlēt uz neizšķirtu rezultātu

play line (realten.)

laukuma ierobeţojošā līnija uz sienas (reālten.)

play method

spēļu metode

play movement

spēļu ietveršana fiziskajās aktivitātēs

play off

izslēgšanas spēle

play off the net (sp.g.)

spēle no tīkla (sp.sp.)

Play on! (f/b)

Turpiniet spēli! (Spēlējiet!) (f/b)

play order

spēļu norises kārtība (secība)

play situation

spēles situācija

play theory

spēles būtība (teorija)

play through (golf)

palaist priekšā ātrākos spēlētājus (golfs)

Play to the whistle! (sp.g.)

Spēlējiet līdz svilpei! (sp.sp.)

play without body contact

bezkontakta spēle

play without the ball

spēle bez bumbas (pozīcijas izvēle)

Play! (fenc.)

Sākt! (pauk.)

play(ing) system

spēlēšanas (spēles) sistēma

play(ing) tricks

spēles paņēmieni

play; game

spēle; rotaļa

playable (sp.g.)

laukums derīgs (piemērots) spēlei (sp.sp.)

playable (sp.g.)

piemērots spēlei (par laukumu) (sp.sp.)

play-by-play

skrejošā rinda par sporta jaunumiem televīzijā

player

spēlētājs (sp.sp.), rotaļnieks

player at the net (v/b)

spēlētājs pie tīkla (priekšējās līnijas spēlētājs) (v/b)

player bench

spēlētāju sols

player control foul (b/b)

fauls par nepareizām darbībām ar bumbu (b/b)

player disqualificiation (sp.g.)

spēlētāja diskvalifikācija (sp.sp.)

player enters the court (sp.g.)

spēlētājs uznāk laukumā (sp.sp.)

player foul (sp.g.)

personiskā piezīme (fauls) (sp.sp.)

player in the act of shooting (b/b)

spēlētājs metienā (b/b)

player leaves the court

spēlētājs atstāj laukumu (spēlētāja nomaiņa)

player making a field goal try

spēlētājs izveido vārtu gūšanas situāciju
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player of zone 1 (2, 3, 4, 5, 6) (v/b)

pirmās (2., 3., 4., 5., 6.) zonas spēlētājs (v/b)

player releases the ball

spēlētājs atbrīvojas no bumbas

player substitution

spēlētāju maiņa

player’s faults at the net

spēlētāja kļūdas pie tīkla

player’s number

spēlētāja numurs

player’s technique

spēlētāja (individuālā) tehnika

players’ fouls (b/b)

spēlētāju pārkāpumi; sar.fauli (protokols) (b/b)

players’ licence

spēlētāja licence

players’ starting formation (v/b)

spēlētāju sākuma novietojums (v/b)

players’ uniform

spēlētāju (spēles) tērps

playfellow; playmate

rotaļu biedrs (līdzspēlētājs; komandas biedrs)

playfield (Austral.f/b)

spēles laukums (austrāl.f/b)

playful

rotaļīgs; draiskulīgs

playful, sportive

rotaļīgs

playgame

bērnu spēle (nieki; blēņas)

playground, play area

rotaļlaukums; spēles laukums

playing area (h/b)

handbola (spēles) laukums (h/b)

playing area (t.ten.)

galda spēles virsma (g.ten.)

playing coach

spēlējošais treneris

playing colours

komandas spēles formas (ietērpa) krāsas

playing exercises

spēļu (rotaļu) vingrinājumi

playing experience

spēles (spēļu) pieredze

playing field

sporta laukums (rotaļlaukums)

playing for one (b/b)

pēdējā metiena izspēle (b/b)

playing for time

spēles laika vilcināšana

playing position (sp.g.)

spēlētāja pozīcija (amplua) (sp.sp.)

playing situations

spēles situācijas

playing strip (uniform)

komandas spēlētāja tērps (forma)

playing surface (t.ten.)

galda spēles virsma (g.ten.)

playing technique

spēles tehnika

playing the ball (sp.g.)

darbība ar bumbu (sp.sp.)

playing time

spēles laiks

playing training session

spēļu treniņš

playing-card

spēļu kārts

playland

atpūtas zona (parks)

playmaker (b/b)

saspēles vadītājs (b/b)

playmaking

saspēlēšanās (izspēle)

playmate

rotaļu biedrs

play-off (competitions)

izslēgšanas sacensības (spēles)

playoff (sp.g.)

izslēgšanas spēle (sp.sp.)

playoffs

izslēgšanas spēles
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playpit

smilšu kaste rotaļām

playsuit

apģērbs rotaļām, spēlēm

playthings

rotaļlietas

pleasure, elation, joy, glodness

prieks; patika

pleasure-boat

jahta izpriecu braucieniem

pleasurful

prieku raisošs

pleasuring

bauda; prieks

plimsolls

teniskurpes (buru auduma sporta apavi)

plinth (gymn.)

vingrošanas kaste (rīks) (vingr.)

plodding

gurda, smaga, lēna (par gaitu)

plug (row.)

tapa; sarunv. puļķis (air.)

plugged lie (golf)

iestigusi smiltīs bumbiņa (golfs)

plumb

vertikāls stāvoklis

plummet (angl.)

svariņš (makšķ.)

plump

pēkšņs (smags) kritiens

plumpness, stoutness

tuklums, pilnīgums, apaļīgums

plunge

ieniršana

plunge (to)

ienirt (iegrimt)

plunge (to) (sail.)

gareniski šūpoties (par jahtu) (bur.)

plunge poal; plunge-bath (swim.)

dziļā baseina daļa; dziļais baseins (vanna) (peld.)

plunger (div.)

nirējs; ūdenslīdējs (daiļl.)

plunker, plug (angl.)

vizulis (makšķ.)

plus-fours

golfa bikse (novecojuša fasona)

plynge (to) (equest.)

rauties uz priekšu (par zirgu) (zirgu sp.)

plyometric moving

pliometriska kustība

pneumatic tyre (cycl.)

bezkameras riepa; pneimatiskā riepa (riteņbr.)

poach (ten.)

atsist bumbiņu partnera vietā (dubultspēlē) (ten.)

poacher (hunt.)

malu mednieks (med.sp.)

pocket (bilj.)

maks (bilj.)

pocket (lacross)

nūjas tīkliņš (padziļinājums) (lakross)

pocket (to) (bilj.)

iesit (bumbu) makā (bilj.)

pocket billiards (table) (bilj.)

biljarda galds ar makiem (kabatām) (bilj.)

pod (luge)

aerodinamiska guļvieta (kam.)

podium (ceremonial)

apbalvošanas pjedestāls (podijs)

podium (podia)

paaugstinājums; podijs (goda pjedestāls)

podium finish (autosp.)

finišēšana pirmajās trīs vietās (autosp.)

Pogorelov salto (art.gymn.)

point

ar lielo vēzienu uz priekšu salto atpakaļ ar pagriezienu par
540°, pārejot kārienā; sarunv. Pogorelova salto (stienis)
(sp.vingr.)
punkts (balle)

point advantage

pārsvars pēc punktiem
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point after (extra point) (Am.f/b)

papildus punkts (amer.f/b)

point deduction (gymn.)

punktu samazināšana (vingr.)

point difference (gymn.)

punktu starpība (atšķirība) (vingr.)

point guard (sp.g.)

malējais aizsargs (sp.sp.)

point judge (box.)

tiesnesis; punktu tiesnesis (bokss)

point of aim, aiming point (shoot.)

mērķēšanas punkts (šauš.)

point of impact (shoot.)

trāpījuma punkts (caursitums) (šauš.)

point of support

atbalsta punkts

point of the blade (fenc.)

asmens gals (pauk.)

point of the foot (f/b)

futbolzābaka (buča) purngals (f/b)

point of the take-off (athl.)

atgrūdiena (atspēriena) punkts (v/a)

point scoring

punktu vērtēšanas sitēma

point spread (sp.g.)

punktu starpība (komandām) (sp.sp.)

point total (gymn.)

vērtējumu (punktu) summa (kopvērtējums) (vingr.)

point won

izcīnīts punkts

point, rating

punkti, balles (reitings)

pointed angle sitting (art.gymn.)

augstā priekšture sēdē (sp.vingr.)

pointed angle sitting with legs pressed
against forehead (art.gymn.)

augstā priekšture sēdē, piespieţot kājas pie pieres (sp.vingr.)

pointed angle support (art.gymn.)

augstā priekšture balstā (sp.vingr.)

pointed toes (gymn.)

nostiepti pirkstgali; nostiepta pēda (vingr.)

pointer (sail.)

jahtas piesienamais gals (bur.)

pointless (sp.g.)

bezrezultāta spēle (sp.sp.)

points (goal) average (sp.g.)

punktu attiecība (statistika) (sp.sp.)

points (on) (gym.)

uz pirkstgaliem (vingr.)

points against (b/b)

zaudēti punkti (b/b)

points competition (cycl.)

punktu krāšanas sacensības (riteņbr.)

points from turnover (b/b)

pretuzbrukumā gūti punkti (b/b)

points in the paint (b/b)

punkti, kas gūti no soda laukuma (b/b)

points per game (statistics) (b/b)

vidēji spēlē iegūtie punkti (statistika) (b/b)

points scored (b/b)

iegūtie punkti (iemestie grozi) (b/b)

poise

līdzsvars

poise (gymn.)

stāja; iznesība (vingr.)

poke check (icehok.)

ripas atņemšana ar nūju (hok.)

poker (game)

pokers (kāršu spēle)

pole (athl.)

kārts (v/a)

pole (gymn.)

rāpšanās kārts (vingrošanas) (vingr.)

pole (nord.walk.)

nūjas (nūjoš.)

pole (sail.)

masts (bur.)

pole (ski.)

slēpju nūjas (slēp.)

pole climbing (competition)

rāpšanās pa vertikālu kārti sacensības (ķīniešu tautas sporta
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veids)
pole dance (gymn.)

dejošana pie stieņa (vingr.)

pole jump (tour.)

ūdens šķēršļa pārvarēšana, lecot ar kārti (tūr.)

pole line (athl.)

iekšējais celiņš (v/a)

pole position (pole) (autosp.)

priekšējā pozīcija startā (autosp.)

pole vault facility (athl.)

kārtslēkšanas sektors (v/a)

pole vault; pole-voulting; pole-jumping

kārtslēkšana (v/a disciplīna)

pole vaulter (athl.)

kārtslēcējs (v/a)

pole-climb (gymn.)

rāpšanās pa kārti (vingr.)

pole-vault post (athl.)

kārtslēkšanas statīvs (v/a)

police pentathlon

policijas (dienesta) pieccīņa

police sport

policistu (dienesta) sports

policeman (enforcer) (icehok.)

hokejists, kurš bieţi piedalās kautiņos; sarunv. policists
(hok.)

policy avoidance

polises anulēšana

polish (to) the optional (art.gymn.)

pilnveidot izvēles programmas vingrojumu izpildi (sp.vingr.)

polka-dot jersey (cycl.)

kalnu karaļa krekls (riteņbr.)

polo (horseback riding game)

polo; zirgu polo (spēle)

polo shirt

polo krekls (ar īsām piedurknēm)

polo stick

polo nūja

pommel (art.gymn.)

vingrošanas zirga rokturis (sp.vingr.)

pommel (equest.)

seglu priekšējais loks (zirgu sp.)

pommel (fenc.)

zobena roktura galviņa (poga) (pauk.)

pommel circle (art.gymn.)

aplis ar abām kājām balstā uz viena roktura (sp.vingr.)

pommel horse (art.gymn.)

zirgs ar rokturiem (sp.vingr.)

pommel-horse exercises (art.gymn.)

vingrojumi (elementi) uz zirga ar rokturiem (sp.vingr.)

pontoon (embarking or landing) (row.)

plosts (iesēšanās vai izkāpšanas) (air.)

pony goal (polo)

ponija vārti (pēc bumbiņas kontakta ar zirgu) (polo)

pool (sp.g.)

sacensību kārta (sp.sp.)

pool ladder

baseina kāpnes

pool pattern (synchr.swim.)

peldētāju pārvietošanās zīmējums (shēma) (sinhr.peld.)

pool table (bilj.)

pūla galds (bilj.)

pool; swimming pool

baseins; peldbaseins

pool-billiards

pūls (biljarda paveids)

poolroom (bilj.)

pūla spēles telpa (istaba) (bilj.)

poolroom (equest.)

derību slēgšanas telpa (istaba) (zirgu sp.)

pools (sp.g.)

derības (totalizators) (sp.sp.)

poor form (gymn.)

nepareiza izpildes forma (stils) (vingr.)

poor posture (gymn.)

slikta (nepareiza) stāja (vingr.)

pop (freest.)

strauji iztaisnoties (palecienā) (frīst.)

pop kick (rugby)

īss bumbas sitiens pāri pretiniekam (regb.)
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popular dance, folk dance

tautas deja

porolone pit (art.gymn.)

porolona bedre (piezemēšanās vieta) (sp.vingr.)

Porplenko vault (art.gymn.)

rondats uz tiltiņa, lēciens ar pagriezienu par 180° un 1½ salto
uz priekšu ar sekojošu pārmetienu uz priekšu; sarunv.
Porplenko atbalsta lēciens (sp.vingr.)

porpoise (tramp.)

salto uz priekšu no (atbalsta uz) muguras (bat.)

porpoise continuous spin (tramp.)

delfīnlēciens, nepārtraukta skrūve (bat.)

porpoise full twist (tramp.)

delfīnlēciens, pilna skrūve (bat.)

porpoise spin up 180° (tramp.)

delfīnlēciens, 180 skrūve augšup (bat.)

porpoise spin up 360° (tramp.)

delfīnlēciens, 360 skrūve augšup (bat.)

porpoise spinning 180° (tramp.)

delfīnlēciens, 180 apgrieziens (bat.)

porpoise spinning 360° (tramp.)
porpoise twirl (tramp.)

delfīnlēciens, 360 apgrieziens (bat.)
delfīnlēciens, ātrs pagrieziens (bat.)

porpoise twist spin (tramp.)

delfīnlēciens, pagrieziens un skrūve (bat.)

port oar (row.)

kreisās puses (bakborta) airis (air.)

port of call (sail.)

iebraukšanas osta (bur.)

port tack (sail.)

kreisā halze (bur.)

portal (curl.)

attālums starp 2 akmeņiem, lai izslīdinātu citu (kērl.)

portside; port (row., sail.)

laivas (jahtas) kreisā puse (air., bur.)

pose

poza, stāvoklis

pose (for) (bodibild.)

pozēt (bodibild.)

position

stāvoklis; izvietojums

position (sail.)

stāvoklis; atrašanās vieta (bur.)

position (to) (oneself) (sp.g.)

izvēlēties pozīciju (vietu) (v/b)

position „on guard” (fenc.)

stāvoklis "sagatavoties" ("uzmanību") (pauk.)

position at ease (gymn.)

stāvoklis pēc komandas "Brīvi!" (vingr.)

position attack

pozicionāls uzbrukums

position change

pozīciju (vietu) maiņa

position of attention (gymn.)

stāvoklis pēc komandas "Mierā!"” (vingr.)

position of players (v/b)

spēlētāju novietojums (v/b)

position of the blade (fenc.)

asmens stāvoklis (ieroča pozīcija) (pauk.)

position of the players (b/b)

spēlētāju pozīcijas (ampluā) (b/b)

position without support (art.gymn.)

bezatbalsta stāvoklis (sp.vingr.)

Position! (v/b)

Izvietojums! (v/b)

positional offence (b/b)

pozicionālais uzbrukums (b/b)

positional play

pozicionāla (kombinācijām bagāta) spēle

positioning (sp.g.)

spēlētāju izvietojums (sp.sp.)

positioning of the referee and the assistant
(sp.g.)
possession (ball) (sp.g.)

tiesneša un asistenta stāvoklis (vieta laukumā) (sp.sp.)

possibilities for leniency (gymn.)

papildu ballu (vērtējuma) iegūšanas noteikumi (vingr.)

bumbas pārvaldīšana (bumbas kontrole) (sp.sp.)
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possibility; opportunity; chance

iespēja (izdevība)

post (goal post) (sp.g.)

vārtu stabs (stabiņš) (sp.sp.)

post and rail obstacle (equest.)

stacionārs šķērslis ar kārti (zirgu sp.)

post play (sp.g.)

spēle vārtos (sp.sp.)

post player (high post) (b/b)

otrais centrs (b/b)

post position (b/b)

spēlētāja stāja (b/b)

post sport (chess)

korespondentsacensības (šahs)

post weight (dog.rac.)

starta svars (suņu skr.)

post, postman (sp.g.)

vārtsargs (sp.sp.)

poster, notice

stends, afiša, reklāma

posterior

ķermeņa aizmugurējā daļa

post-flight (art.gymn.)

lidojuma fāze pēc atgrūdiena ar rokām (atb. lēciens)
(sp.vingr.)

posting (wrest.)

pozas (uzbrukuma, aizsardzības) ieņemšana (cīņa)

postponed game (chess)

atlikta partija (šahs)

postponed race (sail.)

atlikta sacīkste (bur.)

post-ponement (game)

atlikšana uz vēlāku laiku (spēles)

postponement of the match

spēles pārcelšana (atlikšana)

posts (athl.)

augstlēkšanas statīvs (v/a)

posts marking the finish line (athl.)

mērķa koridors (v/a)

postseason

pēcsezona

postural -alignment exercises

vingrojumi stājas korekcijai

postural defect (deficiency)

stājas traucējumi (defekti)

postural education (gymn.)

stājas veidošana (vingr.)

posture; stance

stāja; ķermeņa poza

posture-promoting gymnastics

koriģējošā vingrošana

pot

kauss; godalga

pot (bilj.)

biljarda maks (bilj.)

pot bunker (golf)

dziļš smilšu bunkurs ar stāvām malām (golfs)

pot game (sp.g.)

sacensības par naudas balvu (sp.sp.)

pot tack (sail.)

kreisā halze (bur.)

potency

potence; spēja

potential reserve

potenciālā (spēju) rezerve

pot-gun

raķešpistole

potholing (tour.)

alu tūrisms (speleotūrisms) (tūr.)

potshot (shoot.)

šaviens uz labu laimi (šauš.)

pour on (icehok.)

uzliet ledu (hok.)

powder (shoot.)

šaujampulveris (šauš.)

powder (ski.)

pūdersniegs (svaigs, sauss) (slēp.)

power (sail.)

jauda (tehniskā) (bur.)
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power drive (penetration) (sp.g.)

ar spēku pāreja no augstāka stāvokļa zemākā (nolaišanās)
(sp.vingr.)
izlaušanās (caurlaušanās, caurgājiens) (sp.sp.)

power forward (b/b)

spēka uzbrucējs (b/b)

power leg (athl.)

atgrūdiena (spēcīgākā) kāja (v/a)

power lift

smagumu celšana

power of light

apgaismojuma pakāpe

power routine (acr.)

spēka elementu kombinācija; kombinācija № 1 (akr.)

power service (v/b)

spēcīga (spēka) serve (v/b)

power snatch (weightl.)

raušana stājā (svarc.)

power training

spēka attīstīšanas treniņš

power walking; power-walking

enerģiska (vēzējot rokas) soļošana

powerboat

ātrumlaiva; motorkuteris; ātrgaitas laiva

powerboating

ātrumlaivu sacensības

power-building

spēka attīstīšana

power-building exercise

vingrinājums spēka attīstīšanai

powerful blow; hard blow (box.)

spēcīgs sitiens (bokss)

powerful shot (h/b)

spēcīgs metiens (h/b)

powerkaiting

pūķošana ar dzinēju (motoru)

powerlifting; powerlifting triathlon

spēka trīscīņa; pauerliftings

powerplay (sp.g.)

spēle skaitliskā vairākumā (sp.sp.)

powerplay goal (sp.g.)

vairākumā gūti vārti (sp.sp.)

powersliding (motosp.)

pagrieziens spīdvejā, izslīdot aizmugurējam ritenim (motosp.)

powersurf

sērfošanas dēlis ar dzinēju (motoru), sērfošana ar motordēli

pown (chess)

bandinieks (šahs)

practical method

praktiskas darbības (vingrināšanās) metode

practice (Am. practise)

treniņš, vingrināšanās

practice (to)

vingrināties; trenēties

practice beam (gymn.)

treniņbaļķis (zemais) (vingr.)

practice bounces

atgrūdiena (lēciena) sagatavojošie vingrinājumi

practice end (arch.)

piešaudes sērija (loka š.)

practice exercise

treniņvingrinājums

practice hall (dojo) (judo)

treniņzāle (dojo) (džudo)

practice in pairs

pāru vingrinājumi (vingrojumi)

practice load

treniņslodze

practice match (scrimmage)

treniņspēle

practice range (shoot.)

treniņšautuve (šauš.)

practice throw (athl.)

izmēģinājuma metiens (v/a)

practice trial (athl.)

izmēģinājums (lēciens) (v/a)

power down (art.gymn.)
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practice wall (ten.)

tenisa siena (sitienu treniņiem) (ten.)

practice; training session

treniņš

practiced coordination (gymn.)

iegūta (kustību) koordinācija (vingr.)

practiced dismount (art.gymn.)

apgūts nolēciens (sp.vingr.)

praise

uzslava

prance (equest.)

sasliešanās pakaļkājās (kurbete) (zirgu sp.)

preadult sport

jauniešu sports

precedence (to have – over)

prioritāte (priekšrocība)

preceding connection (art.gymn.)

iepriekšējais elementu savienojums (sp.vingr.)

precise

precīzs (akurāts, rūpīgs)

precisely

precīzi (akurāti, rūpīgi)

precision grip

satvēriens ar pirkstu galiem (priekšmeta)

precision of the blows (box.)

sitienu precizitāte (bokss)

precision shooting

loţu šaušana (šaušana uz precizitāti)

pre-competition

pirmssacensību (reţīms)

pre-competition massage

pirmssacensību masāţa

pre-competitive mesocycle

pirmssacensību mezocikls

predominance

pārsvars

preference group

interešu grupa (izvēles grupa)

preferred blow; leading blow (box.)

iemīļotais (bieţāk izmantotais) sitiens (bokss)

preferred lie (golf)

atļauta bumbiņas vietas maiņa (bez soda) (golfs)

pre-flight (art.gymn.)

lidojuma fāze līdz atgrūdienam ar rokām (atbalsta lēciena
pirmā fāze) (sp.vingr.)

pre-game presentation

pirmsspēles iepazīstināšana (prezentācija)

prejudice

aizspriedums; kaitīgums

preliminaries

priekšsacīkstes; atlases sacensības

preliminary (preparatory) exercise (gymn.)

sagatavotājvingrojums (sagatavošanās vingrojums) (vingr.)

preliminary competitions

priekšsacīkstes (atlases sacensības)

preliminary discus swings

diska ievēzēšana

preliminary entries

iepriekšējais (atlases) pieteikums

preliminary events

kvalifikācijas sacensības

preliminary heat (athl.)

priekšskrējiens (v/a)

preliminary heat (cycl.)

priekšbrauciens (atlases brauciens) (riteņbr.)

preliminary movement

sagatavotājkustība

preliminary round (sp.g.)

priekšsacīkšu aplis (sp.sp.)

preliminary score

priekšsacīkšu (vērtējuma) rezultāts

preliminary selection

iepriekšējā atlase

premature aging

priekšlaicīga novecošanās

premature senility

priekšlaicīga (pāragra) novecošana
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premature start (sail.)

priekšlaicīgs starts; sarunv. falšstarts (bur.)

premature start; false start

priekšlaicīgs starts

premeditated foul

tīšs pārkāpums ar iepriekšēju nodomu

pre-olympic events

pirmsolimpiādes sacensības

preparation

sagatavošanās

preparation for landing (acr.)

gatavošanās zemskarei (akr.)

preparation of the score sheet (sp.g.)

protokola sagatavošana (sp.sp.)

preparation period

sagatavošanās periods

preparatory bounce (tramp.)

sagatavotājlēcieni pirms galvenā elementa izpildes (bat.)

preparatory crouch (athl.)

atbalsta kājas saliekšana pirms atgrūdiena (v/a)

preparatory exercises

sagatavojošie vingrinājumi

preparatory games

sagatavojošās rotaļas

preparatory hold (wrest.)

sagatavojošs paņēmiens (tvērienam) (cīņa)

preparatory massage

pirmsstarta (sagatavojošā) masāţa

preparatory microcycle

sagatavojošais (ievadošais) mikrocikls

preparatory part of the training session

treniņa (nodarbības) sagatavotāja daļa

preparatory phase (art.gymn.)

sagatavotājfāze (vingrojuma izpildes) (sp.vingr.)

preparatory position

sākuma stāvoklis

preparatory signal (sail.)

sagatavošanās signāls (bur.)

preparatory swim

iesildīšanās peldējums

preparedness, condition, fitness

sagatavotība, kondīcija (gatavība)

pre-play competition

pirmsspēles sacensība

prerequisites

priekšnoteikumi (nepieciešamie noteikumi)

prerogative

priekšrocība, privilēģija

pre-school age

pirmsskolas vecums

pre-school sport

pirmskolas fiziskā audzināšana (sports)

prescribed exercises (gymn.)

obligātie vingrojumi (elementi) (vingr.)

prescribed limit of marks (gymn.)

vērtējuma atzīmju atšķirības limits (pieļaujamība) (vingr.)

prescribed programme (gymn.)

obligātā programma (vingr.)

prescribed time limit (gymn.)

vingrojuma laika (ilguma) limits (vingr.)

prescribed vault (art.gymn.)

obligātās programmas atbalsta lēciens (sp.vingr.)

pre-season period

pirmssezonas periods

presentation (gymn.)

iepazīstināšana ar vingrotājiem; sarunv. stādīt priekšā (vingr.)

presenting, demonstrating

demonstrēšana; paraugdemonstrējums

president of a sports federation

sporta federācijas prezidents

press (fenc.)

pretinieka ieroča spiešana sānis (pauk.)

press (push) up (gymn.)

atspiešanās (vingr.)

press (sp.g.)

cieša aizsardzība; presings (sp.sp.)

press (to) into handstand (art.gymn.)

uzspiesties stājā uz rokām (sp.vingr.)

press (weightl.)

svaru stieņa spiešana (svarc.)

press box

preses loţa
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press briefing

preses brīfings

press handstand (press hand) (art.gymn.)

stāja uz rokām ar spēku (sp.vingr.)

press handstand with bent arms and bent
body (art.gymn.)

stāja uz rokām ar spēku, saliecoties un saliecot rokas
(sp.vingr.)

press handstand with bent body and
straight arms (art.gymn.)
press handstand with straight body and
bent arms (art.gymn.)
press handstand with straight body and
straight arms (art.gymn.)
Press Review and Olympic Highlights

stāja uz rokām ar spēku, saliecoties un taisnām rokām
(sp.vingr.)
stāja uz rokām ar spēku, atliecoties un saliecot rokas
(sp.vingr.)
stāja uz rokām ar spēku, atliecoties un taisnām rokām
(sp.vingr.)
preses apskats un olimpiskās aktualitātes (fakti)

press to handstand with straight arms, legs
straddled (art.gymn.)
press to shoulder stand (art.gymn.)

stāja uz rokām ar spēku ar taisnām rokām un izvērstām kājām
sānis (sp.vingr.)
stāja uz pleciem ar spēku (līdztekas) (sp.vingr.)

press, pressing, pressure (sp.g.)

cieša segšana; presings (sp.sp.)

pressing; stem turn (alpsk.)

pagrieziens arklā; pusarklā (k.slēp.)

press-out (weightl.)

papildu (pie)spiešana (svarc.)

press-out in jerk (weightl.)

piespiešana (uzspiešana) grūšanā (svarc.)

press-out in snatch (weightl.)

piespiešana (uzspiešana) raušanā (svarc.)

press-ups (gymn.)
pressure in the opponent key (sp.g.)

balstā roku saliekšana un iztaisnošana; sarunv.atspiešanās
balstā (vingr.)
cieša segšana (presings) pretinieka zonā (sp.sp.)

pressure release ring (b/b)

grozs ar atsperi (b/b)

pre-start apathy

pirmsstarta apātija

pre-start condition

gatavība startam

pre-start state

pirmsstarta stāvoklis

pre-start warming-up

pirmsstarta iesildīšanās

pre-stretch (athl.)

stiept muskuļus iesildoties (v/a)

pre-stretching

muskuļu stiepšana (pliometriskos vingrinājumos)

prevail (to)

būt pārsvarā, dominēt

prevailing wind (sail.)

dominējošais (valdošais) vējš (bur.)

prevalence

pārspēks; pārsvars

prevention

novēršana; profilakse

prevention of an accident

nelaimes gadījumu novēršana

preventive

preventīvs; profilaktisks

previous spot (f/b)

iepriekšējā bumbas atrašanās vieta (f/b)

primary experience

pirmā pieredze

primary receiver (Am.f/b)

pirmais piespēles saņēmējs (uzbrucējs) (amer.f/b)

prime (fenc.)

pirmā pozīcija (pauk.)

primer

pistons, kapsele

principal (Am.)

skolas direktors

principal official

galvenais tiesnesis
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principasl members (of team)

pamatsastāvs (komandas)

principle of gradual increasing the load

treniņslodzes pakāpeniskas paaugstināšanas princips

principle of intensive specialization

padziļinātas specializācijas princips

principle of purposeful striving for sports
achievements

augstāko sporta rezultātu sasniegšanas princips

principle of sports training

sporta treniņa princips

principle of variability of the load

viļņveida (variativitātes) treniņslodzes princips

principles of sports preparation

sportiskās sagatavošanas principi

principles of the Olympic movement

olimpiskās kustības principi

print on the lane marking (athl.)

pēdas nospiedums uz celiņa līnijas (v/a)

priority

prioritāte

prison sports (concentration camp sports)

sports ieslodzījuma vietās

private viewing box

privāta (skatītāju) loţa

prix des nations (equest.)

nāciju kauss (zirgu sp.)

prize

godalga; balva (prēmija)

prize place

godalgota vieta

prize time

laika prēmija

prize winner; prizeman

godalgas ieguvējs; godalgotais

prizefight (box.)

sacensības par naudas balvu (bokss)

prizefighter (box.)

profesionāls bokseris (bokss)

prizefighting (box.)

profesionālu bokseru cīņa (mačs) (bokss)

prizering (box.)

profesionālā boksa bizness (bokss)

Pro Bowl (Am.f/b)

sezonas noslēguma spēle starp amerikāņu f/b konferences un
nacionālā f/b konferences izlasēm (amer.f/b)

pro, abbrev. from professional

profesionāls; profesionālis (elites klases sportists)

pro-am, abbrev. from Professional and
amateuries
probe (fenc.)

profesionāļu un amatieru sacensības

problem(at)ist (chess)

šaha uzdevumu sastādītājs (risinātājs) (šahs)

proceed (to) (equest.)

virzīties uz priekšu (zirgu sp.)

proceed (to) to the basket (b/b)

virzīties uz grozu (b/b)

prod

viegls grūdiens, dunka

produce (to) complex dismount (art.gymn.)

izpildīt sareţģītu nolēcienu (sp.vingr.)

proette

profesionāla sportiste

profesional skill

profesionālisms

profession, vocation

profesija; nodarbošanās

professional auxiliary gymnastics

profesionāli lietišķā vingrošana

professional ethics

profesionālā ētika

professional foul (f/b)

pēdējās cerības (tīšs) pārkāpums (fauls) (f/b)

professional sport

profesionālais sports

professional sport team (sp.g.)

profesionāļu komanda (sp.sp.)

tausts špagas pārbaudei (pauk.)
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professional upstart (art.gymn.)

uzrāviens (rāvienveida kustība) balstā (stienis) (sp.vingr.)

proficiency

meistarība; māka; prasme (pieredze)

proficiency test

prasmju pārbaude (kvalifikācijas pārbaude), prasmju tests

proficient

lietpratējs; eksperts

prog (sp.g.)

dunka; grūdiens (sp.sp.)

prognosis (prognoses)

prognoze; pareģojums

programme of drawing lots

lozēšanas protokols (kārtība)

progressing (progression) with the ball
(sp.g.)
prohibited area (sail.)

virzīšanās ar bumbu uz priekšu (sp.sp.)

Prohibited List

dopingvielu saraksts (ikgadējs)

prohibitedf acts (judo)

aizliegtas darbības (džudo)

prolonged handstand (art.gymn.)

pārāk ilga stāja uz rokām (pozas turēšana) (sp.vingr.)

promising gymnast

daudzsološs (perspektīvs) vingrotājs

promote (to)

veicināt; sekmēt

promoter

sponsors

promotion

veicināšana; sekmēšana

promotion (chess)

gājiens ar bandinieku (šahs)

prone

ar seju uz leju (uz vēdera) gulošs

prone arch back (gymn.)

guļus uz vēdera atliekšanās (vingr.)

prone coxswain (row.)

laivas priekšgalā uz vēdera gulošs stūrmanis (air.)

prone lying position, prone position (gymn.)

guļus uz vēdera (ar seju uz leju) (vingr.)

prone lying thigh support

balsts guļus uz gurniem

prone position (shoot.)

šaušanas stāvoklis "guļus" (šauš.)

prone support (gymn.)

balsts guļus (vingr.)

prop, abbrev. from propeller (powerb.)

dzenskrūve (ātrlaiv.)

propeller (sail.)

dzenskrūve (bur.)

propeller shaft (sail.)

dzenskrūves ass (bur.)

propeller speedboat (airboat)

ātrgaitas laiva uz gaisa spilvena

proper course (sail.)

faktiskais (ģeogrāfiskais) kurss (bur.)

proper distribution of body weight
(art.gymn.)
proper head position (gymn.)

pareiza ķermeņa svara sadale (balstā) (sp.vingr.)

proper swing

piemērots (pareizs) vēziens

proper technique

pareiza (piemērota) tehnika

property

īpatnība (raksturīga īpašība)

prophylactic brace (bracer)

profilaktisks apsējs (josta)

proping drawing anule throw (sasae-tsurikemi-ashi) (judo)
prospective planning for the period of
several years

metiens pār pēdu (piecirtiens) (sasae-curikomi-aši) (džudo)

aizliegtā zona (bur.)

pareizs galvas stāvoklis (poza) (vingr.)

perspektīvais daudzgadu plāns

370

prostrate, down at full lenght

garšļaukus (uz vēdera) stāvoklis

protaction (tour.)

plāna, kartes zīmēšana

protect (to) (art.gymn.)

stāvēt aizsardzībā (vingrojuma izpildes laikā) (sp.vingr.)

protect (to) the ball (sp.g.)

nosegt (aizsargāt) bumbu (sp.sp.)

protection area (wrest.)

paklāja drošības zona (cīņa)

protective net

aizsargtīkls

protective reaction

aizsargreakcija

protector-cup; cup protector (box.)

cietā bandāţa (aizsargbļodiņa) (bokss)

protest

protests (rakstisks iesniegums)

protest fee

protesta nauda (avanss)

protest flag (sail.)

protesta karogs (flaga) (bur.)

protest time

protesta (iesniegšanas) laiks

protocol; protocol list

protokola veidlapa

provider of goals (sp.g.)

vārtu situācijas radītājs (veidotājs) (sp.sp.)

provisional ball (golf)

nomainītā (pagaidu) bumbiņa (golfs)

provisional certificate

pagaidu sertifikāts

provoking attacker’s fault (h/b)

uzbrucēja izprovocēšana kļūdīties (h/b)

prusik knot (alp.)

slīdošais mezgls (alp.)

psyche up

psiholoģiski sagatavoties sacensībām

psychological preparation

psiholoģiskā sagatavotība

psychological rehabilitation means of
working capacity
psychological style
PT, abbrev. from physical training (Am.)

psiholoģiskie darbaspēju atjaunošanas līdzekļi

pts, abbrev. from points

punkti (saīs.)

puberty

pubertātes periods

public health

veselības aizsardzība

public instructor in physical education

sabiedriskais sporta instruktors

publication of the results

rezultātu paziņošana

puck (icehok.)

ripa (hok.)

puck(ed) position (gymn.)

pussavilkts ķermeņa stāvoklis (vingr.)

puck(ed) salto (acr.)

pussavilkts (nevērīgi izpildīts) salto (akr.)

puck-handler (icehok.)

spēlētājs ar ripu (hok.)

puerile, boyish

puicisks (bērnišķīgs)

pugilism; fist-fighting

dūru cīņa

pugilist

bokseris (novec.)

puissance (equest.)

augstas šķēršļu joslas pārvarēšanas sacīkstes (zirgu sp.)

pull (cycl.)

ievilkt (paraut) partneri (riteņbr.)

pull (golf)

sist (dzīt) bumbiņu (golfs)

pull (shoot.)

Dod! (komanda tranšeju stendā) (šauš.)

pull (to) the trigger

nospiest mēlīti

psiholoģiskais stils (tips)
fiziskā audzināšana skolā (mācību kurss)
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pull (to) up; stop (to) (equest.)

apturēt zirgu; apstāties (zirgu sp.)

pull (weightl.)

vilkšana (svarc.)

pull ahead (player)

izvirzīts uz priekšu (spēlētājs)

pull away

palielināt pārsvaru

pull in clean and jerk (weightl.)

vilkšana grūšanai (grūšanas vilkme) (svarc.)

pull in snatch (weightl.)

vilkšana raušanai (raušanas vilkme) (svarc.)

pull; stroke (swim.)

īriens (rokas vilkšana pa ūdeni) (peld.)

pulldown

trenaţiera rokturu vilkšana uz leju

pulled muscle

muskuļa sastiepums (sastiepts muskulis)

puller (row.)

airētājs (air.)

pullet (shoot.)

vilcējs (stenda šaušanā); vistiņa (šauš.)

pulley (exercise unit)

trīsis, bloks (trenaţiera)

pulling phase (row.)

aira vilkšanas fāze (air.)

pulling the goalie (icehok.)

vārtsarga noņemšana (hok.)

pulling the rope

virves vilkšana

pull-off (surf.)

izkļūšana no viļņiem (sērf.)

pull-over (art.gymn.)

uzvēziens balstā (ar spēku) (sp.vingr.)

pull-over (tramp.)

lēciens atbalstā uz muguras un ¾ salto atpakaļ (bat.)

pull-push (to) to support (art.gymn.)

ar spēku uzspiesties balstā (stienis) (sp.vingr.)

pull-through (pull-up) to support
(art.gymn.)
pull-uр (chin; chin-up) (gymn.)

ar spēku uzspiešanās balstā (apļi) (sp.vingr.)

pulse (row.)

airēšanas bieţums (ritms) (air.)

pulse rate

pulsa bieţums (ātrums)

pulsometry

pulsometrija

pump (cycl.)

sūknis (riteņbr.)

pump swing

balstā roku saliekšana un iztaisnošana ar vēzienu

pump up

muskuļu masas palielināšana

pumped

ar lieliem (reljefiem) muskuļiem

pumpkin (bowl.)

viegli sviesta bumba bez rotācijas (boul.)

punch (to) an opponent

iesist pretiniekam

punch (to); hit; strike (box.)

izdarīt sitienu (bokss)

punch bag; punching bag; punchbag; punch
sack (box.)

boksa maiss (bokss)

punch ball; punchball; punching ball (box.)

boksa bumbieris (bokss)

punch volley (ten.)

īsi, atkārtoti sitieni (ten.)

punching

dūru cīņa

punching the ball; save with the fists (f/b)

bumbas atsišana ar dūri (vārtsarga) (f/b)

puncture (cycl.)

riepas plīsums (caurums riepā) (riteņbr.)

punish (to) (gymn.)

sodīt; samazināt vērtējumu (vingr.)

punishable offence (sp.g.)

sodāms uzbrukums pretiniekam (sp.sp.)

pievilkšanās pie stieņa; roku saliekšana kārienā (vingr.)
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punishment

sods

punishment period 2 minutes (sp.g.)

divu minūšu noraidījums (sp.sp.)

punt (Am.f/b)

sitiens pa lidojošu bumbu (amer.f/b)

punt (rugby)

sitiens ar kāju pa sev pamestu bumbu (regb.)

punt pole

laivas stumjamā kārts

punter (rugby)

bumbas atsitējs (regb.)

punter (tour.)

laivas stūmējs ar kārti (tūr.)

punting

brauktšana, stumjot laivu (plakandibena) ar kārti

puppy-dog run (gymn.)

pārvietošanās četrrāpus ("kucēna skrējiens") (vingr.)

purposeful training (preparation)

mērķtiecīga sagatavošana (gatavošanās)

purposefulness, direction

mērķtiecība (virziens)

pursuance

pakaļdzīšanās; vajāšana

pursuant

tāds, kas dzenas pakaļ (kas vajā)

pursuit (ski.)

iedzīšanas slēpojums (slēp.)

pursuit race

iedzīšanas brauciens

pursuit start (ski.)

starts finišēšanas secībā (iepriekšējā distancē) (slēp.)

purt (to) (f/b)

spēcīgi sist pa lidojošu bumbu (f/b)

push (to) and tip shot, pop shot (w.polo)

(pa)grūst un mest (bumbu) (ūd.polo)

push (to) off the opponent

grūst pretinieku

push (to) the ball across the net (v/b)

pārsist bumbu pāri tīklam (v/b)

push (to) the opponent under; submerge (to)
the opponent (w.polo)

grūst pretinieku zem ūdens (slīcināt pretinieku) (ūd.polo)

push (to), elbow (to), jostle (to)

grūstīties (grūstīties ar elkoņiem)

push aside (to)

pagrūst malā

push back

atgrūst (atstumt) atpakaļ

push bars (bobsl.)

boba rokturi (bobsl.)

push climb (cycl.)

velosipēda stumšana (nešana) pret kalnu (riteņbr.)

push off

atgrūšanās

push off, push back (to)

atgrūst

push pass (f/b)

piespēle ar pēdas iekšpusi (f/b)

push press

smaguma spiešana (grūšana) no krūtīm

push shot (badm.)

īss grūdienveida sitiens (badm.)

push stroke (bilj.)

atkārtots (otrreiz) sitiens pa mērķbumbiņu (bilj.)

push time (bobsl.)

starta (50 m) laiks (bobsl.)

push track (bobsl.)

starta treniņtrase (bobsl.)

pushaway (bowl.)

bumbas atvēziens (boul.)

pushaway to a hang (art.gymn.)

no balsta atvēziens kārienā (sp.vingr.)

pushball (sp.g.)

pušbols (sp.sp.)

pushing (sp.g.)

grūšana (sp.sp.)

pushing or charging without the ball (b/b)

grūšana bez bumbas (b/b)

push-off (gymn.)

atgrūdiens (vingr.)
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push-off leg

atgrūdiena kāja

push-start (bikesp.)

starts iestumjot (iegrūţot) (motosp.)

push-up

atgrūdiens; atspiešanās

push-up (practice) (gymn.)

atspiešanās (balstā guļus) (vingr.)

push-up position (gymn.)

balsts guļus (stāvoklis) (vingr.)

push-ups (gymn.)
put (to) in (into) the play (sp.g.)

balstā guļus roku saliekšana un iztaisnošana (atspiešanās)
(vingr.)
iekļauties spēlē (sp.sp.)

put (to) in order; fitout (sail.)

savest kārtībā; sakārtot (bur.)

put (to) on the gloves (box.)

uzvilkt cimdus (bokss)

put (to) the ball in (into) play (sp.g.)

ievadīt bumbu spēlē (sp.sp.)

put (to) the bar down (weightl.)

nolikt uz grīdas (nolaist) stieni (svarc.)

put (to) the shot

grūst lodi

put (to) to the sea (sail.)

iziet jūrā (bur.)

put away (ten.)

spēcīgs (neatņemams) sitiens (ten.)

put-in (rugby)

bumbas iemešana grupu saķērienā (zem) (regb.)

putt (golf)

sitiens , kas iedzen bumbiņu bedrītē (golfs)

putt off, postpone (to) (game)

atlikt uz vēlāku laiku spēli

putter (put-put) (golf)

nūja bumbiņas iedzīšanai bedrītē; sarunv. putters (golfs)

putting circle (athl.)

aplis lodes grūšanai (v/a)

putting green; putting surface (golf)

grīns; īszāles laukums ap bedrīti (golfs)

putting out to the sea; put to the sea (sail.)

iziet jūrā (bur.)

putting the ball into play

bumbas ievadīšana spēlē

putting-stone (athl.)

lode (v/a)

pylon (Am.f/b)

zonas beigu pilons (amer.f/b)

pyramid (acr.)

akrobātikas piramīda (akr.)

pyramid training (acr.)

piramīdas veidošanas treniņš (akr.)

pyramids (bilj.)

piramīda (krievu biljarda paveids) (bilj.)

Q
qigong

cigan (ķīniešu vingrošanas sistēma)

quack

pļāpāt, runāt muļķības; lielīties

quad bike

kvadracikls

quad, abbrev. from quadrangle (sp.g.)

izvietojums četrstūrī (četrstūris) (sp.sp.)

quadrathlon

četrcīņa (4 disciplīnu, sporta veidu)

quadrennial

ik pēc četriem gadiem notiekošs

quadrille rides (equest.)

grupu dresāţas sacensības (zirgu sp.)

quadrivium (tour.)

četru ceļu krustojums (tūr.)

quadruple double (b/b)

četrās kategorijās divciparu rezultāti (statistika) (b/b)
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quadruple rotation jump (f.skat.)

četrapgriezienu lēciens (daiļsl.)

quadruple sculls without coxswain (row.)

pārairu četrinieks bez stūrmaņa (air.)

quadruplet (row.)

četrinieks (akadēmiskais) (air.)

quaggy (tour.)

purvains; muklains; staigns (tūr.)

quagmire (tour.)

purvs; muklājs; staignājs (tūr.)

quail high (golf)

tāls, lēzenas trajektorijas sitiens (golfs)

qualification

kvalifikācija (tiesības piedalīties)

qualification contest

kvalifikācijas sacensības

qualification height (athl.)

kvalifikācijas augstums (v/a)

qualification norm

kvalifikācijas normatīvs

qualification race

kvalifikācijas skrējiens

qualification, skill

kvalifikācija (meistarība)

qualified ex officio

automātiska (ar atvieglojumu iegūta) kvalifikācija

qualifier; qualify for

kvalificēties (izpildīt kvalifikācijas prasības)

qualifying (autosp.)

kvalifikācijas brauciens (lai noteiktu vietu startā) (autosp.)

qualifying competition (events)

kvalifikācijas (atlases) sacensības

qualifying competitions; qualifying rounds

kvalifikācijas sacensības (kārta, aplis)

qualifying draw (sp.g.)

kvalifikācijas grupas (izlozētas)

qualifying round

kvalifikācijas sacensības (aplis, kārta)

qualifying rounds

priekšsacīkstes (kvalifikācijas aplis)

qualifying school (golf)
qualifying standard

sešu apļu atlases sacensības Eiropas tūrei (35 spēlētāji)
(golfs)
kvalifikācijas norma (standarts)

qualifying time (swim.)

kvalifikācijas (distances veikšanas) laiks (peld.)

qualifying tournaments

kvalifikācijas turnīri

qualitative analysis

kavalitatīvā (datu) analīze

quality

kvalitāte

quality of execution (gymn.)

izpildījuma (vingrojuma) kvalitāte (vingr.)

quantitative analysis

kvantitatīvā (datu) analīze

quarrel

strīds, ķilda

quarrel with

iebilst, apstrīdēt, sastrīdēties

quarter (Am.f/b)

spēles ceturtdaļa (amer.f/b)

quarter court (squash)

aizmugurējās sienas viena puse (skvošs)

quarter final; quarter-final

ceturtdaļfināls

quarter horse (equest.)

ceturtdaļjūdzes sacīkšu zirgs (zirgu sp.)

quarter pipe; quarter-pipe (ex.sp.)

ceturtdaļrampa (ekstr.sp.)

quarter turn left (right) (gymn.)

pagrieziens (par 90°) pa kreisi (pa labi) (vingr.)

quarterback (playmaker, point guard)
(Am.f/b)
quarter-miler (athl.)

uzbrukuma vadītājs (amer.f/b)
ceturtdaļjūdzes skrējiena dalībnieks (v/a)
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quartet (acr.)

akrobātu (vīriešu) četrinieks (grupa) (akr.)

quatter-miler (athl.)

ceturtdaļjūdzes skrējiena dalībnieks (v/a)

quayside; water-front (sail.)

ostas krasts; krastmala (piestātne) (bur.)

queen (chess)

dāma (šahs)

queen's bishop (chess)

dāmas bandinieks (šahs)

Queensberry Rules (box.)

godīgas cīņas noteikumi (no 1867.g.) (bokss)

querl (Am.)

izliekums; līkums

querulous

īgns, īdzīgs

quest (to)

meklēt medījumu (par suni)

questionable friends

šaubīgi draugi

questionable, contestable, disputable

apstrīdams, apšaubāms, šaubīgs (piem., tiesneša lēmums)

questioning

aptaujāšana (aptauja)

questionnaire

anketa; aptaujas lapa

questionnaire method

anketēšanas metode

Quetlet index; body mass index

ķermeņa masas indekss

quick (accelerated) pass (v/b)

ātrā (paātrinātā) piespēle (v/b)

quick break

negaidīts (ātrs) izrāviens

quick march

ātra (raita) soļošana

Quick march! (mil.)

Soļos marš! (ier.māc.)

quick movement

ātra (strauja) kustība

quick start

izrāviens no vietas (ātrs starts)

quick way (tour.)

īsākais maršruts (tūr.)

quickdraw (alp.)

cilpa ar karabīnēm katrā galā (alp.)

quick-fence (equest.)

dzīvţogs (zirgu sp.)

quickly

ātri; ţigli

quickness

ātrums (kā īpašība); ātra daba

quickstep

kviksteps (deja)

quiescent load

statiskā slodze

quilling (badm.)

volāns (badm.)

quint (b/b)

basketbola komanda (amer.) (b/b)

quinte (fenc.)

kvinta (piektā pozīcija) (pauk.)

quitter

gļēvulis, slaists, dīkdienis (sarunv.)

quiver (arch.)

bultu maks (loka š.)

quiver (to)

trīcēt

quiver (to) on the beam (art.gymn.)
quizee (Am.)

svārstīties stājā uz baļķa (izpildīt papildkustības, lai noturētu
līdzsvaru) (sp.vingr.)
aptaujas dalībnieks (amer., sarunv.)

quota (participants)

kvota (dalībnieku)

quotient of natural illumination

dabīgā apgaismojuma koeficients
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R
R (right) arm circle (gymn.)

aplis ar labo roku (vingr.)

R (right) arm circle inward (outward)
(gymn.)
R (right) arm obliquely upward (gymn.)

aplis ar labo roku uz iekšu (uz āru) (vingr.)

R (right) arm to the side (gymn.)

labā roka sānis (vingr.)

R (right) knee hang (gymn.)

kāriens labajā pacelē (vingr.)

rabbit jump (gymn.)
rabbit punch (box.)

zaķa lēkāšana (no balsta tupus lēciens uz priekšu balstā uz
rokām un balsts tupus) (vingr.)
vājš sitiens (bokss)

race

ātrumsacīkstes; skriešanas sacīkstes

race (cycl.)

riteņbraukšanas sacensības; velobrauciens (riteņbr.)

race (sail.)

regate (bur.)

race committee (sail.)

regates organizācijas komiteja (bur.)

race course

skriešanas trase (maršruts)

race course (equest.)

hipodroms; skrejceļš (zirgu sp.)

race course (row.)

airēšanas kanāls (trase) (air.)

race exercises

skriešanas vingrinājumi

race referee (athl.)

trases tiesnesis (v/a)

race schedule (row.)

braucienu grafiks (secība) (air.)

race seat (equest.)

jāšanas (sacensību) sēde (uzsēde) (zirgu sp.)

race steward (sail.)

regates komisārs (bur.)

race to set a record (athl.)

skrējiens, lai sasniegtu rekordu (v/a)

race walking (athl.)

sporta soļošana (v/a)

race, running, run

skriešana, skrējiens

raceboat

sacīkšu laiva (jahta)

race-card (equest.)

sacīkšu programma (zirgu sp.)

race-card (equest.)

zirgu skriešanās sacīkšu programma (zirgu sp.)

racehorse (equest.)

sacīkšu zirgs (zirgu sp.)

race-meeting (equest.)

zirgu skriešanās sacīkšu sērija (daudzdienu) (zirgu sp.)

racer

sacīkšu braucējs (automašīnā, jahtā u.c.)

racer; rider (cycl.)

velobraucējs (riteņbr.)

racewalking (athl.)

sporta soļošana (v/a)

racing

ātrumsacīkstes

racing area (sail.)

sacīkšu (regates) akvatorija (bur.)

racing bicycle (cycl.)

sacīkšu velosipēds; sporta velosipēds (riteņbr.)

racing boat

sacīkšu laiva

racing car

sacīkšu automašīna

racing committee

tiesnešu kolēģija

racing dinghy (sail.)

jolla; švertlaiva (bur.)

racing flag (sail.)

sacīkšu karogs (flaga) (bur.)

labā roka augšā uz āru (vingr.)
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racing four (row.)

četrinieks (air.)

racing four oarsman (row.)

četrinieka airētājs (air.)

racing gallop (equest.)

aulekši (zirgu sp.)

racing gloves (cycl.)

riteņbraucēja cimdi (riteņbr.)

racing horse, trotter

rikšotājs

racing line (swim.)

celiņu ierobeţotājlīnija (pludiņi) (peld.)

racing rules (sail.)

burāšanas sacensību noteikumi (bur.)

racing shoes (athl.)

naglu kurpes; skriešanas apavi; sarunv. naglenes (v/a)

racing silks (equest.)

zirgu skriešanās sacīkšu jātnieka apģērbs (zirgu sp.)

racing sport

ātrumsacīkstes (sporta veidi, kuros nosaka distances
veikšanas laiku)

racing start (row.)

ātra airēšana startā (air.)

racing team

sacensību komanda

racing weight (equest.)

sacensību svars (zirgu sp.)

rack

balsts; statīvs

rack (to) (equest.)

pārvietoties aidinieka soļiem (zirgu sp.)

rack; boat-rack (row.)

laivu uzglabāšanas statīvs (statņi ar plauktiem) (air.)

racket abuse (ten.)

raketes demonstratīva laušana (sods) (ten.)

racket blade (t.ten.)

raketes lāpstiņa (spēles virsma) (g.ten.)

racket games; racquet games

spēles ar raketi

racket handle

raketes rokturis

racket sport

sporta veidi ar raketi

racket surface

raketes (sitamā) virsma (daļa)

racket; racquet

rakete (spēles inventārs)

racketlon (sp.g.)

raketlons (sp.veids) (sp.sp.)

racking up (bilj.)

bumbiņu novietošana sākot spēli (bilj.)

racquetball (sp.g.)

raketbols (teniss slēgtā telpā bez tīkla) (sp.sp.)

radio beacon (sail.)

radiobāka (bur.)

radio sport

radiosports

radius (cycl.)

riteņa spieķis (riteņbr.)

radius lines of the sector (athl.)

mešanas sektora sānu malas (v/a)

Radochla somersault (art.gymn.)

raft

no balsta uz z/k atvēzienā salto uz priekšu ar pārlidojumu
pārsvērienā kārienā uz a/k, kājas ārpus rokām; sarunv.
Radohlas salto (sp.vingr.)
plosts

rafting

braukšana ar plostu; plostošana

raftsman

plostnieks

rag the puck; rag; ragging (icehok.)

ripas pieturēšana (lai vilcinātu laiku) (hok.)

ragging (sp.g.)

spēles apturēšana (uz laiku) (sp.sp.)

raider (kabadi)

uzbrucējs (kabadi)

rail (art.gymn.)

līdzteku kārts (sp.vingr.)
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rail (equest.)

šķērskoks (pārliktnis) (zirgu sp.)

rail; cushion; bamper (bilj.)

galda apmale (borts) (bilj.)

rail’s sag (art.gymn.)

kārts ieliekums (sp.vingr.)

railing belt (acr.)

piekārta slīdoša drošības josta (lonţa) (akr.)

railing ropes (gymn.)

pie griestiem sliedē iekārtas rāpšanās virves (vingr.)

rails (equest.)

noţogojums (dzīvţogs) (zirgu sp.)

rails (surf.)

dēļa malas (kantes) (sērf.)

rainbow jersey (cycl.)

pasaules čempiona krekls (varavīksnes krāsās) (riteņbr.)

rained off

lietus dēļ atceltas sacensības

raise (curl.)

ieslidināt mājā (labākā pozīcijā) citu akmeni (kērl.)

raise (to) the crossbar (athl.)

celt augstāk latiņu (v/a)

raise (to) the pace (athl.)

palielināt ("uzkurināt") tempu (v/a)

raise (to) trunk (gymn.)

iztaisnot ķermeni (rumpi) (vingr.)

raise (to) up to support (art.gymn.)

uzspiesties balstā (sp.vingr.)

raise bent body with bent arms to
handstand (art.gymn.)

ar spēku, saliecoties un saliecot rokas, pāreja stājā uz rokām
(sp.vingr.)

raise straight body with straight arms to
handstand from free front support scale
(art.gymn.)

no horizontālā balsta ar taisnām rokām un ķermeni ar spēku
pāriet stājā uz rokām (sp.vingr.)

raised ball (hock.)

bīstama spēle ar augstu bumbiņu (l.hok.)

raised curve

ceļa virāţa

rake

nogāze; slīpums

rake; rest; crutch (bilj.)

paliktnis nūjas atbalstam, nūjas balsts (bilj.)

ralli car; rallicart (equest.)

četrvietīgi divriči (zirgu sp.)

rally (sp.g.)

ilgstoša bumbiņas atsišana (saspēle) (sp.sp.)

rally driver; rallyman (autosp.)

rallija braucējs (autosp.)

rally; rallye (autosp.)

rallijs (autosp.)

rallycross (autosp.)

rallijkross (autosp.)

rallylengths (ten.)

izspēles (bumbiņas atsišanas) ilgums (ten.)

rallymaster (autosp.)

autorallija organizētājs, vadītājs (autosp.)

ramble

pastaiga

rambler

pastaigas dalībnieks (klaiņotājs)

ramp (ex.sp.)

rampa; slīpums (ekstr.sp.)

random bullet (shoot.)

nomaldījusies lode (šauš.)

random control

izlases veida pārbaude (tests)

random skill

agrāk apgūtas prasmes atjaunošanās

randori (judo)

treniņcīņa (džudo)

randy (freest.)

salto ar 2 ½ piruetē (frīst.)

range finders (bowl.)

ķegļu izvietojuma marķieris (boul.)

range gouging (shoot.)

šaušanas attāluma mērīšana (šauš.)
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range master (shoot.)

šautuves vadītājs (direktors) (šauš.)

range of motion (movement)

kustības amplitūda

range of shooting (shoot.)

šaušanas distance (attālums) (šauš.)

range of techniques

tehnisko paņēmienu grupa

range, rank (gymn.)

ierinda, rinda (vingr.)

range; field of vision (shoot.)

redzes lauks (šauš.)

ranging

piešaude (tālumā)

rank (rating)

rangs (reitings)

rank scoring

vērtēšanas sistēma

ranking

ranţējums; klasifikācija

rap

viegls sitiens (piesitiens)

rap (to) a horse (equest.)

pātagot zirgu; sist zirgam ar pātadziņu (zirgu sp.)

rapid (ski.)

kraujš; stāvs (par nogāzi) (slēp.)

rapid force

ātrspēks

rapid movement

strauja kustība

rapid piking action (gymn.)

ātra (strauja) saliekšanās kustība (gūţas locītavās) (vingr.)

rapid-fire competition (shoot.)

ātršaušanas sacensības (šauš.)

rapid-fire pistol (shoot.)

ātršaušanas pistole (šauš.)

rapidity

ātrums; straujums

rapidity of reaction

reakcijas ātrums

rapids (row.)

krāces (air.)

rapier (fenc.)

florete, rapieris (pauk.)

rapier-thrust (fenc.)

dūriens ar floreti (rapieri) (pauk.)

rappel; abseil (alp.)

nolaisties iesienoties virvē (alp.)

rapture of the deep (subaquat.)

kesona (dekompresijas) slimība (zemūd.sp.)

rare dismount (art.gymn.)

rets (neparasts) nolēciens (sp.vingr.)

rash vest (surf.)

aizsargkrekls (no saules, ūdens) (sērf.)

rash, reckless

pārgalvīgs, neapdomīgs

rate (art.gymn.)

vērtējuma likme (cena) (sp.vingr.)

rate (class) (gymn.)

grūtības klase (vingr.)

rate of corners (f/b)

stūra sitienu attiecība (f/b)

rate of movement

kustības temps

rate of strokes; rating (row.)

airēšanas temps (īrienu skaits minūtē) (air.)

rate of technical actions

tehnisko darbību bieţums

rated draft (sail.)

aprēķinātā iegrime (bur.)

ratification of a record

rekorda apstiprināšana (ratifikācija)

rating

reitings; sportisko sasniegumu novērtējums

rating (point) system

vērtēšanas sistēma ballēs

rating (sail.)

jahtas klase (bur.)

Rating Certificate (row.)

laivas sertifikāts (pase) (air.)

380

rating marker (golf)

attāluma marķieris (golfs)

rating rule (sail.)

peldlīdzekļu sacīkšu (balles) formula (bur.)

ratio; relation

samērs (attiecība); proporcija

ration; allowance (equest.)

deva (zirgu sp.)

rational technique

racionāla (izpildījuma) tehnika

rationality of sports techniques

sporta tehnikas racionalitāte

rave (sail.)

jūras (vēja) kaukšana, aurošana (bur.)

ravine (alp.)

aiza (alp.)

raw dismount (art.gymn.)

nesagatavots (neapgūts) nolēciens (sp.vingr.)

reach

sasniedzamība

reach (gymn.)

rokas izstiepšana (vingr.)

reach (to) forward (gymn.)

noliekties (sniegties) uz priekšu (vingr.)

reach (to) the final

iekļūt finālā

reach position (gymn.)

rokas priekšā (stāvoklis) (vingr.)

reaching beyond the net (v/b)

sniegšanās pāri tīklam; rokas pāri tīklam (v/b)

reaction drill

reakcijas trenēšanas vingrinājums

reaction speed

reakcijas ātrums

reaction time

reakcijas laiks

reaction time (drag.rac.)

reakcijas uz zaļo starta signālu laiks (dragsac.)

read the green (golf)

izpētīt (noskaidrot) grīna stāvokli (golfs)

readiness (arch.)

gatavība (šaušanai) (loka š.)

reading the lane (bowl.)

izmēģināt celiņu (noskaidrot īpatnības (boul.)

readjustment

sakārtošana; pielāgošana

Ready . . . go! (row.)

Uzmanību - marš! (Uzmanību - starts!)

Ready about! (sail.)
ready position (ten.)

Sagatavoties caurgriešanai! (Sagatavoties pagriezienam!)
(bur.)
gatavība serves uzņemšanai (ten.)

ready to fire (shoot.)

gatavība šaušanai (šauš.)

Ready!

Uzmanību!, Sagatavoties!

Ready! (shoot.)

Gatavs! (sagatavots) (šauš.)

ready, steady, go!

Uzmanību!, Gatavību!, Sākt! (novec.)

real tennis (sp.g.)

cietbumbiņas teniss (sena spēle) (sp.sp.)

realization

realizēšana; īstenošana

re-amateurising

atgriešanās amatiera statusā

reanimation, bringing to life (mart.arts.)

reanimācija; atdzīvināšana (austr.c.)

rear

aizmugure, aizmugurē esošais (ar muguru pret kaut ko)

rear (back) foot

aizmugurē esošā kāja

rear (to) (equest.)

slieties pakaļkājās (zirgu sp.)

rear brake (cycl.)

aizmugurējā bremze (riteņbr.)

rear crew (row.)

komandas aizmugurējais airētājs (air.)

rear cross-stand (art.gymn.)

stāja ar muguru pret rīku šķērsām (sp.vingr.)
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rear deck (sail.)

aizmugurējais (pakaļgala) deks (bur.)

rear derailleur (cycl.)

aizmugurējais ķēdes pārslēgs (riteņbr.)

rear dismount (pommel horse) (art.gymn.)

nolēciens atpakaļ (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

rear extension (art.gymn.)

uzvēziens atmuguriski (sp.vingr.)

rear hang (art.gymn.)

kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

rear kip hang (art.gymn.)

kāriens saliecoties atmuguriski (sp.vingr.)

rear lain throw (ushiro-goshi) (judo)

augšstilba iekšvēziens no mugurpuses (uširo-goši) (džudo)

rear limit (fenc.)

celiņa aizmugurējā robeţlīnija (pauk.)

rear lying (art.gymn.)

balsts guļus atmuguriski (sp.vingr.)

rear lying hang (art.gymn.)

kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

rear lying support hang on low bar
(art.gymn.)

kāriens guļus atmuguriski uz z/k (sp.vingr.)

rear -out (art.gymn.)

ar abu kāju apli izgājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

rear pommel (art.gymn.)

aizmugurējais rokturis (sp.vingr.)

rear screw dismount (art.gymn.)

priekšvēzienā nolēciens ar pagriezienu uz iekšu par 180°
(līdztekas) (sp.vingr.)

rear sight (shoot.)

mērķēklis (šauš.)

rear sight micrometer adjustment (shoot.)

tēmēkļa regulēšana (uzlikšana) (šauš.)

rear slope (ski.)

brauciens no kalna (nobrauciens) (slēp.)

rear stand (art.gymn.)

stāja ar muguru pret rīku (paralēli) (sp.vingr.)

rear support (art.gymn.)

balsts atmuguriski (sp.vingr.)

rear support in the saddle (art.gymn.)

balsts atmuguriski uz rokturiem (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

rear throw (ura-nage) (judo)

novēziens pār krūtīm (ura-nage) (džudo)

rear uprise (art.gymn.)

uzrāviens balstā atmuguriski (sp.vingr.)

rear vault (art.gymn.)

priekštures atbalsta lēciens ar pagriezienu par 90° (no slīpa
ieskrējiena) (sp.vingr.)

rear vault (bars) (art.gymn.)

priekštures nolēciens (līdztekas) (sp.vingr.)

rear vault over bar (art.gymn.)

nolēciens ar pārlidojumu pār rīku priekšturē (stienis)
(sp.vingr.)

rear waist lock (wrest.)

ķermeņa satvēriens no aizmugures (cīņa)

rear wing (autosp.)

aerodinamiskais aizmugures spārns (autosp.)

rear-drive (autosp.)

aizmugurējā piedziņa (autosp.)

rear-in (art.gymn.)

ar palēcienu priekštures iegājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

rear-off (art.gymn.)

priekštures nolēciens atpakaļ (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

rearranged match

pārcelta (pārlikta) spēle

rear-up (equest.)

saslieties uz pakaļkājām (zirgu sp.)

rearward swing (art.gymn.)

atvēziens (sp.vingr.)

rearward turn in hang (art.gymn.)

izgrieziens (atpakaļ) atliecoties (apļi) (sp.vingr.)

rearwards

atpakaļ, uz aizmuguri
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rearways (art.gymn.)

atmuguriski, ar muguru pret (sp.vingr.)

rearways standing scale (art.gymn.)

līdzsvars atmuguriski (uz vienas kājas) (sp.vingr.)

rear-wheel drive (autosp.)

pakaļējās piedziņas auto (autosp.)

rebote (pelota)

laukuma aizmugurējā siena (pelota)

rebound (to) (sp.g.)

atlēkt (par bumbu) (sp.sp.)

rebound of the ball

bumbas atlēciens

rebound rope-jumping (gymn.)

palēcieni ar auklu (ar starplēcieniem) (vingr.)

rebound, ricochet (shoot.)

rikošets (trāpīt ar rikošetu) (šauš.)

rebound; rebounding

atlēciens; atsitiens

rebounder (b/b)

cīnītājs par atlecošo bumbu; atlecošo bumbu ieguvējs (b/b)

rebounder (tramp.)

mazais batuts (bat.)

rebound-tumbling (tramp.)

lēcieni uz batuta (bat.)

rebuke

rājiens (pārmetums)

rebuke (to), reprove (to)

sabārt

recall (sail.)

atsaukšana (jahtas) (bur.)

recall (to) the competitors (athl.)

izsaukt (uzaicināt) dalībniekus (uz starta) (v/a)

recall number (sail.)

atsaucamās jahtas numurs (bur.)

recall of a runner (athl.)

skrējēja atsaukšana (v/a)

recall shot (shoot.)

atkārtots šāviens (šauš.)

recall starter (athl.)

nepareiza starta atsaucējs (tiesnesis) (v/a)

recalled yacht (sail.)

atsauktā jahta (bur.)

recapture (to) (retrieve, recover) the ball
(b/b)
recce (autosp.)

atgūt bumbu (b/b)

receipt skills (sp.g.)

bumbiņas uzņemšanas (ķeršanas) prasmes (sp.sp.)

receive (to) (v/b)

uzņemt bumbu (v/b)

receive (to) the ball (taking a pass)

saņemt bumbu (piespēles saņemšana)

receive (to) treatment

saņemt (medicīnisko) palīdzību

receiver (ten.)

bumbiņas serves uzņēmējs (ten.)

receiver (v/b)

bumbas uzņēmējs (v/b)

receiving line (racq.b.)

serves uzņemšanas līnija (1,5 m) (raketb.)

receiving player (v/b)

bumbu uzņemošais spēlētājs (v/b)

receiving player’s covering (v/b)

bumbu uzņemošā spēlētāja piesegšana (v/b)

receiving team (v/b)

bumbu uzņemošā komanda (v/b)

reception (ball) (v/b)

bumbas uzņemšana (v/b)

reception of a service (sp.g.)

serves uzņemšana (sp.sp.)

reception of a spike (v/b)

gremdes uzņemšana (v/b)

receptiveness

uzņēmība

recheck (to) the height (athl.)

atkārtoti mērīt augstumu (pārmērīt) (v/a)

reciprocal teaching

savstarpēja mācīšana; abpusēja mācīšana

reclining dragon (karate)

stāja ar aizsardzībai paceltām rokām (karatē)

trases izlūkošana (iepazīšanās) (autosp.)
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Recognized International Federations

starptautiski atzītās federācijas

recoil (shoot.)

atsitiens (šauš.)

recoil compensator (shoot.)

stobra atsitiena (gāzu) kompensators (šauš.)

recoil of the bed (tramp.)

batuta tīkla atsperīgums (bat.)

record

rekords

record (competitions)

protokols (sacensību)

record (to)

protokolēt

record (to) the time

reģistrēt laiku; ierakstīt laiku protokolā

record attempt (athl.)

rekorda (sasniegšanas) mēģinājums (v/a)

record board (weightl.)

patreizējo rekordu pa svara kategorijām tablo (svarc.)

record claim

rekorda pieteikšana

record fever

rekordisms (aizraušanās ar rekordiem)

record holder; recordsman

rekordists (rekordiste)

record performance

labākais sasniegums

record run

rekordskrējiens

record sheet

tiesneša protokols (kartīte)

record time

rekordlaiks

recorded highlights (match) (sp.g.)

būtiskāko spēles notikumu videoieraksts (sp.sp.)

recorder (swim.)

tiesnesis protokolists (sekretārs) (peld.)

recording the time (athl.)

laika reģistrēšana; sarunv. laika ņemšana (v/a)

recoup (to) the ends (sail.)

sasiet pārrautu trosi; sasiet pārrautu galu (bur.)

recover (to)

atgūties; atgūt spēkus

recover (to) from the squat (weightl.)

piecelties no pietupiena (piesēdiena) (svarc.)

recover (weightl.)

pāreja no izklupiena stājā kājas plati (svarc.)

Recover place! (row.)

Atgriezties sākuma stāvoklī! (starta vietā) (air.)

recovery

atgūšanās; atveseļošanās

recovery (ball) (sp.g.)

bumbas atgūšana (sp.sp.)

recovery (gymn.)

atgriešanās sākuma (iepriekšējā) stāvoklī (vingr.)

recovery (of the arm) (swim.)

rokas izcelšanas kustības no ūdens fāze (peld.)

recovery (rest)

atpūta (atgūšanās)

recovery jog (jogging)

veselības (lēns) skrējiens

recovery massage

atjaunojošā masāţa

recovery period

atjaunošanās (atgūšanās) periods

recovery shot (golf)

sitiens no slikta bumbiņas stāvokļa (golfs)

recovery sport

veselības sports; rehabilitācijas sports

recovery tackle (ball) (sp.g.)

cīņa par zaudēto bumbu (sp.sp.)

recovery time (row.)
recovery, rietrieval

piebrauciena laiks; atgriešanās smēliena sākuma stāvoklī
(air.)
zaudētā atgūšana

recovery; recovery phase (row.)

soliņa atgriešanās īriena sākuma stāvoklī; piebrauciens (air.)

recreate (to)

atjaunot spēkus; izklaidēt (amer.)
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recreation

spēka atgūšana (rekreācija)

recreation activity

rekreācijas (atpūtas) pasākums (aktivitātes)

recreation area; recreation ground (tour.)

atpūtas vieta (tūr.)

recreational

izklaidējošs

recreational activities

sporta un izklaides pasākumi veselības uzlabošanai

recreational fitness

vispārējās sagatavotības uzlabošanas vingrinājumi

recreational gymnastics

rekreācijas vingrošana (ārstnieciskā vingrošana)

recreational sport

veselības sports; rekreācijas (atjaunošanas) sports

rectilinear

taisnvirziena kustība

recumbent (bicycle)

sēdvelosipēds (guļvelosipēds)

recumbent bike; exercise bike

velotrenaţieris

recuperate (to)

atgūt spēkus; atgūt veselību

recurve bow (arch.)

uz priekšu izliekts loks; olimpiskais loks (loka š.)

red card (sp.g.)

sarkanā kartīte (sp.sp.)

red cross (tramp.)

sarkanais krusts (batuta tīkla centra atzīme) (bat.)

red flag (sail.)

sarkanais karogs (bur.)

red gate (airsp.)

sarkanie vārti (sarkani piepūšami piloni 10m attālumā)
(aerosp.)

red light (autosp.)

sarkanā (luksofora) gaisma; falšstarta sarkanā signāluguns
(autosp.)

red line (icehok.)

sarkanā līnija (laukuma viduslīnija) (hok.)

red zone (row.)

sarkano boju zona (starta un finiša 100m zona) (air.)

redline (rinkhock.)

sarkanā (šaurā) līnija (sadala aizsardzības un uzbrukuma
zonas) (skrit.hok.)

redo (to) an exercise

atkārtot vingrinājumu

redoublement (fenc.)

atkārtots uzbrukums (pauk.)

reduce (to) the lead (sp.g.)

samazināt rezultāta starpību (sp.sp.)

reducing of weight

svara samazināšana; sar. svara dzīšana

reduction (gymn.)

vērtējuma samazināšana (reducēšana) (vingr.)

reef (sail.)

rifs, zemūdens klints (bur.)

reef (to) (sail.)

ierēvēt (buru) (bur.)

reef knot (sail.)

krusta mezgls (bur.)

reefen (to) (sail.)

ierēvēties (bur.)

reel (fishing)

makšķeres spole (makšķ.)

reel step (gymn.)

deju soļu savienojums; sarunv. virvīte (vingr.)

ref, abbrev. from referee

tiesnesis

referee

galvenais (vecākais) tiesnesis (arbitrs)

referee (b/b)

pirmais (vecākais) tiesnesis (arbitrs) (b/b)

referee (court); umpire (h/b)

spēles laukuma tiesnesis (arbitrs) (h/b)

referee (to); judge (to)

tiesāt sacensības

referee ball (sp.g.)

strīda bumba (sp.sp.)
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referee decision lights (weightl.)

tiesneša vērtējuma gaismas signāli (uz tablo) (svarc.)

referee for track events (athl.)

vecākais tiesnesis skriešanas veidos (v/a)

referee instructor

tiesnešu instruktors

referee oath

tiesnešu zvērests

referee stops the contest

tiesnesis pārtrauc cīņu

referee throw (sp.g.)

strīdus bumba (tiesneša metiens) (sp.sp.)

referee; arbiter; umpire

arbitrs (tiesnesis)

referee’s chair; referee’s platform (v/b)

tiesneša paaugstinājums (krēsls) (v/b)

referee’s crease (icehok.)

tiesneša zona (uz laukuma) (hok.)

referee’s decision

tiesneša lēmums

referee’s flag (f/b)

tiesneša karodziņš (f/b)

referee’s mistake; referee’s error

tiesneša kļūda

referee’s platform; referee's chair (v/b)

tiesneša paaugstinājums (platforma) (v/b)

referee’s position (wrest.)

parters (stāvoklis) (cīņa)

referee’s report

tiesneša atskaite (ziņojums)

referee’s signal

tiesneša signāls (ţests)

referee’s stand (v/b)

tiesneša paaugstinājums (krēsls) (v/b)

referee’s throw (sp.g.)

strīda bumba (sp.sp.)

referee’s whistle

tiesneša svilpe

refereeing

tiesāšana

refereeing corps

tiesnešu brigāde (korpuss)

refereeing, judging

tiesāšana

referees (icehok.)

spēles galvienie tiesneši (hok.)

referees board

tiesnešu kolēģija

referees’ dressing room

tiesnešu ģērbtuve

referees’ observer (sp.g.)

tiesnešu komisārs (inspektors) (sp.sp.)

reflection

pārdomas, analīze

reflex

reflekss

reflex trainer

ātras reakcijas trenaţieris

refloot (to) (sail.)

noņemt no sēkļa (bur.)

reform (to) (gymn.)

pārkārtot ierindu; pārkārtoties (vingr.)

refreshment station (cycl.)

barošanas punkts (riteņbr.)

refusal

atteikšanās

refusal to dive (div.)

atteikšanās no lēciena (daiļl.)

refuse (to)

atteikties

refuse (to) to play

atteikties spēlēt

regatta (row.)

regate (airēšanas sacensības) (air.)

regatta; racing (sail.)

burāšanas sacīkstes (regate) (bur.)

regime

reţīms

regional competition

reģionālās sacensības

register keeper (athl.)

tiesnesis sekretārs (v/a)
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registered race (athl.)

ieskaites skrējiens (v/a)

registration, account, report

uzskaite, reģistrācija

regrasp; regrip (art.gymn.)

tvēriena maiņa, pārtveršana (sp.vingr.)

regs, abbrev. from regulations

noteikumi, prasības

regular

regulārs; sistemātisks; pastāvīgs

regular (regulation) time (play) (sp.g.)

spēles pamatlaiks (sp.sp.)

regular giant (art.gymn.)

lielais apvēziens atpakaļ (stienis) (sp.vingr.)

regular grasp (grip) (gymn.)

virstvēriens; parastais tvēriens (vingr.)

regular pace (equest.)

aidinieka gaita (zirgu sp.)

regular safety belt (acr.)

rokas drošības lonţa (akr.)

regular season (sp.g.)

regulārā (plānoto spēļu) sezona (sp.sp.)

regular-closed grasp (grip) (weightl.)

atslēgas satvēriens (svarc.)

regular-open grasp (grip) (weightl.)

vienpusējais satvēriens (visi pirksti no vienas puses) (svarc.)

regulate (to) the width of bars (to)
(art.gymn.)
regulation (code)

regulēt līdzteku platumu; uzstādīt līdzteku platumu
(sp.vingr.)
noteikums; nolikums; priekšraksts

regulation game (sp.g.)

spēles pamatlaiks (sp.sp.)

regulation limit

noteiktais limits

regulation limit of the marks (gymn.)

pieļaujamā vērtējumu (atzīmju) starpība (vingr.)

regulation of the apparatus (art.gymn.)
regulations concerning the contest

rīka regulēšana (sakārtošana individuālām vajadzībām)
(sp.vingr.)
sacensību nolikums

regulations; rules (competitions)

sacensību noteikumi

regulatory body

pārvaldes orgāns

rehabilitation

rehabilitācija, atjaunošana

rehabilitation camp

rehabilitācijas (atjaunošanas) nometne

rehabilitation exercises

rehabilitācijas vingrinājumi

rehabilitation massage

atjaunošanas (rehabilitācijas) masāţa

rehabilitation means of working capacity

darbaspēju atjaunošanas līdzekļi

rehabilitation microcycle

atjaunojošais (rehabilitācijas) mikrocikls

rei (mart.arts.)

Sasveicināties! (tiesneša komanda) (austr.c.)

reigi (kendo)

cīnīšanās etiķete (kendo)

rein (equest.)

pavada; groţi (zirgu sp.)

rein in; rein back (equest.)

apstādināt zirgu (zirgu sp.)

reinback (to) (equest.)

apturēt zirgu; apstādināt zirgu (zirgu sp.)

reinforcement

pastiprināšana; nostiprināšana

reining (equest.)

sacenšanās triku izpildē (zirgu sp.)

re-instatement

atjaunošanās (process)

reject (b/b)

bloķēt (atvairīt) metienu (b/b)

reject (to), beat back (sp.g.)

atvairīt, atsist (uzbrukumu) (sp.sp.)

rejected protest

noraidīts protests
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relations

attiecības

relative force

relatīvais spēks

relative-physical strength

relatīvais (fiziskais) spēks

relax (to)

atslābināt (mazināt); atpūtināt

relax (to) tight muscles

atslābināt (savilktos) muskuļus

relaxation

atpūta, izklaidēšanās

relaxation

atslābināšana (muskuļu); izklaidēšanās; relaksācija

relaxation exercises

relaksācijas (atslābinošie) vingrinājumi

relaxation of muscles

muskuļu atslābināšana

relaxed

atslābināts (atbrīvots); mierīgs, līdzsvarots

relaxed running

atbrīvots skrējiens

relaxed swing

brīvs (atbrīvots) vēziens

relay

stafetes brauciens

relay (athl.)

stafete (v/a)

relay (cycl.)

pārmaiņus mainīšanās (braukt kā līderim) (riteņbr.)

relay baton (athl.)

stafetes kociņš (v/a)

relay competitions

stafetes sacensības

relay events (athl.)

stafetes skrējiena disciplīnas (v/a)

relay race (athl.)

stafetes skrējiens (skriešana) (v/a)

relay runner (athl.)

stafetes skrējiena dalībnieks (v/a)

relay running

stafetes skriešana

relay take-off control (judge) (athl.)

stafetes maiņas kontroles tiesnesis (v/a)

relay team

stafetes komanda

relay team composition

stafetes komandas sastāvs

release (art.gymn.)

roku atlaišana (no tvēriena) (sp.vingr.)

release (ski.)

zābaku stiprinājuma mehānisms (slēp.)

release (to) an arrow (arch.)

atlaist (palaist vaļā) bultu (loka š.)

release (to) the bar (art.gymn.)

atlaist stieni (sp.vingr.)

release (to) the hold (wrest.)

atlaist satvērienu (cīņa)

release aid (arch.)

bultas atlaišanas mehānisms (loka š.)

release drill

mācīšanās atbrīvoties pirms sacensībām

release grips (wrest.)

atbrīvošanās no satvēriena (cīņa)

relegate (to) the team (sp.g.)

pārcelt komandu zemākā līgā (sp.sp.)

relegation (sp.g.)

pārcelšana (pāriešana) zemākā līgā (sp.sp.)

relegation zone (sp.g.)

izkrišanas zona (sp.sp.)

R-element, abberv.from risk element (gymn.) riska grupas elements (vingr.)
reliability of the test

testa drošība

relief pitcher, reliever (baseb.)

rezerves pinčers (bumbiņas padevējs) (beisb.)

relocation on the carpet (art.gymn.)

pārvietošanās pa brīvo kustību paklāju (sp.vingr.)

rematch; replay (sp.g.)

atbildes spēle; pārspēle (sp.sp.)

remedial callisthenics

koriģējošā (ārstnieciskā) vingrošana
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remedial exercises

koriģējošie vingrojumi

remedial gymnastics

ārstnieciskā (koriģējošā) vingrošana

remedial massage

ārstnieciskā masāţa

remedial sport

veselības (rehabilitācijas) sports

remedial swimming

ārstnieciskā peldēšana

remis (chess)

neizšķirts (šahs)

remise (fenc.)

atkārtots dūriens (cirtiens) (pauk.)

remount (to) (equest.)

atkal kāpt zirgam mugurā (zirgu sp.)

removable trampoline (tramp.)

pārvietojamais batuts (bat.)

renew (to) combination (gymn.)

atjaunot kombināciju (vingr.)

renewal of mandates

mandātu atjaunošana

renvers; renverse (equest.)
renwaku waza (mart.arts.)

renverss; pārvietošanās sāniski ar pakaļpusi pret sienu (zirgu
sp.)
tehnikas varianti kombinācijā (austr.c.)

repair point (cycl.)

tehniskās palīdzības vieta (riteņbr.)

repair shop; repair shed (motorsp.)

remontdarbnīca (motorsp.)

repairer (fenc.)

ieroču meistars (labotājs) (pauk.)

repass (to) (sp.g.)

atspēlēt bumbu partnerim (sp.sp.)

Repeat it!

Atkārtot!

repeated jumps (gymn.)

atkārtoti palēcieni (vingr.)

repeated start; restart

atkārtots starts

repechage

gandarījuma brauciens

repertoire (gymn.)

programma (repertuārs) (vingr.)

repetition

atkārtošana

repetition method

atkārtojuma metode

repetitions; reps (movement)

vairākkārtīga kustības atkārtošana

replace (to)

nomainīt, aizstāt

replacement (substitution) request (v/b)

spēlētāja maiņas pieprasīšana (v/b)

replacement (sp.g.)

spēlētāja maiņa (sp.sp.)

replay of the ball (sp.g.)

bumbas pārspēle (izspēle) (sp.sp.)

report

šāviena troksnis (rībiens)

report (to) to the scorer (sp.g.)

pieteikties pie sekretāra (sp.sp.)

report of the match

spēles protokols

reportage, commentary (competition)

sacensību komentēšana

repose

atpūta (atpūtas pauze); miers

representation

iepazīstināšana (ar sacensību dalībniekiem)

reprieve

atelpa

reprise (fenc.)

atkārtots uzbrukums (pēc dūriena) (pauk.)

reps; repetitions (movement)

vairākkārtīga kustības atkārtošana

repulse (to) an attack

atvairīt (atsist) uzbrukumu

request (to) a time-out

pieprasīt minūtes pārtraukumu (taimautu)
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request (to) for substitution

prasīt (lūgt) spēlētāju maiņu

require (to) place near the mark (sail.)

pieprasīt vietu pie zīmes (bur.)

require (to) the way (to) (sail.)

pieprasīt ceļu (bur.)

required course; proper course (sail.)

vajadzīgais kurss (bur.)

required dives (div.)

obligātie lēcieni (daiļl.)

required elements (synchr.swim.)

obligātās figūras (elementi) (sinhr.peld.)

required exercises (gymn.)

obligātie vingrojumi (elementi) (vingr.)

required number of A-parts (art.gymn.)
required position

nepieciešamais (vajadzīgais) A grupas elementu skaits
(sp.vingr.)
nepieciešamā (vajadzīgā) poza

required program(me) (gymn.)

obligātā programma (vingr.)

required routine (gymn.)

obligātais vingrojums, obligātā kombinācija (vingr.)

required side (sail.)

pareizā (noteiktā) puse (bur.)

required weight (equest.)

pieļaujamais svars (zirgu sp.)

requirement

prasība, vajadzība

requirement for the group exercises
(r.gymn.)
requirement for the individual exercises
(r.gymn.)
rerack or reset (bowl.)

grupu vingrojumu obligātās prasības (m/v)

reride (cycl.)

atkārtots brauciens (riteņbr.)

reroute

izmainīt maršrutu (trasi)

rerun (athl.)

atkārtots skrējiens (v/a)

rerun (luge)

atkārtots brauciens (kam.)

rerunning around the head (wrest.)

apgrieziens apskrienot (cīņa)

resaddle (equest.)

pārseglot (zirgu sp.)

resailed race (sail.)

pārbrauciens; atkārtots brauciens (bur.)

rescue a drowing person

glābt slīcēju

rescue boat

glābšanas laiva

rescue team

glābšanas komanda

rescuer, delivere

glābējs

rescuing; second chance

izglābšana (glābšana)

research

pētījums

reserve

rezervists

reserve (substitution) player

rezerves spēlētājs

reserve (to) (sp.g.)

pārservēt; atkārtot servi (sp.sp.)

reserve ball

rezerves bumba

reserve goalkeeper

rezerves vārtsargs

reserve gymnast

rezerves vingrotājs

reserve horse

rezerves zirgs

reserve list (sp.g.)

rezerves spēlētāju saraksts (sp.sp.)

reserve paddle

rezerves airis

individuālo vingrojumu obligātās prasības (m/v)
uzstādīt apgāztos ķegļus (boul.)
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reserve referee

rezerves tiesnesis

reserve weapon

rezerves ierocis

reserve, substitute competitor

rezervists

reservoir (tour.)

ūdens krātuve, ūdens tilpne (tūr.)

resignation

atkāpšanās no amata

resilient, spring

atsperīgs

resin (box.)

kanifolijs (sveķi) (bokss)

resistance (wrest.)

pretošanās (cīņa)

resistance band

gumijas espanders

resistance exercises

vingrojumi ar apsmagojumu, pretestības vingrojumi

resistance means

apsmagojumi

resistance training

trenēšanās ar apsmagojumu (ar papildsvaru)

resistance tube (gymn.)

elastīga, lokana nūja (vingr.)

resistive boots (akwaaerob.)

peldzābaciņi (botes) (aerobika ūdenī)

resistive cuffs (akwaaerob.)

peldaproces (aerobika ūdenī)

resolve (to) a tie (sp.g.)

panākt neizšķirtu (sp.sp.)

resounding victory

graujoša uzvara

respiration exercises; respiratory exercises

elpošanas vingrinājumi

respite

atelpa; īss pārtraukums

response abilities

reaģēšanas spējas; reakcijas spējas

responsibility

atbildība; pienākums

rest

atpūta; pārtraukums; nekustīgums

rest (apparatus) (art.gymn.)

balsts; statnis (rīka) (sp.vingr.)

rest (to)

atbalstīties

rest day

atpūtas diena

rest exercises (art.gymn.)

vingrojumi balstā (sp.vingr.)

rest pause training

treniņš ar īsu atpūtu starp vingrinājumiem

rest period (v/b)

pārtraukums (starp setiem) (v/b)

rest place (tour.)

atpūtas vieta (tūr.)

restart (to) (athl.)

startēt vēlreiz; atkārtots starts (v/a)

restart (to) the play

atjaunot (turpināt) spēli

resting

atpūšanās

restling (wrest.)

teatrāla cīņa (cīņa)

restorative (drink)

spēcinošs; tonizējošs (dzēriens)

restraining circle (icehok.)

iemetiena aplis (hok.)

restricted area (b/b)

soda laukums (trīs sekunţu zona) (b/b)

restring (ten.)

pārvilkt raketes stiegras (ten.)

result card

sacensību protokols

result, score

rezultāts, sasniegums

resultant score (gymn.)

rezultējošā (ieskaites) atzīme (vingr.)

resume

īsa autobiogrāfija
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resumption of shooting (arch.)

šaušanas atsākšana (loka š.)

resupine

uz muguras gulošs; atpakaļ atgāzies

resuscitation (judo)

atdzīvināšana (džudo)

reswim (swim.)

atkārtots peldējums (peld.)

retain (to) (gymn.)

paturēt, saglabāt (vingr.)

retaining the ball (sp.g.)

bumbas noturēšana pie sevis (sp.sp.)

retake (to)

atkārtot

retaliate (to)

atdarīt, atmaksāt

retardation

kavēšanās, vilcināšanās

retest (to)

atkārtoti testēt

retire (to) (sail.)

aiziet no distances; izstāties (bur.)

retire hurt (crick.)

atsitēja maiņa (ievainojuma dēļ) (krik.)

retirement (wrest.)

atteikšanās turpināt cīņu (cīņa)

retraining

trenētības atjaunošana

retreat (to), retire (to) (fenc.)

atkāpties (pauk.)

retrieve (ten.)

atsist (uzņemt) bumbiņu (ten.)

retroaction

pretēja (apgriezta) darbība

returdation, delay

aizkavēšanās

return (fenc.)

atsitiens (pretsitiens) (pauk.)

return (ten.)

bumbiņas atsišana pretinieka pusē (uzņemšana) (ten.)

return (to) the ball (v/b)

atsist bumbu (pretinieka pusē) (v/b)

return (to) to the game (sp.g.)

atgriezties spēlē (sp.sp.)

return match; second-leg match

atbildes spēle

return meet

atbildes sacensības (tikšanās)

return relay race (athl.)

pretstafete (v/a)

return swing (art.gymn.)

vēziens atpakaļ, atvēziens (pēc priekšvēziena) (sp.vingr.)

returning to the goal area (f/b)

atgriešanās vārtu laukumā (f/b)

Reuther board (art.gymn.)

Reitera tipa atspēriena tiltiņš (sp.vingr.)

Reuther floor (art.gymn.)

Reitera tipa brīvo kustību paklājs (sp.vingr.)

rev (autosp.)

motora apgriezieni (skaits) (autosp.)

rev up (to) (autosp.)

palielināt apgriezienu skaitu (autosp.)

revalve on one’s axis

griezties ap savu asi

revanche; revenge

revanšs

rev-counter (athl.)

apļu skaitītājs (tiesnesis) (v/a)

reversal and escape (wrest.)

iziešana virspusē (cīņa)

reversal and escape by a sit-out (wrest.)

iziešana virspusē ar izsēdienu (cīņa)

reversal and escape by elbow push-up
(wrest.)

iziešana virspusē ar nirienu (uz priekšu, atpakaļ) (cīņa)

reversal and escape from the side (wrest.)

iziešana virspusē pārkāpjot (cīņa)

reverse (art.gymn.)

kustība ar plecu atpakaļ (sp.vingr.)
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reverse (cycl.)

atpakaļgaita (pretēja kustība) (riteņbr.)

reverse (rear) pivot

pagrieziens atpakaļ; apgriešanās vieta

reverse (to) an element (art.gymn.)

izpildīt elementu uz pretējo pusi (sp.vingr.)

reverse (to) the feet (gymn.)

mainīt kāju stāvokli (vingr.)

reverse 1 ½ somersault ½ twist (div.)

no stājas 1 ½ salto atpakaļ ar puspirueti (daiļl.)

reverse 1 ½ somersault 1 1/2 twist (div.)

no stājas 1 ½ salto atpakaļ ar 1 ½ pirueti (daiļl.)

reverse 1 ½ somersault 2 1/2 twist (div.)

no stājas 1 ½ salto atpakaļ ar 2 ½ piruetēm (daiļl.)

reverse 1 ½ somersault pike (div.)

no stājas 1 ½ salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

reverse 1 ½ somersault straight (div.)

no stājas 1 ½ salto atpakaļ atliecoties (daiļl.)

reverse 1 ½ somersault tuck (div.)

no stājas 1 ½ salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

reverse 2 ½ somersault ½ twist (div.)

no stājas 2 ½ salto atpakaļ ar puspirueti (daiļl.)

reverse 2 ½ somersault pike (div.)

no stājas 2 ½ salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

reverse 2 ½ somersault tuck (div.)

no stājas 2 ½ salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

reverse back-up (art.gymn.)
reverse body wave (r.gymn.)

no kāriena atmuguriski priekšvēzienā uzrāviens balstā
atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
vilnis ar ķermeni uz pretējo pusi (m/v)

reverse combined spin (synchr.swim.)

pretvirziena kombinētā griešanās (sinhr.peld.)

reverse crane (synchr.swim.)

pretējais krāns (sinhr.peld.)

reverse dive (div.)

no priekšējās stājas (no stājas) lēciens ar rotāciju atpakaļ
(daiļl.)

reverse dive ½ twist pike (div.)

no stājas pussalto atpakaļ, saliecoties ar puspirueti (daiļl.)

reverse dive ½ twist straight (div.)

no stājas pussalto atpakaļ, atliecoties ar puspirueti (daiļl.)

reverse dive 1 twist straight (div.)

no stājas pussalto atpakaļ, atliecoties ar pirueti (daiļl.)

reverse dive pike (div.)

no stājas pussalto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

reverse dive straight (div.)

no stājas pussalto atpakaļ atliecoties (daiļl.)

reverse dive tuck (div.)

no stājas pussalto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

reverse dives (div.)

lēcieni (ar vai bez ieskrējiena) ar rotāciju atpakaļ (daiļl.)

reverse double salto (somersalt) (art.gymn.)

divkāršais salto atpakaļ (sp.vingr.)

reverse double somersault pike (div.)

no stājas divkāršais salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

reverse double somersault tuck (div.)

no stājas divkāršais salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

reverse double-circle (art.gymn.)

aplis ar abām kājām uz pretējo pusi (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

reverse dunk (b/b)

bumbas ietriekšana grozā atmuguriski (b/b)

reverse fly-away with half twist (art.gymn.)

nolēciens ar salto uz priekšu, atliecoties un pagrieţoties par
180° (stienis) (sp.vingr.)

reverse foot to hand (acr.)

stāja (uz kājām) partnera rokās ar seju vienam pret otru (akr.)

reverse giant (art.gymn.)

lielais apvēziens uz priekšu izgrieztā tvērienā (stienis)
(sp.vingr.)
lielais apvēziens uz priekšu izgrieztā tvērienā, pārejot stājā uz
rokām (stienis) (sp.vingr.)

reverse giant swing to handstand (art.gymn.)
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reverse grasp (grip) (art.gymn.)

izgrieztais tvēriens (sp.vingr.)

reverse hang (art.gymn.)

nokāriens (kāriens ar galvu uz leju) (sp.vingr.)

reverse hang(ing) (art.gymn.)

kāriens atmuguriski (sp.vingr.)

reverse in entirety only (art.gymn.)
reverse kip-up; reverse upstart (art.gymn.)

vingrojumu atļauts izpildīt uz pretējo pusi tikai pilnībā
(sp.vingr.)
uzrāviens atpakaļ (atmuguriski) (sp.vingr.)

reverse layup (b/b)

metiens no groza apakšas pretējā pusē (b/b)

reverse loop (art.gymn.)

aplis ar abām kājām balstā šķērsām ar seju uz āru (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)

reverse lunge (gymn.)

izklupiens atpakaļ (vingr.)

reverse movement (art.gymn.)

pretvirziena kustība (sp.vingr.)

reverse needle scale on one leg (art.gymn.)

līdzsvars (uz vienas kājas) atmuguriski špagatā (sp.vingr.)

reverse overlap (golf)

saāķētais satvēriens (golfs)

reverse pass (sp.g.)

piespēle atpakaļ partnerim (sp.sp.)

reverse pinch shot (racq.b.)

zems sitiens pretējā stūrī (raketb.)

reverse pirouette (art.gymn.)

reverse relay (athl.)

stājā uz rokām pagrieziens ar plecu atpakaļ par 360°
(sp.vingr.)
stāja uz rokām atliecoties, kājas horizontāli; sar. meksikāņu
stāja uz rokām (sp.vingr.)
pretstafete (v/a)

reverse scale (gymn.)

atmuguriskais līdzsvars (vingr.)

reverse scissors (art.gymn.)

atmuguriskā dzirkle (sp.vingr.)

reverse shot (b/b)

metiens atmuguriski (b/b)

reverse somersault ½ twist (div.)

no stājas salto atpakaļ ar puspirueti (daiļl.)

reverse somersault 1 ½ twist (div.)

no stājas salto atpakaļ ar 1 ½ pirueti (daiļl.)

reverse somersault 1 twist (div.)

no stājas salto atpakaļ ar pirueti (daiļl.)

reverse somersault 2 ½ twist (div.)

no stājas salto atpakaļ ar 2 ½ piruetēm (daiļl.)

reverse somersault pike (div.)

no stājas salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

reverse somersault straight (div.)

no stājas salto atpakaļ atliecoties (daiļl.)

reverse somersault tuck (div.)

no stājas salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

reverse spin (sp.g.)

bumbas rotācija atpakaļ (sp.sp.)

reverse sticks (hock.)

nūjas sejas pagriešana pretējā virzienā (l.hok.)

reverse straddle (astride) vault (art.gymn.)

ţākļa lēciens atpakaļ (atb. lēciens) (sp.vingr.)

reverse stroke (row.)

īriens atpakaļ (atpakaļīriens, īriens pretējā virzienā) (air.)

reverse Stutz (art.gymn.)

atvēzienā pagrieziens par 180° balstā; sarunv. Stutca
pagrieziens (līdztekas) (sp.vingr.)
apļa izgājiens ar plecu atpakaļ (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

reverse planche (art.gymn.)

reverse travel-out (art.gymn.)

reverse upstart; reverse kip-up (art.gymn.)

serve bumbiņai augstu atlecot pa labi no serves uzņēmēja
(ten.)
uzrāviens atmuguriski (atpakaļ) (sp.vingr.)

reversed suspension (art.gymn.)

nokāriens (kāriens, atliecoties ar galvu uz leju) (sp.vingr.)

reverse twist (ten.)
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review (to) the stunt

atkārtot triku (elementu)

revision

pārskatīšana (revīzija)

revive (to) (mart.arts.)

atdzīvināt (austr.c.)

revoke (to) a sanction

atcelt (atsaukt) sankciju

revolving, spinning

rotācija; griešanās (uz priekšu vai atpakaļ)

reward

apbalvojums

rewarding break (art.gymn.)

pārtraukums apbalvošanas ceremonijai (sp.vingr.)

reweighing (weightl.)

atkārtota svēršanās (dalībnieku svēršana) (svarc.)

rewiever

recenzents

RHR, abbrev. from resting heart rate

sirds sitienu skaits miera stāvoklī

rhythm

ritms (ritmiskums, periodiskums, cikliskums)

rhythm of the actions

tehnisko darbību ritms

rhythm of the bounce (tramp.)

lēcienu izpildes ritms (bat.)

rhythm of the movement

kustības ritms

rhythm training

kustību ritma (veiklības) treniņš

rhythmic

ritmika

rhythmic gymnastics

mākslas vingrošana, ritmiskā vingrošana

rhythmic sports gymnastics

mākslas vingrošana

rhythmical abilities

ritma izjūta (spējas)

rhythmical callisthenics

kalanētika; ritmiskā vingrošana (sievietēm)

rhythmical teaching method

kustību mācīšana ritmiskas mūzikas pavadījumā

rhythmical trunk pressing downwards
(gymn.)
rhythmicity

ritmiska (atkārtota) noliekšanās uz priekšu (vingr.)

rib (row.)

špangaute; aira (sān-) mala (air.)

ribbon exercises; ribbon routine (r.gymn.)

kombinācija ar lenti; vingrojumi ar lenti (m/v)

ribbon; band (r.gymn.)

lente (m/v)

ricochet (shoot.)

rikošets (šauš.)

ricochet (to) off

atlēkt ar rikošetu

ridable (ride) horse (equest.)

jājamzirgs (zirgu sp.)

ride (to) (equest.)

jāt (zirgu sp.)

ride (to) alone (cycl.)

braukt vienatnē (riteņbr.)

ride (to) out a storm (sail.)

pārlaist vētru uz enkura (bur.)

ride down (equest.)

panākt (apsteigt) jāšus (zirgu sp.)

ride-off test; ride-off (equest.)

papildsacīkstes (uzvarētāja noskaidrošana) (zirgu sp.))

rider, horseman (equest.)

jātnieks (zirgu sp.)

rider; racer (cycl.)

riteņbraucējs; braucējs (riteņbr.)

riderless horse (equest.)

zirgs bez jātnieka (zirgu sp.)

ridge-pole (equest.)

šķērsatbalsts, šķērsstienis (zirgu sp.)

ridge-pole (tent) (tour.)

telts šķērslis (tūr.)

riding

jāšana (jāšanas sports)

ritmiskums
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riding at anchor (sail.)

enkurvieta (bur.)

riding boots

jātnieka zābaki (stulmeņi)

riding breeches

jātnieka bikses (bridţi)

riding cap; helmet

jātnieka cepure (aizsargcepure)

riding habit (equest.)

jātnieces tērps (sacensību) (zirgu sp.)

riding hall (equest.)

segta manēţa (zirgu sp.)

riding horse; saddle horse (equest.)

jājamzirgs (zirgu sp.)

riding light (sail.)

enkura uguns (bur.)

riding seat (gymn.)

sēde uz gurna (ţākļsēde) (vingr.)

riding the rails (autosp.)

braukšana pa apļa (trases) ārmalu (autosp.)

riding time (wrest.)

pretinieka darbību ierobeţošanas (kontroles) laiks (cīņa)

riding triathlon (equest.)

jāšanas trīscīņa (triatlons) (zirgu sp.)

riding-coat (equest.)

redingots (jātnieka ţakete) (zirgu sp.)

riding-master (equest.)

jāšanas instruktors (zirgu sp.)

riding-shorts (cycl.)

velobikses; riteņbraucēja bikses (riteņbr.)

rifle prone position (shoot.)

šaušana guļus stāvoklī (šauš.)

rifle range (shoot.)

šautuve; šaušanas distance (šauš.)

rifle shooting (shoot.)

šaušana ar šauteni (šauš.)

rifle, gun

šautene

rifle; rift (Am., tour.)

krāce (tūr.)

rifled barrel (shoot.)

vītņstobrs (šauš.)

rifling (shoot.)

vītne (stobra) (šauš.)

rig (conv., Am.)

aizjūgs; ekipāţa ar zirgu

rig (to) (sail.)

takelēt (bur.)

rig; rigging (sail.)

takelāţa (bur.)

rigger (parachut.)

izpletņu salicējs (izpll.)

rigger stay; outrigger (row.)

izvirzītie (iznestie) duļļu balsti (air.)

right (dead) astern (sail.)

taisni atpakaļ (atpakaļvirzienā) (bur.)

right ahead (sail.)

taisni priekšā (bur.)

right back player (h/b)

labais ārējais spēlētājs (h/b)

Right dress! (gymn.)

Pa labi - līdzināties! (vingr.)

right forward (f/b)

labais uzbrucējs (f/b)

right guard (back) (f/b)

labais aizsargs (f/b)

right half-back, right half (f/b)

labais pussargs (f/b)

right handed player (sp.g.)

labrocis (spēlētājs) (sp.sp.)

right hook (box.)

labais sānu sitiens (labais āķis) (bokss)

right inside (h/b)

labais centra uzbrucējs (h/b)

right leg half circle backward (art.gymn.)

labās kājas pārmetiens atpakaļ (sp.sp.)

right leg stride stand (gymn.)

soļa stāja ar labo kāju (vingr.)

right of the choice of the playground (sp.g.)

laukuma izvēles tiesības (sp.sp.)
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right of the way (sail.)

ceļa tiesības (bur.)

right of way (sp.skat.)

celiņu maiņas priekšroka (tiesības) (ātrsl.)

right on guard (judo)

labā (pamat-)stāja (džudo)

right outside (h/b)

labais malējais (uzbrucējs) (h/b)

right side leaning support (art.gymn.)

balsts guļus sānis uz labās rokas (sp.vingr.)

Right turn! , Right face! (gymn.)

Uz la-bo! (vingr.)

right uppercut (box.)

sitiens ar labo roku no apakšas (bokss)

right wing (gymn.)

labais flangs (spārns) (vingr.)

right wing (sp.g.)

labā mala (flangs) (sp.sp.)

right wing player

labās malas spēlētājs

Right-about face! (gymn.)

Pa labi apkārt - griezties! (vingr.)

rightabout turn

pagrieziens apkārt

right-angled position (art.gymn.)

priekšture (priekštures poza) (sp.vingr.)

right-footed (f/b)

labkājis (sitējs ar labo kāju) (f/b)

right-hand blow (box.)

sitiens ar labo (roku) (bokss)

right-hand guard (box.)

labā stāja (bokss)

right-handed player (sp.g.)

labrocis (labās puses) spēlētājs (sp.sp.)

right-hander; righty; right-handed

labrocis

rightward(s)

pa labi

rikishi (sumo)

cīkstonis (spēkavīrs) (sumo)

rim (athl.)

diska metāla apmale (v/a)

rim (cycl.)

stīpa (riteņa) (riteņbr.)

rim out (b/b)

bumbas atlēciens no groza stīpas (b/b)

rim out (golf)
rim; ring (b/b)

bumbiņas kustība pa bedrītes loku (bez iekrišanas bedrītē)
(golfs)
groza stīpa (b/b)

rimesse (fenc.)

atkārtots uzbrukums (pauk.)

ring

aplis

ring (athl.)

zvans (v/a)

ring (box.)

rings (bokss)

ring jump (r.gymn.)

apļa lēciens (m/v)

ring jump with one leg (r.gymn.)

apļa lēciens ar vienu kāju (m/v)

ring method

apļa treniņa metode

ring position (r.gymn.)

apļa līdzsvars (m/v)

ring referee (box.)

ringa tiesnesis (bokss)

ring road; ringway

apvedceļš

ring sight (shoot.)

apļa tēmēklis(šauš.)

ring tennis (sp.g.)

ringteniss (spēle ar gumijas apļa mešanu) (sp.sp.)

ring; rim (b/b)

groza stīpa (b/b)

ring-cord (art.gymn.)

apļu trose (sp.vingr.)

ring-fence (equest.)

noţogojums (visapkārt laukumam) (zirgu sp.)

397

ring-hockey; ringette (sp.g.)

ringhokejs (hokejs ar gumijas apli) (sp.sp.)

ringing ten-burner (bowl.)

desmit ķegļu apgāšana metienā (boul.)

ring-man

bukmeikers

ringo (sp.g.)

ringbols (gumijas riņķa mešanas spēle Polijā) (sp.sp.)

rings (art.gymn.)

apļi (daudzcīņas veids, rīks) (sp.vingr.)

rings tennis (sp.g.)

ringteniss (gredzenteniss) (sp.sp.)

ringside physician (box.)

ringa ārsts (bokss)

rink (curl.)

spēles laukums (kērl.)

rink (skateb.)

skeitparks (skeitb.)

rink bandy (sp.g.)

minibendijs; minihokejs ar bumbiņu (sp.sp.)

rink hockey (sp.g.)

hokejs uz skrituļslidām (rinkhokejs) (sp.sp.)

rinsing water (sail.)

ūdens jahtas mazgāšanai (bur.)

rip (div.)

ideāls (bez šļakatām) iegājiens ūdenī (daiļl.)

rip (sail.)

ņirbu vilnīši (jūrā) (bur.)

riposte (fenc.)

atbildes dūriens (sitiens) (pauk.)

ripped

cilvēks ar reljefainu muskulatūru

ripples; rippled sea (sail.)

ņirbu vilnīši (ņirbojoša jūra) (bur.)

riser (arch.)

rokturis (turēšanas vieta) (l.šauš.)

rising (art.gymn.)

uzvēziens (uzspiešanās) no kāriena balstā (sp.vingr.)

rising trot (equest.)

rikši (viegli rikši) (zirgu sp.)

risk assessment

riska novērtēšana

risky element (gymn.)

riska elements (vingr.)

Rittberger (f.skat.)

ritbergers (lēciens) (daiļsl.)

ritual games

ceremoniju spēles (tautas rotaļas)

rival; opponent

sāncensis; pretinieks

river left (right); stage left (right) (canoe)

airēšanas virziena kreisais (labais) krasts (kanoe)

rivet (sail.)

kniede; kniedējums (bur.)

R-link (risk-link) (art.gymn.)

riska elementu savienojums (sp.vingr.)

R-move (risk-move) (art.gymn.)

riskanta kustība (sp.vingr.)

roach (sail.)

liekums buras pakaļējā malā (bur.)

road bed (cycl.)

ceļa klātne (riteņbr.)

road bike; road cycle (cycl.)

šosejas (sacīkšu) velosipēds (riteņbr.)

road book (autosp.)

rallija rokasgrāmata (autosp.)

road events (athl.)

sacensības ārpus stadiona (v/a)

road race

sacensības šosejā (auto, moto, velo)

road racing (autosp.)

smilšu trasē (aplī) autosacīkstes (autosp.)

road racing (bikesp.)

šosejas motobraukšana (motosp.)

road rash (cycl.)

nobrāzumi (pēc kritiena) (riteņbr.)

road rider (cycl.)

šosejas (sacensību) riteņbraucējs (riteņbr.)

road shoe (athl.)

skriešanas apavi (pa cietu virsmu, ceļu) (v/a)

road side (cycl.)

ceļmala (riteņbr.)
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road walking (athl.)

sporta soļošana ārpus stadiona (v/a)

roadstead; roadsted; anchorage (sail.)

reids (bur.)

roadster (autosp.)

rodsters (vaļējs divvietīgs automobilis) (autosp.)

roadster (cycl.)

ceļojuma divritenis (riteņbr.)

roadster (sail.)

kuģis (noenkurots) reidā (bur.)

robust (robustious); vigorous

spēcīgs; veselīgs; stiprs

rock (acrobatic)

pārvēliens (velties)

rock (curl.)

akmens (kērl.)

rock (to)

šūpoties

rock climbing

klinšu kāpšana (sporta veids)

rock climbing events

klinšu kāpšanas veidi

rock piton (alp.)

klintsāķis (alp.)

rock the boat

sašūpot laivu

rock up (roll up) (gymn.)

guļus uz vēdera atliecoties pārvēlieni uz priekšu un atpakaļ
(šūpošanās) (vingr.)

rocker motion (b/b)

iešūpojoša kustība (b/b)

rocker step (b/b)

māņkustība (fints) ar soli (b/b)

rockered blades (icehok.)

slidas ar asmeņa noapaļotiem galiem (hok.)

rocket split (synchr.swim.)

šūpojošais špagats (vertikālā stāvoklī) (sinhr.peld.)

rod; fishing-rod

makšķere

rodeo

rodeo (kovboju sacensības)

rodeo contest in steer wrestling

rodeo (cīņa) ar vērsēnu (vērsi)

rogaining (orient.)

orientēšanās īpaši garā distancē; sarunv. rogainings (orient.)

role-playing

bērnu lomu spēles

roll (acr.)

kūlenis; pārvēliens (akr.)

roll (cure) crumple up

savilkties čokurā (kamoliņā)

roll (forward, backward)

kritiens ar pārvēlienu (uz priekšu, atpakaļ)

roll (gymn.)

saraksts, reģistrs (vingrotāju) (vingr.)

roll (spin) dribble (b/b)

dribls apgrieţoties (b/b)

roll (to) (b/b)

griezties (b/b)

roll (to) the ball

ripināt bumbu

roll (to) up (sail.)

saritināt (buru) (bur.)

roll back (equest.)

pagrieziens apkārt tuvu šķēršļiem (zirgu sp.)

roll backward in prone position to front
leaning support (acr.)

pārvēliens atpakaļ atliecoties, pārejot balstā guļus uz gurniem
(akr.)

roll backward through momentary
handstand to stand, followed by forward
tuck salto (acr.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām un, kurbets stājā ar
sekojošu salto uz priekšu savelkoties (akr.)

roll backward through momentary
handstand and thrust left or right leg
between arms to split (acr.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām un, izverot labo (kreiso)
kāju uz priekšu, sēde špagatā (akr.)
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roll backward through momentary
handstand (acr.)
roll backward through momentary
handstand and squat through to L-support
(acr.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām (akr.)

roll backward through momentary
handstand and stoop through to pointed
support (acr.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām un saliecoties, izverot
kājas uz priekšu, balsts augstā priekšturē (akr.)

roll backward through momentary
handstand and stoop through to roll
backward to momentary handstand (acr.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām un saliecoties, izverot
kājas uz priekšu, pārvēliens atpakaļ stājā uz rokām (akr.)

roll backward through momentary
handstand to stand and handspring
backward (flic-flac) to stand (acr.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām un kurbets stājā ar
sekojošu pārmetienu atpakaļ (akr.)

roll backward to momentary handstand and
half turn push-off to still handstand (acr.)

kūlenis atpakaļ stājā uz rokām un, atgrūţoties ar abām rokām
(ar lēcienu), pagrieziens par 180° stājā uz rokām (akr.)

roll backward to still handstand (acr.)

kūlenis atpakaļ, pārejot stājā uz rokām (akr.)

roll bar; roll cage (autosp.)

drošības rāmis (autosp.)

roll dive (v/b)

pārvēliens kritienā (v/b)

roll dribble (sp.g.)

dribls ar ripināšanu (iegriešanu) (sp.sp.)

roll of honour

goda biedru reģistrs (saraksts)

roll on (off) (autosp.)

iebraukšana taisnē (vai izbraukšana no taisnes) (autosp.)

roll on the mat (wrest.)

apgrieziens (pārvelšana) parterī (cīņa)

roll pass (sp.g.)

piespēle ripinot (sp.sp.)

roll screen (b/b)

aizsegs ar pagriezienu (b/b)

rollcall; roll-call; roller

klātesošo pārbaude (izsaucot uzvārdus)

roller

skritulis (skrituļdēļa, skrituļslidas)

roller hockey (sp.g.)

skrituļhokejs (rollerhokejs) (sp.sp.)

roller skate

skrituļslidas (rollerslidas)

roller skater

skrituļotājs; skrituļslidotājs

roller skating

skrituļošana (braukšana ar rollerslidām)

roller skating-rink (rollerdrome)

skrituļošanas laukums; skeitparks

roller skis

skrituļslēpes (rollerslēpes)

roller soccer; in-line football (sp.g.)

futbols ar skrituļslidām (skrituļfutbols) (sp.sp.)

roller speed skating

ātrslidošana ar skrituļslidām (rollerātrslidošana)

roller sport

skrituļsports; sporta veidi ar skrituļslidām (skrituļslēpēm)

roller track

skrituļošanas celiņš

rollerblading; in line skating

ātrslidošana ar skrituļslidām (skrituļi vienā līnijā)

roller-skaters race

sacensības uz skrituļslidām

rolling (gymn.)

kūleņa, pārvēliena izpilde (kūleņošana, velšanās) (vingr.)

kūlenis atpakaļ caur stāju uz rokām un izverot saliektas kājas
uz priekšu, balsts priekšturē (akr.)
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rolling (r.gymn.)

ripināšana; ripināt (m/v)

rolling (sail.)

zvalstīšanās (sāniska); zvalstīties (bur.)

rolling (wrest.)

uzvēliens (cīņa)

rolling ball (game)

ripojoša bumba (spēle)

rolling forward (wrest.)

apgriešana pārveļot (cīņa)

rolling over the shoulders (wrest.)

pārvelšana pār pleciem (cīņa)

rolling sideways (wrest.)

apgriešana ar uzvēlienu (cīņa)

rolling start (cycl.)

lidojošais starts; starts gaitā (riteņbr.)

rolling-log (gymn.)

pārvēliens sānis atliecoties (vingr.)

rolling-pass on the beam (art.gymn.)

uz baļķa kūlenis uz priekšu bez roku atbalsta (sp.vingr.)

rollka (ski.)

slēpošana pa zālāja nogāzi (slēp.)

roll-over (wrest.)

pārvelšana (cīņa)

roll-step (gymn.)

pārvēliena solis (vingr.)

romp, knock about

draiskoties, dauzīties (palaidņoties)

roof (bobsl.)

trases sienas jumts (pārkare) (bobsl.)

roof of the net (f/b)

vārtu tīkla augšējā daļa (f/b)

roofed stadium

slēgtais (ar jumtu) stadions

rook (chess)

tornis (šaha figūra) (šahs)

rookie (sp.g., Am.)

debitants (iesācējs) (sp.sp.)

rooster (conv.)

kauslis (sarunv.)

root (to) (Am.)

uzmundrināt (sportistu sacīkšu laikā)

rooter (fan)

līdzjutējs; atbalstītājs

rope

virve (tauva)

rope (alp.)

sasaites virve (alp.)

rope (gymn.)

aukla (lecamaukla) (vingr.)

rope (sail.)

rēps; virve; tauva; trose (bur.)

rope (to)

tīši zaudēt (sacensībās)

rope (to) (alp.)

sasieties vienam ar otru (sasaitēt) (alp.)

rope climbing (rope-climb) (gymn.)

rāpšanās pa virvi (vingr.)

rope jumping

lēcieni (palēcieni) ar auklu

rope ladder

virvju kāpnes

rope routine (r.gymn.)

vingrojums (kompozīcija) ar auklu (m/v)

rope skipping

palēcieni pār auklu, kuru apļo

rope skipping with hands crossed (gymn.)
rope swing

palēcieni pār auklu, apļojot to ar krustotām rokām (cilpa ar
auklu) (vingr.)
šūpošanās virvē

rope swinging (r.gymn.)

vēzieni ar auklu (m/v)

rope walking

soļošana pa horizontālu virvi

ropemanship (alp.)

alpīnistu (klinšu kāpēju) prasme izmantot virves (alp.)

roper

sportists, kurš tīši zaudē sacensībās

401

ropeway

gaisa trošu (virvju) ceļš

ropework (tour.)

mezglu siešana (tūr.)

roster

kandidātu saraksts (komandas)

rotary motion (movement)

rotācijas (apļveida) kustība

rotate

rotēt; griezties

rotated grasp (grip) (art.gymn.)

izgrieztais tvēriens (sp.vingr.)

rotated grasp (grip) grand circle (art.gymn.)

lielie apvēzieni izgrieztā tvērienā (stienis) (sp.vingr.)

rotation

rotācija, rotēšana

rotation (athl.)

pagrieziens mešanas veidos (v/a)

rotation (v/b)

spēlētāja vietas maiņa (izvietojumā) (v/b)

rotation fault (v/b)

kļūda izvietojumā (pārejā) (v/b)

rotation of events (art.gymn.)

daudzcīņas rīku maiņa (sacensībās, treniņos) (sp.vingr.)

rotation of the hoop (r.gymn.)

apļa griešana (m/v)

rotation order (v/b)

spēlētāju vietu maiņas secība (v/b)

rotation shot (f/b)

sitiens pagrieţoties (f/b)

rotation style (shotput) (athl.)

lodes grūšanas stils ar griešanos (rotāciju) (v/a)

rotation system (of the training)

apļa treniņš

rotational fault (v/b)

spēlētāju novietojuma kļūda, mainoties vietām (v/b)

rotational speed

griešanās, rotācijas ātrums

rough (dirty) play (sp.g.)

rupja (netīra) spēle (sp.sp.)

rough (equest.)

pakava radze (zirgu sp.)

rough (sp.g.)

nelīdzens (laukums) (sp.sp.)

rough sea (sail.)

vētraina jūra (bur.)

rough water

nelīdzens (viļņojošs) ūdens

roughing (ice-hock.)

sods par rupjību (hok.)

roughness

rupjība

rough-rider (equest.)

jāšanas instruktors (zirgu sp.)

roughshod (equest.)

apkalts (ar radzēm) zirgs (zirgu sp.)

rouler (bowl.)

bumbas ripināšana (boul.)

roulette (athl.)

mērlente (v/a)

rouleur (cycl.)

līdzeno posmu speciālists (riteņbr.)

round (athl.)

aplis (distances) (v/a)

round (box.)

raunds (bokss)

round (competition) (sp.g.)

aplis; riņķis; kārta; posms (sp.sp.)

round (div.)

sērija (raunds) (daiļl.)

round (to) a buoy; round (to) a mark (sail.)

apņemt zīmi; apbraukt boju (bur.)

round dances

riņķadancis (rotaļdeja apļa izvietojumā)

round movement (gymn.)

apļveida kustība (vingr.)

round robin (system) tournament

apļa sistēmas turnīrs

round trip (tour.)

brauciens (pa apli) (tūr.)
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round two (ten.)

otrā kārta (ten.)

rounded back (gymn.)

apaļa (noapaļota) mugura (vingr.)

rounded squat

pietupiens ar noapaļotu muguru

rounders (sp.g.)

rounders (beisbolam līdzīga spēle) (sp.sp.)

roundhouse serve; windmill - hook (v/b)

sāniskā (āķa) serve (v/b)

roundhouse spike (v/b)

āķa gremde (v/b)

round-off back tuck (acr.)

rondats un salto (atpakaļ) savelkoties (akr.)

round-off with back somersault piked (acr.)

rondats un salto atpakaļ saliecoties (akr.)

round-off, piked back vault (art.gymn.)

rondats un salto atpakaļ saliecoties; sarunv. Cukahara atbalsta
lēciens saliecoties (sp.vingr.)
rondats; pārmetiens (sānis) ar pagriezienu par 180° (akr.)

roundoff; round-off (acr.)

round-off-back handspring, round-off, flick- rondats un pārmetiens atpakaļ (akr.)
flack (acr.)
maršruts (zirgu sp.)
route; itinerary (equest.)
routine (gymn.)

vingrojumu komplekss (vingr.)

ROV abbrev. from risk, originality,
virtuosity (gymn.)

ROV; saīs. no risks, oriģinalitāte, virtuozitāte (vingr.)

rover

klejotājs; rovers (vecākās grupas skauts)

rover hoop (crocq.)

pēdējie vārtiņi (sarkani) (krok.)

roving

klaiņošana, klejošana, ceļošana

roving defender, sweeper (f/b)

brīvais (libero) aizsargs (f/b)

row (gymn.)

rinda (ierinda) (vingr.)

row (to) to port side (row.)

airēt ar kreisās puses airi (air.)

row (to) to stroke side (row.)

airēt ar labās puses airi (air.)

row (to); paddle (to); scull (to) (row.)

airēt (airēties, irties) (air.)

row down (row.)

apdzīt, apsteigt citu laivu (air.)

rowboat; rowing-bout

airu (pārairu; nepārairu) laiva

rowel (equest.)

piešu ritentiņš (zirgu sp.)

rowel (to) (equest.)

spiest piešus zirga sānos (zirgu sp.)

rower; oarsman; puller; sculler

airētājs

rowing (sport)

airēšana (sporta veids)

rowing base, station

airēšanas bāze

rowing boat (rowboat)

airu laiva (maza)

rowing canal

airēšanas kanāls

rowing course

airēšanas trase

rowing in popular boats

tautas airēšana

rowing in pulling boats

jūras jollu airēšana

rowing slalom

airēšanas slaloms

rowing slalom course

airēšanas slaloma trase

rowing tank

airēšana baseins (slēgts)

rowing tank; rowing machine (row.)

airēšanas treniņbaseins; airēšanas trenaţieris (air.)
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rowlock (row.)

dullis (laivas) (air.)

R-part (gymn.)

vingrojuma daļa ar riska elementiem

RSG, abbrev. from rhythmic sports
gymnastics
rubber ball (r.gymn.)

mākslas vingrošana

rubber boat

gumijas (piepūšamā) laiva

rubber cable

gumijas espanders

rubber raft (Am.)

piepūšamā laiva, glābšanas plosts (piepūšams)

rubber sheet (t.ten.)

raketes gumijas pārklājums (g.ten.)

rubber tube

gumijas amortizators (caurule)

rubber-band skis (ski.)

skrituļslēpes (rollerslēpes) (slēp.)

rubbing, friction

berze

rucksack

mugursoma (pārgājiena)

rudder

virzienstūre

rudder (row.)

airētājs (air.)

rudder blade

stūres lāpstiņa

rudder cable (row.)

stūres trose (air.)

rudder footrest; stretcher (row.)

stūres pēdu atbalsts (air.)

rudder stock (sail.)

stūres ass (bur.)

rudder, steering-wheel (sail.)

stūres rats (bur.)

rudderhelm; tiller (sail.)

stūres pinne (rokturis) (bur.)

rudderless

bez stūres, bez vadības

Rudolph (rudi) (tramp.)
rudy (freest.)

salto uz priekšu ar pagriezienu par 540°; sarunv. Rudolfa
salto (bat.)
salto ar 1 ½ pirueti (frīst.)

rug (equest.)

zirga sega; apsegs (zirgu sp.)

rugby (sp.g.)

regbijs (sp.sp.)

rugby field

regbija laukums

rugby league

regbija līga (13 spēlētāji)

rugby union

regbija savienība (15 spēlētāji)

rugger (rugb.)

regbists (spēlētājs) (regb.)

rule (to) overtime (sp.g.)

piešķirt papildlaiku; kompensācijas laiks (sp.sp.)

rule book

sacensību noteikumu rokasgrāmata

rule governing fouls (sp.g.)

pārkāpumu noteikšanas kārtība (sp.sp.)

rule governing progressing with the ball
(sp.g.)

darbību ar bumbu noteikumi (sp.sp.)

rules and regulations (of competitions)

sacensību noteikumi un nolikumi

ruling

lēmums (tiesneša)

rumble strip (autosp.)

drošības josla (ceļa malā) (autosp.)

rump; crupper (equest.)

krusti (zirga) (zirgu sp.)

run

skrējiens (pārskrējiens)

gumijas bumba (m/v)
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run (alp.ski.)

nobrauciena trase (k.slēp.)

run (Am.)

kaitināt (kādu)

run (bobsl.)

nobrauciena rene; nobrauciena trase (bobsl.)

run (to)

skriet (uz)

run (to) aground; strand (to) (sail.)

uzskriet uz sēkļa; uzsēsties uz sēkļa (bur.)

run (to) anticlockwise

skriet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam

run (to) backward (gymn.)

skrējiens atmuguriski (vingr.)

run (to) clear (f/b)

atbrīvoties (f/b)

run (to) in the inside lane (athl.)

skriet pa iekšējo celiņu (v/a)

run (to) out the time (sp.g.)

novilcināt laiku (sp.sp.)

run (to) round a hurdle

apskriet šķērsli

run (to) through (art.gymn.)

aizskriet garām (atspēriena tiltiņam) (sp.vingr.)

run (to) up

ieskrieties

run a race

sacensties skriešanā

run against

uzskriet virsu, atsisties pret

run away, run off

aizskriet projām, aizmukt

run behind, get behind

atpalikt

run by pairs

skrējiens pa pāriem

run down (baseb.)

piespiest spēlētāju izstāties no spēles (beisb.)

run high on the toes (gymn.)

skrējiens uz pirkstgaliem (vingr.)

run in place

skrējiens uz vietas

run in the clock (to) (sp.g.)

spēles pulksteņa (laika) ieslēgšana (sp.sp.)

run on mount on the end of the beam to
front scale (art.gymn.)

ar ieskrējienu uzlēciens baļķa galā līdzsvarā uz vienas kājas
(sp.vingr.)

run out (athl.)

pabeigt skrējienu (v/a)

run round

apskriet apkārt

run sideways

skrējiens sāniski

run sports

„renes” sports (sarunv.)

run step (stride)

skrējiena solis

run through (training)

pārbaudes (kontroles) treniņš daudzcīņā

run to the goal (f/b)

izgājiens uz vārtiem (f/b)

run up (run-off) (athl.)

ieskrējiens (v/a)

run with high knee action (athl.)

skrējiens, augstu ceļot ceļus (v/a)

run, running, race

skriešana

run; runner (bobsl.)

sliece (bobsl.)

runabout (to)

skraidelēt (spēlēties)

runaway victory

viegli gūta (pārliecinoša) uzvara

runback (ten.)

laukuma gala zona (ten.)

run-back, run-out

zona aiz finiša līnijas

rung

šķērskoks, pakāpiens (kāpņu, vingrošanas sienas)

run-in (athl.)

finiša taisne (v/a)
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run-in (order) (athl.)

finiša sasniegšanas secība (v/a)

runner

skrējējs

runner (bench) (gymn.)

vingrošanas sola šaurā virsma (vingr.)

runner (row.)

ritošais soliņš (air.)

runner carrier (bobsl.)

slieces turētājs (bobsl.)

runner gauge (bobsl.)

slieces šablons (instruments) (bobsl.)

runner guard (luge)

slieču apvalks (kam.)

runner temperature (luge)

slieču temperatūra (maksimāli pieļaujamā) (kam.)

runners (bobsl., luge)

slieces (bobsl., kam.)

runners-up (sp.g.)

otrās vietas ieguvēja komanda (sp.sp.)

runner-up

otrās vietas ieguvējs; vicečempions

running

skrējiens, skriešana

running backstay (sail.)

gaija (atsaite) (bur.)

running belay (alp.)

drošināšanas āķis (alp.)

running boar (shoot.)

"skrejošā meţacūka" (šauš.)

running clear (sp.g.)

atbrīvošanās no sedzēja (sp.sp.)

running dive (div.)

lēciens ar ieskrējienu (daiļl.)

running event (athl.)

skriešanas disciplīna (veids) (v/a)

running exercises

skriešanas vingrinājumi

running fake (athl.)

fints (māņkustība) skrējiena laikā (v/a)

running forwards and backwards (h/b)

skrējiens uz priekšu un atmuguriski (h/b)

running game

spēles ar skriešanu

running jump (gymn.)

soļa lēciens (vingr.)

running jump (v/b)

lēciens ar ieskrējiena (v/b)

running jump sideways (gymn.)

soļa lēciens sānis (vingr.)

running jumper (b/b)

metiens lēcienā pēc skrējiena (b/b)

running on the spot (in the place)

skriešana uz vietas

running on tip-toes

skriešana uz pirkstgaliem

running piked somersault forward (acr.)

ar ieskrējienu salto uz priekšu saliecoties (akr.)

running rigging (sail.)

tekošā takelāţa (bur.)

running score

rezultāta izmaiņas

running screen (sp.g.)

skrejošais (kustīgais) aizsegs (sp.sp.)

running shot (h/b)

metiens skrējienā (h/b)

running start

lidojošais starts, starts gaitā (ieskrējiens)

running step

skrējiena solis

running target (shoot.)

kustīgais (skrejošais) mērķis (šauš.)

running track (athl.)

skrejceliņš; skrejceļš (v/a)

running trails (sail.)

mēģinājuma brauciens (bur.)

running training

skriešanas treniņš

running tucked somersault forward (acr.)

ar ieskrējienu salto uz priekšu savelkoties (akr.)

running vault (art.gymn.)

ar ieskrējienu lēciens (atbalsta) (sp.vingr.)
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running with the skipping-rope (gymn.)

skriešana, apļojot auklu (vingr.)

runoff (in case of tie)

finiša spurts (paātrināts skrējiens uz finišu)

run-off (sp.g.)

papildu spēle (sp.sp.)

run-off (swim.)

pārtece (peld.)

run-out (athl.)

inerces kustība (v/a)

runstay; after-stay (sail.)

ahterštaga (bur.)

run-time (athl.)

skrējiena (skriešanas) laiks (v/a)

run-up

ieskrējiens

run-up area (athl.)

ieskriešanās sektors (v/a)

run-up place (athl.)

ieskrējiena vieta (v/a)

run-up track for vaulting (art.gymn.)

atbalsta lēciena ieskrējiena celiņš (sp.vingr.)

run-up-speed

ieskrējiena ātrums

run-walk (athl.)

skrējiens pārmaiņus ar soļošanu (v/a)

runway

ieskrējiena celiņš

ruse (sp.g.)

viltīga (māņu) kustība (sp.sp.)

rush (to) (box.)

uzbrukt (bokss)

rush hour

maksimumstunda; sastrēgumstunda

rush microcycle

triecienmikrocikls

rushing; rush (sp.g.)

straujšs uzbrukums (sp.sp.)

Russian billiards

krievu biljards

Russian circle (moore, wende) (art.gymn.)

aplis ar abām kājām ar pagriezienu par 360°; sarunv. krievu
aplis (sp.vingr.)

Russian giant (swing) (art.gymn.)

lielais apvēziens uz priekšu kārienā atmuguriski (stienis)
(sp.vingr.)
tempa palēciens (valsete) ar apļveida roku kustību (sp.vingr.)

Russian hurdle (art.gymn.)
Russian kip (art.gymn.)

priekšvēzienā vienlaicīga roku pārtveršana apakštvērienā un
atslēga, pārejot balstā (stienis) (sp.vingr.)

rust (sail.)

rūsa (bur.)

rustless (sail.)

nerūsējošs (bur.)

rut

sliede (gramba, risa)

ruts of wheels

riteņu grambas (sliedes)

rutted (rutty) roude

izbraukts, grambains ceļš

ryokata-tori (aikido)

augšdelmu satvēriens ar abām rokām (aikido)

ryote-tori (aikido)

plaukstu satvēriens ar abām rokām (aikido)

ryu (mart.arts)

cīņu treniņmetode (austr.c.)

S
sabre fencer

zobenists (paukotājs ar zobenu)

sabre fencing

paukošana ar zobenu
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sabre; saber (fenc.)

zobens (pauk.)

sack (to)

uzvarēt sacensībās

sack race (game)

skrējiens maisos (rotaļa; sacensība)

sacrifice (to), offer (to) (chess)

upurēt (figūru) (šahs)

sacrifice throws (sutemi-waza) (judo)

metieni kritienā (sutemi-vaza) (džudo)

saddle (art.gymn.)

segli; vingrošanas zirga daļa starp rokturiem (sp.vingr.)

saddle (cycl.)

sēdeklis (riteņbr.)

saddle (skel.)

sportista (guļ-) vieta kamanās (skel.)

saddle bow (equest.)

seglu loks (zirgu sp.)

saddle fast (equest.)

tāds, kas stingri turas seglos (zirgu sp.)

saddle horse; ridinghorse; saddler (Am.)
(equest.)
saddle pad; saddle cloth (equest.)

jājamzirgs (zirgu sp.)

saddle stem (cycl.)

sēdekļa stienis (caurule) (riteņbr.)

saddle up (equest.)

apseglot (zirgu sp.)

saddleback carry (gymn.)

partnera nešana uz muguras sēdē (vingr.)

saddlebag (equest.)

seglu soma (zirgu sp.)

saddle-pillar; saddle-pin (cycl.)

sēdekļa balststienis (riteņbr.)

saddler (equest.)

seglinieks (zirgu sp.)

saddlery (equest.)

seglinieka darbnīca; zirglietas (zirgu sp.)

sadletree (cycl.)

sēdekļa karkass (riteņbr.)

safe

drošībā (drošā vietā)

safe and sound (sail.)

sveiks un vesels (bur.)

safe jump (art.gymn.)

ieskaitīts lēciens; sekmīgs lēciens (sp.vingr.)

safe leeward position (sail.)

drošā zemvēja pozīcija (drošā lē pozīcija) (bur.)

safeguard (to) (art.gymn.)

nodrošināt (stāvēt vingrotājam aizsardzībā) (sp.vingr.)

safeguarding (art.gymn.)

aizsardzības sniegšana (vingrojuma izpildes laikā) (sp.vingr.)

safety

drošība

safety ball (row.)

drošības balons (air.)

safety belt (gymn.)

drošības josta; lonţa (vingr.)

safety bindings (alpski.)

drošības stiprinājums (zābaku) (k.slēp.)

safety car (autosp.)

drošības mašīna (autosp.)

safety catch; safety lock (shoot.)

aizslēgs (šauš.)

safety cell (F-1)

droša kabīne (pilota sēdvieta) (F-1)

safety harness (sail.)

drošības josta (bur.)

safety key (athl.)

slīdošā celiņa drošības ierīce (v/a)

safety ladder; boarding ladder (sail.)

traps; uzeja (bur.)

safety means

drošības līdzekļi

safety measures; safety precaution

drošības pasākumi

safety netting (alpski.)

trases drošības tīkls (plastikāta) (k.slēp.)

seglu (zemseglu) paklājs; sviedrene (zirgu sp.)
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safety regulations (sail.)

drošības noteikumi (bur.)

safety shot (snooker) (bilj.)

aizsargsitiens (grūtas situācijas radīšana pretiniekam) (bilj.)

safety side (tramp.)

batuta tīkla sānu (papildu) aizsargs (bat.)

safety zone (shoot.)

drošības zona (šauš.)

safety zone violation (racq.b.)

noteikumu pārkāpums drošības zonā (raketb.)

sag of the bar (athl.)

latiņas ieliekšanās (v/a)

sagari (sumo)

jostā iekārti rotājumi (pušķi) (sumo)

sagged back (gymn.)

apaļa (sakumpusi) mugura (vingr.)

sagging net (v/b)

nenospriegots (ieliecies) tīkls (v/b)

saigneur (cycl.)

masieris; sportistu aprūpētājs (ārsts) (riteņbr.)

sail (long jump) (athl.)

roku lokveida kustība (atpakaļ-augšā-priekšā) tāllēkšanā (v/a)

sail (sail.)

bura (bur.)

sail (to) clear (sail.)

atbrīvoties no konkurentiem (burājot) (bur.)

sail (to) close to the wind (sail.)

burāt cieši pie vēja (gandrīz pret vēju) (bur.)

sail (to) high (sail.)

burāt augstu; burāt cieši pie vēja (bur.)

sail (to) on broad reach (sail.)

burāt ar bakštagvēju (braukt ieslīpā aizmugurvējā ) (bur.)

sail (to) throught the lee (sail.)

apdzīt gar aizvēja pusi (apdzīt gar lēpusi) (bur.)

sail (to) upright (sail.)

braukt bez sānsveres (bur.)

sail area (sail.)

buru laukums (bur.)

sail boat; sailing boat

buru jahta (laiva)

Sail ho! (sail.)

Kuģis redzams! (bur.)

sail number (sail.)

buru (reģistrācijas) numurs (bur.)

sailbag (sail.)

buru maiss (bur.)

sailboard (windsurf.)

vējdēlis; burāšanas (vindsērfinga) dēlis (vindsērf.)

sailboarding; windsurfing

vindsērfings

sailcloth (sail.)

buru audekls; audums buru izgatavošanai (bur.)

sailing

burāšana

sailing boat, sailboat

jahta; buru laiva

sailing instructions (sail.)

sacīkšu instrukcija (bur.)

sailing kayak (row.)

buru smailīte (air.)

sailing master (sail.)

burinieka kapteinis; stūrmanis (bur.)

sailing vessel (sail.)

buru kuģis (bezmotora) (bur.)

sailing; yachting

burāšana; burāšanas sports

sail-loft (sail.)

buru (izgatavošanas) darbnīca (bur.)

sailmaker (sail.)

buru meistars; buru labotājs (bur.)

sailor; yachtsman (sail.)

burātājs (bur.)

sailplane

planieris

salary cap (sp.g.)

ikgadējais naudas limits komandai (sp.sp.)

Salchow (f.skat.)

Salhova lēciens (salhovs) (daiļsl.)

salle (fenc.)

paukošanas zāle, klubs (pauk.)
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salopettes (ski.)

slēpošanas bikses (ar plecu lencēm) (slēp.)

salto backward (acr.)

salto atpakaļ (akr.)

salto backward to handstand (art.gymn.)

salto atpakaļ stājā uz rokām (līdztekas) (sp.vingr.)

salto backward to outer cross stand
(art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ (stājā ar sāniem pret līdztekām) (sp.vingr.)

salto backward to swing forward in support
(art.gymn.)
salto backward with bending and stretching
of the body (acr.)
salto backward with full turn to outer cross
stand (art.gymn.)

salto atpakaļ balstā un priekšvēziens (līdztekas) (sp.vingr.)

salto backward with half turn to outer cross
stand (art.gymn.)
salto forward (acr.)

nolēciens ar salto atpakaļ ar pagriezienu par 180° (līdztekas) (sp.vingr.)

salto forward stretched (acr.)

salto uz priekšu atliecoties (ar taisnu ķermeni) (akr.)

salto forward to outer cross stand
(art.gymn.)
salto forward to rearward swing in support
(art.gymn.)

nolēciens ar salto uz priekšu (līdztekas) (sp.vingr.)

salto forward with full turn to outer cross
stand (art.gymn.)
salto forward with half turn to outer cross
stand (art.gymn.)
salto with delayed rotation (acr.)

nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 360° (līdztekas) (sp.vingr.)

salto with full turn (acr.)

salto ar pagriezienu par 360° (ar pirueti) (akr.)

salto with half turn (acr.)

salto ar pagriezienu par 180° (akr.)

salto; somersault

salto; kūlenis

saltution (gymn.)

lēkāšana; palēcieni rotaļdejās (vingr.)

salute

sasveicināšanās

salute (to)

sveikt (sveicināt)

salvager; salvor; saviour

glābējs

samalog; sammelogt (sp.skat.)

punktu noteikšanas sistēma daudzcīņā (laika pielīdzināšana punktiem) (ātr

sambo (sombo) (mart.arts)

sambo (sporta veids) (austr.c.)

sample

testu kopa (paraugs)

sample collection form

dopinga kontroles veidlapa

sanction card

soda kartīte

sanction scale

sankciju skala

sanction; penalty

sodīšana; sankcija

sand bag (gymn.)

smilšu maisiņš (vingr.)

sand board (surf.)

smilšu dēlis (sēfošanai kāpās) (sērf.)

sand iron; sand wedge (golf)

nūja smiltīm (golfs)

sand leveller (athl.)

smilšu līdzinātājs (inventārs) (v/a)

salto atpakaļ saliecoties un iztaisnojoties (akr.)
nolēciens ar salto atpakaļ ar pagriezienu par 360° (līdztekas) (sp.vingr.)

salto uz priekšu (akr.)

salto uz priekšu balstā un atvēziens (līdztekas) (sp.vingr.)

nolēciens ar salto uz priekšu ar pagriezienu par 180° (līdztekas) (sp.vingr.)
aiztures salto (akr.)
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sand track racing; beach racing (bikesp.)

sacensības smilšu trasēs (motosp.)

sand trap; sand bunker (golf)

smilšu bedre (golfs)

sand yachting

burāšana smilšu trasēs

sandbag (autosp.)

smilšu maiss (autosp.)

sandbagger (conv., bowl.)

apzināti spēlēt slikti sezonas sākumā (sarunv., boul.)

sandboarding; sand-surfing

dēļošana smilšu trasēs

sanding (bobsl.)

slieču slīpēšana ar smilšpapīru (bobsl.)

sandpaper (art.gymn.)

smilšpapīrs (sp.vingr.)

sandpit

smilšu kaste (bērnu rotaļām)

sandwich rubber (t.ten.)

raketes kārtainā gumija (g.ten.)

Saturday night ride (wrest.)

noturēšana jāteniski (cīņa)

sault, abbrev. from somersault

salto

sauna, Finnish bath

sauna; somu pirts

saunter

pastaiga (lēna, atbrīvota)

savate

franču bokss (savatē)

save (art.gymn.)

pašaizsardzība (sp.vingr.)

save (sp.g.)

nosargāšana (vārtu); uzbrukuma atsišana (sp.sp.)

save (to) (sp.g.)

atsist bumbu (sp.sp.)

save with one arm (h/b)

atvairīšana ar vienu roku (h/b)

sawing wood (gymn.)

pārmaiņus roku saliekšana un iztaisnošana ar partnera pretestību; sarunv. "
zāģēšana" (vingr.)

SB, abbrev. from season’s best (athl.)

sezonas (gada) labākais sasniegums (v/a)

scabbards (bobsl.)

slieču maksts (transportēšanai) (bobsl.)

scaffolding bridge (ski.)

slēpošanas tilts (slēp.)

scale (art.gymn.)

līdzsvars (poza) (sp.vingr.)

scale of difficulty (art.gymn.)

vingrojumu grūtības pakāpes gradācijas tabula (sp.vingr.)

scale of marks (art.gymn.)

vērtējuma skala (sp.vingr.)

scaling; solo climbing

klinšu kāpšana vienatnē (bez nodrošināšanas)

scamper (to)

skriet; skraidīt (dzīvi, rotaļīgi); bēgt (no kāda)

scaphander (sail.)

korķa veste (josta) (bur.)

scarf or crosschest hold-down (kesa-gatame)
(judo)
schedule of the competition

sāniskā noturēšana (kesa-gatame) (džudo)

scheme of the march (tour.)

pārgājiena plāns (tūr.)

school (to) a horse (equest.)

dresēt zirgu; apmācīt zirgu (zirgu sp.)

school of football

futbola spēles pamati

school of highest sports masterchip

augstākās sporta meistarības skola

school sport

skolas sports

schooling (equest.)

gatavošanās sacensībām (treniņš) (zirgu sp.)

schooling area (equest.)

iesildīšanās zona (zirgu sp.)

scissor (bicycle) kick (f/b)

sitiens šķērītē (f/b)

sacensību grafiks (norises laiki)
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scissor movement (sp.g.)

kombinācija "krustošanās"(sp.sp.)

scissoring (athl.)

tāllēkšana šķērītē (dzirklējot) (v/a)

scissors (art.gymn.)

dzirkle (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

scissors backward(s) with half turn
(art.gymn.)
scissors grip in rope climbing (gymn.)

atmuguriskā dzirkle ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.)

scissors hold (wrest.)

noturēšana ar krustotām kājām (šķērītē) (cīņa)

scissors jump (athl.)

šķērīte (augstlēkšana) (v/a)

scissors jump (gymn.)

lēciens ar kāju maiņu (vingr.)

scissors kick (f/b)

bumbas sitiens šķērītē (f/b)

scissors leap (gymn.)

soļu lēciens ar kāju maiņu (vingr.)

scissors mount to a stand (art.gymn.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu uzlēciens ar kāju maiņu stājā u
kājas (baļķis) (sp.vingr.)

scissors step turn (alpski., ski.)

pagrieziens pārcilājot slēpes (k.slēp., slēp.)

virves satveršana ar krustotām kājām (rāpjoties) (vingr.)

scissors with travel hop sideward (art.gymn.) dzirkle uz priekšu ar pāreju un vienlaicīgu tvēriena maiņu (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
scissors-straddle jump (art.gymn.)

ţākļa lēciens atpakaļ (atb.lēciens) (sp.vingr.)

scoop (row.)

ūdens liekšķere, smeļamkauss (air.)

scoop stretcher

nestuves muguras traumu gadījumā

scoors (sp.g.)

iemesti vārti (vārti skaitās) (sp.sp.)

scooter

skrejrats

scooter; motor scooter

skuters; motorollers

score (sp.g.)

rezultāts; punktu skaits (sp.sp.)

score (to) a basket (b/b)

gūt grozu (b/b)

score (to) a goal (sp.g.)

gūt vārtus (sp.sp.)

score board; score sheet

rezultātu tablo

score card (gymn.)

tiesneša rezultāta (punktu) kartīte (vingr.)

score draw (sp.g.)

neizšķirts rezultāts (sp.sp.)

score keeper; scorer (sp.g.)

spēles protokolists; spēles sekretārs (sp.sp.)

score of the best vault is counted (art.gymn.)

labākā lēciena rezultāts tiek ieskaitīts (sp.vingr.)

score of the extra period (sp.g.)

rezultāts pagarinājumā (sp.sp.)

score of the first half time (sp.g.)

pirmā puslaika rezultāts (sp.sp.)

score of the second half time (sp.g.)

otrā puslaika rezultāts (sp.sp.)

score sheet (sp.g.)

rezultātu tabula; spēles protokols (sp.sp.)

Score! (shoot.)

Parādīt! (šauš.)

scoreboard

rezultātu tablo

scoreboard operating machine (sp.g.)

rezultāta tablo pults (sp.sp.)

scoreboard operator (sp.g.)

spēles tablo operators (sp.sp.)

scored ball (sp.g.)

ieskaitīta bumba (grozs, vārti) (sp.sp.)

scorekeeper (sp.g.)

spēles sekretārs (sp.sp.)
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scoreline; score

rezultāts; punktu skaits

scorer (fenc.)

trāpījumu skaitītājs (pauk.)

scorer (sp.g.)

vārtu (punktu) guvējs; vārtu autors (sp.sp.)

scorer’s table (sp.g.)

sekretāra galds (sp.sp.)

scorers (sp.g.)

vārtu autori (sp.sp.)

scoresheet

sacensību protokols

scoring chance (opportunity) (sp.g.)

metiena iespēja (sp.sp.)

scoring hit (box.)

ieskaitīts (1 punkts) sitiens (bokss)

scoring member

ieskaites dalībnieks (sacensībās)

scoring of the shot holes (shoot.)

trāpījumu (caursitumu) skaitīšana (šauš.)

scoring opportunity (sp.g.)

izdevīga pozīcija (situācija) vārtu gūšanai (sp.sp.)

scoring system

vērtēšanas (punktu) sistēma

Scotch foursome (golf)

skotu golfa partija starp diviem pāriem (golfs)

scout; talent scout

jaunu talantu meklētājs

scrag (to) (rugby)

satvert kaklu (aplikt roku ap kaklu) (regb.)

scramble (icehok.)

vairāku spēlētāju cīņa par ripu (hok.)

scramble (to) (gymn.)

rāpties (loţņāt) (vingr.)

scramble leg (ski.)

stafetes pirmais posms (ar kopīgu startu) (slēp.)

scrambler (motosp.)

šķēršļu motocikls (motosp.)

scrambles (motocross) (motosp.)

motokross; bezceļu motosacīkstes (motosp.)

scrambling (motosp.)

sacīkstes šķēršļotā distancē (motosp.)

scraper (luge)

skrāpis (trases virsmas līdzināšanai) (kam.)

scratch

izslēgt (izsvītrot) no dalībnieku saraksta

scratch line (long jump) (athl.)

atspēriena dēlīša robeţlīnija (tāllēkšana) (v/a)

scratch race (sail.)

sacīkstes bez handikapa (bur.)

screamer (sp.g.)

lielisks (izcils) sitiens (metiens) (sp.sp.)

screen (to) (f/b)

nosegt bumbu (f/b)

screen (v/b)

bloks (v/b)

screen away (sp.g.)

aizsegs uzbrukumā (sp.sp.)

screen pass (sp.g.)

aizsegs piespēlei (sp.sp.)

screen shot (icehok.)

metiens ar aizsegu (hok.)

screen; screening (sp.g.)

aizsegs (sp.sp.)

screener (sp.g.)

aizsega veidotājs (sp.sp.)

screening service (v/b)

serves aizsegšana (bloks) (v/b)

screw (gymn.)

pagrieziena kustība ap garenisko asi (vingr.)

screw dismount (art.gymn.)

priekšvēzienā nolēciens ar pagriezienu pret līdztekām (sp.vingr.)

screw shot (bilj.)

sitiens ar bumbiņas rotāciju atpakaļ (bilj.)

screwball (sp.g.)

griezta (iegriezta) bumba (bumbiņa) (sp.sp.)

screw-in stud (f/b)

ieskrūvējamā radze (f/b)

scrimmage; scrum (Am.f/b, rugby)

grupu cīņa (am.f/b, regb.)
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scrubber-scrub (team)

vāja komanda

scrum; head to head (rugby)

kolektīva cīņa ap bumbu (regb.)

scrumcap (rugby)

aizsargcepure (regb.)

scrutineering (autosp.)

automašīnas tehniskā apskate (autosp.)

scuba

akvalangs; zemūdens elpošanas aparāts

scuba diver; scuba-diver

akvalangists

scuba diving; scuba-diving

niršana ar akvalangu

scud (droughts)

šautriņas nokrišana (pēc trāpijuma) (šautr.meš.)

scuffe (to), brawl (to), fight (to)

izkauties (plūkties)

scull (row.)

pārairu laiva (air.)

sculler (row.)

airētājs (pārairu laivā) (air.)

sculling (two oars) (row.)

pārairu airēšana (air.)

sculling oar; scull (row.)

pārairu airēšanas airis (air.)

sculpt

veidot; piedot formu

sculpted kickers (freest.)

tramplīns (no sniega) (frīst.)

s-curve (luge)

s-veida pagrieziens (kam.)

scuttle (sail.)

noejas lūka (bur.)

sea boat

jūras laiva (jolla)

sea match fishing

makšķerēšanas sacensības jūrā

sea performance (sail.)

jahtas gaitas kvalitāte (bur.)

seal crawling (gymn.)

rāpošana pieplokot (vingr.)

seal slap (gymn.)

balstā guļus plaukstu sasitiens (vingr.)

seaman; sailor

matrozis; jūrnieks

seaman’s shirt

jūrnieku krekls

seamanship (sail.)

jūras prakse (bur.)

seamark (sail.)

navigācijas zīme; signāluguns; bākuguns

seamer; seam bowler (crick.)

kriketa spēlētājs; bumbiņas novirze, sitot pa tās šuvi (krik.)

sear spring (shoot.)

sprūda (sprūdsviras) atspere (šauš.)

seasick

slims ar jūras slimību

seasickness

jūras slimība

season of the most important contests

galveno sacensību sezona

seat (equest.)

uzsēde (zirga mugurā) (zirgu sp.)

seat (row.)

sēdeklis (vieta sēdēšanai) (air.)

seat (seat position) (gymn.)

sēde; sēdus stāvoklis (poza) (vingr.)

seat circle (art.gymn.)

apvēziens balstā atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)

seat circle backward (art.gymn.)

apvēziens atpakaļ balstā atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)

seat circle forward (art.gymn.)

apvēziens uz priekšu balstā atmuguriski (stienis) (sp.vingr.)
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seat circle forward and extend then full turn
to swing backwards in mixed grasp
(art.gymn.)

apvēziens uz priekšu balstā atmuguriski un ar pagriezienu par 360° pāreja
jauktā tvērienā un atvēziens (stienis) (sp.vingr.)

seat pan (strluge)

sēdvieta (sēdeklis) (skrit.kam.)

seat rise (art.gymn.)

uzvēziens sēdē (izverot kājas) (stienis) (sp.vingr.)

seat to feet back somersault (tramp.)

no sēdes salto atpakaļ stājā (bat.)

seat-drop (tramp.)

lēciens sēdē (atbalstā) (bat.)

seat-drop in swing (tramp.)

lēcienu sērija sēdē (bat.)

seat-drop landing (art.gymn.)

piezemēšanās ar kritienu sēdus (sp.vingr.)

seated exercise

vingrinājums sēdus

seated stance sitting stance (or chibu) (kungfu)
seating capacity of a stadium

cīņas stāja pietupienā (or chi bu) (kung-fu)

second (box.)

sekundants; palīgs (bokss)

second (to) (gymn.)

komandēt (ierindu) (vingr.)

second attempt (try - Am.) (vault)
(art.gymn.)
second baseman (baseb.)

otrais lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

second chance points (b/b)

punkti gūti ar atkārtotu metienu (pēc nesekmīga) (b/b)

second flight (part) of the vault (art.gymn.)

atbalsta lēciena otrā fāze (lidojums pēc atgrūdiena ar rokām) (sp.vingr.)

second flight (ten.)

bumbiņas lidojums pēc atlēciena (ten.)

second half of extra time (sp.g.)

papildlaika otrais puslaiks (sp.sp.)

second home (lacross)

uzbrucējs (lakross)

second named team (sp.g.)

otrā nosauktā komanda (viesi) (protokolā) (sp.sp.)

second referee

otrais tiesnesis

second row (sp.g.)

otrās līnijas spēlētāji (sp.sp.)

second stand-in (art.gymn.)

otrs (papildu) aizsardzības sniedzējs (sp.vingr.)

second tumbling pass (acr.)

akrobātisko lēcienu kombinācija № 2 (akr.)

second wind

otrā elpa

Seconds out! (box.)

Atbrīvot ringu! (bokss)

second-touch shooting (f/b)

sitiens ar otro pieskārienu (f/b)

secretariat

sekretariāts

secretary (competition)

sacensību sekretārs

secretary general for the competition

sacensību galvenais sekretārs

secretary of a sports federation

sporta federācijas sekretārs

sector judge (athl.)

sektora (trases) tiesnesis (v/a)

sector; pit (athl.)

sacensību sektors; sacensību vieta (v/a)

secure (to) a ball (sp.g.)

iegūt bumbu (sp.sp.)

secure dismount (art.gymn.)

pārliecinošs nolēciens (sp.vingr.)

security area (sp.g.)

drošības zona (sp.sp.)

security fence (stadium)

stadiona drošības siena (ţogs)

stadiona ietilpība (sēdvietu skaits)

otrās bāzes (laukuma) spēlētājs (beisb.)
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security measures

drošības pasākumi (līdzekļi)

seed (to)

sadalīt ("izsēt") sacensību dalībniekus

seed; seeded player (sp.g.)

"izsētais" (izliktais) spēlētājs (sp.sp.)

seeded team

"izsētā" (izliktā) komanda

seeding of the judges (art.gymn.)

tiesnešu sadalīšana daudzcīņas veidu tiesāšanai (sp.vingr.)

seek out (to), search out (to); find (to)
(games)
seesaw

uzmeklēt (rotaļas)

segregation (spectators) (sp.g.)

komandu atbalstītāju atdalīšana (stadionā) (sp.sp.)

seiken (karate)

dūres priekšpuse (karatē)

seives (statistic) (icehok.)

atvairīti metieni (statistika) (hok.)

selected elements (art.gymn.)

atlasīti (izvēlēti) elementi (sp.vingr.)

selected team; selection team

izlase; izlases komanda

selection

jauno sportistu atlase

selection camp

atlases nometne

selection heat (swim.)

atlases peldējums (peld.)

selection of the game ball (sp.g.)

spēles bumbas izvēle (sp.sp.)

self bow (arch.)

vienkāršs (viengabalains) koka loks (loka š.)

self education

pašizglītība, pašaudzināšana

self-by date; use-by date

derīguma termiņš (produktiem)

self-control, self-possession, self-commond

pašsavaldīšanās

self-defence (Am. self-defense)

pašaizsardzība

self-dependent training

patstāvīgs treniņš

self-discipline

pašdisciplīna

self-help tourism

pašdarbības (neorganizēts) tūrisms

selfmate (chess)

pašmats (šahs)

self-preservation; self-help (art.gymn.)

pašaizsardzība; pašpalīdzība (sp.vingr.)

self-refereed sport

sporta sacensības bez tiesneša; paštiesāšanas sports

self-regulation

pašregulācija (treniņu reţīma)

self-respect

pašcieņa

self-talk; self-suggestion

pašiedvesma

self-test

pašpārbaude (sevis pārbaudīšana)

self-training

patstāvīgas nodarbības (treniņš)

selling race (equest.)

izsoles sacensības; pārdošanas sacensības (zirgu sp.)

semi-bent position (gymn.)

pussaliekts stāvoklis (poza) (vingr.)

semi-circle (gymn.)

pusaplis (nostāšanās veids) (vingr.)

semi-circular parry (fenc.)

atvairīšana ar pusapļa (lokveida) kustību (pauk.)

semi-final

pusfināls

semi-finalist

pusfināla dalībnieks (sportists, komanda)

semi-professional

pusprofesionālis; pusprofesionāls

šūpošanās uz dēļa (rotaļa); bērnu šūpoles
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semisplit (gymn.)

pusšpagats (vingr.)

semi-tuck position (gymn.)

pussavilkts ķermeņa stāvoklis (puspietupiens) (vingr.)

send (to) ball (sp.g.)

mest (sviest) bumbu (sp.sp.)

send (to) the goalkeeper the wrong way
(sp.g.)
send off (to) (sp.g.)

apmānīt vārtsargu (sp.sp.)

sending out for the rest of the game without
(with) permission for substitution (sp.g.)
sending-off (player’s) (sp.g.)

noraidījums līdz spēles beigām bez (ar) maiņas tiesībām (sp.sp.)

sendoff (rugby)

noraidījums bez spēlētāja maiņas tiesībām (regb.)

senior (veteran)

seniors (veterāns)

seniors’ callisthenics

vingrošana senioriem

sense of balance

līdzsvara izjūta

sense of orientation

orientācijas izjūta telpā

sense of rhythm

ritma izjūta

sense of the ball (sp.g.)

bumbas izjūta (sp.sp.)

sense of the movement

kustību (kinētiskā) izjūta

sense of the position

ķermeņa stāvokļa (pozas) izjūta telpā

sense of timing

laika izjūta

sensei-ni (mart.arts.)

ar seju pret treneri (skolotāju) (austr.c.)

sensitive performance (gymn.)

emocionāls izpildījums (vingr.)

sensitivity

jūtīgums

seoi-nage (judo)

metiens pār plecu (džudo)

sepak takrow; kick volleyball (sp.g.)

kājvolejbols (sepaktakrav spēle) (sp.sp.)

sequence of exercises (gymn.)

vingrojumu izpildes secība (vingr.)

series of exercises (art.gymn.)

elementu sērija, savienojums (sp.vingr.)

series of free kicks (f/b)

soda sitienu sērija (f/b)

series of jumps (acr.)

lēcienu sērija (akr.)

serious error (art.gymn.)

rupja kļūda (elementa izpildījumā) (sp.vingr.)

serpent (r.gymn.)

čūska (elements ar lenti) (m/v)

serve (to) (sp.g.)

servēt (izpildīt servi) (sp.sp.)

serve and volley (ten.)

pēc veiksmīgas serves iziešana pie tīkla (ten.)

serve receiving fault (v/b)

kļūda serves uzņemšanā (v/b)

serve; service (sp.g.)

serve (sp.sp.)

server (sp.g.)

servētājs (sp.sp.)

service (serving) area (zone) (sp.g.)

serves vieta (zona) (sp.sp.)

service box (squash)

servēšanas zona (servētāja vieta) (skvošs)

service change (sp.g.)

serves maiņa (sp.sp.)

service correct (sp.g.)

pareizi izservēts (sp.sp.)

service court (right, left) (ten.)

serves laukums (labais, kreisais) (ten.)

service judge (sp.g.)

serves tiesnesis (sp.sp.)

noraidīt no laukuma (sp.sp.)

noraidīšana (spēlētāja) (sp.sp.)
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service line (sp.g.)

serves līnija (sp.sp.)

service line judge (ten.)

serves līnijas tiesnesis (ten.)

service order (v/b)

servēšanas secība (v/b)

service park (autosp.)

tehniskās apkopes zona (autosp.)

service penthouse (realten.)

serves nojume (reālten.)

service winner (ten.)

punkts ar servi (ten.)

service without spin (v/b)

planējošā (bez rotācijas) serve (v/b)

serving fault (sp.g.)

kļūda servējot (sp.sp.)

serving team (v/b)

servējošā komanda (v/b)

serving with spinning the ball (v/b)

iegriezta serve (serve ar bumbas rotāciju) (v/b)

session (art.gymn.)

sacensību plūsma (komandu maiņa) (sp.vingr.)

set

poza; stāja

set (sail.)

straumes virziens; vēja virziens (bur.)

set (sp.g.)

sets (sp.sp.)

set (to) a block (v/b)

bloķēt (v/b)

set (to) back time (sp.g.)

skaitīt atpakaļ (spēles laiku) (sp.sp.)

set (to) forward time (sp.g.)

skaitīt uz priekšu (spēles laiku) (sp.sp.)

set (to) sail (sail.)

uzvilkt (pacelt) buras (bur.)

set (to) up (v/b)

piespēlēt (uzcelt gremdei) (v/b)

set (to) up a record

uzstādīt (sasniegt) rekordu

set exercise; compulsory figures (f.skat.)

obligātie elementi (daiļsl.)

set of apparatus (art.gymn.)

vingrošanas rīku komplekts (sp.vingr.)

set of morning exercises (gymn.)

rīta rosmes vingrojumu komplekss (kopa) (vingr.)

set offence; set-play attack; set-play offence
(sp.g.)
set piece (sp.g.)

organizēts uzbrukums (sp.sp.)

set play (f/b)

spēlētāju izvietojums atjaunojot spēli (f/b)

set point; set ball (sp.g.)

setbumba (sp.sp.)

set position (wrest.)

satvēriena stāvoklis; saķēriens (cīņa)

set shot (sp.g.)

metiens no vietas; balsta metiens (sp.sp.)

set vault (art.gymn.)

obligātais atbalsta lēciens (sp.vingr.)

set won (sp.g.)

uzvarēts sets (sp.sp.)

Set! (athl.)

Uzmanību! (v/a)

set; setting-up (gymn.)

vingrojumu komplekss (vingr.)

setter (v/b)

piespēlētājs (spēlētājs, kurš piespēlē) (v/b)

setting pass (v/b)

piespēle uz "izejošo" spēlētāju (v/b)

setting up the throw (sp.g.)

metiena sagatavošana (sp.sp.)

setting-up (apparatus) (art.gymn.)

rīku montāţa, regulēšana (sp.vingr.)

setting-up for stamina

vingrojumu komplekss (kopa) izturības attīstīšanai

settle (luge)

atgulšanās (pēc starta rāviena) (kam.)

setup (wrest.)

sagatavošanās uzbrukumam (cīņa)

spēles standartsituācija (sp.sp.)
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set-up; setting (v/b)

piespēle gremdei (v/b)

seven-a-side rugby; rugby sevens (rugby)

septiņu spēlētāju regbijs (mazais regbijs) (regb.)

seven-metre line (h/b)

septiņu metru (soda metiena) līnija (h/b)

seven-team-foul marker (b/b)

komandas septiņu pārkāpumu (faulu) rādītājs (ierīce) (b/b)

shackle (sail.)

savienotājskava (bur.)

shackle opener (sail.)

savienotājskavas atvērējs (bur.)

shades (luge)

trases pārklājs (saulsargs) (kam.)

shadow (icehok.)

personīgais sedzējs (spēlētājs) (hok.)

shadow ball (bowl.)

bumbas metiens bez ķegļiem (treniņš) (boul.)

shadowboxing

ēnu bokss (ar iedomātu pretinieku)

shaft

rokturis; spals

shaft (javelin)

šķēpa tvēriena vieta (aptinums)

shaft log (powerb.)

dzenskrūves ass klucis (ātrlaiv.)

shaft of the arrow

bultas (šautras) serdenis

shaft, stem (droughts)

šautriņas kāts (tvēriena vieta (šautr.meš.)

shag bag (golf)

treniņbumbiņu soma (golfs)

shake (to) hands

paspiest roku; sarokoties

shake (to) off one’s marker (sp.g.)

atbrīvoties no sedzēja (sp.sp.)

shakedown (autosp.)

izmēģinājuma brauciens (pirms rallija) (autosp.)

shakehands grip (t.ten.)

parastais (eiropiešu) tvēriens (g.ten.)

Shakhlin finish (art.gymn.)

aplis ar abām kājām balstā uz zirga ķermeņa ar pagriezienu par 360° un atl
nolēciens; Šahlina nolēciens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

shaky movement (art.gymn.)

nestabila (ļodzīga) kustība (uz baļķa) (sp.vingr.)

shallow end of the pool; shallow water
(swim.)
shamateur

baseina seklais gals (peld.)

shape (athlete)

sportiskā forma (fiziskais stāvoklis)

shaping (gymn.)

šeipings (ķermeņa veidošanai) (vingr.)

Shaposhnikova scale (art.gymn.)

balstā paralēli horizontālais līdzsvars ar taisnām rokām un izvērstām kājām
Šapošņikovas līdzsvars (baļķis) (sp.vingr.)

sharp step (choreogr.)

asais solis (horeogr.)

sharpshooter (shoot.)

labs šāvējs; snaiperis (šauš.)

shave (luge)

viegli aizķert; saslīdēt sāņus (kam.)

shave (to) the post (ball) (sp.g.)

viegli aizķert vārtu stabu (ar bumbu) (sp.sp.)

shawl exercises (r.gymn.)

vingrojumi ar plīvuru (m/v)

shears leap (gymn.)

lēciens ar kāju maiņu (vingr.)

sheave (div.)

trīsis (rullītis, veltnītis) (daiļl.)

sheep vault (art.gymn.)

atlieces lēciens, saliecot kājas atpakaļ (atb. lēciens) (sp.vingr.)

sheet (curl.)

spēles laukums (lauks) (kērl.)

sheet (sail.)

šote; buru aukla (bur.)

profesionālis, kas uzdodas par amatieri
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sheeting (windsurf.)

buras pievilkšana pie sevis vai atvirzīšana; buras šūpošana (vindsērf.)

sheeting in (windsurf.)

buras pievilkšana (pie ķermeņa) (vindsērf.)

sheeting out (windsurf.)

buras attālināšana (no ķermeņa) (vindsērf.)

shell (Am.) (row.)

viegla sacīkšu laiva (air.)

shell (shoot.)

čaulīte (patronas) (šauš.)

shelter (shoot.)

nojume; patvertne (šauš.)

sherpa (alp.)

mantu nesējs; pavadonis; šerpa (alp.)

shiai (kendo)

cīņa (cīnīšanās) (kendo)

shiajo (kendo)

cīņas laukums (kendo)

shido (judo)

aizrādījums; šido (džudo)

shield (to) the ball (b/b)

nosegt bumbu (b/b)

shielding; screening (f/b)

bumbas nosegšana (bumbas pārvaldīšana nosedzot) (f/b)

shift (gymn.)

plūsma; maiņa (sacensībās) (vingr.)

shifter kart (kart.)

karts ar ātrumpārslēgu (kart.)

shifting (gymn.)

ķermeņa svara pārnešana (vingr.)

shifting (sp.g.)

spēlētāju pārvietošanās (pozīcijas maiņa) (sp.sp.)

shifting man-to-man defence (b/b)

mainīga "cilvēks-cilvēku" aizsardzība (ar palīdzību) (b/b)

shihan (mart.arts.)

instruktors (skolotājs) (austr.c.)

shiko (sumo)

iesildīšanās (pārmaiņus dauzot kājas) (sumo)

shinai (kendo)

nūja (bambusa); cīņas ierocis (kendo)

shinguard; shin pad (f/b)

kājsargs (stilbsargs) (f/b)

shinny; shinny hockey (Am.)

pagalma (ielu) hokejs (ar atvieglotiem noteikumiem)

shinty (camanachd) (sp.g.)

šintijs (skotu lauka hokejs) (sp.sp.)

ship

kuģis, laiva

Ship ahoy! (sail.)

Jūs tur uz kuģa! (bur.)

ship board (sail.)

klājs (bur.)

ships route; track (sail.)

kuģa (jahtas) ceļš; kuģa maršruts (bur.)

shipyard

kuģu būvētava

shirt (jersey) (f/b)

futbolista krekls (forma) (f/b)

shirt pulling (f/b)

raušana (turēšana) aiz krekla (f/b)

shock

šoks

shock goal (sp.g.)

negaidīts vārtu guvums (satriecoši vārti) (sp.sp.)

shock state (weightl.)

šoka stāvoklis (svarc.)

shodan (mart.arts.)

melnās jostas pirmā pakāpe (austr.c.)

shoe (bobsl.)

sliece; ragavu sliece (bobsl.)

shoe (equest.)

pakavs (zirgu sp.)

shoe (to) a horse (equest.)

apkalt zirgu (zirgu sp.)

shoe inspection (f/b)

futbolzābaku (buču) pārbaude (f/b)

shoes (sports)

sporta apavi (sporta kurpes)

shomen-uchi (aikido)

vertikāls sitiens pa galvas vidu (aikido)
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shoot (art.gymn.)

no kāriena uzrāviens balstā; uzvēziens balstā (sp.vingr.)

shoot (forward) (art.gymn.)

uzrāviens (uz priekšu) (sp.vingr.)

shoot (to) (shoot.)

izšaut (šaut, izdarīt šāvienu) (šauš.)

shoot (to) for goal (f/b)

sist pa vārtiem (f/b)

shoot (to) inside (sp.g.)

izpildīt iemetienu (sp.sp.)

shoot (to) over the bar (h/b)

mest pāri vārtiem (augstāk par vārtiem) (h/b)

shoot (to) wide (sp.g.)

aizmest garām vārtiem (sp.sp.)

shoot (to); throw (to)

mest, sviest

shoot set (v/b)

ātra („šauta”) zemas trajektorijas piespēle (v/b)

shoot through (art.gymn.)

abu kāju pārmetiens (izvēršana) starp rokām (stienis) (sp.vingr.)

shoot through to hang rearways (art.gymn.)
shoot through to L-seat (art.gymn.)

uzvēziens uz priekšu (starp rokām), pārejot kārienā atmuguriski (stienis)
(sp.vingr.)
uzvēziens uz priekšu (starp rokām), pārejot balstā priekšturē (stienis) (sp.v

Shoot! (f/b)

Sitiet! (tiesneša signāls) (f/b)

shooter (shoot.)

šāvējs (šauš.)

shooter; thrower (sp.g.)

metējs (sp.sp.)

shooter’s roll (b/b)

bumbas ripošana pa stīpu (b/b)

shooting

šaušana; medības

shooting accuracy (sp.g.)

metienu precizitāte (sp.sp.)

shooting angle (sp.g.)

metiena (izmetiena) leņķis (sp.sp.)

shooting area (zone) (shoot.)

ugunslīnija (zona) (šauš.)

shooting at the goal (h/b)

mešana pa vārtiem (h/b)

shooting box

medību mājiņa (namiņš)

shooting circle (h/b)

6 metru līnija (pusaplis) (h/b)

shooting distance

šaušanas distance

shooting glasses (shoot.)

šāvēja brilles (šauš.)

shooting- ground; shooting galery; shooting
range
shooting in kneeling position (shoot.)

šautuve

shooting in prone position (shoot.)

šaušana guļus (šauš.)

shooting in standing position (shoot.)

šaušana stāvus (šauš.)

shooting jacket (shoot.)

šāvēja jaka (veste) (šauš.)

shooting on volley (f/b)

sitiens no gaisa (f/b)

shooting order

šaušanas secība

shooting platform (shoot.)

šaušanas platforma (šauš.)

shooting position (sp.g.)

metiena pozīcija (sp.sp.)

shooting range (sp.g.)

metiena attālums (distance) (sp.sp.)

shooting stance; shooting stand (shoot.)

šaušanas stāja; šaušanas poza (šauš.)

shooting station

šāvēja vieta; ugunslīnija

shooting stick

sēţamspieķis

shooting without delay (sp.g.)

metiens kustībā (sp.sp.)

šaušana no ceļa (šauš.)
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shooting; throwing (athl.)

metiens (v/a)

shootings (icehok.)

metienu pa vārtiem skaits (hok.)

shootist (Am.)

šāvējs (amer.)

shoot-off (shoot.)

pāršaušana (lai noskaidrotu uzvarētāju) (šauš.)

shootout (penalty) (w.polo)

pēcspēles metienu sērija (ūd.polo)

shoot-up (art.gymn.)

uzvēziens balstā (sp.vingr.)

shoot-up at end of bars to forward swing
(art.gymn.)

no kāriena stāvus līdzteku galā uzvēziens balstā (sp.vingr.)

shoot-up at end of bars to forward swing
and Stutzkehre (art.gymn.)

no kāriena stāvus līdzteku galā uzvēziens balstā un priekšvēzienā pagriezie
balstā (sp.vingr.)

shoot-up at end of bars to handstand
(art.gymn.)
shoot-up at end of bars to straddled L
support (art.gymn.)
shoot-up to handstand (art.gymn.)

no kāriena stāvus līdzteku galā uzvēziens stājā uz rokām (sp.vingr.)

short (drop) pass; short set (sp.g.)

īsa piespēle (sp.sp.)

short approach run (athl.)

īss ieskrējiens (v/a)

short area (sp.g.)

tuvā zona (sp.sp.)

short arm-stroke (swim.)

īss īriens ar rokām (peld.)

short back away (art.gymn.)

ar apvēzienu atpakaļ nolēciens pār rīku atliecoties; sarunv. atrāviens (stien

short canter (equest.)

saīsināti (sīki) rikši (rikša soļi) (zirgu sp.)

short circle (art.gymn.)

balstā apvēziens (sp.vingr.)

short circle backward to crucifix (art.gymn.)

balstā apvēziens atpakaļ, pārejot balstā rokas sānis (krusts) (apļi) (sp.vingr

short circle to handstand (art.gymn.)

no balsta ar apvēzienu atpakaļ stāja uz rokām (sp.vingr.)

short circle, straddle-in, straddle-out to
handstand (art.gymn.)

no balsta apvēziens atpakaļ, pārejot balstā, kājas ārpus rokām un ar apvēzie
izvērstas kājas, stāja uz rokām; sarunv. Štaldera apvēziens (stienis) (sp.vin

short circle, straddle-on, straddle-off to
handstand (art.gymn.)

no balsta apvēziens atpakaļ, pārejot balstā stāvus saliecoties ar izvērstām k
apvēzienu atpakaļ stājā uz rokām (stienis) (sp.vingr.)

short clear circle (art.gymn.)

balstā apvēziens atpakaļ, nepieskaroties rīkam (stienis) (sp.vingr.)

short corner; penalty corner (hock.)

metiens no apļa stūra (l.hok.)

short course (swim.)

īsais (25 m) baseins (peld.)

short distance runner; sprinter

īso distanču skrējējs; sprinteris

short distance running; sprint

īso distanču skriešana; sprints

short game (golf)

īsu sitienu trases posms (golfs)

short handed goal (icehok.)

iegūti vārti, spēlējot mazākumā (hok.)

short head (dog rac.)

ar galvas tiesu (attālums finišējot) (suņu skr.)

no kāriena stāvus līdzteku galā uzvēziens balstā priekšturē, kājas ārpus rok
uzvēziens stājā uz rokām (sp.vingr.)
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short interval of active rest

aktīvās atpūtas pauze; īsa aktīva atpūta

short kip-up (art.gymn.)

no kāriena guļus uz z/k tvēriens uz a/k, atslēga balstā uz a/k (sp.vingr.)

short line (squash)

bumbiņas atlēciena (pēc serves) zonas aizmugurējā līnija (skvošs)

short lob (petanque)

augstas trajektorijas metiens (petanka)

short of rotation (acr.)

nepietiekama rotācija (pilnībā nepagriezties) (akr.)

short pants (gymn.)

vingrošanas īsās bikses (vingr.)

short passing game (sp.g.)

spēle ar īsām piespēlēm (sp.sp.)

short programme (f.skat.)

īsā programma (daiļsl.)

short service line (badm.)

serves līnija (badm.)

short side (icehok.)

īsais (tuvais) vārtu stūris (hok.)

short standed goals (icehok.)

mazākumā gūti vārti (hok.)

short steps (r.gymn.)

sīksoļi (īsie soļi) (m/v)

short stop (sp.g.)

pussargs (sp.sp.)

short swimming pool

īsais (25 m) peldbaseins

short tennis

bērnu teniss (samazinātā laukumā)

short track speed-skating; short track
(shorttr.)
short trot (equest.)

šortreks (ātrslidošana īsajā celiņā) (šortr.)

short underswing (art.gymn.)

loka uzvēziens balstā uz augšdelmiem (līdztekas) (sp.vingr.)

short underswing dismount (art.gymn.)

no balsta loka nolēciens (sp.vingr.)

short upstart (art.gymn.)

no kāriena guļus uz z/k tvēriens uz a/k, atslēga balstā uz a/k (sp.vingr.)

shortarm (box.)

īsie (ar saliektu roku) sitieni (bokss)

shortboard (surf.)

īsais dēlis (sērf.)

short-distance running; sprinting

īso distanču skriešana; sprints

shorten (to) sail (sail.)

samazināt buras (bur.)

shorten (to) the course (sail.)

saīsināt distanci (bur.)

shorten (to) the reins (equest.)

pievilkt groţus (apturēt zirgu) (zirgu sp.)

shorten (to) the stride (athl.)

saīsināt soli (v/a)

shortening up (row.)

ātra airēšana ar īsiem vilcieniem (air.)

short-handed (icehok.)

spēle mazākumā (hok.)

short-handed goal (icehok.)

mazākumā gūti vārti (hok.)

shorthead (equest.)

attālums, kas mazāks par zirga galvu (finišā) (zirgu sp.)

shorts

šorti (īsbikses)

shortstop (baseb.)

laukuma spēlētājs starp otro un trešo bāzi (beisb.)

short-term endurance

īstermiņa izturība

short-term goal

īstermiņa (tuvākais) mērķis

shot (athl.)

lode (v/a)

shot (dunk) (b/b)

spēcīgs metiens ("trieciens" no augšas) (b/b)

īsi rikša soļi (sīks riksis) (zirgu sp.)
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shot (shoot.)

šāviens (šauš.)

shot at the goal (sp.g.)

sitiens, metiens vārtos (sp.sp.)

shot clock (b/b)

24 sek. pulkstenis (signālierīce) (b/b)

shot direct at the goal (f/b)

sitiens (tiešs) vārtos (f/b)

shot for ungreasing (shoot.)

šāviens stobra ieeļļošanai (izdedzināšanai) (šauš.)

shot hole (shoot.)

lodes caursitums (šauš.)

shot off the target (f/b)

sitiens garām vārtiem (f/b)

shot on the run (b/b)

metiens skrējienā (b/b)

shot on the run (f/b)

sitiens skrējienā (f/b)

shot over the block (h/b)

metiens pāri blokam (h/b)

shot pass (b/b)

īsa (asa) piespēle (b/b)

shot put (athl.)

lodes grūšana (v/a)

shot putter (athl.)

lodes grūdējs (v/a)

shot putting facility (athl.)

lodes grūšanas sektors (v/a)

shot selection (sp.g.)

sitiena veida izvēle (sp.sp.)

shot set (f/b)

tāla un zema ("šauta") piespēle (f/b)

shot to nothing (bilj.)

sitiens, lai apgrūtinātu pretinieka spēli (bilj.)

shot to the basket (b/b)

metiens uz grozu (b/b)

shot towards the goal (h/b)

metiens uz vārtu pusi (vārtu virzienā) (h/b)

shot-clock violation (b/b)

24 sek. laika pārsniegšana (b/b)

shot-fake (b/b)

metiena māņkustība (fints) (b/b)

shotgun (shoot.)

bise; ierocis ar vertikāli novietotiem stobriem (šauš.)

shotgun shooting

stenda šaušana

shotokan (karate)

šotokana stils (karatē)

shot-put circle (athl.)

lodes grūšanas aplis (v/a)

shoulder (crick.)

vāles plecs (krik.)

shoulder balance (stand) (acr.)

stāja uz skausta (akr.)

shoulder balance (stand) (art.gymn.)

stāja uz pleciem (līdztekas) (sp.vingr.)

shoulder catch (acr.)

partnera (pēc lidojuma) tveršana uz pleciem (akr.)

shoulder charge (f/b)

grūdiens (uzbrukums) ar plecu (f/b)

shoulder deke (icehok.)

māņkustība ar pleciem (hok.)

shoulder dip (gymn.)

roku saliekšana un iztaisnošana balstā; sarunv. atspiešanās
(vingr.)

shoulder dismount (acr.)

nogājiens (nolēciens) no partnera pleciem (akr.)

shoulder flexibility

kustīgums plecu locītavā

shoulder holster (shoot.)

paduses maksts; plecsiksnas maksts (šauš.)

shoulder mount (acr.)

uzgājiens uz partnera pleciem (akr.)

shoulder press

smaguma spiešana no pleciem

shoulder roll (acr.)

kūlenis pār plecu (akr.)
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shoulder roll (art.gymn.)

no balsta uz augšdelmiem kūlenis (līdztekas) (sp.vingr.)

shoulder roll backward (acr.)

kūlenis atpakaļ atliecoties pār plecu (akr.)

shoulder roll backward (art.gymn.)

no balsta uz augšdelmiem kūlenis atpakaļ atliecoties
(līdztekas) (sp.vingr.)
plecu (roku) apļošana

shoulder rotation(s)
shoulder scraf hold-down (kata-gatame) (judo)

sāniskā noturēšana satverot galvu un roku (kata-gatame)
(džudo)

shoulder separation

pleca izmeţģījums

shoulder shrug

plecu celšana uz augšu un leju (ar smagumu rokās)

shoulder stand (acr.)

stāja uz partnera pleciem (akr.)

shoulder stand (balance) (art.gymn.)

stāja uz pleciem (līdztekas) (sp.vingr.)

shoulder throw (wrest.)

metiens atliecoties (cīņa)

shoulder wheel-throw (kata-guruma) (judo)

metiens "dzirnaviņas" (kata-guruma) (džudo)

shoulder, hand and arm throws (te-waza) (judo) metieni ar rokām (te-vaza) (džudo)
shoulderpass (b/b)

piespēle no pleca (b/b)

shoulderspring (acr.)

no balsta uz skausta pārsvērienā atslēga stājā (akr.)

shout for (Am.)

atbalstīt ar saucieniem

shout, outcry

izsauciens

shove, push

grūšana, stumšana

shovelboard (game)

ripas (gredzenu) mešana uz precizitāti (spēle)

show (to) the final score (gymn.)

parādīt (demonstrēt) galīgo vērtējumu (tiesneša) (vingr.)

show (to) the number of shots (b/b)

parādīt soda metienu skaitu (tiesneša ţests) (b/b)

show a novice (gymn.)

parādīt (demonstrēt) jaunu elementu (vingr.)

show gymnastics

paraugdemonstrējumi

show jumper (equest.)

zirgs šķēršļu (joslas) pārvarēšanai (zirgu sp.)

show jumping (motosp.)

šķēršļu pārvarēšanas sacensības (manēţā) (motosp.)

shower-room

dušas telpa; duša

showing

iespaids

showjumping (equest.)

konkūrs; šķēršļu pārvarēšanas sacensības (zirgu sp.)

shroud; side stay (sail.)

vantis (bur.)

shuffle attack (sp.g.)

uzbrukums ar vietu maiņu (sp.sp.)

shuffle behind the ball handler (h/b)

vietu maiņa aiz spēlētāja ar bumbu (h/b)

shuffleboard (game)

gredzenu pārvietošanas galds (spēle)

shuffler (gymn.)

balstā guļus kāju izvēršana sānis un savienošana (vingr.)

shunt (autosp.)

saduršanās; sadursme (autosp.)

Shurlock (art.gymn.)

aplis ar abām kājām uz āru ar pagriezienu par 180° bez
pārtvēriena; Šurloka aplis (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

shut the gate (autosp.)

bloķēt apdzinēju (autosp.)

shuto uke (mart.arts.)

bloķēšana ar delnu malām (austr.c.)
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shut-off (autosp.)

bremzēšanas sākšana pirms pagrieziena (autosp.)

shutout (sp.g.)

spēle bez vārtu zaudējuma (sp.sp.)

shuttball (volante gigante)

badmintons ar bumbiņu (šatlbols)

shuttle run

atspoles skrējiens

shuttlecock; „bird” (badm.)

spalvbumbiņa; badmintona bumbiņa; volāns (badm.)

shy (to) away from an obstacle (equest.)

izvairīties (mesties sāņus) no šķēršļa (zirgu sp.)

shyer (equest.)

tramīgs zirgs (zirgu sp.)

SI, abbrev. from stroke index (golf)

bedrīšu grūtības indekss (golfs)

side

mala, puse

side aerial jump (acr.)
side attack (sp.g.)

lēciens ar kustību (griešanos) horizontālā plaknē; sarunv.
beduīna lēciens (akr.)
uzbrukums no malas (flanga) (sp.sp.)

side bend shot (h/b)

metiens, sasveroties sānis (h/b)

side body bend (gymn.)

noliekšanās sānis (vingr.)

side charge (gaelic f/b)

grūdiens (uzbrukums) ar plecu (gēlu f/b)

side crawling (gymn.)

rāpošana (līšana) balstā guļus uz gurniem (vingr.)

side dive (v/b)

kritiens sānis (v/b)

side fishtail position (synchr.swim.)

sāniska zivsastes pozīcija (sinhr.peld.)

side fishtail split (synchr.swim.)

sāniskā zivsaste, špagats (sinhr.peld.)

side flip (Am.) (acr.)

salto sānis (akr.)

side flip piked (Am.) (acr.)

salto sānis saliecoties (akr.)

side handstand (art.gymn.)

stāja uz rokām paralēli (sp.vingr.)

side horse (art.gymn.)
side in; push in (hock.)

vingrošanas zirgs novietots platumā (atb. lēcieniem)
(sp.vingr.)
bumbiņas ievadīšana spēlē no sānu līnijas (l.hok.)

side kick (karate)

sitiens ar kāju sānis (sānsitiens) (karatē)

side leaning support (gymn.)

balsts guļus sānis (vingr.)

side line (t.ten.)

galda sānu līnijas (g.ten.)

side line throw-in (sp.g.)

sānu iemetiens (sp.sp.)

side net markers (bands) (v/b)

tīkla sānu (ierobeţojošās) lentes (v/b)

side netting (f/b)

vārtu tīkla sānu malas (f/b)

side out (racq.b.)

serves zaudēšana (raketb.)

side roll (acr.)

kūlenis (pārvēliens) sānis (akr.)

side roll dive (v/b)

kritiens ar pārvēlienu sānis (v/b)

side salto (somersault) (acr.)

salto sānis; sarunv. arābu salto (akr.)

side scale; side horizontal lever on one leg (acr.) līdzsvars sānis; līdzsvars uz vienas kājas sānis (akr.)
side set (sp.g.)

piespēle sānis (sp.sp.)

side somersault (salto) (acr.)

salto sānis; sarunv. arābu salto (akr.)

side split (gymn.)

paralēlais špagats (vingr.)

side straddle jump (gymn.)

lēciens, izvēršot kājas sānis; ţākļa lēciens (vingr.)

side stretch exercises

vingrinājumi sānu muskulatūras stiepšanai

426

side support (art.gymn.)

balsts paralēli (sp.vingr.)

side support on one rail (art.gymn.)

balsts paralēli uz vienas kārts (līdztekas) (sp.vingr.)

side swimming; side stroke (swim.)

peldēšana uz sāniem (peld.)

side tackle (f/b)

bumbas atņemšana no sāna (skrienot vienā virzienā) (f/b)

side travel (art.gymn.)

izgājiens uz priekšu (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

side turn (gymn.)

pagrieziens sānis (par 90º) (vingr.)

side vault (art.gymn.)

sānu lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

side waist lock; body hold from the side (wrest.)

ķermeņa satvēriens no sāniem (cīņa)

side wall (swim.)

sāna siena (baseina) (peld.)

side wind

sānvējš

sidearm push pass (h/b)

piespēle no sāniem ar vienu roku (h/b)

sidearm service (v/b)

sānu (sāniskā) serve (v/b)

sidearm underhand service (v/b)

apakšējā sānu serve (v/b)

sidearming or sidewheeling (bowl.)

rokas virzīšana sānis (metot) (boul.)

sideboards (sp.g.)

laukuma sānu apmales (borti) (sp.sp.)

side-by-side (badm.)

laukuma puses sadalījums (pāru spēlē) (badm.)

sidecar (motosp.)

motocikla blakusvāģis (motosp.)

sidecar raicing (motosp.)

ātrumsacīkstes (motosp.)

side-cast (div.)

krist uz sāniem (sāniski ūdenī) (daiļl.)

sidefoot (f/b)

sitiens ar pēdas iekšpusi (f/b)

sidehill lie (golf)

bumbiņas atrašanās nogāzē (golfs)

side-lift to saddle; side- lift-up (art.gymn.)
side-light (sail.)

pāreja (sānis) balstā uz rokturiem (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
sānugunis (bur.)

sideline (Am.); side line; touchline (sp.g.)

laukuma sānu līnija (sp.sp.)

sideline kick (gaelic f/b)

sitiens no sānu līnijas (no rokām vai zemes) (gēlu f/b)

side-lying leg abduction (gymn.)

guļus uz sāniem, kājas celšana sānis (vingr.)

sidesaddle (equest.)

sānsēdes segli; sieviešu segli (zirgu sp.)

sideslip (ski.)

slīdēšana sāniski (noslīdēšana) (slēp.)

side-stand (art.gymn.)

stāja paralēli (sp.vingr.)

sidestep (gymn.)

pielikšanas solis (pārvietošanās sānis) (vingr.)

sidestep (ski.)

kāpņu solis; uzkāpšana "trepītē" (slēp.)

side-stepping (box.)

izvairīšanās, izdarot sānsoli (bokss)

sidestepping (h/b)

pielikšanas soļi sānis (h/b)

side-stepping (wrest.)

aiziešana (sānis) (cīņa)

sidestroke (swim.)

roku vēziens sānis (peld.)

side-turn rearward (art.gymn.)

apļa iegājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

side-wall line (squash)

sānsienas laukuma līnija (skvošs)

side-wall; board (icehok.)

sānu borts (apmale) (hok.)

sideward body-wave (r.gymn.)

vilnis ar ķermeni sānis (m/v)

sidewards

sānis; uz sāniem
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sideways double somersault (salto) (acr.)

divkāršais salto sānis (akr.)

sideways roll (acr.)

kūlenis (pārvēliens) sānis (akr.)

sideways stand (position) (art.gymn.)

stāja ar sāniem pret rīku (sp.vingr.)

sideways; sideward(s)

sānis; uz sāniem

sidewinder (box.)

sitiens no sāniem (bokss)

sight (shoot.)

tēmēklis; mērķēklis (šauš.)

sight window (arch.)

loka tēmēklis (loka š.)

sighting adjustment (shoot.)

piešaudes korekcija (šauš.)

sighting shot; sighter (shoot.)

izmēģinājuma šāviens; piešaude (šauš.)

sighting string (shoot.)

izmēģinājuma sērija; piešaudes sērija (šauš.)

sighting target (shoot.)

izmēģinājuma (piešaudes) mērķis (šauš.)

sightseer (tour.)

tūrists, kas apceļo ievērojamākās vietas (tūr.)

signal (to); signalize (to) (sail.)

signalizēt (bur.)

signal for starting the bout (wrest.)

cīņas sākšanas signāls (cīņa)

signal for the end of the game (sp.g.)

spēles beigu signāls (sp.sp.)

signal sounds (sp.g.)

spēles signāls (skaņas signāls) (sp.sp.)

signal to rotate (arch.)

signāls maiņai (loka š.)

signal to start shooting

signāls šaušanas sākšanai

signal to stop shooting

signāls šaušanas pārtraukšanai

signalling of the player fouling (sp.g.)

tiesneša ţests par spēlētāja pārkāpumu (faulu) (sp.sp.)

signpost (autosp.)

trases rādītājs; ceļa rādītājs (autosp.)

silhouette target (shoot.)

silueta mērķis (šauš.)

silks (equest.)

apģērbs (krekls un cepure) (zirgu sp.)

silver goal (f/b)

papildlaikā iesisti vārti (f/b)

silver slugger (baseb.)

sudraba balva (līgas sezonas labākajam spēlētājam)
(beisb.)

simple attack (sp.g.)

vienkāršs uzbrukums (sp.sp.)

simple fake (h/b)

vienkāršā māņkustība (fints) (h/b)

simple fast break (sp.g.)

ātrais pretuzbrukums (sp.sp.)

simple grip (weightl.)

parastais tvēriens (virstvēriens) (svarc.)

simple Hollander vault (art.gymn.)

uzlēciens stājā uz rokām paralēli, pagrieziens par 180° un
pārmetiens sānis; sarunv. Holandera vienkāršais atbalsta
lēciens (sp.vingr.)

simple jumps (gymn.)

vienkāršie lēcieni; bezatbalsta lēcieni (vingr.)

simple obstacle (equest.)

atsevišķs (dabisks) šķērslis (zirgu sp.)

simple straddle (art.gymn.)

parastais kājas pārmetiens uz priekšu (atlaiţot roku) (zirgs
ar rokt.) (sp.vingr.)

simple-swinging (art.gymn.)
simplification of the exercise (art.gymn.)

nesareţģīti (vienkārši) ievēzieni kārienā (stienis, apļi)
(sp.vingr.)
kombinācijas (vingrojuma) vienkāršošana (sp.vingr.)

simplified rules; rules made simple (sp.g.)

vienkāršoti (atviegloti) spēles noteikumi (sp.sp.)

simulation (sp.g.)

simulācija; izlikšanās (sp.sp.)
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simulator training

modelēšanas treniņš

simultaneous bouncing (tramp.)

sinhronie lēcieni uz batuta (bat.)

simultaneous change of the grasp (grip)
(art.gymn.)
simultaneous finish (athl.)

vienlaicīga (abu roku) tvēriena maiņa (sp.vingr.)

simultaneous play (chess)

simultānspēle (šahs)

simultaneous start (athl.)

vienlaicīgais starts; kopīgais starts (v/a)

sin bin (sp.g.)

noteikumu pārkāpēju sols; sodīto spēlētāju sols (sp.sp.)

single (sp.g.)

vienspēle (individuāla) (sp.sp.)

single circle formation (gymn.)

nostāšanās (vienā) aplī (vingr.)

single circle formation all facing centre (gymn.)

nostāšanās (vienā) aplī ar seju pret centru (vingr.)

single cross hold (kata-juji-jime) (judo)

ţņaugšana ar jaukto krusttvērienu (kata-juji-jime) (džudo)

single elimination; single-elimination (sp.g.)

izslēgšana no turnīra pēc viena zaudējuma (sp.sp.)

single file (gymn.)

kolonnā pa vienam; vienā kolonnā (vingr.)

single leg tackle; single-leg takedown (wrest.)

nogāšana, satverot vienu kāju (cīņa)

single paceline (cycl.)
single scull (row.)

braukšana kolonnā pa vienam (mainoties vadošajam)
(riteņbr.)
pārairu airis (air.)

single sculls (row.)

vieninieks (pārairu) (air.)

single shot (shoot.)

atsevišķs šāviens (šauš.)

single track (cycl.)

ceļš (trase) vienam braucējam (riteņbr.)

single-bladed paddle (canoe) (row.)

vienlāpstiņas airis; kanoe airis (air.)

single-elbow horizontal lever (gymn.)
single-leg back lever (gymn.)

horizontālais līdzsvars uz viena elkoņa; sarunv. krokodils
(vingr.)
līdzsvars atmuguriski uz vienas kājas (vingr.)

single-leg balance (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas (vingr.)

single-leg circle (art.gymn.)

aplis ar vienu kāju (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

single-leg circle (bars) (art.gymn.)

jāteniskais apvēziens (stienis, d/a līdztekas) (sp.vingr.)

single-leg cut (art.gymn.)

vienas kājas pārmetiens (sp.vingr.)

single-leg overshoot (upstart) (art.gymn.)

uzvēziens balstā jāteniski (stienis) (sp.vingr.)

single-leg side-lever (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas sānis (vingr.)

singles (acr.)
singles court (ten.)

individuālie akrobātiskie lēcieni (sacensību disciplīna)
(akr.)
vienspēles laukums (korts) (ten.)

singles sideline (ten.)

vienspēles laukuma sānu līnija (ten.)

singlestick (fenc.)

paukošanas nūja (ar rokturi) (pauk.)

singlet (wrest.)

cīkstoņa triko (sacensību) (cīņa)

single-time rope-jump (gymn.)

lēcieni pār auklu (bez starplēcieniem) (vingr.)

sinistral player (sp.g.)

kreilis; spēlētājs, kurš pamatā spēlē ar kreiso roku (sp.sp.)

vienlaicīgs finišs (v/a)
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sink (art.gymn.)

atkritiens; atkrist kārienā (sp.vingr.)

sink (to) (golf)

iesist bumbiņu bedrītē (golf)

sink (to) (row.)

slīkt (grimt) (air.)

sink (to) one’s opponent (w.polo)

gremdēt; grūst zem ūdens pretinieku (ūd.polo)

sinker (angl.sp.)

makšķerauklas svērtenis (makšķ.)

sinking (row.)

laivas grimšana (slīkšana) (air.)

sire (equest.)

kumeļa tēvs (zirgu sp.)

sit (back) on heels (gymn.)

sēde uz pēdām (vingr.)

sit (to) in the bunch (cycl.)

braukt grupā (riteņbr.)

sit (to) out (sp.g.)

izlaist spēli diskvalifikācijas dēļ (sp.sp.)

sit down on the apparatus (art.gymn.)

kritiens sēdē uz rīka (sp.vingr.)

sit hanging (art.gymn.)

kāriens guļus uz z/k, tvēriens uz a/k (sp.vingr.)

sit in; sitting in (cycl.)

braukt cieši aiz priekšā braucošā (riteņbr.)

sit legs straddled (gymn.)

ţākļsēde (vingr.)

sit through (art.gymn.)

pārmetot saliektas kājas (starp rokām), sēde (sp.vingr.)

sit up (to)

piecelties sēdus

sit -up(s) (gymn.)

no guļus uz muguras piecelšanās sēdus (vingr.)

sit with legs tucked; sitting with bent-knees
(gymn.)
sit with straight legs (gymn.)

sēde ar saliektām kājām; sēde savelkoties (vingr.)

sit-back throw (wrest.)

metiens pāri galvai (pār tiltu; suples) (cīņa)

sit-out (wrest.)

izsēdiens (piesēdiens) (cīņa)

sitting (position), sit (gymn.)

sēde (poza) (vingr.)

sitting soccer

sēdfutbols

sitting tiger (jianzi) (sp.g.)

lidbumbiņas sišana ar pēdas iekšpusi uz augšu (sp.sp.)

sitting trot (equest.)

rikši uz vietas (zirgu sp.)

sitzmark (ski.)

krišanas pēdas (iespiedums trasē) (slēp.)

six for six (weightl.)

visi seši veiksmīgi piegājieni (svarc.)

six-day-race (equest.)

sešu dienu sacensības (zirgu sp.)

six-kick crowl (swim.)

sešsitienu krauls (peld.)

six-pack (bowl.)

seši secīgi metieni (boul.)

sixth man (b/b)

komandas labākais rezervists (b/b)

six-yard area (f/b)

vārtu laukums (f/b)

size (ball)

izmēri (bumbas)

size of the apparatus (art.gymn.)

vingrošanas rīka izmēri (sp.vingr.)

skate

slida

skate vert (skateb.)

lēcieni ar skrituļdēli (skeitb.)

skateboard (skateb.)

skrituļdēlis; skeitbords (skeiteris) (skeitb.)

skateboard jumping (skateb.)

lēcieni ar skrituļdēli (skeitb.)

sēde ar taisnām kājām (vingr.)

430

skateboard rider

skeitbordists; braucējs ar skrituļdēli; skeiters

skateboard tricks

trika elementi skeitbordā

skateboarding (sp.kind)

skrituļdēļošana; skrituļošana (sp.veids)

skatepark; skate park

skeitparks; skrituļošanas parks

skater

slidotājs; slidskrējējs

skates (roller skates)

slidas (skrituļslidas)

skating

ātrslidošana (slidošana)

skating marathon race

ātrslidošanas maratons

skating race

slidošanas sacensības (ārpus stadiona)

skating step; Siitonen step (ski.)

slidsolis (slēp.)

skating-rink; ice-rink

slidotava

skeet shooting (shoot.)

stenda šaušana; šaušana pa apaļo stendu (šauš.)

skeg; fin (row.)

laivas ķīlis (stabilizators) (air.)

skeleton (sp.kind)

skeletons (sp.veids)

skeleton luge

skeletona kamanas

skeleton set-up rider

skeletona braucējs; skeletonists

skerry; skerries; insulated rocks (sail.)

šēras (klinšainas saliņas) (bur.)

ski

slēpe

ski (to)

slēpot

ski aerials (freest.)

akrobātikas triki ar slēpēm; slēpošanas akrobātika (frīst.)

ski base; ski station

slēpošanas bāze

ski blades (snowb.)

platas īsās slēpes (snovb.)

ski boat (watski.)

slēpotāja vilcējlaiva (vilcējkuteris) (ūd.slēp.)

ski bob; skibobbing

slēpošanas velosipēds (sēdslēpošanas rīks)

ski boots

slēpošanas zābaki

ski equipment, ski gear

slēpošanas piederumi (ekipējums)

ski fly; ski flying (ski-jump.)

lēkšana no lielas jaudas tramplīna ar slēpēm (tramplīnl.)

ski goggles

slēpotāja brilles

ski holiday

brīvdienu slēpošana

ski jumping; skijumping

tramplīnlēkšana; lēkšana ar slēpēm no tramplīna

ski kiting; ski sailing

pūķslēpošana; kaitošana ar slēpēm

ski lift

slēpotāju pacēlājs ar sēdekļiem

ski machine

slēpošanas trenaţieris

ski marathon

slēpošanas maratons

ski mountaineering

slēpošana kalnos (ar īsām, platām slēpēm)

ski orienteering

ziemas orientēšanās (ar slēpēm)

ski pants

slēpošanas bikses

ski pass

slēpotāja kartīte (pacēlajam)

ski pole; ski stick

slēpošanas nūja
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ski race; ski racing

distanču slēpošanas sacensības

ski resort

slēpošanas kūrorts

ski rollers

skrituļslēpes; rollerslēpes

ski run; ski slope

slēpošanas trase

ski sailing

slēpošana ar pūķi

ski slalom (alpski.)

slēpošanas slaloms (k.slēp.)

ski tourism; ski touring

slēpošanas tūrisms

ski tow (alpsk.)

vilcējpacēlājs (k.slēp.)

ski trail

marķētas slēpošanas trase

ski triathlon

slēpošanas trīscīņa

ski yachting

milzu slaloma un burāšanas sacensību kombinācija

skiathlon (ski.)

slēpošanas daudzcīņa (klasiskā un slidsoļa) (slēp.)

skiboots, ski boots

slēpošanas zābaki

skicross (ski.)

komandu nobrauciens (slēp.)

skid (to) (autosp.)

slīdēt (sanest) (autosp.)

skid fin (powerb.)

ķīlis; stabilizators (ātrlaiv.)

skid lid (cycl.)

aizsargcepure (riteņbr.)

skidoo (motorized tobogan)

motokamanas

skier

slēpotājs

skier’s cross (freest.)

grupu (četri slēpotāji vienlaicīgi) nobrauciens (frīst.)

skiff (row.)

viegla laiva; vienvietīga laiva (air.)

skiing ballet (old.fash.) (freest.)

balets uz slēpēm (novec.) (frīst.)

skiing distance

slēpošanas distance

skiing slalom distance (alpski.)

slaloma distance (k.slēp.)

skiing; skiing sport

slēpošana; slēpošanas sports

skijoring (sp.kind)

skijorings; aizmotora slēpošana (sp.veids)

skill

māka, prasme, izveicība

skill acquisition

prasmes apgūšana

skill level

prasmju (iemaņu) apguves līmenis; meistarības līmenis

skill retention

prasmes sagalabāšana

skill transfer

prasmes pārnese

skilled

prasmīgs; izveicīgs

skillless

bez prasmēm (iemaņām sportā)

skimboard (surfboard)

seklūdens sērfdēlis

skin (sail.)

ārējais apvalks; apšuvums (bur.)

skin-diver

akvalangists

skin-diving; skin-dive

zemūdens sports (akvalangisms)

skinny

vājš; tievs (kārns; novājējis)

skin-the-cat (art.gymn.)

horizontālais līdzsvars kārienā atmuguriski (apļi)
(sp.vingr.)
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skip

(pa)lēciens

skip (curl., bowl.)

kapteinis (kērl., boul.)

skip (to)

lēkāt

skip (to) the ribbon-moving (r.gymn.)

palēcieni pār lenti kustībā (m/v)

skip ball (racqb.)

zems sitiens pa priekšējo sienu (raketb.)

skip jump (gymn.)

palēciens uz abām kājām (vingr.)

skip step (gymn.)

tempa palēciens (valsete) (vingr.)

skipped height (athl.)

izlaistais augstums (v/a)

skipper (curl.)

akmens slidinātājs (metējs) (kērl.)

skipping (gymn.)

palēcieni no vienas kājas uz otru ar starplēcieniem (vingr.)

skip-rope; skipping rope (gymn.)

aukla; lecamaukla (vingr.)

skirt (arch.)

mērķa daļa ārpus ieskaites (punktu) laukuma (l.šauš.)

skit (acr.)

komisks triks akrobātikā (akr.)

skittle

ķeglis

skittle; bowling

boulings; ķegļu spēle

skittle-alley; skittle-ground

boulinga celiņš; boulinga zālājs

skittles (sp.g.)

ķegļu spēle ar slīpu reni (sp.sp.)

skittles-billiards

ķegļu biljards (Skandināvijā)

skiwear

slēpošanas tērps

Skoumal giant swings (art.gymn.)

apvēzieni kārienā atmuguriski pussaliektā pozā; Skaumala
lielie apvēzieni (stienis) (sp.vingr.)

skullcap; orash cap (equest.)

ţokeja aizsargcepure (zirgu sp.)

sky (to) (sp.g.)

mest gaisā (monētu; bumbu) (sp.sp.)

sky hook (jump hook) (b/b)

āķa metiens lēcienā (b/b)

sky surfing (parach.)

sērfošana uz gaisa dēļa (izpl.l.)

skybox (arena)

skatītāju telpa (loţa) augstu virs arēnas

skydive (to)

lēkt ar izpletni

skydiver

izpletņlēcējs; gaisa akrobāts

skydiving (parachuting)

gaisa akrobātika; akrobātiskā izpletņlēkšana

skyer (sp.g.)

vertikāli augšup lidojoša bumba (sp.sp.)

skyhook (rockcl.)

klintsāķis (nostiprināts) (klinšu k.)

skying (row.)

aira vēziens neskarot ūdeni (air.)

skylight (sail.)

augšgaisma; logs kajītes griestos (bur.)

skysurfing

aerosērfošana (stāvot uz aerodēļa)

slab (rockcl.)

klints pārkare (ar gludu virsmu) (klinšu k.)

slacken (to) the pace (athl.)

palēnināt gaitu (v/a)

slalom (alpski.)

slaloms (k.slēp.)

slalom boots (alpski.)

slalomzābaki (k.slēp.)

slalom canoeing

kanoe airēšanas slaloms; krāčošana ar kanoe laivu

slalom course (alpski.)

slaloma trase (k.slēp.)
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slalom gate (alpski.)

slaloma vārti (k.slēp.)

slalom kayak (row.)

airēšanas slaloma smailīte (air.)

slalom racer (alpski.)

slalomists (k.slēp.)

slalom ski (alpski.)

monoslēpe (k.slēp.)

slalom skis (alpski.)

slaloma slēpes (k.slēp.)

slalom waterskiing

ūdensslēpošanas slaloms

slam (to), clout (to), sock (to)

spēcīgi sist (sarunv. gāzt)

slam dunk (dunking, stuffing) (b/b)

bumbas ietriekšana grozā no augšas (b/b)

slam dunk smash (ten.)

gremde (no augšas) lēcienā (ten.)

slander (to), abuse (to)

zākāt, lamāt

slap shot (icehok.)

metiens no atvēziena (hok.)

slapback (freest.)

zemskare uzmetot sniegu uz muguras (frīst.)

slash

cirtiens (pātagas; zobena)

slashing (icehok.)

sitiens ar nūju (pārkāpums) (hok.)

slat (to) (sail.)

plandīties (par burām) (bur.)

slate bed (bilj.)

galda virsmas pamatklājums (bilj.)

sledding sport; luge sport

kamaniņu sports

sledge (to)

braukt ar kamanām

sledge dog sport

suņu pajūgu skriešanās sports

sledge, sleid; sled (luge)

kamanas (kam.)

sledgecar

autokamanas; motorkamanas

sledgehockey (icehok.)

sēdhokejs (invalīdiem uz kamaniņām) (hok.)

sleeping bag; sleeping-bag

guļammaiss

sleeping leg (athl.)

pasīvā ("guļošā", "mirusī") kāja (trīssoļlēkšanā) (v/a)

sleeve (row.)

aira uzmava (gredzens) (air.)

slice backhand (ten.)

uzgrieztais sitiens (no kreisās puses) (ten.)

slice serve; side spin serve (v/b)

augšējā sāniskā serve (āķa serve) (v/b)

slice stroke (golf)

griezts sitiens (uzgriezts sitiens) (golfs)

slicks (motorsp.)

riepa bez (vai mazu) protektora (motorsp.)

slide

slīdkalns, slīdceļš

slide (slope of ice)

slidkalniņš (bērniem)

slide (sail.)

slīdskava (bur.)

slide (to)

slīdēt

slide kip-up (art.gymn.)

no kāriena priekšturē atslēga (līdztekas, stienis) (sp.vingr.)

slide kip-up with half turn to swing forward in
upper arm hang (art.gymn.)

no kāriena priekšturē atslēga ar pagriezienu par 180°,
pārejot balstā uz augšdelmiem un priekšvēziens
(līdztekas) (sp.vingr.)

slide runner (row.)

slīdošā (skrituļu) sliede (air.)

slide seat (row.)

slīdošais soliņš (air.)

slide; slide step (bowl.)

slīdošais (pēdējais) sols (boul.)
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slider (ludge)

kamaniņu braucējs (sarunv.) (kam.sp.)

sliding collar strangle (okuri-eri-jime) (judo)

ţņaugšana ar cilpu no aizmugures (ar kimono atloku)
(okuri-eri-jime) (džudo)

sliding seat (row.)

slīdsoliņš (skrituļu) (air.)

sliding seat (sail.)

izbīdāmais sols (izbīdāmais dēlis) (bur.)

sliding stop (equest.)

apstāšanās slīdot uz pakaļkājām (zirgu sp.)

sliding surface, slide face

slīdvirsma

sliding tackle (f/b)

bumbas atņemšana (bloķēšana) "ieslīdot kājās" (f/b)

sliding tackling (f/b)

ieslīdēšana pretinieka kājās (atņemot bumbu) (f/b)

sliding two foot sweep (okuri-ashi-barai) (judo)

sāniskais piecirtiens aiz abām kājām kustībā (okuri-ašibarai) (džudo)

slight correction of the feet position (art.gymn.)
slight lunge position (gymn.)

neliels solis (palēciens), lai saglabātu līdzsvaru zemskarē
(sp.vingr.)
neliels izklupiens (vingr.)

slight swing (art.gymn.)

neliels vēziens (palīgvēziens) (sp.vingr.)

slight swing shoot to handstand (art.gymn.)

ar nelielu vēzienu (zemas amplitūdas) uzvēziens stājā uz
rokām (stienis) (sp.vingr.)

slight touch (art.gymn.)

nenozīmīgs (viegls) pieskāriens (rīkam) (sp.vingr.)

sligner (row.)

laivu izlīdzinātājs (tiesnesis) (air.)

slim

slaids; tievs

slimming

novājēšana

sling (shoot.)

ieroča siksna (šauš.)

sling ball (game)

slingbols; lingbumba

sling device (sling/b)

linga (stopa mešanai) (sling/b)

slinger (skittles) (sp.g.)

skitls; metambumba (sp.sp.)

slingshot (cycl.)

partnera ievilkšana (iestumšana) stafetē (riteņbr.)

sliotar; hurling ball

hurlinga (īru lauka hokeja) bumbiņa

slip (art.gymn.)

kritiens (atraušanās, paslīdēšana) no rīka (sp.vingr.)

slip (sail.)

eliņš (bur.)

slip (to)

slīdēt; paslīdēt

slip (to) (arch.)

izšaut bultu (loka š.)

slip (to) (box.)

izvairīties no sitiena (bokss)

slip (to) (sail.)

nolaist enkurķēdi (bur.)

slip; swimming trunks (swim.)

peldbikses (pieguļošās) (peld.)

slippers (art.gymn.)

viegli vingrošanas apavi (čības) (sp.vingr.)

slipstream (to) (cycl.)

braukt aizvējā (aiz kāda) (riteņbr.)

slooping (parach.)

izpletņlēkšana, piezemējoties slīdot pa ūdens virsmu
(izpl.l.)

slope of the starting platform (swim.)

starta paaugstinājuma (virsmas) slīpums (peld.)

slope running; mountain running

kalnā skriešanas sacensības

slope, slant (ski.)

nogāze; nokalne; slīpums (slēp.)
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sloping stake (horseshoe pitch)

slīps stabs (pakava mešanai)

slot (icehok.)

vārtu laukums (hok.)

slouch

lempīga gaita, sakumpusi stāja (mugura)

slow break (sp.g.)

lēnais uzbrukums (sp.sp.)

slow circle backward (forward) to handstand
(art.gymn.)

ar spēku apvēziens atpakaļ (uz priekšu), pārejot stājā uz
rokām (apļi) (sp.vingr.)

slow down; slow up (to)

palēnināt (samazināt) ātrumu

slow motion

lēna kustība (pārvietošanās)

slow pass (v/b)

gausa piespēle; novēlota piespēle (v/b)

slow walkover (acr.)

lēnais pārmetiens uz priekšu stājā uz vienas kājas (akr.)

slow walkover backward (acr.)

lēnais pārmetiens atpakaļ stājā uz vienas kājas (akr.)

slow whistle (icehok.)

aizturēts (nogaidošs) svilpes signāls (hok.)

slow-lower from handstand into back lever
(art.gymn.)

no stājas uz rokām ar spēku pāreja horizontālā kārienā
atmuguriski (apļi) (sp.vingr.)

slowly

lēni, gausi

slugger; one puncher; browler (box.)

bokseris ar spēcīgu nokautējošu sitienu (bokss)

slumsy, awkward, uncouth, gouche

neveikls

small arm-circle (r.gymn.)

mazais aplis ar roku (ar plaukstu) (m/v)

small downward vertical circles with clubs
(r.gymn.)

mazie vertikālie apļi ar vālītēm (m/v)

small field handball

minihandbols

small final

finālsacensības par 5-8 vietu

small forward (b/b)

mazākais augumā (tehniskākais) uzbrucējs (b/b)

small games

rotaļas; spēles (ar atvieglotiem noteikumiem vai mazākos
laukumos)

small ribbon circle (r.gymn.)

mazais aplis ar lenti (m/v)

small-bore rifle (shoot.)

mazkalibra šautene (šauš.)

small-sided game (f/b)

spēle mazākumā (nepilnā sastāvā) (f/b)

smash (sp.g.)

gremde (uzbrukuma sitiens) (sp.sp.)

smash (to) (sp.g.)

gremdēt (izdarīt uzbrukuma sitienu) (sp.sp.)

smash over the block (v/b)

gremde virs bloka; gremde pāri blokam (v/b)

smokeless gun powder (shoot.)

bezdūmu pulveris (šauš.)

smooth (move) (art.gymn.)

plūstoša, vienmērīga kustība (sp.vingr.)

smooth barrel (shoot.)

gludstobrs (šauš.)

smother the puck (icehok.)

nosegt (ar roku, ķermeni) ripu (hok.)

snaffle; snafle-bit (equest.)

lauţņi; mutes dzelţi (zirgu sp.)

snake (gymn.)

čūska (vingr.)

snakebite; pinch flat (cycl.)

tukša riepa (riteņbr.)

snakeboard (skateb.)

čūskas skrituļdēlis (divi savienoti kāju balsti) (skeitb.)

snap (art.gymn.)

strauja ķermeņa saliekšana (pēc atliekšanas); sarunv.
pātagveida kustība (sp.vingr.)
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snap pass (sp.g.)

no stājas uz rokām, strauji saliecoties, lēciens stājā uz
kājām; sarunv. kurbets (akr.)
no stājas uz rokām kurbets un nolēciens ar 1½ salto
atpakaļ (stienis, līdztekas) (sp.vingr.)
pēc ievēzieniem kārienā pacelēs nolēciens (stienis)
(sp.vingr.)
ātra (zibenīga) piespēle (sp.sp.)

snap shooting (shoot.)

metšaušana (šauš.)

snap shot (icehok.)

ass, spēcīgs metiens; metiens, vēzējot nūju uz priekšu
(hok.)

snap up (acr.)
snap volley (ten.)

no pārsvēriena uz muguras, atgrūţoties ar rokām, atslēga,
pārejot stājā (akr.)
plaukstas sitiens (ten.)

snap-down (wrest.)

nogāzt (ar pretpaņēmienu) (cīņa)

snappish

īgns, nikns

snatch (clean and snatch) (weightl.)

raušana (stieņa) (svarc.)

snatch (to) the ball from an opponent (sp.g.)

atņemt (noņemt) pretiniekam bumbu (sp.sp.)

snatch, clean and jerk combination (weightl.)

svarcelšanas divcīņa (raušana un grūšana) (svarc.)

snatching out the ball (sp.g.)

bumbas izraušana (no pretinieka rokām) (sp.sp.)

sneakers

sporta kurpes; viegli sporta apavi; tenisa kurpes

snick (crick.)

neliela bumbas novirze sānis (sitot ar vāli) (krik.)

sniper, sharp-shooter

snaiperis

snocross course (snowmobil)

sniega motociklu trase

snooker (bilj.)

angļu biljards; snūkers (bilj.)

snooker table (bilj.)

snūkera galds (bilj.)

snorkel (underwat.swim.)

elpošanas caurule (zem.peld.)

snorkeling

zemūdens peldēšana (niršana) ar elpošanas cauruli

snow blindness

sniega aklums

snow cannon; snow gun; snow making machine

sniega lielgabals (sniega pūtējs)

snow plow (ski.)

bremzēšana arklā (slēp.)

snowball

sniega pika (mešanai)

snowboard

sniegadēlis; snovborda dēlis

snowboard cross (snowb.)

sniegadēļu kross; snovborda kross (snovb.)

snowboarder

snoveris; braucējs ar sniegadēli; snovbordists

snowboarding

snovošana; braukšana ar sniegadēli; snovbords

snowboots; snowshoes (ski.)

sniega kurpes (slēp.)

snowkiting

pūķošana ar slēpēm

snowmobile; skimobile

sniega motocikls

snowmobiling

sacensības ar sniega motocikliem

snowplough (ski.)

pagrieziens arklā (slēp.)

snowshoeing

pārvietošanās ar sniega kurpēm

snowshoes; snowboats (ski.)

sniega kurpes (slēp.)

snap down (acr.)
snap down one and a half (1½ ) back salto
dismount (art.gymn.)
snap off (art.gymn.)
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snowslide

sniega lavīna

soap box

nobraucieni no kalna ar pašdarinātiem braucamrīkiem

soar (to), glide (to)

planēt

soaring

planēšana

soccer (Am.)

futbols (amer.)

soccer tennis

futbolteniss; kājteniss

socceroos (Austral.f/b)

austrāliešu futbola komanda (austrāl.f/b)

socialization into sport

socializācija sportā

socket

dobums; padziļinājums

socks

īsās zeķes

socks (football socks) (f/b)

getras (futbolistu zeķes) (f/b)

sode-tori (aikido)

piedurknes satvēriens ar vienu roku (aikido)

soft arm (r.gymn.)

liega, plūstoša rokas kustība (m/v)

soft bed (tramp.)

mīksts (vāji nospriegots) tīkls (bat.)

soft field (f/b)

mīksts laukums (f/b)

soft going (equest.)

mīksta trase (zirgu sp.)

soft landing (art.gymn.)

mīksta (amortizējoša) piezemēšanās (zemskare)
(sp.vingr.)

soft tennis

softteniss; mīkstās bumbiņas teniss

softball (sp.g.)

softbols (sp.sp.)

SOG, abbrev. from shot on goal (icehok.)

metieni vārtu rāmī (statistika) (hok.)

sogo gachi (judo)

sareţģīta uzvara (džudo)

solar plexus blow (box.)

sitiens pa saules pinumu (bokss)

sole (golf)

nūjas galviņas pamatne (golfs)

sole circle (legs together, straight legs) inside
(art.gymn.)
sole circle bent legs (art.gymn.)

apvēziens balstā stāvus saliecoties (sp.vingr.)

sole circle dismount (art.gymn.)

no balsta stāvus saliecoties, ar apvēzienu atpakaļ nolēciens
(sp.vingr.)

sole circle legs apart (art.gymn.)

apvēziens balstā stāvus saliecoties, kājas ārpus rokām
(sp.vingr.)
apvēziens balstā stāvus saliecoties, kājas ārpus rokām,
pārejot stājā uz rokām (sp.vingr.)
nūjas galviņas pamatnes metāla plāksne (golfs)

sole circle to handstand legs apart (art.gymn.)
sole plate (golf)

apvēziens balstā tupus (sp.vingr.)

sole stoop circle off to handstand (art.gymn.)

apvēziens balstā stāvus saliecoties, pārejot stājā uz rokām
(sp.vingr.)

solid

blīvs; kompakts

solid ball (gymn.)

pildbumba (vingr.)

solid obstacle (equest.)

nostiprināts (nenogāţams) šķērslis (zirgu sp.)

solo (alp.)

kāpšana vienatnē (alp.)

solo move (run) (athl.)

izrāviens vienatnē (v/a)
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sombo (sambo) (wrest.)

sambo (sombo) (cīņa)

somersault back pike (div.)

salto atpakaļ saliecoties (daiļl.)

somersault back tuck (div.)

salto atpakaļ savelkoties (daiļl.)

somersault backward (div.)

salto atpakaļ (daiļl.)

somersault below bars (art.gymn.)

salto zem kārtīm (līdztekas) (sp.vingr.)

somersault forward (div.)

salto uz priekšu (daiļl.)

somersault front pike (div.)

salto uz priekšu saliecoties (daiļl.)

somersault over the bars (art.gymn.)

salto virs kārtīm (līdztekas) (sp.vingr.)

somersault picked to front leaning support
(acr.)
somersault with full twist (acr.)

salto atpakaļ saliecoties, pārejot balstā guļus (akr.)

somersault; somerset (salto)

salto (ķermeņa rotācija ap horizontālo asi par 360°)

somi-and-a-half (art.gymn.)

1 ½ (540°) salto (sp.vingr.)

sono-mama (judo)

Nekustēties! (tiesneša komanda) (džudo)

sore matte (judo)

Cīņa beigusies! (tiesneša komanda) (džudo)

sound apparatus work (art.gymn.)

prasmīga (stabila) vingrojuma uz rīka izpilde (sp.vingr.)

Sound mind in a sound body

Veselā miesā vesels gars

sound recording (r.gymn.)

skaņu ieraksts; mūzikas ieraksts (m/v)

sound signal (sp.g.)

svilpe; skaņas signāls (sp.sp.)

sound sport

veselības sports

sound, robust

stiprs (par veselību)

souple (wrest.)

metiens satverot no aizmugures (cīņa)

southpaw (box.)

kreilis (bokss)

spa callisthenics

aerobika ūdenī; akvaaerobika

spa, abbrev.from sanus per aquat

kūrorts ar minerālavotiem; ūdens procedūras (SPA)

spacing (row.)

atstarpe (attālums) (air.)

span (row.)

trases (celiņa) platums (air.)

spar (box.)

treniņsacīkstes (sparingcīņa) (bokss)

spare (athlete)

rezervists (sportists)

spare (reserve) ball (sp.g.)

rezerves bumba (sp.sp.)

spare crew (row.)

rezerves airētājs (air.)

spare outfit (sp.g.)
spare time, leisure

komandas spēlētāju ietērpa (formas) rezerves komplekts
(sp.sp.)
vaļa, brīvais laiks

spare wheel; spare tyre (cycl.)

rezerves ritenis (riteņbr.)

sparing partner

treniņcīņu partneris (divcīņās)

sparring bout (box.)

sparings; treniņcīņa (bokss)

spars (sail.)

rājas (takelāţas); apaļkoki; špīres (bur.)

spasm

krampji; spazma

speaker; announcer (competition)

sacensību diktors

spearhead (athl.)

šķēpa smaile; uzgalis (v/a)

salto ar pagriezienu par 360° (akr.)
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spearhead forward (sp.g.)

uz priekšu izvirzīts (uzbrukuma smailes) spēlētājs (sp.sp.)

spearing (icehok.)

dūriens (sitiens) ar nūjas galu (hok.)

special competitive endurance (sp.g.)

speciālā sacensību izturība (sp.sp.)

special flexibility

speciālā lokanība (sporta veidam nepieciešamā)

special physical education

pielāgotā fiziskā audzināšana

special physical fitness

speciālā fiziskā sagatavotība

special preparatory exercises (art.gymn.)

speciālie sagatavojošie vingrinājumi (sp.vingr.)

special stage (autosp.)

ātrumposms (autosp.)

special warming-up

speciālā iesildīšanās

specialist competition (art.gymn.)

labāko vingrotāju uz rīka sacensības (sp.vingr.)

specific deduction (art.gymn.)

specifisks (konkrēts) vērtējuma samazinājums (sp.vingr.)

specific exercise

vingrinājums konkrētas muskuļu grupas attīstīšanai

specific faults (art.gymn.)

specifiskas (raksturīgas) kļūdas (sp.vingr.)

spectacular play (sp.g.)

efektīga (skatāma) spēle (sp.sp.)

spectator

skatītājs

spectator area (zone)

skatītāju vietas (zona)

spectator enclosure (sp.g.)

skatītāju noţogojums (barjera) (sp.sp.)

spectator sport (sport tourism)

sporta tūrisms (sporta veidi ar lielu skatītāju skaitu)

speed

ātrums

speed strength

ātrspēks (ātruma spēks)

speed advantage

ātruma priekšrocība

speed and endurance (day) (equest.)

otrās dienas sacensības (trīsdienu sacensībās) (zirgu sp.)

speed and endurance race (motorsp.)

brauciens uz ātrumu un izturību (motorsp.)

speed bag; speed ball (box.)

atsperbumbieris; atsperbumba (bokss)

speed barrier

ātruma barjera

speed climbing; indoor climbing (rockcl.)
speed diving

klinšu kāpšanas ātrumsacīkstes; kāpšana pa klinšu sienu
telpās (klinšk.)
niršana uz ātrumu (laiku)

speed dribble (b/b)

ātrais dribls (b/b)

speed drill (speed training)

ātruma attīstīšanas treniņš

speed endurance

ātruma izturība

speed exercises

vingrinājumi ātruma attīstīšanai

speed hill climbing (motorsp.)

kalnā braukšanas ātrumsacīkstes (motorsp.)

speed leader (athl.)

skrējiena līderis (v/a)

speed of the movement

kustības ātrums

speed of the pass (sp.g.)

piespēles ātrums (sp.sp.)

speed pass (v/b)

ātrā (šautā) piespēle) (v/b)

speed play (sp.g.)

ātra spēle (tempa spēle) (sp.sp.)

speed reverse board (athl.)

amortizējoša siena (pēc finiša taisnes) (v/a)
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speed roller skating (rollsp.)

ātrumsacīkstes (skrit.sp.)

speed sailing (windsurf)

ātrumsacīkstes (vindsērf.)

speed skater post (sp.skat.)

ātrslidotāja poza (stāja) (ātrsl.)

speed skates (skat.)

ātrslidošanas slidas; klapslidas (ātrslid.)

speed skating; speed skate

ātrslidošana

speed skiing (alpski.)

ātrumnobrauciens (uz maksimālo ātrumu) (k.slēp.)

speed suit (bobsl.)

aerodinamiskais tērps (bobsl.)

speed trap (drag.rac.)

ātruma fiksēšanas (20 m) zona (dragsac.)

speed up the rotation (acr.)

rotācijas ātruma palielināšana (akr.)

speed; rate; velocity

ātrums; temps

speedball (sp.g.)

spīdbols (ar futbola un handbola noteikumu apvienojumu)
(sp.sp.)

speedboat

ātrlaiva

speeding lure (dograc.)

skrejošs mērķis (suņu skr.)

speeding strip (dragrac.)

paātrinājuma sacensību trase (dragsac.)

speed-skating track

ātrslidošanas celiņš

speedster

ātrgājējs (automobilis, laiva)

speedway (sport)

spīdvejs (sporta veids)

speedway race (motosp.)

spīdveja ātrumsacīkstes (motosp.)

speleotourism

alu tūrisms (speleotūrisms)

spent arrow (arch.)

nolietojusies (slikti lidojoša) bulta (l.šauš.)

spider (bilj.)

nūjas paliktnis (bilj.)

spiderman

augstkāpējs

spike

nagliņkurpes radze (nagla)

spike (alp.)

smaile (alp.)

spike (to) (v/b)

gremdēt (v/b)

spike from accelerated pass (v/b)

gremde pēc ātrās (īsās) piespēles (v/b)

spike in the block (v/b)

gremde blokā (v/b)

spike mark (golf)

apavu pēdas trasē (golfs)

spike over the block (v/b)

gremde pāri blokam (v/b)

spike past the block (v/b)

gremde garām blokam (v/b)

spike; smash (v/b)

gremde (v/b)

spiked shoes; spikes (athl.)

naglu kurpes, naglenes (v/a)

spiker (v/b)

gremdētājs (v/b)

spiking line player (v/b)

uzbrukuma līnijas spēlētājs (uzbrucējs) (v/b)

spill

kritiens (no zirga, velosipēda)

spill (to) (equest.)

nomest jātnieku (par zirgu) (zirgu sp.)

spin (ball)

bumbas iegriešana

spin service (v/b)

griezta (nogriezta) serve (v/b)

spin; pirouette (acr.)

piruete; apgrieziens (ap garenasi) (akr.)

spinaker-halyard (sail.)

spinakerfalle (bur.)
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spindle (art.gymn.)

dzirkle; pagrieziens par 180° (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

spine (to) (arch.)

loka cietības mērīšana (l.šauš.)

spine mobility

muguras (mugurkaulāja) lokanība

spinnaker (sail.)

spinakers (bur.)

spinnaker boom; spinaker pole (sail.)

spinakerbomis (bur.)

spinnaker sheet (sail.)

spinakeršote (bur.)

spinned shot (b/b)

metiens, iegrieţot bumbu (b/b)

spinned shot (f/b)

sitiens, iegrieţot bumbu (griests sitiens) (f/b)

spinner (angl.sp.)

spiningotājs (makšķ.)

spinning (hoop) (r.gymn.)

apļa griešanās (m/v)

spiral (ribbon) (r.gymn.)

spirāle (ar lenti) (m/v)

spirometry

spirometrija (plaušu tilpuma mērīšana)

spitefulness

spītība

spitting

spļāviens (rupjība)

spittoon (box.)

spļaujamtrauks (bokss)

splash down (kateb.)

nolaišanās ūdenī (keitb.)

splashboard, splasher (cycl.)

riteņu dubļu aizsargs (riteņbr.)

splashing competitions

šļakstienu sacensības (lecot ūdenī)

splashless entry; rip (div.)

ieniršana bez šļakatām; ieniršana vertikāli (daiļl.)

splat (racq.b.)

tuvs sitiens pa sānu sienu (raketb.)

splice (sail.)

tauvu savijums; spleisējums (bur.)

splint

šina (fiksēšanai)

split (bowl.)

atdalīti nenogāztie ķegļi (boul.)

split (scissors) (h/b)

aizsegs krustojoties (h/b)

split (ski., swim.)

distances starpposma laiks (slēp., peld.)

split (to) the block; pierce (to) the block (v/b)

caursist bloku (v/b)

split (weightl.)

stieņa celšana dzirklē (raušana; grūšana) (svarc.)

split decision (box.)

nevienbalsīgs lēmums (tiesnešu) (bokss)

split leap (gymn.)

lēciens špagatā (vingr.)

split off (art.gymn.)

izvērstu kāju pārmetiens (sp.vingr.)

split position (gymn.)

pozīcija špagats (vingr.)

split sideways (gymn.)

špagats sānis; paralēlais špagats (vingr.)

split style snatch (weightl.)

raušana dzirklē (svarc.)

split the defense (icehok.)

sašķelt aizsardzību (hok.)

split time (swim.)

starplaiks (atsevišķa distances posma laiks) (peld.)

split vision (r.gymn.)

perifērā redze (m/v)

split with the change of legs (gymn.)

lēciens špagatā ar kāju maiņu (vingr.)

split(s) handstand (art.gymn.)

stāja uz rokām, kājas špagatā (sp.vingr.)

split(s) scale, bent body (gymn.)

līdzsvars, noliecoties špagatā (vingr.)

split-fingers (gymn.)

izvērsti pirksti (vingr.)
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splits (forward and backward)

špagats (priekšējais)

splits (weightl.)

dzirkles (raujot, grūţot) (svarc.)

splitting the legs apart (gymn.)

kāju izvēršana (sānis) (vingr.)

spoiler (autosp.)

spoilers (virsbūves elements) (autosp.)

spoke (cycl.)

spieķis (riteņa) (riteņbr.)

sponging point (athl.)

atsvaidzināšanās punkts (ar sūkli) (v/a)

sponson (powerb.)

sponsons (potonspārni) (ātrlaiv.)

spool (fenc.)

troses spole (paštinošā) (pauk.)

spoon (angl.sp.)

vizulis (makšķ.)

spoon (row.)

aira lāpstiņa (plata, izliekta) (air.)

sport

sports

sport (athlets) heart

sportista (palielināta) sirds

sport accident

nelaimes gadījums sportā

sport achievement

sporta sasniegums

sport acrobatics

sporta akrobātika

sport activities

sporta aktivitātes (pasākumi)

sport administration

sporta darba vadīšana

sport aerobics

sporta aerobika

sport aesthetics

sporta estētika

sport aptitude

piemērotība (spējas) sportā

sport bicycle

sporta velosipēds (divritenis)

sport boarding school

sporta internātskola

sport boat

sporta laiva

sport bout (fight)

sportiska cīņa (cīņa sportā)

sport bridge

sporta bridţs

sport calendar

sporta sacensību kalendārs

sport camp

sporta nometne; treniņnometne

sport capability; sport aptitude

sportiskās spējas; piemērotība sportam

sport climbing

sporta (klinšu) kāpšana

sport clothing

sporta apģērbs

sport club

sporta klubs

sport commentator

sporta komentētājs

sport competition of fire brigades

ugunsdzēsēju sports

sport correspondent

sporta korespondents

sport court

sporta arbitrāţas tiesa

sport curriculum

sporta programmas (mācību iestādē)

sport damages

traumatisms sportā

sport dance

sporta dejas

sport delegation

sporta delegācija

sport didactics

sporta didaktika

sport discipline

sporta veids; sporta disciplīna
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sport documentation

sporta dokumentācija

sport dressing; sport dress

sporta tērps; sporta apģērbs

sport education

sporta izglītība

sport equipment

sporta piederumi; inventārs

sport ethics

sporta ētika

sport experience

sporta stāţs (pieredze)

sport facilities; sport buildings

sporta (celtnes) būves

sport fan

sporta līdzjutējs (fans)

sport federation

sporta federācija

sport fishing

sporta makšķerēšana

sport food

sportista uzturs

sport for aged; sport for elderly people

sports vecākiem cilvēkiem (pēc 40 gadiem)

sport for all; sport for everybody (grassroot
sport)
sport for handicapped; sport for disabled

sports visiem; tautas sports

sport for seniors

senioru sports

sport for the deaf

nedzirdīgo (vājdzirdīgo) sports

sport for the handicapped, sport for the
disabled

sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

sport game

sporta spēle

sport grade, sport mark

vērtējums (atzīme) sportā

sport hall

sporta zāle

sport history

sporta vēsture

sport honorary title

goda nosaukums sportā

sport injury

sporta trauma

sport inventory

sporta inventārs

sport journalism

sporta ţurnālistika

sport kinds classification

sporta veidu klasifikācija

sport language

valoda sportā; sporta leksika

sport law

sporta likumdošana

sport lesson

sporta stunda; sporta treniņš

sport manager

sporta darba vadītājs (menedţeris)

sport massage

sporta masāţa

sport mastery (mastership)

sporta meistarība

sport medicine

sporta medicīna

sport medicine examination

sportista veselības pārbaude

sport motor skills

sportista kustību prasmes (iemaņas)

sport outside of schools; extracurricular sport

ārpusskolas sports; ārpusstundu sports

sport pedagogy

sporta pedagoģija

sport philosophy

sporta filozofija

sport physician

sporta ārsts

sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; invalīdu sports
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sport physiology

sporta fizioloģija

sport politics

sporta politika

sport practice

nodarbošanās ar sportu; trenēšanās

sport preparedness

sportiskā sagatavotība

sport psychologist

sporta psihologs

sport results (achievements)

sporta sasniegumi (rādītāji)

sport school of Olympic reserve(s)

olimpisko rezervju sporta skola

sport science

sporta zinātne

sport selection

atlase sportā(-ta)

sport self-administration

pašpārvalde sportā

sport shooting

sporta šaušana

sport skill (mastership)

sporta meistarība

sport studies

sporta izglītības studijas (visu līmeņu)

sport success

sporta panākumi

sport swimming

sporta peldēšana

sport theory

sporta teorija

sport thesaurus

sporta vārdnīca (enciklopēdija)

sport tourism

sporta tūrisms

sport trainer

sporta treneris

sport training

sportiskā sagatavotība (sagatavošana)

sport training period

sportiskās sagatavotības periods

sport training school; sport school

sporta skola

sport uniform (suit)

sporta tērps (formas tērps)

sport venture-orientation

riska (situāciju) sports

sport veteran, senior

sporta veterāns (seniors)

sport walking; sport walk

sporta soļošana

sport weapon

sporta ierocis

sport(ing) competition

sporta sacensības

Sport-for-all (organization)

starptautiska organizācija Sports visiem

sporting (shootgun shooting) (shoot.)

sportings (šauš.)

sporting condition (form)

sportiskā forma (sagatavotība)

sporting dog

medību suns

sporting massage

sporta masāţa

sporting spear grip (athl.)

šķēpa aptinums; šķēpa tvēriena vieta (v/a)

sporting term

sporta termins

sportive

sportisks; atlētisks

sportive; sportsmanlike

sportisks (draiskulīgs)

sports (racing) kayak

smailīte (gludūdens)

sports acrobatics

sporta akrobātika

sports bar

sporta bārs (ar TV sporta pārraidēm)

sports car (sport car)

sporta automobīlis
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sports centre

sporta (treniņu) centrs

sports federation

sporta (veida) federācija

sports ground (sports-ground)

sporta laukums

sports watch

sporta pulkstenis (ar hronometru)

sports-auxiliary gymnastics

sporta palīgvingrošana

sportscast

sporta reportāţa

sportscast

sporta reportāţa

sportsman

sportists

sportsman of surf boards

vindserfists; vējdēļa burātājs

sportsman; sportswoman

sportists; sportiste

sportsmanship

sporta (sportiskā) meistarība; aizraušanās ar sportu

sporty

sportisks; sparīgs, straujš

spot (sp.g.)

spēlētāja vieta laukumā (tiesneša norādīta) (sp.sp.)

spot end pocket (bilj.)

tālākais maks (augšējās malas maks) (bilj.)

spot kick; penalty kick (f/b)

soda sitiens (f/b)

spot pass (sp.g.)

laicīga, precīza piespēle (sp.sp.)

spotter (art.gymn.)

aizsardzības (palīdzības) sniedzējs (sp.vingr.)

spotter (tramp.)

salto, piezemējoties atgrūdiena vietā (bat.)

spotting (art.gymn.)

aizsardzības sniegšana (sp.vingr.)

sprain

sastiepums (saišu)

sprawl (wrest.)

atgāzties (atliekties) izpildot metienu (cīņa)

spray (sail.)

šļakatas (ūdens šalts) (bur.)

spray skirt (row.)

šļakatu aizsegs; laivas pārklājs (air.)

sprayskirt; spraydeck; spray cover (row.)

laivas pārvalks (priekšauts) (air.)

spread (equest.)

kombinētais šķērslis (augstumā un platumā) (zirgu sp.)

spread eagle (freest.ski.)

lidojošais ērglis (lēciens, izvēršot rokas un kājas) (frīst.)

spread obstacle (equest.)

šķērslis lēkšanai tālumā (zirgu sp.)

spreader (gymn.)

spraislis (vingrošanas sienas) (vingr.)

spreader (sp.g.)

saistošais spēlētājs (sp.sp.)

spring (gymn.)

vingrums; elastīgums; atsperīgums (vingr.)

spring (tramp.)

atspere (bat.)

spring board for diving (div.)

daiļlēkšanas tramplīns (daiļl.)

spring cable (gymn.)

atsperes espanders (vingr.)

spring down (gymn.)

lēciens dziļumā (vingr.)

spring hip throw (hane-goshi) (judo)

apakšstilba ārvēziens (hane-goši) (džudo)

spring steps

atsperīgi (lēcienveida) soļi

spring up (to the apparatus) (art.gymn.)

uzlēciens (uz rīka) (sp.vingr.)

springboard (art.gymn.)

atspēriena tiltiņš; tramplīns (sp.vingr.)

springboard diving (div.)

lēcieni no tramplīna (daiļlēkšanas veids)
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spring-board jumping (acr.)

lēcieni, atgrūţoties no tramplīna (akr.)

springi n the step

vingrs solis

springiness

atsperīgums

springing (movement)

palēcieni, lēkāšana (atsperīga)

springy board (acr.)

tramplīns (akr.)

springy running steps

skrējiens ar atsperīgiem soļiem

sprint (short distance running) (athl.)

sprints (īso distanču skriešana) (v/a)

sprint hurdles (athl.)

barjerskriešanas sprints (v/a)

sprint race; scratch race (equest.)

zirgu skriešanās sacīkstes (īsās distances) (zirgu sp.)

sprint speed skating tetrathlon (sp.skat.)

sprinta četrcīņa (daudzcīņa) (ātrsl.)

sprint triathlon (athl.)

sprinta trīscīņa (v/a)

sprinter (athl.)

sprinteris (v/a)

sprinters’ lane (cycl.)

sprinta celiņš (zona) trekā (riteņbr.)

sprinters’ line (cycl.)

sprinta celiņa beigu līnija (sarkanā) (riteņbr.)

sprockets (cycl.)

ķēdes rata zobi (riteņbr.)

spry

dzīvs; mundrs

spur (equest.)

piesis (zirgu sp.)

spur (to) (equest.)

piecirst piešus (zirgu sp.)

spurt; acceleration (athl.)

spurts; paātrinājums (v/a)

squad (Am.)

sportistu komanda, grupa

squall (sail.)

vēja brāzma (bur.)

square (to) (sp.g.)

izlīdzināt rezultātu (sp.sp.)

square pass (f/b)

piespēle blakus skrienošam partnerim (f/b)

square-built

plecīgs

squared stance (wrest.)

aizsardzības stāja (cīņa)

squaring (row.)
squash (sp.g.)

sagatavošanās satvērienam; aira izgriešana satvērienam
(air.)
skvošs (sp.sp.)

squash court (sp.g.)

skvoša spēles telpa (laukums) (sp.sp.)

squash tennis (sp.g.)

skvošteniss; skvoša spēle ar tenisa bumbiņu (sp.sp.)

squat (to)

pietupties

squat (to) down (gymn.)

izpildīt pietupienu, pietupties (vingr.)

squat (weightl.)

stieņa celšana zemajā pietupienā (svarc.)

squat and thrust (gymn.)

balsts tupus un balsts guļus (ar atgrūdienu) (vingr.)

squat circle (art.gymn.)

apvēziens balstā tupus (stienis, d/a līdztekas) (sp.vingr.)

squat flight vault (art.gymn.)

tupus lēciens ar kāju atvēzienu (sp.vingr.)

squat hang (art.gymn.)

kāriens ar saliektam kājām; kāriens tupus (sp.vingr.)

squat hopper

palēcieni pietupienā

squat mount (squat on, squat up) (art.gymn.)

uzlēciens balstā tupus (sp.vingr.)

squat off (art.gymn.)

nolēciens, saliecot kājas (tupus) (sp.vingr.)
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squat position (gymn.)

pietupiens; balsts tupus (poza) (vingr.)

squat straddle mount (art.gymn.)

uzlēciens uz baļķa balstā tupus uz vienas kājas, otra sānis
(sp.vingr.)

squat style snatch (weightl.)

raušana zemajā pietupienā (svarc.)

squat support (art.gymn.)

balsts tupus (uz rīka) (sp.vingr.)

squat through; squat (art.gymn.)

saliektu kāju pārmetiens starp rokām; kāju izvēršana
(sp.vingr.)

squat vault (art.gymn.)

tupus lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

squat vault on, jump off (squat up candle
vault) (gymn.)

uzlēciens balstā tupus un nolēciens atliecoties (atb.
lēciens) (vingr.)

squat; squat-stand (gymn.)

pietupiens; tupēšana (vingr.)

squatting

pietupiens

stability (gymn.)

pozas stabilitāte (vingr.)

stabilizer (arch.)

loka stabilizators (ierīce) (l.šauš.)

stabilometer

līdzsvara platforma

stable landing (art.gymn.)

stabila (saglabājot līdzsvaru) piezemēšanās (sp.vingr.)

stable; stabling (equest.)

zirgu stallis (zirgu sp.)

stableman; stableboy (equest.)

zirgkopis (zirgu sp.)

stack (shoot.)

ieroču (šauteņu) piramīda (šauš.)

stadiometer

auguma mērītājs (ierīce)

stadium run; stade race (athl.)

vienas stadijas (192 m) skrējiens (v/a)

stadium suspension (sp.g.)

stadiona diskvalifikācija (uz laiku) (sp.sp.)

staff (stick, stunt) (gymn.)

vingrošanas nūja (vingr.)

staff exercises (gymn.)

vingrojumi ar nūju (vingr.)

stag arched jump (stag leap) (gymn.)
stag handstand (acr.)

lēciens pusšpagatā atliecoties; sarunv. brieţa lēciens
(vingr.)
stāja uz rokām, kājas pusšpagatā (akr.)

stag leap (gymn.)

lēciens, saliecot kājas priekšā (vingr.)

stage of adaptation

adaptācijas (pielāgošanās) stadija

stage race (cycl.)
stage, section, span; leg, stretch

daudzdienu velobrauciens (daudzetapu brauciens)
(riteņbr.)
posms; etaps

stagger (autosp.)

indikāru sacensības ovālā trasē (autosp.)

staggered stance (wrest.)

uzbrukuma soļa stāja (cīņa)

staggered start (athl.)

kāpņveida (zigzagveida) starts (starts virāţā) (v/a)

stake boat (row.)

noenkurota laiva (trases apzīmēšanai) (air.)

stake race (row.)

turp un atpakaļ sacensības; sacensības līdz noteiktai vietai
un atpakaļ (atspoles sacensības) (air.)
pēc lieliem apvēzieniem atpakaļ balstā kāju pārmetiens
ārpus rokām un ar apvēzienu atpakaļ, pārmetot kājas, stāja
uz rokām; Štaldera aplis (stienis, d/a līdztekas) (sp.vingr.)

Stalder circle (shoot) (art.gymn.)

448

Stalder straddle forward (art.gymn.)

pēc lieliem apvēzieniem uz priekšu, balstā kāju
pārmetiens ārpus rokām un ar apvēzienu uz priekšu,
pārmetot kājas atpakaļ, stāja uz rokām; Štaldera aplis uz
priekšu (stienis, d/a līdztekas) (sp.vingr.)

stale athlete

pārtrenējies sportists

stalemate (chess)

pats (šahs)

stalk (to), strut (to) (gymn.)

soļot cēli (cienīgi) (vingr.)

stall bars (gymn.)

vingrošanas siena (vingr.)

stalling; passivity (wrest.)

pasivitāte (cīņa)

stallion (equest.)

ērzelis (zirgu sp.)

stalwart man

spēkavīrs; spēcīgs; veselīgs

stamina

izturība; izturīgums

stamina training

izturības trenēšana

stamp (to) the ground (equest.)

kašāt (mīdīt) zemi (par zirgu) (zirgu sp.)

stance; stand (weightl.)

stāja; poza (svarc.)

stanchion (f/b)

vārtu tīkla atsaite (balsts) (f/b)

stanchion (sail.)

klāja balsts (bur.)

stand

statīvs; statnis

stand

tribīne (stadionā)

stand (sail.)

paisuma apstāšanās; paisuma pilnlīmenis (bur.)

stand (to)

izturēt, paciest

stand (to) at attention (gymn.)

stāvēt pamatstājā (vingr.)

stand (to) in line (gymn.)

stāvēt rindā (vingr.)

stand (to) in order (gymn.)

stāvēt kolonnā (vingr.)

stand (to) out (to sea) (sail.)

iet tālāk jūrā (bur.)

Stand easy! (gymn.)

Brīvi! (vingr.)

Stand fast! (gymn.)

Uz vietas! (vingr.)

stand in the water (w.polo)

"stāvēt" ūdenī (peldēt uz vietas) (ūd.polo)

stand on the ball of the right foot, the left leg
forward (gymn.)

stāja uz labās kājas pirkstgaliem, kreisā kāja priekšā
(vingr.)

stand on tiptoe (gymn.)

stāja uz pirkstgaliem (vingr.)

stand rearways (art.gymn.)

stāja ar muguru pret rīku (atmuguriski) (sp.vingr.)

stand sideways (art.gymn.)

stāja ar sāniem pret rīku (kustības virzienu) (sp.vingr.)

Stand still! (gymn.)

Stāt! (vingr.)

Stand up! (gymn.)

Piecelties! (vingr.)

stand with feet astride; standing astride
(gymn.)

ţākļstāja (vingr.)

stand with feet wide astride (gymn.)

plata ţākļstāja (vingr.)

standard grip (droughts)

parastais tvēriens (šautr.meš.)

stand-in; substitute (sp.g.)

rezerves spēlētājs; aizstājējs (sp.sp.)

standing (stationary) ball

nekustīga bumba
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standing (stationary) screen (b/b)

aizsegs uz vietas (b/b)

standing back-handspring; standing flic-flac
(acr.)
standing bow (ritsurei) (judo)

no vietas pārmetiens atpakaļ (akr.)

standing combat (wrest.)

cīnīšanās stāvus (stājā) (cīņa)

standing count; standing eight count (box.)

skaitīšana nokdauna stāvoklī (līdz astoņi) (bokss)

standing dive (div.)

lēciens no vietas; lēciens no stājas (daiļl.)

standing high-jump

lēciens no vietas augstumā

standing hockey (sp.g.)

stājhokejs; hokejs invalīdiem (sp.sp.)

standing hold (wrest.)

paņēmiens stājā (cīņa)

standing in the goal area (h/b)

atrašanās vārtu laukumā (h/b)

standing jump

lēciens no vietas

standing jump with a turn

lēciens no vietas ar pagriezienu

standing knock-out; technical knock-out (box.)

nokauta stāvoklis; tehniskais nokauts (bokss)

standing long-jump

lēciens no vietas tālumā

standing lunging

neliels izklupiens stājā

standing position (shoot.)

šaušanas stāvoklis "stāvus" (šauš.)

standing rigging (sail.)

nekustīgā takelāţa (bur.)

standing shot (h/b)

balsta metiens (metiens no vietas) (h/b)

standing somersault (acr.)

salto (atpakaļ) no vietas (akr.)

standing start (athl.)

augstais starts (v/a)

standing start (cycl.)

starts no vietas (riteņbr.)

standing take-off

lēciens (atgrūdiens) no vietas

standing wrestling (wrest.)

stāvcīņa; cīņa stāvus (cīņa)

standing-by; standing-in (art.gymn.)

atrasties līdzās; stāvēt aizsardzībā (sp.vingr.)

standing-scale frontways (acr.)

līdzsvars uz vienas kājas; sarunv. bezdelīga (akr.)

standing-scale sideways (acr.)

līdzsvars uz vienas kājas sānis (akr.)

stand-out performance (art.gymn.)

oriģināls (atšķirīgs) izpildījums (sp.vingr.)

standstill (art.gymn.)

apstāšanās, pauze (izpildot vingrojumu) (sp.vingr.)

standstill (cycl.)

stāvēšana uz vietas (stāvēšana uz pedāļiem) (riteņbr.)

Stanley Cup (icehok.)

Stenlija kauss (hok.)

star (athlete)

slavenība (zvaigzne)

star jump (gymn.)

zvaigznes lēciens (izvēršot rokas un kājas (vingr.)

star player (sp.g.)

slavenākais, populārākais spēlētājs; zvaigzne (sp.sp.)

star rally (autosp.)

zvaigţņu rallijs (autosp.)

star relay race

zvaigţņu stafete

starboard (sail.)

labais borts; labie sāni (bur.)

starboard oar (row.)

labais (labās puses) airis (air.)

starboard tack (sail.)

labā halze (bur.)

starboard tack yacht (sail.)

labās halzes jahta (bur.)

start

starts (sākums)

sasveicināšanās stāvot (ritsurei) (džudo)
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start (stage) fever

pirmsstarta drudzis

start (starting) acceleration (athl.)

starta paātrinājums (v/a)

start area; start; place of start

starta vieta; starta zona

start from the water (swim.)

starts ūdenī (peld.)

start gantry (autosp.)

starta vārti; starta paaugstinājums (autosp.)

start gate; starting gate (equest.)

starta vārti (zirgu sp.)

start hut (alp.ski.)

starta namiņš (būve) (k.slēp.)

start in pairs

starts pa pāriem (pāros)

start jump (swim.)

starta lēciens (peld.)

start line; starting line (athl.)

starta līnija (v/a)

start list; starting protocol

starta protokols (saraksts)

start number

starta numurs

start of the curve (athl.)

virāţas sākums (v/a)

start of the game (play)

spēles sākums

start order

startēšanas secība

start shoes (bobsl., luge)

starta apavi (bobsl., kam.)

start shot; starting shot

starta šāviens

start time (bobsl., luge)

starta posma (distances) laiks (bobsl., kam.)

start wall (swim.)

starta siena (peld.)

start/finish straight (motorsp.)

starta un finiša taisne (motorsp.)

starter (athl.)

starteris (starta tiesnesis) (v/a)

starter (sp.g.)

spēles sākuma sastāva sportists (sp.sp.)

starter’s assistant (athl.)

startera palīgs (v/a)

starter’s bell (athl.)

starta (startera) zvans (v/a)

starter’s flag

startera karodziņš

starter’s orders (athl.)

startera komandas (v/a)

starter’s stand (athl.)

startera paaugstinājums (v/a)

starting alignment (formation) (sp.g.)

spēlētāju izvietojums laukumā, uzsākot spēli (sp.sp.)

starting area (sail.)

pirmsstarta zona; starta gaidīšanas zona (bur.)

starting bar (backstroke) (swim.)

starta rokturis (peldēšanā uz muguras) (peld.)

starting block (swim.)

starta paaugstinājums (peld.)

starting blocks (athl.)

starta paliktņi (v/a)

starting boxes (dog.rac.)

starta vietas vārtiņi (suņu skr.)

starting composition (starting line-up) (v/b)

komandas starta sastāvs (v/b)

starting controller (athl.)

starta (secības) tiesnesis (v/a)

starting dive (swim.)

starta lēciens (peld.)

starting drill (row.)

iesildīšanās pirms starta (peld.)

starting ferry; starting dock (stake-boat) (row.)

starta plosts (air.)

starting five (line-up) (b/b)

sākuma piecnieks (b/b)

starting gate (ski.)

starta vārtiņi (slēp.)

starting grid (autosp.)

izvietojums startā; starta vieta (autosp.)

451

starting hill (autosp.)

starta paaugstinājums (rampa) (autosp.)

starting judge (athl.)

starta tiesnesis; starteris (v/a)

starting line (shoot.)

starta vietas robeţa (šauš.)

starting lineup (line-ups) (sp.g.)

sākuma sastāvs (sp.sp.)

starting order; starting list

starta secība; starta protokols

starting pistol; start gun; starting gun (athl.)

starta pistole (v/a)

starting player (sp.g.)

sākuma (starta) sastāva spēlētājs (sp.sp.)

starting point

starta vieta

Starting position - take! (gymn.)

Sākuma stāvoklī - stāties! Sākuma stāvokli - ieņemt!
(vingr.)

starting position (athl.)

starta stāvoklis (v/a)

starting position (v/b)

spēlētāju (sākuma) izvietojums (v/b)

starting stalls (equest.)

starta steliņģis (zirgu sp.)

starting throw (throw off) (sp.g.)

spēles sākuma metiens (sp.sp.)

starting vessel; commitee boat (sail.)

starta tiesnešu kuģis (bur.)

starting weight (weightl.)

sākumsvars (pirmā piegājiena svars) (svarc.)

starting whistle (sp.g.)

starta svilpiens (svilpes signāls) (sp.sp.)

starting-point (tour.)

sākumpunkts (tūr.)

stately, well-built

stalts (par cilvēku)

stateroom (row.)

airētāja (darba) vieta laivā (air.)

static exercise (art.gymn.)

statisks vingrojums (elements) (sp.vingr.)

static pyramid (acr.)

statiska piramīda (akr.)

static start

starts no vietas

static strength

statiskais spēks

stationary bicycle; stationary bike

velotrenaţieris

stationary exercises (military) (gymn.)

vingrojumi (darbības) uz vietas (vingr.)

stationary foot (athl.)

atgrūdiena (atbalsta) kāja (lēcienā) (v/a)

stationary run (gymn.)

skrējiens uz vietas (vingr.)

stationary screen (sp.g.)

statisks aizsegs (sp.sp.)

stature; constitution

ķermeņa uzbūve; augums; stāvs

statutes

statūti, noteikumi

statutory playing time (sp.g.)

spēles pamatlaiks (sp.sp.)

stay (sail.)

štaga (tērauda trose) (bur.)

stayer; long-distance runner (athl.)

staieris; garo distanču skrējējs (v/a)

staying afloat (row.)

glābšanas veste (air.)

staying power (test)

vilkmes (vilkšanas) spēks stājā (tests)

steady landing (art.gymn.)

droša (noturīga) zemskare (sp.vingr.)

steady wind (sail.)

vienmērīgs vējš (bur.)

Steady!

Uzmanīgi!

steal (to) (intercept) the ball (sp.g.)

atņemt (pārtvert) bumbu (sp.sp.)

stealing the ball

bumbas atņemšana
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steam (to), perspire (to)

sviedrēties (pirtī)

steam bath; Russian bath

tvaika pirts; krievu pirts

steel (runner) temperature (luge)

slieces temperatūra (kam.)

steel work (luge)

slieces pulēšana (sagatavošana) (kam.)

steep climb (cycl.)

stāvs kāpums (riteņbr.)

steep descent (cycl.)

stāvs nobrauciens (riteņbr.)

steep sea (sail.)

stāvi viļņi (bur.)

steep skiing; steep mountain slope (alpski.)

nobraucieni pa kalnu kraujām (bez speciālas trases)
(k.slēp.)

steeplechase (athl.)

šķēršļu skrējiens (v/a)

steeplechase hurdle (athl.)

barjera šķēršļu skrējienā (v/a)

steepleshase; hurdle-race (equest.)

šķēršļu pārvarēšanas sacensības (stīplčezs) (zirgu sp.)

steering foot (row.)

stūrējošā kāja (air.)

stem (sail.)

priekšvadnis; laivas priekšgals (bur.)

stem rise (art.gymn.)

uzrāviens; uzvēziens (stienis) (sp.vingr.)

stem turn (ski.)

pagrieziens pusarklā (slēp.)

step (pace)

solis; gaita

step (to) over (athl.)

pārkāpt atspēriena dēlītim (v/a)

step (to) up to the mat; appear (to) on the mat
(wrest.)
step aerobics

iziet uz paklāja; iziet cīnīties (cīņa)

step and lunge (fenc.)

solis un izklupiens (pauk.)

step block (aerob.)

soliņš (aerob.)

step length (athl.)

soļa garums (v/a)

step machine

soļošanas trenaţieris (slīdceliņš)

step sequence (f.skat.)

soļu secība (virknējums) (daiļsl.)

step sideward

solis sānis

step turn (ski.)

pagrieziens, pārcilājot slēpes (slēp.)

step-out handspring (acr.)
step-out salto forward (acr.)

pārmetiens uz priekšu stājā uz vienas kājas, pārejot
kustībā uz priekšu (akr.)
salto uz priekšu, pārejot kustībā uz priekšu (akr.)

stepover (watski.)

pārkāpšana (pārlēkšana) pār tauvu (ūd.slēp.)

step-over somersault (art.gymn.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu salto uz
priekšu (vēziena salto) (sp.vingr.)

step-over turns (w.ski.)

pagrieziens (par 180o) pārkāpjot tauvu (ūd.slēp.)

stepper (aerob.)

kāpslis; pakāpiens (aerob.)

step-test; step-up exercise

steptests

step-up to shoulders (acr.)

uzgājiens (uzkāpšana) uz partnera pleciem (akr.)

stern wave (sail.)

ķīļūdens vilnis; heķvilnis (bur.)

stern; ahter (row.)

ahters; laivas pakaļgals (air.)

sternpost (sail.)

pakaļvadnis (bur.)

stern-steerid boat (row.)

laiva ar stūrmaņa vietu laivas pakaļgalā (air.)

stepaerobika
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steward (equest.)

trases tiesneši (zirgu sp.)

stick (sail.)

masts (bur.)

stick (stunt; staff) (gymn.)

vingrošanas nūja (vingr.)

stick fault (icehok.)

nepareiza darbība ar nūju (hok.)

stick half (tramp.)

salto atpakaļ ar pagriezienu par 180° (bat.)

stick interference (icehok.)

sitiens ar nūju (hok.)

stick save (icehok.)

vārtsarga ar nūju atsista ripa (hok.)

stick tackle (hock.)

sitiens pa nūju (pārkāpums) (l.hok.)

stick-handle; stick-handling (icehok.)

ripas vadīšana (driblēšana); ripas pārvaldīšana (hok.)

sticking; Nordic walking

nūjošana; soļošana ar nūjām

stiff

stīvs (par kustīgumu)

stiffness

stīvums; nekustīgums

stiff-straddle press (Am.) (art.gymn.)
still rings (art.gymn.)

ar spēku, saliecoties un taisnām rokām, izvēršot kājas,
stāja uz rokām (sp.vingr.)
apļi uz vietas (sp.vingr.)

still water (sail.)

mierīgs (gludas virsmas) ūdens (bur.)

stilts (gymn.)

koka kājas (vingr.)

stimpmeter (golf)

bumbiņas ripošanas ātruma mērierīce (golfs)

stimulant

stimulējošs (uzbudinošs) līdzeklis

stimulus

stimuls

stipulated round (golf)

trases veikšana noteiktā secībā (golfs)

stirrup (equest.)

seglu kāpslis (zirgu sp.)

stirrup leather (equest.)

kāpšļa siksna (zirgu sp.)

stitch (ball) (sp.g.)

bumbas šuve (sp.sp.)

stock (sail.)

enkura šķērsis (enkurštoks) (bur.)

stock car racing (autosp.)

sērijveida (pārveidoto) automobiļu sacīkstes (autosp.)

stock car; stocker (Am.) (autosp.)

pārveidots sērijveida automobilis, pielāgots sacensībām
(autosp.)

stock; butt (shoot.)

spals; laidne (šauš.)

stocking-cap

adīta sporta cepure

stomach crunch

guļus uz muguras ar saliektām kājām, ķermeņa augšdaļas
pacelšana

stomach exercise

vingrojumi vēdera preses muskuļiem

stomach whip full twist on low bar (art.gymn.)

no kāriena guļus uz gurniem uz z/k tvēriens uz a/k,
atvēzienā pagrieziens par 360° (sp.vingr.)

stone (curl.)

akmens (slidināmais) (kērl.)

stone (sp.g.)

spēļu kauliņš (sp.sp.)

stone dead (golf)

bumbiņas stāvoklis ļoti tuvu bedrītei (golfs)

stone throw; boulder throw

akmeņu mešana; laukakmeņu (smagu) celšana

stone throwing (curl.)

akmeņa slidināšana (kērl.)

stool; corner stool (box.)

ķeblis (ringa) (bokss)

stoop

saliekšanās
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stoop (high bar) (art.gymn.)

kāju pārmešana (izvēršana starp rokām) saliecoties
(stienis) (sp.vingr.)

stoop (pose) (gymn.)

saliekts ķermeņa stāvoklis (vingr.)

stoop (to) (gymn.)

saliekties; noliekties (sakumpt) (vingr.)

stoop and stretch (art.gymn.)

saliekšanās un iztaisnošanās (sp.vingr.)

stoop back (gymn.)

sakumpusi mugura (vingr.)

stoop circle (art.gymn.)

apvēziens balstā stāvus saliecoties (sp.vingr.)

stoop circle to handstand (art.gymn.)
stoop dismount (art.gymn.)

apvēziens balstā stāvus saliecoties, pārejot stājā uz rokām
(sp.vingr.)
nolēciens no balsta stāvus saliecoties (sp.vingr.)

stoop hanging (art.gymn.)

kāriens stāvus atmuguriski; pārsvēriens (sp.vingr.)

stoop stand position (art.gymn.)

kāriens stāvus saliecoties (sp.vingr.)

stoop vault (art.gymn.)

salieces lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

stoopong, bent

sakumpis

stop

apstāšanās, pauze

stop (to) (sail.)

apturēt (bur.)

stop (to) (trap) the ball (sp.g.)

bloķēt (apturēt) bumbu (sp.sp.)

stop (to) a shot (sp.g.)

apturēt (nobloķēt) metienu (sp.sp.)

stop (to) clock for foul (b/b)

apturēt laiku pārkāpuma dēļ (fauls) (b/b)

stop (to) clock or do not start clock (b/b)

apturēt vai neiedarbināt pulksteni (tiesneša ţests) (b/b)

stop (to) the clock (sp.g.)

apturēt pulksteni (apturēt laiku) (sp.sp.)

stop (to) the fight (box.)

apturēt cīņu (izšķirt) (bokss)

stop (to) the play (sp.g.)

pārtraukt (apturēt) spēli (sp.sp.)

stop (to); half (to); pull up (to) (equest.)

apturēt zirgu (zirgu sp.)

stop board (athl.)

apļa priekšējā apmale (v/a)

Stop firing! (shoot.)

Pārtraukt uguni! (šauš.)

stop the play signal (sp.g.)

spēles pārtraukšanas (apturēšanas) signāls (sp.sp.)

stop thrust (fenc.)

apturošs dūriens (pretdūriens) (pauk.)

stop volley (ten.)

apturošs (pār tiklu krītošs) sitiens (ten.)

Stop! (box.)

Stop! (Pārtraukt cīņu!) (bokss)

stop-go penalty (autosp.)

sods par ātruma pārsniegšanu pitstopa zonā (autosp.)

stoppage (art.gymn.)

apstāšanās (vingrojuma izpildes laikā) (sp.vingr.)

stoppage of the play (sp.g.)

spēles pārtraukums (sp.sp.)

stoppage time; injury time (sp.g.)

spēles pārtraukšanas laiks (traumas dēļ) (sp.sp.)

stopper (f/b)

priekšējais centra aizsargs (f/b)

stopping

apstāšanās

stopping a competition

sacensību pārtraukšana

stopping the ball (sp.g.)

bumbas apturēšana (sp.sp.)

stopping with the head (ball) (f/b)

bumbas apturēšana ar galvu (f/b)

stopwatch

hronometrs

storm; gale; tempest (sail.)

vētra; auka (bur.)
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story game (gymn.)

siţetiska rotaļa (vingr.)

straddle (stride) vault (art.gymn.)

ţākļa lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

straddle bounce (tramp.)

priekštures lēciens (atlēciens), kājas izvērstas (bat.)

straddle catch (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens un izvērstu kāju pārmetiens uz
priekšu (līdztekas) (sp.vingr.)

straddle circle (art.gymn.)

straddle dismount; straddle of (art.gymn.)

apvēziens balstā stāvus saliecoties, kājas ārpus rokām
(stienis) (sp.vingr.)
priekšvēzienā uzrāviens un, pārmetot izvērstas kājas
atpakaļ, kāriens (stienis) (sp.vingr.)
izvērstu kāju pārmetiens (uz priekšu), pārejot balstā
priekšturē (līdztekas) (sp.vingr.)
ţākļa nolēciens (sp.vingr.)

straddle down dismount (art.gymn.)

no stājas uz rokām ţākļa nolēciens (sp.vingr.)

straddle faint (art.gymn.)

balstā pārmest (uzmest) vienu kāju ārpus rokas (zirgs ar
rokt.) (sp.vingr.)

straddle front somersault to catch high bar
(art.gymn.)

no balsta uz z/k atvēzienā salto uz priekšu ar izvērstām
kājām, pārejot kārienā uz a/k; Radohla salto (sp.vingr.)

straddle glide kip (art.gymn.)
straddle half lever (art.gymn.)

no kāriena priešturē ar izvērstām kājām priekšvēzienā
atslēga balstā (d/a līdztekas) (sp.vingr.)
balsts priekšturē, kājas ārpus rokām (sp.vingr.)

straddle handstand (art.gymn.)

stāja uz rokām ar izvērstām kājām (sp.vingr.)

straddle hop (gymn.)

palēcieni kājas plati un kopā (vingr.)

straddle hop rope-jumping (gymn.)

apļojot auklu, palēciens, izvēršot kājas (vingr.)

straddle in (art.gymn.)

izvērstu kāju pārmetiens balstā, kājas ārpus rokām
(sp.vingr.)

straddle jump over LB to catch HB in long
hang (art.gymn.)
straddle mount (art.gymn.)

ţākļa lēciens pār z/k, pārejot kārienā uz a/k (d/a līdztekas)
(sp.vingr.)
uzlēciens uz rīka, balstā stāvus saliecoties, ar izvērstām
kājām (sp.vingr.)
no balsta ţākļa nolēciens (sp.vingr.)

straddle cut catch (art.gymn.)
straddle cut to L-position (art.gymn.)

straddle off dismount from support (art.gymn.)
straddle on (art.gymn.)

atvēzienā balsts stāvus saliecoties ar izvērstām kājām
(stienis) (sp.vingr.)

straddle out (art.gymn.)

izvērstu kāju pārmetiens atpakaļ (sp.vingr.)

straddle over LB with half turn to recatch HB
(art.gymn.)

pārlidojums ar izvērstām kājām pār z/k un ar pagriezienu
par 180° pāreja kārienā uz a/k (sp.vingr.)

straddle over low bar (art.gymn.)

izvērstu kāju pārmetiens pār z/k (sp.vingr.)

straddle seat (sit) (gymn.)

ţākļsēde (vingr.)

straddle split (art.gymn.)

paralēlais špagats (sp.vingr.)

straddle stand (gymn.)

ţākļstāja (vingr.)

straddle style of high jump (athl.)

pārvēliens augstlēkšanā (v/a)

straddle swing (art.gymn.)

vēziens ar izvērstām kājām (sp.vingr.)

straddle turn on the beam (art.gymn.)

pagrieziens balstā priekšturē, kājas ārpus rokām (baļķis)
(sp.vingr.)
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straddle-planche (art.gymn.)

no balsta guļus, pārmetot izvērstas kājas uz priekšu, balsts
guļus atmuguriski (brīvās kust.) (sp.vingr.)
ţākļa lēciens, atgrūţoties no zirga tuvākā gala (novec.)
(sp.vingr.)
pārlidojums ar izvērstām kājām ar pagriezienu par 180°,
pārejot kārienā (stienis) (sp.vingr.)
balsts priekšturē ar izvērstām kājām (kājas ārpus rokām)
(sp.vingr.)
no ţākļsēdes kūlenis uz priekšu ţākļsēdē (līdztekas)
(sp.vingr.)
no kāriena priekšturē ar izvērstām kājām priekšvēzienā
atslēga (sp.vingr.)
horizontālais balsts ar izvērstām kājām (sp.vingr.)

straddling (gymn.)

kāju izvēršana sānis (vingr.)

straight back(ward) somersault (acr.)

salto atpakaļ ar taisnu ķermeni (atliecoties) (akr.)

straight back(ward) somersault with half turn,
step out (acr.)
straight blow (box.)

salto atpakaļ ar taisnu ķermeni un ar pagriezienu par 180°
pāreja (uz nākamo elementu) (akr.)
taisnais sitiens (bokss)

straight body handstand (straight handstand)
(acr.)

stāja uz rokām ar taisnu ķermeni (akr.)

straight body inlocate (art.gymn.)

iegrieziens atliecoties (ar taisnu ķermeni) (apļi) (sp.vingr.)

straight body inverted hang (art.gymn.)

kāriens ar galvu uz leju; nokāriens (sp.vingr.)

straight bounce (tramp.)

atlēciens ar taisnu ķermeni (bat.)

straight fight

godīga cīņa

straight handle (curl.)

akmens slīdēšana bez rotācijas (kērl.)

straight hang (art.gymn.)

kāriens ar taisnu ķermeni (sp.vingr.)

straight obstacle (equest.)

vertikāls (stāvs) šķērslis (zirgu sp.)

straight one hand-to-hand (acr.)

stāja uz vienas rokas partnera vienā rokā (akr.)

straight racing (row.)

airēšana gludās distancēs (air.)

straight red (f/b)

sarkanā kartīte (noraidījums bez brīdinājuma) (f/b)

straight sets

vingrinājumu kopas ar īsu atpūtu starp tām

straight shot (h/b)

tiešais (taisnais) metiens (h/b)

straight side somersault (acr.)

salto sānis ar taisnu ķermeni (akr.)

straight support; straight arms support
(art.gymn.)

balsts (uz taisnām rokām) (sp.vingr.)

straight vault (art.gymn.)
straight; stretch (athl.)

taisnais atbalsta lēciens (bez pagriezieniem ap garenisko
asi) (sp.vingr.)
skrejceļa taisne; taisns ceļš (v/a)

straight-arms, straight -legs press to handstand
(acr.)

ar spēku saliecoties, taisnām rokām pāreja stājā uz rokām
(akr.)

straighten (to)

iztaisnot, iztaisnoties

straight-leg roll-up (acr.)

kūlenis uz priekšu ar taisnām kājām, pārejot stājā (akr.)

straddle under both hands to a rear-lying
support (art.gymn.)
straddle vault from croup (old.fash.)
(art.gymn.)
straddle vault with half turn to catch
(art.gymn.)
straddled L-support (art.gymn.)
straddled upperarm roll forward (art.gymn.)
straddled upstart (art.gymn.)
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straight-leg squat (through) vault (art.gymn.)

lēciens saliecoties (sp.vingr.)

straight-sitting

sēde ar taisnām kājām

strain (muscle)

sastiepums (muskuļa)

strand

espanders (gumijas)

strangle (to) (judo)

ţņaugt (džudo)

strangle hold (okuri-eri-jime) (judo)

ţņaugšana ar cilpu no aizmugures (okuri-eri-džime)
(džudo)
ţņaugšanas tehnika (šime-vaza) (džudo)

strangulation (strangle) technique (shime-waza)
(judo)
strangulation (stranglehold) (shime-vaza) (judo)

ţņaugšana (shime-vaza) (džudo)

straps (art.gymn.)

delnu aizsargi (sp.vingr.)

Strauman back(ward) somersault (art.gymn.)

salto atpakaļ savelkoties ar pārlidojumu; Straumana salto
(stienis) (sp.vingr.)

stray shot (bullet) (shoot.)

nomaldījies šāviens (lode) (šauš.)

stream (to) a buoy (sail.)

iemest boju (bur.)

stream bed (row.)

upes gultne (air.)

stream method

plūsmas metode (treniņmetode)

stream work (gymn.)

plūsmas metode (vingr.)

streamer

vimpelis

streamer exercises (r.gymn.)

vingrojumi ar vimpeļiem (m/v)

streamline (sail.)

straumes virziens; vēja virziens (bur.)

street (basket)ball

ielas basketbols; strītbols

street (skateb.)

celiņš ar šķēršļiem skeitparkā (skeitb.)

street bicycle racing

šosejas riteņbraukšana

street bike freestail (motosp.)

triki ar motociklu (standarta) (motosp.)

street cycling (competitions)

ielu riteņbraukšana (sacensības)

street luge (strluge)

skrituļkamaniņsports (ielas trasē) (skrit.kam.)

street races (autosp.)

sacensības pilsētas ielās (autosp.)

street running (athl.)

ielu skrējiens (v/a)

street skating (inl.sk.)

sacensības ar skrituļslidām pa ielām (skrit.slid.)

strength

spēks

strength apparatus

spēka attīstīšanas trenaţieris

strength building program(me)

programma spēka attīstīšanai

strength element (art.gymn.)

spēka elements (sp.vingr.)

strength endurance

spēka izturība

strength games

spēka spēles; spēka rotaļas

strength limit

spēka limits (attīstīšanas robeţa)

strength sport

smagatlētikas sports; spēka veidu sports

strength training (workout)

spēka attīstīšanas treniņš

strength; power

spēks (spēcīgums, stiprums)

strenuous (exercise)

spraigs, grūts (vingrinājums)

stressor

stresa izraisītājs
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stretch exercises

stiepšanas vingrojumi (vingrinājumi)

stretch of the distance (athl.)

distances nogrieznis (posms) (v/a)

stretched (gymn.)

nostiepts, iztaisnots, taisns (atliekts) (vingr.)

stretched hang (art.gymn.)

kāriens ar taisnu ķermeni (sp.vingr.)

stretched somersault

salto ar taisnu ķermeni

stretcher (row.)

pārliktnis kāju atbalsta nostiprināšanai (air.)

stretcher ride (wrest.)

apgriešana ar atliekšanos (cīņa)

stretching

muskuļu stiepšanas vingrinājumi; strečings

stretching out

iztaisnošanās

stretching warm-up

iesildīšanās ar stiepšanas vingrojumiem

stride (to) (equest.)

sēdēt jāteniski (zirgu sp.)

stride across (over)

pārlēkt

stride circle backward (forward) (art.gymn.)

balstā jāteniski apvēziens atpakaļ (uz priekšu) (sp.vingr.)

stride leap (gymn.)

soļa lēciens (vingr.)

stride position (gymn.)

soļa stāja (viena kāja priekšā, otra atpakaļ) (vingr.)

stride stop (b/b)

apstāšanās ar soli (b/b)

stride support (art.gymn.)

balsts jāteniski (sp.vingr.)

stride support swing to back scissors right
(art.gymn.)

no balsta jāteniski dzirkle atpakaļ pa labi (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)

strike (bowl.)

metiens nogāţot visus ķegļus (boul.)

strike (to)

sist

strike (to) a tent (tour.)

nojaukt telti (tūr.)

strike (to) the mat with the hand (wrest.)

sist ar delnu pa paklāju (padodoties) (cīņa)

strike a pose

ieņemt (ķermeņa stāvokli)

strike shield (pad) (mart.arts.)

sitienu treniņa vairogs (polsterēts) (austr.c.)

strikeout (Am.) (baseb.)

auts (beisb.)

striker, firingpin (shoot.)

belzenis (ieroča) (šauš.)

striker; forward; attacker (sp.g.)

uzbrucējs (sp.sp.)

striking circle (athl.)

mešanas sektora līnija (pusapļa) (v/a)

string (bowl.)

spēle (10 metieni) (boul.)

string (to) the bow (arch.)

uzvilkt loku (loka š.)

string loop (arch.)

stiegras cilpa (loka š.)

string nock (arch.)

robs loka galos (stiegras stiprināšanai) (loka š.)

string serving (arch.)

stiegras aptinums (loka š.)

stringing (arch.)

stiegru spriegošana (novilkšana) (loka š.)

stringing machine (ten.)

raketes stiegru spriegošanas ierīce (ten.)

stringing; lagging (bilj.)

sitiens, lai noteiktu spēlētāju, kurš sāks spēli (bilj.)

strings (ten.)

stiegras (ten.)

strip (art.gymn.)

atbalsta lēciena ieskrējiena celiņš (sp.vingr.)

stroke

sitiens; trieciens; vēziens
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stroke (row.)

pilns smēliens (ar trim fāzēm) (air.)

stroke and distance (golf)

sods (jāatkārto sitiens no iepriekšējās vietas) (golfs)

stroke counter (t.ten.)

tiesnesis (g.ten.)

stroke it (autosp.)

nebraukt maksimālā ātrumā pirms finišu, jo ir pārliecinošā
vadībā (autosp.)

stroke judge (swim.)

stila tiesnesis (peld.)

stroke play (golf)

sacensības par sitienu skaitu (mazāku) (golfs)

stroke rate (row.)

īrienu temps (air.)

stroke; paddle stroke (row.)

īriens (smēliens) (air.)

strokeman; stroker (row.)

vadairētājs (air.)

strokeside backboard (row.)

vadairētāja borts nepārairēšanā (kreisais borts) (air.)

strokesider (row.)

kreisā borta airētājs (air.)

stroll

pastaiga

strong

spēcīgs, stiprs

strongmen competition(s)

spēkavīru sacensības

structural groups (art.gymn.)

strukturālās grupas (elementu grūtības) (sp.vingr.)

structure of many-years standing

daudzgadu treniņa struktūra

structure of move (movement)

kustības struktūra

struggle (to)

cīnīties

struggle (to) up (art.gymn.)

no kāriena uzspiesties balstā (sp.vingr.)

struto (powerb.)

statnis, balsts (ātrlaiv.)

stuck landing (art.gymn.)

stabila zemskare (sp.vingr.)

stud (bolt) (equest.)

pakava radze (zirgu sp.)

stud (equest.)

zirgu stallis; zirgaudzētava (zirgu sp.)

studs (f/b)

futbolzābaku (buču) radzes (f/b)

stuff, dunk (to) (sp.g.)

triekt bumbu grozā no augšas (sp.sp.)

stuffed ball

pildbumba

stump (to) (Am.)

izaicināt uz sacensību

stumper (crick.)

atsitējs (krik.)

stumps (crick.)

vārtiņu stabiņi (krik.)

stunt (art.gymn.)

triks, vingrojums, elements (sp.vingr.)

stuntfighting (motosp.)

motociklu triku braukšana (motosp.)

stuntman; stuntwomen; stuntrider

kaskadieris; kaskadiere

stuntraiding (bikesp.)

triku izpilde (motosp.)

style of jump (athl.)

lēkšanas stils (v/a)

style of rowing

airēšanas veids

style of walking (athl.)

soļošanas stils; soļošanas tehnika (v/a)

subdivision, subgroup (sp.g.)

apakšgrupa (sp.sp.)

subjective judging (gymn.)

subjektīva tiesāšana (vingr.)

submerge (to) the ball (w.polo)

gremdēt bumbu (ūd.polo)

submerged; subaqua; subaqueous

zemūdens
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submission (judo)

padošanās (pēc ţņaugšanas vai sāpju paņēmiena) (džudo)

subskill

pakārtota prasme

substitute

aizstājējs

substitute player

rezerves spēlētājs (rezervists)

substitute trial (weightl.)

papildu piegājiens (svarc.)

substitutes’ bench (b/b)

maiņas sols (soliņš) (b/b)

substitutes’ bench (sp.g.)

rezervistu sols (sp.sp)

substitution board (f/b)

spēlētāju maiņas tablo (f/b)

substitution method

pārmaiņu treniņmetode

substitution of a player (sp.g.)

spēlētāja maiņa (nomaiņ)a (sp.sp.)

substitution zone (place) (sp.g.)

maiņas zona (sp.sp.)

success

panākumi; sekmes

successful

sekmīgs; veiksmīgs

successful basket (shot) (b/b)

sekmīgs metiens grozā; iemests grozs (b/b)

successful free throw (sp.g.)

sekmīgs soda metiens (sp.sp.)

successful shot (f/b)

sekmīgs sitiens (f/b)

successful trial (athl.)

sekmīgs mēģinājums (v/a)

successive parries (fenc.)

atkārtota uzbrukumu atvairīšana (pauk.)

success-orientated

uz panākumiem (rezultātu) orientēts

sudden-death overtime (sp.g.)

spēles beigas papildlaikā (pēc iesistiem vārtiem) (sp.sp.)

suffer (to) defeat (sp.g.)

ciest sakāvi (sp.sp.)

sufficient difficulty (art.gymn.)

pietiekama (vingrojuma) grūtība (sp.vingr.)

sugar snow (ski.)

smalks (graudains) sniegs (slēp.)

sulky (equest.)

sacīkšu divriči (zirgu sp.)

summer biathlon (ski.)

vasaras biatlons (slēp.)

summer camp

vasaras nometne

summer kind of sports

vasaras sporta veids

summit, crest, top

virsotne, galotne (kalna)

summiteer (alp.)

virsotnē uzkāpušais; virsotnes iekarotājs (alp.)

sumo wrestling

sumo cīņa; sumo

sumotori; rikishi (sumo)

sumo cīkstonis; sumoists (sumo)

sunbathe (to)

sauļoties

sunbathing; sunbath

sauļošanās

sundeck (tour.)

solārijs; kuģa augšējais klājs (tūr.)

sunglasses

saulesbrilles

sunshade

saulessargs

sunstroke

saules dūriens

Super Bowl (sp.g.)

Amerikāņu futbola čempionāta finālspēle (superbols)
(sp.sp.)

super special stage (autosp.)

rallija trase ar diviem paralēliem ceļiem (autosp.)
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superbike (motosp.)

superbaiks (750 m3 motocikls) (motosp.)

supercombine (ski.)

superkombinācijas (nobrauciens un slaloms) sacensības
(slēp.)

supercross (SX) (bikesp.)
superfluous arching (art.gymn.)

superkross; šķēršļu pārvarēšanas scensības (speciālā)
stadionā (motosp.)
lieka (pārmērīga) muguras izliekšana (sp.vingr.)

supergiant slalom (alpski.)

supergigantslaloms (k.slēp.)

superheavyweight (weightl.)

supersmagais svars (svarc.)

superior (body part)

ķermeņa augšdaļa

superior difficulty move (art.gymn.)

augstākās grūtības pakāpes elements (sp.vingr.)

superior judge

vecākais tiesnesis (arbitrs)

superiority

priekšrocība; pārsvars

superiority win (yusei-gachi) (judo)

uzvara ar pārsvaru (jusei-gaši) (džudo)

superlightweight (judo)

visvieglākais svars (džudo)

superlong distance

supergarā distance

supermoto competitions (motosp.)
supermotocross competition (motosp.)

motociklu sacensības speciālā trasē (šķēršļu josla
pārmaiņus ar asfalta joslu) (motosp.)
supermotokrosa sacensības (motosp.)

supernormative

virsnormatīvs

superproduction class (motosp.)

superklases motociklu klase (motosp.)

superspeedway (track) (autosp.)

naskāru un indikāru garais treks (autosp.)

supersprint (ski.)

supersprints (īsais sprints) (slēp.)

supervise

uzraudzīt

supervisor (sp.g.)

inspektors; uzraugs (sp.sp.)

supine

uz muguras gulošs

supine arch-up (gymn.)

guļus uz muguras atliekšanās tiltiņā (vingr.)

supine hand taper (gymn.)

stāvoklī guļus uz muguras rokas sānis, pieskaršanās ar
kāju pretnosaukuma rokai (vingr.)

supine position (gymn.)

stāvoklis guļus uz muguras (vingr.)

supple movement (r.gymn.)

viļņveida plūstoša kustība; vilnis (m/v)

supplement (art.gymn.)

pievienots elements (sp.vingr.)

supplementary exercise (art.gymn.)

papildu elements (vingrojumā) (sp.vingr.)

supplementary movement (art.gymn.)

papildkustība (sp.vingr.)

supplementary stop (art.gymn.)

papildu apstāšanās (sp.vingr.)

suppleness

lokanība

supplex (wrest.)

apgriešana atliecoties (cīņa)

supplying movement of the body (r.gymn.)

vilnis ar ķermeni (m/v)

support (acr.)

atbalsts (partnera turēšana) (akr.)

support (art.gymn.)

balsts (sp.vingr.)

support (parallel bars) (art.gymn.)

līdzteku balsts (sp.vingr.)

support frontways (art.gymn.)

balsts (no priekšas, t.i., ar seju pret rīku) (sp.vingr.)

support group (sp.g.)

atbalsta grupa (karsējgrupa) (sp.sp.)
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support leg; supporting leg (foot) (athl.)

atbalsta kāja (v/a)

support partner (acr.)

apakšējais partneris (akr.)

support phase

atbalsta fāze

support position (art.gymn.)

balsts; stāvoklis (poza) balstā (sp.vingr.)

support rearways (art.gymn.)

balsts atmuguriski (sp.vingr.)

support squat-off (art.gymn.)

no balsta atvēzienā nolēciens, saliecot kājas (stienis)
(sp.vingr.)

support straddle off (art.gymn.)

no balsta atvēzienā nolēciens, izvēršot kājas (sp.vingr.)

support swing (art.gymn.)

vēziens (ievēziens) balstā (sp.vingr.)

supporter, adherent, sympathizer

piekritējs, atbalstītājs

supporters (acr.)

piramīdas apakšējie (akr.)

supporting (support) player (sp.g.)

palīdzības sniedzējs partnerim (piesedzējs) (sp.sp.)

supports; rack (weightl.)

stieņa statīvs (paliktnis) (svarc.)

support-swing to handstand (art.gymn.)
surcharge, overeharge, overload

no balsta atvēzienā stāja uz rokām (līdztekas, apļi)
(sp.vingr.)
pārslodze

surf (sail.)

banga (vilnis) (bur.)

surface (sp.g.)

segums, laukuma virsma (sp.sp.)

surface (to) (swim.)

uzpeldēt; uznirt (peld.)

surface of the water (sail.)

ūdens virsma (bur.)

surfboard (surf.)

sērfinga dēlis, vējdēlis (sērf.)

surfboat

sērflaiva (laiva sērfošana)

surfing; surf ride; surfriding (surf.)

sērfings; nodarboties ar sērfingu (sērf.)

surfrider; surfer

sērfotājs

surf-rowing

jūras laivu (nepāru četrinieka ar stūrmani) sacensības
(jūras sērfošana)

surge (sail.)

jūras viļņošanās (bur.)

surge, surf, wawe

banga

surmount (to) an obstacle (equest.)

pārvarēt šķērsli (zirgu sp.)

surprise attack

piepešs (negaidīts) uzbrukums

suspend (to) the play

pārtraukt spēli (uz laiku)

suspended bag (box.)

piekārts boksa maiss (bokss)

suspended race (sail.)

pārtraukta regate; uz laiku atcelta regate (bur.)

suspension

atlikšana, atcelšana (uz laiku)

suspension (player)

noraidījums (spēlētāja)

suspension belt (harness) (acr.)

piekārta drošības josta (lonţa) (akr.)

suspension cord (art.gymn.)

apļu trose (sp.vingr.)

suspension position (art.gymn.)

stāvoklis (poza) kārienā (sp.vingr.)

suspension whistle (sp.g.)

svilpe spēles pārtraukšanai (sp.sp.)

suspensory

suspensorijs (apsējs)

sustain (to)

atbalstīt
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suture

šuve (uz ķermeņa)

SUV, abbrev.from sport utility vehicle

bezceļa automobilis

svelte

graciozs; slaids

swab; deck swab (sail.)

mašu slota (bur.)

swale (golf)

purvaina ieplaka (trasē) (golfs)

swallow stand scale (gymn.)

līdzsvars uz vienas kājas; sarunv. bezdelīga (vingr.)

swamp buggy races (motorsp.)

bagiju sacensības purvājā (motorsp.)

swan (art.gymn.)

atlieces lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

swan dive forward (acr.)

lidojošais kūlenis; sar. līdaciņa (sar.) (akr.)

swap (to) places (sp.g.)

apmainīties laukuma pusēm (sp.sp.)

swarm (to) up (gymn.)

rāpties uz augšu (augšup) (vingr.)

swarming pole (gymn.)

vingrošanas (rāpšanās) kārts (vingr.)

swaying movement (gymn.)

šūpošanās kustība; šūpošanās (vingr.)

swaying the rings (art.gymn.)

apļu iešūpošana (šūpošanās) (sp.vingr.)

sweat suit

tērps aklimatizācijai augstās temperatūrās

sweat, perspiration

sviedri

sweatband

pieres (sviedru) lente

sweating

sviedrēšanās

sweating shelf

lāva (pirtī)

sweatpants

treniņbikses (siltās)

sweatshirt

treniņblūze; sporta krekls ar garām piedurknēm
(kokvilnas)

sweatsuit

sporta tērps; treniņtērps (siltais)

sweaty, covered with sweat

nosvīdis (par ķermeni)

swedish fall (gymn.)

kritiens uz priekšu ar taisnu ķermeni (vingr.)

Swedish wall (gymn.)

vingrošanas siena; sarunv. zviedru siena (vingr.)

Swedish-vaulting box (gymn.)

vingrošanas kaste (atb. lēcienu rīks) (vingr.)

sweep (to) the suporting leg (judo)

izsist balsta kāju (džudo)

sweep (wrest.)

nogāšana nogrūţot (cīņa)

sweep oar (row.)

nepārairu airēšanas airis (air.)

sweep oar rowing; sweep rowing (row.)

nepārairu airēšana (air.)

sweep roll; Eskimo roll (canoe)

eskimosu apgrieziens (smaiļ.)

sweep throw (wrest.)

metiens (paņēmiens) nogrūţot; metiens notriecot (cīņa)

sweeper (sp.g.)

brīvais (libero) spēlētājs (sp.sp.)

sweeping (curl.)

ledus berzēšana (slaucīšana) (kērl.)

sweeping (swiping) hip throw (harai-goshi)
(judo)
swell (sail.)

atvēziens (harai-goši) (džudo)

swell (to)

piepamt

swell relay; German relay

stafete, pagarinoties katram nākamajam etapam

swelling

pietūkums

bezvēja viļņošanās (bur.)
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swerve (bilj.)

bumbiņas virzīšana pa loku (sitot) (bilj.)

swerve (sail.)

novirzīšanās (no kursa) (bur.)

swift

ātrs; spējš

swift-handed; swifty (sp.g.)

veikls (par darbību ar rokām) (sp.sp.)

swim(ming) suit

peldkostīms (peldēšanas tērps)

swim; swimming

peldēšana; peldējums

swimmer; woman swimmer

peldētājs; peldētāja

swimming (sport)

sporta peldēšana (sporta veids)

swimming costume, swimsuit

peldkostīms (viendaļīgs)

swimming course/track

peldēšanas celiņš

swimming cаp

peldcepurīte; peldcepure

swimming pool; swimming-bath

peldbaseins (baseins)

swimming stadium

peldēšanas (ūdenssporta) stadions

swimming start

starts peldēšanā (no paaugstinājuma vai ūdenī)

swimming style (event)

peldēšanas stils (veids)

swimming trunks; swim trunks

peldbikses

swim-off (w.polo)

spēles sākšana (ūd.polo)

swing backward (art.gymn.)

atvēziens (vēziens atpakaļ) (sp.vingr.)

swing bridge

vingrs solis; ritmiska gaita

swing bridge (gymn.)

šūpoles (vingr.)

swing bridge (sail.)

(iz)grieţamais tilts (bur.)

swing forward (gymn.)

priekšvēziens (vēziens uz priekšu) (vingr.)

swing front walkover (acr.)

vēziena salto uz priekšu stājā uz vienas kājas (akr.)

swing leg

vēziena (bezatbalsta) kāja

swing man (sp.g.)

spēlētājs, kurš spēlē aizsardzībā un uzbrukumā (sp.sp.)

swing movement (art.gymn.)
swing over (art.gymn.)

vēziena kustība; ar vēzienu izpildāma kustība (elements)
(sp.vingr.)
kājas pārmetiens (sp.vingr.)

swing part (art.gymn.)

vingrojuma vēziena elementu daļa (sp.vingr.)

swing pirouette (art.gymn.)

atvēzienā pagrieziens par 180° ar plecu uz priekšu, pārejot
stājā uz rokām (līdztekas) (art.gymn.)

swing reverse pirouette (art.gymn.)
swing sideward (gymn.)

atvēzienā pagrieziens par 180° ar plecu atpakaļ, pārejot
stājā uz rokām (līdztekas) (sp.vingr.)
vēziens uz sāniem (sānis) (vingr.)

swing -uр (art.gymn.)

uzvēziens; uzrāviens (sp.vingr.)

swingball

virvē iekārta bumba

swinging (gymn.)

šūpošanās (vingr.)

swinging leg

vēziena kāja

swinging(s) in forearm support (art.gymn.)

ievēzieni (vēziens) balstā uz apakšdelmiem (līdztekas)
(sp.vingr.)
ievēzieni (vēziens) balstā uz augšdelmiem (līdztekas)
(sp.vingr.)

swinging(s) in upperarm support (art.gymn.)
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swinging(s) rings (gymn.)

apļi šūpojienā (vingr.)

swinging(s) rope

virve šūpojienā

swingman (b/b)

libero spēlētājs; aizsardzības un uzbrukuma spēlētājs (b/b)

swing-uр to handstand; switch leg handstand
(acr.)
swiss cheese ball (bowl.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu stāja uz rokām
(akr.)
bumba ar daudziem caurumiem (treniņiem) (boul.)

switch hitter (baseb.)

spējīgs atsist gan no labās, gan kreisās puses (beisb.)

switch leg aerial (acr.)

vēziena salto uz priekšu (akr.)

switch leg pull-over (art.gymn.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu uzvēziens
balstā (stienis) (sp.vingr.)
ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu lēciens špagatā
(vingr.)

switch leg split leap (gymn.)
switch; cross (v/b)

krusts (kombinācija) (v/b)

switchback turn (motorsp.)

ass ceļa līkums (ceļa pagrieziens pretējā virzienā)
(motorsp.)

switching take-down (wrest.)

pārvietošana ar izsēdienu (sēţoties) (cīņa)

swivel (sail.)

šarnīrsavienojums (bur.)

swivel hips (tramp.)

no sēdes atlēciens ar pagriezienu par 180° sēdē (bat.)

swivel pin (row.)

duļļa ass (air.)

swivel; oarlock (row.)

dullis (air.)

sword

zobens

sword knot (fenc.)

zobena garde (pauk.)

swordsman (fenc.)

paukotājs (ar zobenu) (pauk.)

synchronized diving (div.)

sinhronie lēcieni (daiļl.)

synchronized skating (skat.)

sinhronā (grupu) slidošana (slid.)

synchronized swimming

sinhronā peldēšana

synchronized trampolining (tramp.)

sinhronie lēcieni uz batuta (bat.)

synchroteam (tramp.)

sinhrono lēcienu uz batuta komanda (bat.)

synthetic lawn (sp.g.)

sintētiskais zāliens (klājums) (sp.sp.)

synthetic turf (sp.g.)

mākslīgais segums (sp.sp.)

system of elimination competition (sp.g.)
system of running the competition

izslēgšanas sacensību sistēma (pēc olimpiskās sistēmas)
(sp.sp.)
sacensību norises sistēma

system of sports preparation

sportiskās (sporta) sagatavošanas sistēma

systems of organized defence (sp.g.)

aizsardzības sistēmas (sp.sp.)

systems of organized offence (sp.g.)

uzbrukuma sistēmas (sp.sp.)

T
tabele soccer (f/b)

galda futbols (f/b)

tabernacle; tent

nojume; miteklis; telts

table (art.gymn.)

vingrošanas galds (sp.vingr.)
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table (sports) games

galda (sporta) spēles

table (tournament)

rezultātu tabula

table bed with green cloth (billiard cloth, green
baize covering) (bilj.)
table of complexity of the dives (div.)

zaļa vilnas auduma galda virsmas klājums (bilj.)

table of value (difficulty) (art.gymn.)

elementu vērtējuma (grūtības pakāpes) tabula (sp.vingr.)

table of vaults (art.gymn.)

atbalsta lēcienu grūtības pakāpes tabula (sp.vingr.)

table of weight categories (weightl.)

svara kategoriju tabula (svarc.)

table tennis

galda teniss

table tennis ball

galda tenisa bumbiņa

table tennis net

galda tenisa tīkliņš (tīkls)

table tennis racket (racquet); table tennis bat

galda tenisa rakete

table tennis table

galda tenisa galds

tableau; scoreboard

rezultāta tablo

tachometer (autosp.)

tahometrs (autosp.)

tack room; tackle room (equest.)

zirglietu novietne (telpa) (zirgu sp.)

tack turn (sail.)

pagrieziens, lai vējš pūstu no otras puses (bur.)

tack; halser (sail.)

halze (bur.)

tack; tackle (equest.)

zirglietas (zirgu sp.)

tackle (arch.)

piederumi (l.šauš.)

tackle (hard, violent, dirty) (sp.g.)

rupjš uzbrukums (bumbas atņemšana) (sp.sp.)

tackle (to) (sp.g.)

pārtvert (atņemt) bumbu (apturēt) (sp.sp.)

tackle (to) an opponent (sp.g.)

segt (bloķēt) pretinieku (sp.sp.)

tackle from behind (sp.g.)

bumbas atņemšana (uzbrukums) no mugurpuses (sp.sp.)

tackling (sp.g.)

bumbas atņemšana (sp.sp.)

tactical board (sp.g.)

laukuma makets (sp.sp.)

tactical combination (sp.g.)

taktiska kombinācija (sp.sp.)

tactical course of the game

taktisks gājiens (spēles virzība)

tactical fault

taktiska kļūda (kļūda taktikā)

tactical fight

taktiskā cīņa

tactical plan (sp.g.)

spēles taktika (plāns) (sp.sp.)

tactical preparation (preparedness)

taktiskā sagatavotība

tactical thinking

taktiskā domāšana

tactical training

taktiskā sagatavošana

tactical tricks

taktiskās darbības paņēmieni

tactics of competitive activities

sacensību darbības (aktivitāšu) taktika

tae bo (aerob.)

taiaerobika (taiboksa aerobika) (aerob.)

taekwon-do

taekvondo

tag (gymn.)

rotaļa "sunīši" (vingr.)

lēcienu grūtības koeficientu tabula (daiļl.)
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tag (to) (baseb.)

piespēlēt (pieskarties) (beisb.)

tai chi (gymn.)

taiči vingrošana (vingr.)

tail (arch.)

bultas pakaļgals (bultas aste) (loka š.)

tail (equest.)

aste (zirga) (zirgu sp.)

tail of the a kite

pūķa aste

tail shot (polo)

spēlētāja sitiens ar nūju pa bumbiņu zirga aizmugurē
(vai zem ķermeņa) (polo)

tail wind; tail-onwind

aizmugures vējš; ceļavējš

tailback (tour.)

automobiļu sastrēgums („korķis”) (tūr.)

tailcoat (equest.)

fraka (zirgu sp.)

tail-ender (cycl.)

kolonnas beigas (aste) (riteņbr.)

tailor seat (sitting tailor-style)

joga poza, sēde (sēde ar saliektām krustotām kājām, ceļi
izvērsti)

tai-otoshi (judo)

metiens pār kāju (džudo)

take (to) a corner (f/b)

izpildīt stūra sitienu (f/b)

take (to) a free-throw (h/b)

izpildīt brīvmetienu (h/b)

take (to) a goalkick (f/b)

atsist bumbu no vārtiem (f/b)

take (to) a hit (box.)

saņemt sitienu; izlaist sitienu (bokss)

take (to) a hold, execute (to) a hold (wrest.)

izpildīt paņēmienus (cīņa)

take (to) a lead (sp.g.)

atklāt rezultātu (gūt pirmos vārtus) (sp.sp.)

take (to) a position (sp.g.)

ieņemt pozīciju (vietu) (sp.sp.)

take (to) a prize

iegūt balvu

take (to) down (wrest.)

nogāzt pretinieku (no stājas) (cīņa)

take (to) indirect free kick (f/b)

izpildīt (sist) brīvsitienu (f/b)

take (to) off one’s mask (fenc.)

noņemt masku (pauk.)

take (to) on water (sail.)

nolaist ūdenī (bur.)

take (to) out (curl.)

izsist (no mājas) akmeni (kērl.)

take (to) part in competitions

piedalīties sacensībās

take (to) part in judging

piedalīties sacensību tiesāšanā (tiesāt sacensības)

take (to) the advantage of numerical superiority
(sp.g.)

izmantot skaitlisko vairākumu (gūt vārtus) (sp.sp.)

take (to) the ball under water (w.polo)

slīcināt bumbu; grūst bumbu zem ūdens (ūd.polo)

take (to) the count (box.)

sākt skaitīt (bokss)

take (to) the field (team)

iziet laukumā (komanda)

take (to) the strain (tug of war)

Nostiept virvi! (virves v.)

take (to) up a position (wrest.)

nostāties stājā (cīņa)

take (to) up the starting position (athl.)

ieņemt starta stāvokli (pozu) (v/a)

take off side (equest.)

atspēriena vieta (zirgu sp.)

Take the kick again! (f/b)

Atkārtojiet sitienu! (f/b)

take the net (ten.)

iziet pie tīkla (ten.)

Take the throw again! (f/b)

Atkārtojiet iemetienu! (f/b)
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takeaway (golf)

atvēziena sākums (nūjas atraušana no zemes) (golfs)

take-down (without lifting) (wrest.)

nogrūšana (cīņa)

Takemoto handstand (art.gymn.)

stāja uz rokām ar izvērstām rokām; Takemoto stāja uz
rokām; sarunv. japāņu stāja uz rokām (sp.vingr.)
atgrūdiens (v/a)

take-off (athl.)
take-off and early part of the hurdle clearance
(athl.)

ieskrējiens un barjeras pārvarēšanas sākums (v/a)

take-off angle

atgrūdiena (atlēciena) leņķis

take-off board (athl.)

atspēriena dēlītis (v/a)

take-off foot; take-off leg (athl.)

atgrūdiena (atspēriena) kāja (v/a)

take-off from both feet (v/b)

lēciens, atgrūţoties ar abām kājām (v/b)

take-off from one foot (v/b)

lēciens, atgrūţoties ar vienu kāju (v/b)

take-off position

atgrūdiena stāvoklis (poza)

take-off; pushing

atgrūšanās

takeout (take out) (curl.)

izsist akmeni no spēles laukuma (kērl.)

take-over (athl.)

stafetes nodošana (v/a)

take-over judge (athl.)

tiesnesis stafetes maiņā (v/a)

take-over zone (athl.)

stafetes nodošanas zona (v/a)

taking aim (shoot.)

ieroča pagriešana pret mērķi (šauš.)

taking hold for throwing (tsukuri) (judo)

satvēriens metiena izpildei (tsukuri) (džudo)

taking over (switching, change) (sp.g.)

sedzamo maiņa (sp.sp.)

taking the catch (row.)

piebrauciens satvērienam; satvēriena sākums (air.)

talent scout

talantu sportā meklētājs (skauts)

talent scouting

sportistu (talantu) meklēšana

talk test

sarunas uzturēšana testēšanas laikā

tall; of large stature

liela auguma; garš

talus (orient.)

nokalne; nogāze (orient.)

tamashiwari (karate)
tambour (realten.)

tamašivari; karatē disciplīna ar priekšmetu laušanu
(karatē)
tamburs; rāmis (aizsargrāmis) (reālten.)

tandem (cycl.)

tandēms (riteņbr.)

tandem (sp.g.)

divu spēlētāju sadarbība (sp.sp.)

tandem kayak (row.)

divvietīgā smailīte (air.)

tandem race (cycl.)

tandēmu brauciens (riteņbr.)

tandem rig (row.)

laivas viena borta airētāji (air.)

tandem sprint (cycl.)

tandēma sprints (1500 m) (riteņbr.)

tankini (tank suit) (swim.)

divdaļīgs peldkostīms (peld.)

tantivy (equest.)

aulekši (auļi) (zirgu sp.)

tap (swing) (art.gymn.)

neliels (sitienveida) vēziens ar kājām uz priekšu
(sp.vingr.)

tap (to) the ball (b/b)

viegli uzsist pa bumbu (b/b)
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tap in (golf)

ieripināt bedrītē no tuva attāluma (golfs)

tape (athl.)

finiša lente (v/a)

tape (v/b)

tīkla augšējās malas lente (v/b)

tape; adhesive tape

līmlente

tape-line; tape-measure (athl.)

mērlente (v/a)

tapering

treniņu intensitātes samazināšana (pirms sacensībām)

tap-in (tip-in) (v/b)

sitiens tīklā (v/b)

taping

teipošana

tapotement

pļaukāšana masējot

taps (on the mat or the opponent’s body) (judo)

uzsitieni (pa paklāju vai pretinieka ķermeni) (džudo)

tardy somersault (salto) (acr.)

aiztures salto (akr.)

tare (kendo)

polsterēts priekšauts (kendo)

target (shoot.)

mērķis (šauš.)

target area (box.)

uzbrukuma (sitiena) vieta (bokss)

target butt (arch.)

uzbērums (mērķa līnijas) (bultu tvērējs) (loka š.)

target changing (shoot.)

mērķa maiņa (šauš.)

target cross (tramp.)

piezemēšanās (uz tīkla) krusts (bat.)

target darts (droughts)

mērķis (šautr.meš.)

target dimensions (arch.)

mērķa izmēri (loka š.)

target events (shoot.)

šaušana mērķī (loţu šaušana) (šauš.)

target face (shoot.)

mērķa priekšpuse (virspuse) (redzamā puse) (šauš.)

target frame (shoot.)

mērķa pamatne (ietvars) (šauš.)

target line (arch.)

mērķa novietojuma robeţlīnija (loka š.)

target man (sp.g.)

centra uzbrucējs (sp.sp.)

target puller (shoot.)

mērķu izsviedējs (šauš.)

target rectangle (b/b)

mērķēšanas (vairoga) taisnstūris (b/b)

target sports

mērķī trāpīšanas sporta veidi

target stand; target holder (shoot.)

mērķa statīvs (šauš.)

tariff (art.gymn.)

lēciena grūtības pakāpe (sp.vingr.)

tarpaulin (ten.)

korta (laukuma) pārklājs (brezents) (ten.)

tarpaulin, canvas (row.)

brezents (laivas pārsegs) (air.)

task-oriented coach

uz uzvarām (mērķi) orientēts treneris

tat

spēļu kauliņš

tatami; judo-mat (judo)

tatami; dţudo paklājs (džudo)

tattoo (dog.rac.)

tetovējums (numurs ausī) (suņu skr.)

taw (game)

marmora bumbiņa (spēle)

T-bar; T-bar lift (ski.)

T-veida pacēlāja sēdeklis (slēp.)

T-bone (autosp.)

uzsist pa sāna bortu blakusbraucējam (autosp.)

TC, abbrev. from tach doen (Am.f/b)

piezemējums (amer.f/b)

TC, abbrev. from team competitions

komandu sacensības

T-car (autosp.)

mācību (treniņu) automobīlis (autosp.)
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te waza (mart.arts.)

roku tehnika (austr.c.)

teach by the whole (gymn.)

mācīt visu elementu kopumā (veselā mācīšanas metode)
(vingr.)

teach in parts (gymn.)
teacher of physical education

mācīt elementu pa daļām (dalītā mācīšanas metode)
(vingr.)
fiziskās audzināšanas skolotājs; sporta skolotājs

teaching of movements

kustību mācīšana

teaching practice

pedagoģiskā (mācīšanas) prakse

teaching-training apparatus

trenaţieris (kustību) mācīšanai

team (competition) officials

komandas oficiālie pārstāvji

team (sp.g.)

komanda (sp.sp.)

team bench (b/b)

komandas sols (b/b)

team bench area (b/b)

komandas sola zona (b/b)

team captain

komandas kapteinis

team coach

komandas treneris

team cohesion

komandas saliedēšana

team competition; team event

komandu sacensības

team composition (sp.g.)

komandas sastāvs (sp.sp.)

team elimination race (cycl.)

izslēgšanas komandu brauciens (riteņbr.)

team entry form

komandas pieteikuma veidlapa sacensībām

team followers (b/b)

komandas pavadītāji (oficiālās personas) (b/b)

team fouls (b/b)

komandas pārkāpumi (fauli) (statistika) (b/b)

team fouls penalty rule (b/b)

komandas pārkāpumu (faulu) noteikums (b/b)

team games

komandu spēles

team hits (f/b)

komandas sitieni pa vārtiem (statistika) (f/b)

team leader (official)

komandas vadītājs

team line-up (sp.g.)

komandas sākuma sastāvs (sp.sp.)

team manager (equest.)

komandas menedţeris (administrators) (zirgu sp.)

team mate

partneris (komandas biedrs)

team of the year

gada labākā komanda

team pursuit; team pursuit race (cycl.)

komandu iedzīšanas brauciens (riteņbr.)

team race (cycl.)

komandu (grupu) brauciens (riteņbr.)

team relayrace (competitions) (luge)

komandu stafetes sacensības (kam.sp.)

team results

komandas rezultāts (punktu summa)

team road race (cycl.)

komandu sacensības šosejā (riteņbr.)

team roping (rodeo)

komandu sacensības laso mešanā (rodeo)

team roster; team list (sp.g.)

komandas sastāvs (dalībnieku saraksts) (sp.sp.)

team scoring

komandu ieskaite

team shirt

komandas formas krekliņš

team spirit

komandas gars

team sports games

komandu sporta spēles
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team sprint (cycl.)

komandu (3 sportistu) sprints (riteņbr.)

team standing

komandas vieta turnīra tabulā

team starting line-up (sp.g.)

spēlētāju sākuma izvietojums (sp.sp.)

team tactics (sp.g.)

komandas taktika (sp.sp.)

team talk

komandas sanāksme (pārrunas)

team tennis

komandu sacensības tenisā

team training session

komandu (treniņ-) nodarbības

team work (r.gymn.)

grupas vingrojumi (m/v)

team work, teamwork (sp.g.)

komandas sadarbība (sp.sp.)

teammate

komandas biedrs (dalībnieks)

teamwork

komandas kopīgs darbs (sadarbība)

tear down (acr.)

nojaukt piramīdu (akr.)

tease (to), chaft (to)

nerrot, ķircināt

technical area (sp.g.)

speciālā zona (oficiālo personu, rezervistu) (sp.sp.)

technical arrangements

tehniskie pasākumi (tehniskais nodrošinājums)

technical commission (federation)

tehniskā komisija (federācijas)

technical commissioner

sacensību komandants (atbildīgais par tehnisko
nodrošinājumu)

technical controller (weightl.)

tehniskais (inventāra) tiesnesis (svarc.)

technical director

sacensību tehniskais direktors

technical equipment

tehniskais aprīkojums (iekārtas)

technical fall (superiority) (wrest.)

uzvara ar tehnisko pārākumu (cīņa)

technical foul; technical fault (sp.g.)

tehniskā piezīme (fauls) (sp.sp.)

technical knockout; standing knockout (box.)

tehniskais nokauts (bokss)

technical merit (synchr.swim.)

tehniskā izpildījuma vērtēšana (sinhr.peld.)

technical officials

sacensību oficiālās personas (atbildīgās par inventāru)

technical points (wrest.)

punkti par sekmīgām darbībām (cīņa)

technical preparation; technical training

tehniskā sagatavošana

technical preparedness

tehniskā sagatavotība

technical routine (synchr.swim.)
technical rules

sacensību norises (elementu izpildes) kārtība
(sinhr.peld.)
tehniskie noteikumi

technical sports federation commission

sporta federācijas tehniskā komisija

technical time-outs

tehniskie pārtraukumi

technical tricks

tehniskās darbības; tehniskie paņēmieni

technically correct manner (art.gymn.)

tehniski pareizs izpildījums (izpildījuma maniere)
(sp.vingr.)

technique analysis (art.gymn.)

tehnikas (izpildījuma) analīze (sp.vingr.)

technique effectiveness

tehnikas efektivitāte

technique of dribbling (sp.g.)

bumbas vadīšanas (driblēšanas) tehnika (sp.sp.)

technique of jump (athl.)

lēciena tehnika (v/a)
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technique training

izpildījuma tehnikas treniņš; tehnikas trenēšana

technique with the ball (sp.g.)

bumbas pārvaldīšanas tehnika (sp.sp.)

technique without the ball (sp.g.)

tehnika bez bumbas (ķermeņtehnika) (sp.sp.)

tee (button) (curl.)

mājas laukuma centrs (mērķis) (kērl.)

tee (golf)

mērķis (golfs)

tee (plastic peg) (golf)

bumbiņas paliktnis (golfs)

tee box (golf)

paliktņa kastīte (golfs)

tee line; tee-line (curl.)

mājas (laukuma) centra līnija (kērl.)

tee marker (golf)

paliktņa marķieris (golfs)

tee off; tee-off (golf)

sitiens no paliktņa (golfs)

tee shot (golf)

bedrītes pirmais sitiens (golfs)

tee up (golf)

novietot bumbiņu uz paliktņa (golfs)

teeing ground (golf)

mērķēšanas (pirmā sitiena) laukums (golfs)

tekiyo (mart.arts.)

pašaizsardzības metodes (veidi) (austr.c.)

telemark competitions (alp.ski.)
telemark position (ski-jump)

telemarka sacensības (sacensības ar telemarka slēpēm)
(kalnu slēp.)
zemskare soļa stājā (tramplīnl.)

telemark skiing (freeheel skiing)

telemarka slēpošana

telemark turn (canoe)

straujšs pagrieziens, izmantojot airi (kanoe)

telemetry (autosp.)

motora darbības datu pārraide palīgpersonālam (autosp.)

telltale (sail.)

vēja virziena noteicējs (vimpelis) (bur.)

telltale board (squash)

sienas lejasdaļas robeţlīnija (skvošs)

temerarious, reckles, rash

pārgalvīgs (neapdomīgs); pārdrošs (neprātīgs)

tempest

vētra (vētrains)

template (sail.)

šablons; lekāls (izmēra noteikšanai) (bur.)

tempo backflip (Am.) (acr.)

tempa salto atpakaļ (akr.)

tempo element (acr.)

tempa elements; voltiţa elements (akr.)

tempo of execution (gymn.)

izpildījuma temps (vingr.)

tempo variation; pace variation

tempa (ritma) maiņa

tempo; pace

temps; ritms

temporal character of a movement

kustības laika raksturojums

temporary disqualification

diskvalifikācija uz noteiktu laiku

ten yard arc (f/b)

soda laukuma (9.15m) loks (f/b)

tender (sail.)

viegli apgāţams (bur.)

tendon

cīpsla

ten-metre (Am. ten-meter) platform (div.)

desmit metru tornis (platforma) (daiļl.)

tennis (sp.g.)

teniss (sp.sp.)

tennis bag

tenisa soma

tennis ball

tenisa bumbiņa

tennis court

tenisa korts, tenislaukums
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tennis net

tenisa tīkls

tennis player

tenisists(-te)

tennis racket (tennis rackequet, racket, racquet)

tenisa rakete (rakete)

tennis robot

tenisa bumbiņu metējs (ierīce)

tennis service (v/b)

augšējā priekšējā (taisnā) serve (v/b)

tennis shirt; T-shirt

tenisa krekls (T-krekls)

tennis shoes

tenisa apavi

tennis wall

tenisa siena (sitieniem)

tenpin bowling

10 ķegļu boulings

tens (rugby)

10 spēlētāju regbijs (regb.)

tense (muscle)

sasprindzināts (muskulis)

ten-second line (b/b)

laukuma centra līnija (b/b)

tension (arterial)

spiediens (arteriālais)

tension of the net (v/b)

tīkla spriegojums (nostiepums) (v/b)

tension of the strings (ten.)

stiegru spriegojums (ten.)

ten-strike (bowl.)

sitiens, kas apgāţ visus 10 ķegļus (boul.)

tent

telts; nojume

tent pole

telts miets

tentative breakaway (cycl.)

mēģinājums atrauties; mēģinājums aizbēgt (riteņbr.)

tentpeg (peg); tentpin (tour.)

telts mietiņš (mietiņš) (tūr.)

term for the protest

protesta iesniegšanas termiņš

terminal speed (dragrac.)

ātrums finišā (fiksētais) (dragsac.)

termination (end) of the game

spēles beigas (iznākums, rezultāts)

terrain board

kalnu riteņdēlis

territory (sp.g.)

komadas laukums (puse) (sp.sp.)

test drive (bobsl.)

pārbaudes brauciens; trases izmēģinājuma brauciens
(bobsl.)

test driver (bobsl.)
test match

izmēģinātājvadītājs; izmēģinājuma (pārbaudes)
brauciena pilots (bobsl.)
atlases sacensības

test matches (crick.)

piecu dienu kriketa sacensības (krik.)

test run (athl.)

kontrolskrējiens (v/a)

testimonial match

atvadu (pateicības) spēle

tetrathlon

četrcīņa

thai boxing

taibokss; taizemes bokss

Thai pad (kickb.)

treniņvairogs (polsterēts) (kikb.)

That was ungentlemanly conduct! (f/b)

Tas bija nesportiski! (f/b)

that’s all (sore-made) (judo)

Cīņas beigas! (Cīņa beigusies!) (sore-made) (džudo)

That’s violent conduct! (f/b)

Tā ir neatļauta spēle! (f/b)

theory of sports training

sporta treniņa teorija
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therapeutic gymnastics

ārstnieciskā vingrošana

therapeutic sport

ārstnieciskais (terapijas) sports

thermal trousers, thermo pants

siltās bikses (termobikses)

thermotherapy (heat therapy)

siltumterapija

thews

muskuļu spēks

thief knot; reef knot; square knot (sail.)

taisnais mezgls (bur.)

thief vault (art.gymn.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu priekštures
lēciens (atb. lēciens) (sp.vingr.)

thigh and foot high support (acr.)

atbalsts (turēšana) zem augšstilba un pēdas (akr.)

thigh lying support (gymn.)

balsts guļus uz gurniem (vingr.)

thigh pad (crick.)

augšstilbu aizsargs (polsterējums) (krik.)

thigh rest suspension (art.gymn.)
thigh trap (f/b)

kāriens guļus atliecoties uz z/k, tvēriens uz a/k
(sp.vingr.)
bumbas apturēšana ar augšstilbu (f/b)

third (curl.)

komandas trešais metējs (kērl.)

third baseman (baseb.)

trešais bāzes laukuma spēlētājs (beisb.)

third home (lacross)

uzbrucējs (spēlētājs) (lakross)

third man (non-belayer) (alp.)

trešais (pēdējais) sasaitē (alp.)

third man (polo)

trešais tiesnesis (līnijtiesnesis) (polo)

third umpire (crick.)

trešais (video) tiesnesis (krik.)

third-man-in rule (icehok.)

trešā spēlētāja iesaistīšanās kautiņā (hok.)

thirst

slāpes (slāpt)

thirsty

izslāpis

Thomas flair (art.gymn.)
thoroughbred horse (equest.)

kāju dzirklēšana, izpildot apļus; sarunv. Tomasa dzirkle
(br.kust.) (sp.vingr.)
tīrasiņu, sugas zirgs (zirgu sp.)

thrash (to)

pārspēt sacensībās

thread (to) (golf)

sist bumbiņu starp diviem šķēršļiem (šauru vietu) (golfs)

thread (to) the needle (f/b)

izpildīt piespēli starp aizsargiem (f/b)

three (5, 8, 24) second rule (b/b)

trīs (5, 8, 24) sekunţu noteikums (b/b)

three abreast formation (gymn.)

nostādījums kolonnā pa trīs (vingr.)

three free throws (b/b)

trīs soda metieni (tiesneša ţests) (b/b)

three in a bed (droughts)

trīs šautriņu trāpījums vienā zonā (šautr.meš.)

three men weave (figure eight) (b/b)

astoņnieks (vingrinājums) (b/b)

three player teamwork (sp.g.)

trīs spēlētāju sadarbība (sp.sp.)

three point (shot) attempt (try) (b/b)

trīspunktu metiens (mēģinājums) (b/b)

three point field goal area (b/b)

trīspunktu metiena zona (b/b)

three point field goal attempts (b/b)

trīspunktu metienu kopskaits (statistika) (b/b)

three point line (b/b)

trīspunktu līnija (b/b)

three points field goal (b/b)

sekmīgs 3 punktu metiens (no spēles) (b/b)
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three thousand meter (3,000m) steeplechase
(athl.)
three-day event (equest.)

3000 m šķēršļu skrējiens (v/a)

three-foot line (racqb.)

trīs pēdu (no sānu sienas) līnija (raketb.)

three-high (column) (acr.)

trīskāršā kolonna; trīs akrobātu kolonna (augstumā)
(akr.)

three-legged race (game)

trīskāju skrējiens (rotaļa, spēle)

three-man block (v/b)

trīs spēlētāju (trīskāršais) bloks (v/b)

three-man shuffle (sp.g.)

trīskārša spēlētāju maiņa (sp.sp.)

three-metre (Am .three-meter) springboard (div.)

trīs metru (trīsmetrīgais) tramplīns (daiļl.)

three-on-one (icehok.)

uzbrukums trīs pret vienu (hok.)

three-on-two situation (b/b)

situācija - trīs pret divi (b/b)

three-point field goal (b/b)

trīs punkti no spēles (metiens) (b/b)

three-point line (b/b)

trīs punktu līnija (b/b)

three-point play (b/b)

divi punkti no spēles un viens soda metiens (b/b)

three-point position (equest.)

jātnieka trīsatbalsta stāvoklis (poza) (zirgu sp.)

three-points throw (shot) (b/b)

trīspunktu metiens (b/b)

three-position rifle (shoot.)

trīs stāvokļu (guļus, no ceļa, stāvus) sacensības (šauš.)

three-quarter nelson (wrest.)

slīpais tvēriens (cīņa)

three-second (rule) violation (b/b)

trīs sekunţu (noteikuma) pārkāpums (b/b)

three-second area (b/b)

trīs sekunţu (soda) zona (b/b)

three-wall handball (game)

trīssienu rokasbumba (spēle)

three-wall serve (racqb.)

trīssienu serve (raketb.)

three-wheeler (cycl.)

trīsriteņu velosipēds; sēdvelosipēds (riteņbr.)

throat (canoe, row.)

aira kakls (kanoe, air.)

throat protector (sp.g.)

kaklsargs (kakla aizsargs) (sp.sp.)

through assistance (art.gymn.)

pavadīšana kustības virzienā (palīdzības sniegšanas
veids) (sp.vingr.)
piespēle aiz aizsarga (aizsargu līnijas) (f/b)

through pass (f/b)
through(momentary) handstand (art.gymn.)
throw

trīs dienu sacensības (zirgu sp.)

kustība caur stāju uz rokām (parādot stāju uz rokām)
(sp.vingr.)
metiens (rīka, partnera)

throw (to) in the towel (box.)

piecirtiens no iekšpuses ar viennosaukuma kāju (ko-ušigari) (džudo)
iemest dvieli (ringā) (bokss)

throw (to) the discus

mest disku

throw (to) the hammer

mest veseri

throw (to) the javelin

mest šķēpu

throw (to) the rider (equest.)

nomest (nosviest) jātnieku (zirgu sp.)

throw from a ground position (wrest.)

metiens parterī (cīņa)

throw from a standing position (wrest.)

metiens stājā (cīņa)

throw lying on the back (w.polo)

metiens, guļot uz muguras (ūd.polo)

throw (ko-uchi-gari) (judo)

476

throw over oneself (w.polo)

metiens pāri galvai (atpakaļ) (ūd.polo)

throw with interweave (kawazy-gake) (judo)

vienpusīgais dubultāķa metiens (kavazu-gake) (džudo)

throw, throwing, shot (sp.g.)

metiens, mešana, sitiens (sp.sp.)

throw-down (crick.)
thrower (acr.)

metiens atsitējam no tuvas distances (treniņu nolūkā)
(krik.)
partnera metējs (akr.)

thrower; shooter (athl.)

metējs (v/a)

thrower-in (sp.g.)

spēlētājs, kurš bumbu ievada spēlē (sp.sp.)

throw-in from the corner position (sp.g.)

stūra iemetiens (sp.sp.)

throw-in, inside shot (sp.g.)

iemetiens (sp.sp.)

throwing and catching the hoop (r.gymn.)

apļa mešana un tveršana (m/v)

throwing angle; angle of release (athl.)

rīka izmešanas leņķis (v/a)

throwing arm (athl.)

spēcīgākā roka (mešanai, grūšanai) (v/a)

throwing cage (athl.)

aizsargtīkls (v/a)

throwing circle (athl.)

mešanas aplis (v/a)

throwing distance measuring (athl.)

metiena attāluma mērīšana (v/a)

throwing dummy (rugby)

māņmetiens; metiena fints (regb.)

throwing events (athl.)

vieglatlētikas mešanas veidi (v/a)

throwing implement (athl.)

mešanas rīks (v/a)

throwing in a circle (wrest.)

pārvēziens (pār galvu) ar kājas atbalstu (cīņa)

throwing machine (shoot.)

mērķmešanas ierīce (šauš.)

throwing oneself into bridge (wrest.)

apgrieziens tiltā (apgriešanās tiltā) (cīņa)

throwing out (f/b)

vārtsarga bumbas metiens (f/b)

throwing sector marking (athl.)

mešanas sektora apzīmējums (v/a)

throwing shoes (athl.)

sporta apavi mešanai (v/a)

throwing triathlon (athl.)

mešanas (veidu) trīscīņa (v/a)

throwing, putting sector (athl.)

mešanas, grūšanas sektors (v/a)

Thrown! (v/b)

Mesta bumba! (v/b)

throw-off (h/b)

sākuma metiens (h/b)

throw-out (art.gymn.)

atvēziens (vēziens atpakaļ) (sp.vingr.)

throw-over (art.gymn.)

throw-up in undergrasp to handstand
(art.gymn.)
thrust

no balsta atmuguriski kāju vēziens atpakaļ pāri galvai
(stienis) (sp.vingr.)
no balsta (virstvērienā) atvēziens, pārejot kārienā
(stienis) (sp.vingr.)
no balsta apakštvērienā atvēziens stājā uz rokām (stienis)
(sp.vingr.)
grūdiens, sitiens, rāvienveida kustība

thrust (fenc.)

dūriens (pauk.)

thruster (bobsl.)

stūmējs (bobsl.)

thumbless grip (weightl.)

vienpusējs stieņa satvēriens (svarc.)

thumbpusher

autostopētājs (uz ceļa)

throw-up in overgrasp (art.gymn.)
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thwart (seat); oarsman’s bench (row.)

airsols; airētāja sols (air.)

tic (sp.g.)

neizšķirta spēle (sp.sp.)

tick (curl.)

viegli pieskarties (pagrūst) mērķakmeni (kērl.)

tick-tack-toe (game)

nullītes un krustiņi (spēle)

tidal wive

paisuma vilnis

tide (sail.)

plūdmaiņa (paisuma, bēguma) (bur.)

tideway

straumes virziens

tie (game) (sp.g.)

spēle ar neizšķirtu rezultātu (sp.sp.)

tie (sail.)

rezultātu vienādība (bur.)

tie (to) up (sail.)

pietauvot (piesiet) (bur.)

tie ball (held ball) (b/b)

strīda bumba (b/b)

tie for the first place

dalīta pirmā vieta

tie of on points (sp.g.)

vienāds punktu skaits (rezultāts) (sp.sp.)

tie up; jump ball; tie ball (b/b)

strīda bumba (sp.sp.)

tie-break (ten.)

taibreiks (īpaša tiesāšanas metode 13. setā) (ten.)

tiebreaker (racqb.)

trešā spēle (pēc neizšķirta līdz 11 punktiem) (raketb.)

tie-up (wrest.)

ķermeņa augšdaļas satveršana metienam (cīņa)

tig (game)

sunīši (rotaļa)

tight (close) man-to-man guarding (b/b)

cieša aizsardzība „cilvēks-cilvēku” (b/b)

tight (squash)

bumbiņas otrais atlēciens tuvu sānu sienai (neatņemams
sitiens) (skvošs)

tight guarding (sp.g.)

cieša segšana (sp.sp.)

tight net (v/b)

nospriegots tīkls (v/b)

tight pike (div.)

cieša saliekšanās (aptverot kājas) (daiļl.)

tight tuck (acr.)

cieša savilkšanās (kamoliņš) (akr.)

tight waist roll; turn over with body hold (wrest.)

velšana (apgriešana), satverot no sāniem (cīņa)

tighten (gymn.)

savilkties (vingr.)

tighten (to) a sail (sail.)

pievilkt (izlīdzināt, izstiept) buras (bur.)

tighteners (art.gymn.)

rīku atsaites (spriegošanas troses) (sp.vingr.)

tight-rope walk (acr.)

pārvietošanās (staigāšana) pa virvi (akr.)

tights

zeķbikses; triko

tiller (sail.)

stūres grozīklis (bur.)

tilt

slīpums, nolaidenums

timber sport

meţcirtēju sports (sacensības)

Timber! (arch.)

Uzmanieties, bulta! (sauciens) (l.šauš.)

timbersport

meţcirtēju sports

time (athl.)

soļošanas, skriešanas laiks, rezultāts (v/a)

time advantage

laika priekšrocība; handikaps

time between sets (sp.g.)

pārtraukums (laiks) starp setiem (sp.sp.)

time control (autosp.)

laika kontrole (apstāšanās vieta) (autosp.)

time expires (b/b)

laiks beidzies (b/b)
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time fault (equest.)

sods par laika limita pārsniegšanu (zirgu sp.)

time for preparation (art.gymn.)

sagatavošanās laiks (sp.vingr.)

time for warming up

iesildīšanās laiks

time in (b/b)

spēles laika fiksēšana (laiks ieslēgts) (b/b)

time indicator (sp.g.)

laika rādītājs (sp.sp.)

time keeper judge; time judge; timekeeper

hronometrists, laika ņēmējs (tiesnesis)

time keeping (athl.)

laika noteikšana (v/a)

time limit

laika limits; kontrollaiks

time limit for substitution (sp.g.)

spēlētāju maiņas laika limits (sp.sp.)

time of a play

spēlei paredzētais laiks

time of a round (equest.)

maršruta (šķēršļu joslas) veikšanas laiks (zirgu sp.)

time of deliberation (chess)

apdomas laiks (šahs)

time of start-taking

starta laiks; startēšanas laiks

time of the ball control; time limit for the ball
control (sp.g.)
time on (Austral.f/b)

bumbas kontroles (pārvaldīšanas) laiks (sp.sp.)

time on ice (icehok.)

spēlētāja spēles (uz laukuma) laiks (hok.)

time out (Austral.f/b)

apturēts spēles pulkstenis (taimauts) (austrāl.f/b)

time penalty (art.gymn.)
time penalty (sp.g.)

vērtējuma samazināšana par laika limita neievērošanu
(sp.vingr.)
soda laiks (sp.sp.)

time played (sp.g.)

nospēlētais laiks (sp.sp.)

time pure (sp.g.)

tīrais laiks (spēlēšanas laiks) (sp.sp.)

time schedule of the run (athl.)

skrējiena grafiks (v/a)

time to beat (ski.)

laiks (trasē), kurš jāpārspēj (slēp.)

time trial

individuāla sacensība par labāko laiku

time trouble (chess)

laika trūkums (ceitnots) (šahs)

time wasting (sp.g.)

laika vilcināšana (sp.sp.)

Time! (jikan) (judo)

Laiks! (jikan) (džudo)

time-handicap

laika handikaps

timekeeper (athl.)

laika tiesnesis (hronometrists) (v/a)

timekeeper’s stand (athl.)
time-out (sp.g.)

laika tiesnešu, hronometristu paaugstinājums (tribīne)
(v/a)
pārtraukums; taimauts (sp.sp.)

time-out clock; time-out watch (sp.g.)

pārtraukuma (taimauta) pulkstenis (sp.sp.)

time-out request (sp.g.)

pārtraukuma pieprasīšana (sp.sp.)

timing

laika koordinācija (izpildot kustību)

timing the start (sail.)

startēšanas laika noteikšana (bur.)

tin (tell tale) (squash)

signālsloksne (priekšējās sienas) (skvošs)

tinsica backward (forward) (acr.)

lēnais pārmetiens atpakaļ (uz priekšu), pārmaiņus
atbalstot rokas (akr.)

tip (dink) (v/b)

viegls sitiens nenosegtajā zonā (v/b)

spēles laika pagarinājums (austrāl.f/b)
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tip in, tapping (ball) (b/b)

bumbas iemešana grozā (pēc atlēciena no vairoga) (b/b)

tip kick (f/b)

spēcīgs sitiens ar buča purngalu (f/b)

tip-off (jump) ball (b/b)

strīda bumbas izspēle (b/b)

tissy ball (game)

bumba gaisā (bērnu spēle)

title (to)

piešķirt titulu (čempiona nosaukumu)

title fight

cīņa par titulu

Tkachev (art.gymn.)

ar lielo apvēzienu uz priekšu, izvēršot kājas, pārlidojums
atpakaļ pār stieni kārienā; Tkačeva pārlidojums
(sp.vingr.)

TKO, abbrev. from technical knock out (box.)

tehniskais nokauts (bokss)

To the centre (left, right) close! (gymn.)

Uz vidu (pa kreisi, pa labi) - slēgties! (vingr.)

To your positions! (athl.)

Ieņemt vietas! (Uz starta!) (v/a)

toboggan (sledge, sled)

tobogana kamaniņas (sēdkamanas, ragaviņas)

toboggan (sledge, sled) with seat of plaid straps

kamaniņas ar pītu brezenta slokšņu sēdvietu

toboggan; tobogganing sport

tobogans (sp.veids)

tobogganer

tobogana braucējs

toboggan-slide

tobogana trase

toddle

pastaiga

toe clip (racing toe clip) (cycl.)

purngala uzmava (skava) (riteņbr.)

toe job (golf)

sitiens ar nūjas galvas galu (golfs)

toe jump (f.skat.)

zobiņa lēciens (lēciens, atgrūţoties ar slidas purngalu)
(daiļsl.)

toe kick (f/b)

sitiens ar purngalu (f/b)

toe strap; footstrap (sail.)

kāju (drošības) josta (bur.)

toe the line (to)

nostāties uz starta līnijas

toe unit (ski.)

purngala stiprinājums (slēp.)

toes hang (gymn.)

kāriens, aizāķējot pirkstgalus (vingr.)

toes pointed (gymn.)

pirkstgali nostiepti (vingr.)

toes squat (gymn.)

pietupiens uz pirkstgaliem (vingr.)

toes stand; toes-standing (gymn.)

stāja uz pirkstgaliem (vingr.)

toes touch bending; toes touches (gymn.)

noliekšanās, ar rokām pieskaroties pirkstgaliem (vingr.)

toes -touching step (gymn.)

pārmaiņu solis (vingr.)

toes -tug walk (gymn.)

soļošana, aptverot potītes (vingr.)

together grasp (grip) (art.gymn.)

šaurais tvēriens (sp.vingr.)

too many players on the ice (icehok.)

pārāk daudz spēlētāju uz laukuma (hok.)

top

augšpuse; augšējais

top (high) scorer (sp.g.)

rezultatīvākais spēlētājs (sp.sp.)

top (skips) (gymn.)

palēcieni uz vietas, izpildot pagriezienus (vingr.)

top athlete

augstas meistarības (klases) atlēts; elites sportists

top condition, top form

sportiskās formas (kondīcijas) virsotne
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top corner (f/b)

vārtu augšējais stūris (f/b)

top difficulty (art.gymn.)

augstākā grūtības pakāpe (vingrojumu) (sp.vingr.)

top fuel funny car (autosp.)

speciālās degvielas nestandarta virsbūves auto
(dragsteris): sarunv. jocīgais auto (autosp.)

top hat (equest.)

cilindrs (cepure) (zirgu sp.)

top man; wrestler in the top position (wrest.)

augšējais cīkstonis (parterā) (cīņa)

top out (to) (alp.)

uzkāpt virsotnē (alp.)

top partner; top man (mounter) (acr.)

augšējais partneris (akr.)

top planche (art.gymn.)

horizontālais balsts (ar taisnām rokām) (sp.vingr.)

top position (wrest.)

augšējais cīkstonis (parterī) (cīņa)

top pull (weightl.)

stieņa vilkšanas otrā fāze (svarc.)

top rebounder (b/b)

labākais atlecošo bumbu ieguvējs (b/b)

top rope (alp.)

nodrošinājuma virve piestiprināta augstāk (alp.)

top score (art.gymn.)

augstākais vērtējums (balles) (sp.vingr.)

top scorer (art.gymn.)

vingrotājs, lielākās punktu summas īpašnieks (sp.vingr.)

top seed (ten.)

labākais izsētais spēlētājs (ten.)

top sport; top level sport; high performance
sport

augstu sasniegumu sports; elites sports

top stroke (promotes extra forward rotation)
(t.ten.)
top team

sitiens pa bumbiņas augšpusi (palielinot rotāciju uz
priekšu) (g.ten.)
vadošā (labākā) komanda

topsail (sail.)

topbura (marsbura) (bur.)

topspin (t.ten.)

topspins; sitiens, iegrieţot bumbiņu (g.ten.)

torch

lāpa

tori (mart.arts.)

paņēmiena izpildītājs (austr.c.)

torpedo kick (Austral.f/b)

spirāles sitiens; torpēdas sitiens (autrāl. f/b)

torque (windsurf.)

stabilizators (vindsērf.)

torsion strength

vērpes pretestība

torso

ķermenis, rumpis (torss)

toss (apparatus) (r.gymn.)

priekšmeta mešana (m/v)

toss (equest.)

jātnieka izmešana no segliem (zirgu sp.)

toss (partner) (acr.)

partnera mešana (akr.)

toss (throw up) of the coin (sp.g.)

lozēšana, metot monētu (sp.sp.)

toss (to) a coin (sp.g.)

lozēt (mest monētu) (sp.sp.)

toss down (acr.)

nogājiens ar partnera metienu (akr.)

toss for baskets (b/b)

grozu izloze (b/b)

toss off (art.gymn.)

nolēciens ar salto atpakaļ (līdztekas) (sp.vingr.)

toss the head (equest.)

galvas atmešana (atmest galvu) (zirgu sp.)

toss the oars (row.)

airu pacelšana vertikāli (air.)

toss to low hand-to-hand from handstand (acr.)

augšējā partnera no stājas uz rokām metiens apakšējā
partnera saliektajās rokās stājā (akr.)
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tossing and catching the ball with claps (gymn.)

bumbas mešana un tveršana, sasitot plaukstas (vingr.)

toss-uр (partner) (acr.)

uzmetiens (partnera) (akr.)

total move (art.gymn.)

pilnīga (vesela) kustība (sp.vingr.)

total points (score) (art.gymn.)

punktu kopsumma (sp.vingr.)

total sliding (row.)

pilns (soliņa) piebrauciens (air.)

total value of composition (art.gymn.)
total weight lifted (weightl.)

kompozīcijas grūtības vērtējums (bāzes atzīme)
(sp.vingr.)
divcīņas summa (paceltie kilogrami) (svarc.)

total win (wrest.)

tīra uzvara (cīņa)

tote, abbrev. from tatalizator

totalizators

touch (to) the basket (b/b)

pieskarties grozam (stīpai) (b/b)

touch (to) the battom of the pool (div.)

skart baseina dibenu (daiļl.)

touch (to) the ground with the knee (weightl.)

pieskarties ar celi svarcelšanas grīdai (svarc.)

touch down, touchdown (baseb., Am.f/b)

bumbas piezemējums (beisb., amer.f/b)

touch football (Am.f/b)

pieskārienfutbols (amer.f/b)

touch in-goal (rugby)

vārti ar piezemējumu (regb.)

touch judge (rugby)

tiesnesis (piezemējuma zonas) (regb.)

touch pad (swim.)

pieskaršanās panelis (peld.)

toucher (boules)

bumbiņa, kura pieskaras citai (bouls)

touching hit (shoot.)

skarošs trāpījums (bez caursites) (šauš.)

touching the ball on the opponents side (v/b)

pieskaršanās bumbai pretinieka laukuma pusē (v/b)

touching the cords (art.gymn.)

pieskaršanās apļa trosēm (kļūda) (sp.vingr.)

touching the net by a player (v/b)

spēlētāja pieskaršanās tīklam (v/b)

touchline (sideline) (sp.g.)

sānu līnija (sp.sp.)

tough bed (tramp.)

ciets (nospriegots) batuta tīkls (bat.)

tough defence (sp.g.)

cieša aizsardzība (sp.sp.)

tour

ceļojums; brauciens

tour (sp.g.)

turneja (spēļu sērija) (sp.sp.)

tour guide

ceļojuma gids

tourer; touring car (autosp.)

sērijveida automobilis (autosp.)

touring boat (tour.)

tūrisma laiva; ceļojuma laiva (tūr.)

touring car (autosp.)

salonautomašīna (standartautomašīna), sērijveida
automašīna (autosp.)

touring car racing (autosp.)

standartautomobiļu (sērijveida) sacensības (autosp.)

touring kayak (tour.)

tūrisma smailīte (tūr.)

touring season

tūrisma sezona

touring snowmobile

tūristu sniega motocikls

tourism

tūrisms

tourist

tūrists

tourist camp; bivouac

tūristu nometne; īslaicīgas atpūtas vieta

tournament; meet

turnīrs; sacīkstes; sacensības
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tourniquet (med.)

ţņaugs (med.)

tow (to)

vilkt (tauvā)

tow-in surfing

aizmotora sērfošana; sērfošana velkot

towing cable, tow line, tow rope

vilcējtrose

towline; tow rope (watski.)

vilkšanas tauva (trose) (ūd.slēp.)

trace (f.skat.)

slidas sliede (daiļsl.)

traceur (parkour) (equest.)

treisers (sportists, kurš pārvar dabīgus škēršļus) (zirgu
sp.)

tracing of the course (ski.)

trases iebraukšana (slēp.)

track

skrejceļš; treks; celiņš

track (equest.)

konkūra laukums (zirgu sp.)

track and field; track and field athletics

vieglatlētika

track bicycle races

treka riteņbraukšanas sacensības

track border (cycl.)

treka (trases) apmale (riteņbr.)

track centre (cycl.)

treka iekšējais laukums (riteņbr.)

track circuit (cycl.)

treka aplis; braukšanas aplis (riteņbr.)

track covering (cycl.)

treka klājums (grīda) (riteņbr.)

track cycle (track bike) (cycl.)

treka velosipēds (riteņbr.)

track cycling

treka riteņbraukšana

track events (athl.)

skriešanas veidi skrejceļā (v/a)

track hold (bobsl.)

trase uz laiku slēgta (bobsl.)

track judge on the bends

virāţas tiesnesis

track meet (Am.)

vieglatlētikas sacensības

track mitts (cycl.)

velocimdi (riteņbr.)

track race (cycl.)

sacensības trekā (riteņbr.)

track race walking (athl.)

sporta soļošana stadionā (v/a)

track record

treka rekords

track slope angle (cycl.)

treka (trases) slīpums (riteņbr.)

track stand (cycl.)

balansēšana (uz vietas) (riteņbr.)

track suit; training suit

treniņtērps (treniņapģērbs)

track umpire (referee) (athl.)

distances tiesnesis (v/a)

track-and-field jumps (athl.)

lēkšanas disciplīnas (veidi) (v/a)

track-and-field pentathlon (athl.)

vieglatlētikas pieccīņa (v/a)

track-and-field stadium

vieglatlētikas stadions

track-rider (cycl.)

trekists; treka riteņbraucējs (riteņbr.)

trail (orient.)

braukšanas ceļš (taka) (orient.)

trail (to) the leg along the hurdle (athl.)

pārnest (pārvēzēt) kāju pār barjeru (v/a)

trail official (sp.g.)

bumbas virzienam sekojošais tiesnesis (sp.sp.)

trail orienteering (orient.)

taku orientēšanās (ratiņkrēslu invalīdiem) (orient.)

trail the ribbon (r.gymn.)

horizontālā čūska ar lenti (m/v)

trailer

treilers; auto piekabe
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trailer (caravan) park

autopiekabju (treileru) stāvvieta

trailer (sp.g.)

spēlētājs, kurš seko partnerim ar bumbu (piesedz)
(sp.sp.)

trailing (sp.g.)

skriešana aiz spēlētāja (sekošana) (sp.sp.)

trailing leg (to) (gymn.)

vienas kājas pielikšana otrai (vingr.)

trailing team (sp.g.)

atpaliekošā komanda (sp.sp.)

train (to)

trenēt (trenēties); apmācīt

trainee

praktikants

traineeship (time)

trenēšanas ilgums (stāţs)

trainer; coach

treneris; instruktors

training

treniņš (trenēšanās)

training account (report)

treniņa (darba) uzskaite

training apparatus; traineger

trenaţieris

training bag (box.)

boksa maiss (treniņiem) (bokss)

training boat (row.)

mācību laiva (air.)

training book; training diary; training log

treniņu dienasgrāmata

training bout (wrest.)

mācību cīņa; treniņcīņa (cīņa)

training camp

treniņnometne

training condition; level of training

trenētība; kondīcija

training course

treniņtrase; treniņvieta

training cycle

treniņcikls

training goal

trenēšanās mērķis

training ground (sp.g.)

treniņlaukums (sp.sp.)

training manual

treniņu rokasgrāmata

training method

trenēšanas metode

training observation

treniņa novērojums, novērošana

training of many years standing

daudzgadu treniņš (sagatavošana)

training of physical qualities

fizisko īpašību trenēšana (attīstīšana)

training period

trenēšanās periods

training periodization

trenēšanās periodizācija

training plan

treniņa plāns

training platform (weightl.)

iesildīšanās svarcelšanas grīda (sacensību vietā) (svarc.)

training play (sp.g.)

mācību spēle (sp.sp.)

training regime

trenēšanās reţīms

training routine (art.gymn.)

treniņvingrinājums; iesildīšanās kombinācija (sp.vingr.)

training session; sports training

treniņnodarbība; sporta treniņš

training shoes

treniņapavi

training theory

treniņu teorija

training to failure

vingrinājuma izpilde līdz pirmai kļūdai
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trait

raksturīga īpašība; iezīme

trajectory of the ball

bumbas (lidojuma) trajektorija

Tramelot (art.gymn.)

tramlots (čehu apļa variants bez tuvākā roktura
satveršanas) (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

tramp (tour.)

garš, nogurdinošs ceļojums kājām (tūr.)

trampette

mazais (mājas) batuts

trampoline (tramp)

batuts (inventārs)

trampoline (tramp) back (tramp.)

salto atpakaļ pussavelkoties (brīvā pozā) (bat.)

trampoline spring (tramp.)

batuta (tīkla) atspere (bat.)

trampoline tumbler; trampolinist; trampoliner

lēcējs uz batuta (sportists)

trampolining; trampoline (event)

lēcieni uz batuta (sp.veids)

transcend (to), surpass (to)

pārsniegt

transfer fee (sp.g.)

transferts ( pārejas maksa) (sp.sp.)

transfer list (sp.g.)

transferta (apmaiņas spēlētāju) saraksts

transfer of learning

mācīto iemaņu (prasmju) pārnese

transfer to another weight class (category) (box.)

pāriešana uz citu svara kategoriju (bokss)

transition from defence to attack (sp.g.)

pāreja no aizsardzības uzbrukumā (sp.sp.)

transition from walk to trot (equest.)

pāreja no soļiem uz rikšiem (zirgu sp.)

transition period

pārejas periods

transitional pyramid (acr.)

pārejas piramīda; starppiramīda (akr.)

transom (sail.)

kuģa (laivas) aizmugurējais (pakaļgala) borts (bur.)

transversal crucifix (art.gymn.)

balsts rokas sānis (krusts) ar pagriezienu par 90°;
sarunv. Azarjana krusts (apļi) (sp.vingr.)

transversal position (art.gymn.)

stāvoklis šķērsām (attiecībā pret rīku) (sp.vingr.)

transverse frame; rib (row.)

ribas (laivas) (air.)

transverse lines (net/b)

laukuma (3 daļās) sadalošās līnijas (net/b)

transverse plane (body)

šķērsplakne (ķermeņa)

trap (to) the ball (hock.)

ar nūju apturēt bumbiņu (l.hok.)

trap shooter (shoot.)

stenda šāvējs (šauš.)

trap shooting

stenda šaušana

trap; starting gate (dog.rac.)

starta vārti (suņu skr.)

trapeze (acr.)

trapece (iekārts stienis) (akr.)

trapeze (sail.)

trapece (ierīce līdzsvarotāja drošībai) (bur.)

trapezeman (sail.)

trapecmatrozis; trapecbraucējs; šotmenis; trapecburātājs
(bur.)

trapfield (shoot.)

stenda šautuve (šauš.)

trapper (hunt.sp.)

mednieks, kas izliek slazdus (med.sp.)

trapping the ball; stopping the ball (f/b)

bumbas apturēšana; bumbas uzņemšana (f/b)

trapping with the chest (f/b)

bumbas apturēšana ar krūtīm (f/b)

trapping with the inside of the foot (f/b)

bumbas apturēšana ar pēdas iekšpusi (f/b)

485

trapping with the outside of the foot (f/b)

bumbas apturēšana ar pēdas ārpusi (f/b)

trappings (equest.)

izrotātas zirglietas (parādei) (zirgu sp.)

traps (starting boxes) (dog.rac.)

starta vietas (suņu skr.)

trapshooting

stenda šaušana

travel (motion) sickness

nelaba dūša (braucot satiksmes līdzeklī)

travel (travelling) scissors hop (art.gymn.)

travel runners (bobsl.)

dzirkles ar pāreju un atgrūdienu ar abām rokām
vienlaicīgi (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
pāreja no balsta uz rokturiem balstā uz zirga ķermeni;
izgājiens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)
pāreja no balsta uz zirga ķermeni balstā uz rokturiem;
iegājiens (sp.vingr.)
kamanu pārvadāšanas slieces (bobsl.)

travel scissors (art.gymn.)

dzirkles ar pāreju (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

traveler

ceļotājs

travelling

ceļojums

travelling in hang (art.gymn.)

pārvietošanās kārienā (pārtverot rokas) (sp.vingr.)

travelling rule (b/b)
travelling; travel; walking (b/b)

nostaigāts (noteikums, kas nosaka, cik soļu var veikt ar
bumbu rokās) (b/b)
noskriets; nostaigāts (pārkāpums) (b/b)

travers (equest.)

virzīšanās sānis ar galvu pret sienu (zirgu sp.)

traverse (alp.)

traverss (alp.)

tread (motorsp.)

riepas protektors (motorsp.)

treading water

sekls ūdens bradāšanai; iešana pa ūdeni

treadle (cycl.)

pedālis (riteņbr.)

treadmill

tredbāns; kustīgais celiņš (trenaţieris)

treble rope-circle (r.gymn.)

trīskāršais aplis ar auklu (m/v)

trebles (droughts)

trīskāršās vērtības zonas (šautr.meš.)

trek, ramble, hike

ilgs un grūts ceļojums

trekker

ilga un grūta ceļojuma (kājām) dalībnieks

trekking

ilga ceļošana ar kājām

tremor (shoot.)

trīce (roku) (šauš.)

trench (shoot.)

tranšeja (šauš.)

trend of the play (sp.g.)

spēles gaita (sp.sp.)

trestle (sail.)

steķi (bur.)

trey
trial (art.gymn.)

trijnieks (spēļu kārts; metiens grozā); trīsacis (spēļu
kauliņš)
piegājiens (pie rīka) (sp.vingr.)

trial (before competition); attempt (athl.)

mēģinājums (pirms sacensībām) (v/a)

trial (motosp.)

triāls (motosp.)

trial (training)

pārbaudes treniņš

trial game (sp.g.)

pārbaudes spēle (sp.sp.)

trial run; trial heat (autosp.)

izmēģinājuma brauciens; trases izmēģināšana (autosp.)

travel down; travel out (art.gymn.)
travel from end of horse to pommels (art.gymn.)
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trial start (athl.)

izmēģinājuma starts (v/a)

trialist

triāla (sacensību) dalībnieks

trials

atlases sacensības

triangle (bilj.)

trīsstūris (bumbiņu rāmis) (bilj.)

triathlete

trīscīņnieks (triatlonists)

triathlon

trīscīņa, triatlons

trick (acr.)

triks; sareţģīts elements (akr.)

trick cycling (cycl.)

akrobātiskā (triku) riteņbraukšana (riteņbr.)

trick ski (figure ski); monoski (ski.)

figurālās slēpošanas slēpe; monoslēpe (slēp.)

trick, stunt, gimmic (acr.)

triks (akr.)

trick-riding

akrobātisku elementu izpilde uz aulekšojoša zirga

tricycle (trike) (cycl.)

trīsriteņu velosipēds (riteņbr.)

trigger (shoot.)

mēlīte (šauš.)

trigger guard (shoot.)

mēlītes drošinātājs (šauš.)

trimaran (sail.)

trimarāns; trīskorpusu jahta (bur.)

trimm campaign; trimm activities

veselības un izklaides aktivitātes; tautas sporta pasākumi

trinquet (pelota)

apjumts maza izmēra korts (pelota)

trip (acr.)

akrobātisko lēcienu kombinācija uz celiņa (akr.)

trip (to) an opponent; tripping (f/b)

paklupināt pretinieku (f/b)

trip (to) the anchor; break (to) out an anchor
(sail.)

uzlauzt enkuru; atraut enkuru no grunts (bur.)

triple (weightl.)

trīscīņa (svarc.)

triple bars (equest.)

trīskāršā barjera (šķērslis) (zirgu sp.)

triple bogey (golf)

trīs sitieni vairāk kā „par” (golfs)

triple champion

trīskārtējs čempions

triple doubles (b/b)

trīs divcipari (statistika) (b/b)

triple jump (equest.)

trīs šķēršļu pārvarēšana pēc kārtas (zirgu sp.)

triple jump (standing) (athl.)

trīssoļlēciens no vietas (v/a)

triple jump facility (athl.)

trīssoļlēkšanas sektors (v/a)

triple jump; hop-step-jump (athl.)

trīssoļlēkšana (trīssolis) (v/a)

triple jumper (athl.)

trīssoļlēcējs (v/a)

triple obstacle (equest.)

trīskāršs šķērslis (triju šķēršļu apvienojums) (zirgu sp.)

triple pivot (b/b)

trīs centri (b/b)

triple rear-off dismount (art.gymn.)

apļa izgājiens un, pārmetot kājas atpakaļ, priekštures
nolēciens (zirgs ar rokt.) (sp.vingr.)

triple salto (somersault) (acr.)

trīskāršais salto (akr.)

triple screen (sp.g.)

trīs spēlētāju aizsegs (sp.sp.)

triple stroke breathing (swim.)

ieelpa trešā īriena laikā (peld.)

triple threat (sp.g.)

trīs brīdinājumi (sp.sp.)
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triple twisting-back somersault (div.)

salto atpakaļ ar pagriezienu par 1080° (trīskāršā piruete)
(daiļl.)

triple-back somersault (acr.)

trīskāršais salto atpakaļ (akr.)

triple-fly-away (art.gymn.)

nolēciens ar trīskāršo salto atpakaļ (sp.vingr.)

triples (trio) (acr.)

sporta akrobātikas sieviešu grupa; sieviešu trijnieks
(akr.)

tripping (equest.)

viegla gaita; viegls solis (zirgu sp.)

tripping; backheel (judo)

kājas aizlikšana; klupināšana (džudo)

tripple jump (f.skat.)

trīsapgriezienu lēciens (daiļsl.)

trolley (row.)

laivu rati (ratiņi) (air.)

trophy

balva

trot (athl.)

lēns (vienmērīgs) skrējiens (v/a)

trot (equest.)

rikši (zirgu sp.)

trot (to) (equest.)

rikšot, aulekšot (zirgu sp.)

trot past (equest.)

aizrikšot garām (zirgu sp.)

trotter (equest.)

rikšotājs (zirgs) (zirgu sp.)

trotting (athl.)

sīksoļa skrējiens (v/a)

trotting (equest.)

rikšošana (zirgu sp.)

trotting-race (equest.)

rikšošanas sacīkstes (zirgu sp.)

trouble shot (golf)

sitiens no grūta bumbiņas stāvokļa (golfs)

trough (freest.)

ieplaka starp pakalniem (pumpām) (frīst.)

trousers; legwear (judo)

dţudo (dţudista) bikses (džudo)

trouting (angl.)

foreļu ķeršana; foreļu makšķerēšana (makšķ.)

truck driver

kravas automobiļa vadītājs

truck racing (Am.)

kravas automobiļu sacensības

truck racing (autosp.)

kravas automašīnu sacensības (autosp.)

true wind (sail.)

īstais vējš; patiesais vēja virziens (bur.)

trunk bending (gymn.)

ķermeņa noliekšana; noliekšanās (vingr.)

trunk bending with back arched (gymn.)

noliekšanās uz priekšu atliecoties (vingr.)

trunk circling (gymn.)

ķermeņa (augšdaļas) apļošana (vingr.)

trunk curl (gymn.)

ķermeņa (augšdaļas) pagriešana (vingr.)

trunk extension (gymn.)

ķermeņa iztaisnošana (pēc noliekšanās) (vingr.)

trunk falling (gymn.)
trunk flexion (gymn.)

ķermeņa augšdaļas brīva krišana uz priekšu (atbrīvoti
noliekties) (vingr.)
ķermeņa noliekšana; saliekšanās (vingr.)

trunk, torso

rumpis; ķermeņa augšdaļa

trunk-bending forwards

noliekšanās uz priekšu; saliekšanās uz priekšu

trunk-bending sideways

noliekšanās sānis

trunks, shorts

sporta biksītes (īsās)

try (Am.) (b/b)

trīspunktu metiens (b/b)

try (attempt)

mēģinājums
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try (to) (attempt)

izmēģināt (mēģināt)

try line (rugby)

vārtu līnija (laukuma platumā (regb.)

try-out

atlases sacensības

T-shirt

krekls ar īsām piedurknēm (T-krekls)

Tsukahara- vault (art.gymn.)

tsuki (aikido)

pārmetiens uz priekšu ar pagriezienu par 180° un salto
atpakaļ savelkoties; Cukahara lēciens (atb.lēciens)
(sp.vingr.)
Cukahara lēciens ar pagriezienu par 360° (atb.lēciens)
(sp.vingr.)
taisnais sitiens (ar dūri) (aikido)

tsuki waza (mart.arts.)

sitienu tehnika (austr.c.)

tsuppari (sumo)

mēģinājums izgrūst pretinieku no ringa (sumo)

tub (row.)

mācību laiva (air.)

tube (barrel) (surf.)

viļņa tunelis (muca) (sērf.)

tube cement (cycl.)

riepas līme (riteņbr.)

tubeless tyre (cycl.)

bezkameras riepa (riteņbr.)

tuck (to) stomach in (gymn.)

ievilkt vēderu (vingr.)

tuck jump

lēciens, saliecot kājas priekšā

tuck jump (haunch jump) (gymn.)

lēciens savelkoties (vingr.)

tuck position (acr.)

savilkts ķermeņa stāvoklis (akr.)

tuck rolling (gymn.)

pārvēlieni savelkoties (vingr.)

tuck seat (gymn.)

sēde savelkoties (saliektām kājām) (vingr.)

tuck side salto (acr.)

salto sānis savelkoties; arābu salto (akr.)

tuck somersault (salto) (acr.)

salto savelkoties (akr.)

tucked salto backward with delayed rotation
(acr.)
tucking up into handstand (art.gymn.)

aiztures salto atpakaļ savelkoties (akr.)

tuck-roll (acr.)

kūlenis savelkoties (akr.)

tug (towing plane) (glid.)

vilcējs (velkošā lidmašīna) (planier.)

tug-of-war (sport)

virves vilkšana (sporta veids)

tumble (gymn.)

kūleņošana; akrobātisko elementu izpilde (vingr.)

tumble track (acr.)

akrobātikas celiņš; akrobātisko lēcienu celiņš (akr.)

tumble turn; tumbleturn (swim.)

pagrieziens ar kūleni (pussalto) (peld.)

tumbler (acr.)

akrobāts lēcējs (akr.)

tumbling (acr.)

lēcieni uz celiņa sporta akrobātikā (akr.)

tumbling belt (acr.)

rokas aizsardzības josta (lonţa) (akr.)

tumbling competition (acr.)

sacensības sporta akrobātikā lēcienos (akr.)

tumbling stunts (acr.)

akrobātikas lēcieni (triki) (acr.)

tunnel competitions (parash.)
turf (equest.)

izpletņlēkšanas figūrsacensības (4 cilvēki veido figūras
35 sek. laikā) (izpletņl.)
zirgu skriešanas sacīkstes (hipodroma) (zirgu sp.)

turf accountant (equest.)

bukmeikers (zirgu skriešanas sacīkstēs) (zirgu sp.)

Tsukahara with full twist vault (art.gymn.)

ar abu kāju atgrūdienu stāja uz rokām (sp.vingr.)
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turf racecourse (equest.)

hipodroma skrejceļš (zirgu sp.)

turfman; turfite (equest.)
turk (hold) (wrest.)

pastāvīgs zirgu skriešanas sacīkšu apmeklētājs (zirgu
sp.)
pretinieka apgriešana, satverot kājas (cīņa)

turn (art.gymn.)

pagrieziens, apvēziens, pārmetiens (sp.vingr.)

turn (to) away for a corner (f/b)

atsist bumbu stūra sitienam (f/b)

turn (to) on one’s heels (gymn.)

pagriezties uz papēţiem (vingr.)

turn (to) round (equest.)

apgriezties (zirgu sp.)

Turn about! (gymn.)

Apkārt griezties! (vingr.)

Turn away the targets! (shoot.)

Aizgriezt mērķus! (Paslēpt mērķus!) (šauš.)

turn backward (art.gymn.)

atkritiens (atpakaļ) (stienis) (sp.vingr.)

turn backward to support (art.gymn.)

atkritiens un uzvēziens balstā (stienis) (vingr.)

turn flank to support frontways on the pommels
(art.gymn.)
turn on the balls of both feet (r.gymn.)

ar palēcienu iegājiens ar plecu atpakaļ (zirgs ar rokt.)
(sp.vingr.)
pagrieziens (stājā) uz pirkstgaliem (m/v)

turn on the forehand (equest.)

pagrieziens ar priekškājām (zirgu sp.)

turn; curve; bend

pagrieziens; virāţa

turnaround jump shot (b/b)

metiens lēcienā pagrieţoties apkārt (b/b)

turn-around shot (f/b)

sitiens ar pagriezienu; sitiens, grieţoties apkārt (f/b)

turnbuckle (sail.)

talreps; savilcējierīce (bur.)

turned in, incurved, bent invards

ieliekts

turner (Am.)

vingrotājs

turning circle (discus) (athl.)

apgrieziens (1½) (pirms diska izmešanas) (v/a)

turning judge

pagrieziena tiesnesis

turning leap (art.gymn.)

lēciens ar pagriezienu (sp.vingr.)

turning marker (landyacht.)

pagrieziena rādītājs; marķieris (riteņbur.)

turning movement

griešanās (rotācijas) kustība

turning outwards (box.)

griezt pretiniekam muguru (bokss)

turning point (equest.)

pagrieziena punkts (vieta) (zirgu sp.)

turning scissors jump (gymn.)

lēciens ar kāju maiņu un pagriezienu par 180° (vingr.)

turning target (shoot.)

pagrieţams (īslaicīgi redzams) mērķis (šauš.)

turning technique (swim.)

pagrieziena tehnika (peld.)

turning wall (swim.)

pagrieziena gala siena (peld.)

turnout

skatītāji (apmeklētāji)

turn-out leg (choreogr.)

pagriezta (izvērsta ar pēdu uz āru) kāja (horeogr.)

turn-over (acr.)

pārmetiens (akr.)

turnover (lost) balls (sp.g.)

zaudētās bumbas (statistika) (sp.sp.)

turn-over (parallel bars) (art.gymn.)

apvēziens zem kārtīm (līdztekas) (sp.vingr.)

turn-over (tramp.)

salto (bat.)

turn-over across the back (wrest.)

apgriešana ar pāreju (cīņa)

turnovers (b/b)

pārtvertās bumbas (statistika) (b/b)
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turn-pike (tramp.)

salto uz priekšu saliecoties, pārejot sēdē (bat.)

turntable (tramp.)

lēciens ar griešanos par 360° horizontālajā plaknē (bat.)

tweak (to) (wrest.)

iekniebt (cīņa)

twelve-minute run/walk test

izturības 12 min. tests (Kupera tests)

twenty four second device (b/b)

divdesmit četru sekunţu signāla iekārta (aparatūra) (b/b)

twenty four second rule (b/b)

divdesmit četru sekunţu noteikums (b/b)

twenty-four second clock (b/b)

divdesmit četru sekunţu pulkstenis (b/b)

twenty-four second clock operator (b/b)

divdesmit četru sekunţu pulksteņa tiesnesis (operators)
(b/b)

twenty-two meter dropout (rugby)

sitiens no 22 m līnijas (regb.)

twin hull (sail.)

dubultkorpuss (bur.)

twinkie (racqb.)

spēles beigu rezultāts 15-1 (raketb.)

twin-tips skis, twin-tipped skis (ski., snowb.)

abos galos uzliektas slēpes (slēp., snovb.)

twirl (r.gymn.)

virpulis (elements ar vālītēm) (m/v)

twist (acr.)
twist service (v/b)

lēciens atpakaļ ar pagriezienu par 180° un salto uz
priekšu; sarunv. tvists (akr.)
iegriezta (griezta) serve (v/b)

twist-dive; twist (div.)

lēciens ar pagriezienu ap garenisko asi; piruete (daiļl.)

twisted grasp (grip) (art.gymn.)

izgrieztais tvēriens (sp.vingr.)

twisted hang (art.gymn.)

kāriens izgrieztā tvērienā (sp.vingr.)

twister (freest.)

savērpiens (kustība sagrieţot ķermeni uz vienu pusi, bet
slēpes uz pretējo) (frīst.)
pēc savērpiena roku un kāju izvēršana (frīst.)

twister spread (freest.)
twisting belt (acr.)

aizsardzības josta (lonţa) (elementiem ar griešanos ap
vertikālo asi) (akr.)

twisting dive (div.)

lēciens ar pirueti (daiļl.)

twisting move (wrest.)

nogāšana sagrieţot (cīņa)

twisting opponent throw (wrest.)

metiens sagrieţot (savijot) (cīņa)

twisting salto; twister (tramp.)

salto ar pagriezienu par 360° (bat.)

twisting throw; flying mare (wrest.)

metiens savērpjot (cīņa)

twisting tumbling pass (acr.)

lēcienu kombinācija ar griešanos ap garenisko asi (akr.)

twisting-in (art.gymn.)

iegrieziens (apļi) (sp.vingr.)

two

divnieks, pāris

two (three) abreast (gymn.)

nostādījums divās (trijās) rindās (vingr.)

two (three) men block (v/b)

divu (triju) spēlētāju bloks (v/b)

two arms crosswise strangulation (nami-jujime)
(judo)

ţņaugšana ar krustotām rokām (nami-džudži-džime)
(džudo)

two free throws (b/b)

divi soda metieni (b/b)
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two hand pass (b/b)

piespēle (augšējā) ar abām rokām (b/b)

two hands clean and jerk (weightl.)

abrocīgā grūšana (stieņa grūšana) (svarc.)

two hands clean and press (weightl.)

abrocīgā spiešana (stieņa spiešana) (svarc.)

two hands snatch (weightl.)

abrocīga raušana (stieņa raušana) (svarc.)

two player teamwork (sp.g.)

divu spēlētāju sadarbība (sp.sp.)

two point field goal attempts (b/b)

divpunktu metienu kopskaits (statistika) (b/b)

two point shot (b/b)

divpunktu metiens (b/b)

two rope stunts (gymn.)

vingrinājumi uz divām virvēm (vingr.)

two waza-ari score ippon (judo)

uzvara (ippon) pēc divām pusuzvarām (vaza ari) (džudo)

two-arm shoulder throw (wrest.)

metiens pār plecu (cīņa)

two-ball putter (golf)

nūja ar 2 disku lāpstiņu (golfs)

two-color rule (t.ten.)

divu krāsu noteikums (raketes virsmai) (g.ten.)

two-feet take-off (push off) (div.)

atgrūšanās (atgrūdiens) ar abām kājām (daiļl.)

twofold (double) vinner

divkārtējs uzvarētājs

two-footed tackle (f/b)

bloķēšana ar abām kājām (f/b)

two-hand bump reception (v/b)

bumbas uzņemšana ar abām rokām no apakšas (v/b)

two-hand catching (b/b)

tveršana ar abām rokām (b/b)

two-hand chest pass (b/b)

piespēle ar abām rokām no krūtīm (b/b)

two-hand dig (v/b)

gremdes uzņemšana ar abām rokām (v/b)

two-hand overhead shot (b/b)

metiens ar abām rokām aiz galvas (b/b)

two-hand pass (v/b)

piespēle ar abām rokām (v/b)

two-hand reception (sp.g.)

bumbas tveršana ar abām rokām (sp.sp.)

two-hand reception (v/b)

bumbas uzņemšana ar abām rokām (v/b)

two-hand reception with back roll (v/b)

bumbas uzņemšana ar abām rokām pārvēlienā atpakaļ
(v/b)

two-hand reception with dive (v/b)
two-hand shot (b/b)

bumbas uzņemšana ar abām rokām no apakšas ar lēcienu
uz priekšu; sarunv. līdaciņa (v/b)
metiens ar abām rokām (b/b)

two-hand underhand shot (v/b)

piespēle ar abām rokām no apakšas (v/b)

two-handed stroke (ten.)

sitiens ar abām rokām (turot raketi) (ten.)

two-high (acr.)

stāja uz partnera pleciem (akr.)

two-kick crawl (swim.)

divsitienu krauls (peldēšanas stils) (peld.)

two-kick dolphin (swim.)

divsitienu delfīns (peldēšanas stils) (peld.)

two-line formation (v/b)

spēlētāju izvietojums divās līnijās (v/b)

two-line offside (icehok.)

ripas pārmetiens (pāri zonām) (hok.)

two-man advantage (icehok.)

spēle divu spēlētāju vairākumā (hok.)

two-men carry (gymn.)

viena partnera nešana divatā (vingr.)

two-meter violation (w.polo)

divu metru zonas pārkāpums (ūd.polo)

two-minute suspension (h/b)

spēlētāja 2 min. noraidījums (h/b)
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two-seater folding kayak; a touring kayak (row.)

divvietīgā tūrisma smailīte (saliekamā) (air.)

two-seater plane for racing and aerobatics
(airsp.)
two-shot foul (b/b)

divvietīgā gaisa akrobātikas (sporta) lidmašīna (aerosp.)

twosome (golf)

divu golferu sacensība (golfs)

two-step rhythm (b/b)

divu soļu noteikums (b/b)

two-subject sports fight

sporta divcīņas

twowheel carriage (equest.)

divriči (zirgu sp.)

type of pass (sp.g.)

piespēles veids (sp.sp.)

tyre blanket (autosp.)

riepu pārvalks (sildīšanai pirms starta (autosp.)

tyre wall (motorsp.)

riepu siena (drošības barjera (motorsp.)

tyre; tire (Am.)

riepa

tyro; tiro

iesācējs

tzuki (karate)

sitiens ar roku (karatē)

divi soda metieni (pārkāpums) (b/b)

U
uchi mata (judo)

iekšējais atvēziens (džudo)

uchi waza (mart.arts.)

novēziens pār taisnu kāju (austr.c.)

ude garami (mart.arts.)

sāpju paņēmiens (rokai) (austr.c.)

ultimate Frisbee (sp.g.)

ultimatfrisbijs (frisbija paveids) (sp.sp.)

ultimate load

maksimālā (pieļaujamā) slodze

ultimate result (art.gymn.)

galīgais rezultāts (vērtējums) (sp.vingr.)

ultimate speed

maksimālais ātrums

ultimate; flying disc (sp.g.)

frisbijs; lidojošais šķīvītis (sp.sp.)

ultra runners (athl.)

ultragaro (sevišķi garo) distanču skrējējs (v/a)

ultramarathon (athl.)

ultramaratons (v/a)

ultra-stunt (art.gymn.)

augstākās grūtības grupas elements (triks) (sp.vingr.)

umbrella attack (w.polo)

uzbrukums lietussarga izvietojumā (veidā) (ūd.polo)

umpire

arbitrs; tiesnesis

umpire (v/b)

tiesnesis uz paaugstinājuma (v/b)

umpire, referee

tiesnesis (arbitrs)

umpire’s chair (v/b)

tiesneša paaugstinājums (krēsls) (v/b)

umpire’s microphone (sp.g.)

tiesneša mikrofons (sp.sp.)

umpires’ boat (row.)

tiesnešu laiva (air.)

umpiring

tiesāšana (sacensību)

unaccompanied (art.gymn.)

bez muzikālā pavadījuma (sp.vingr.)

unaccomplished (art.gymn.)

nepabeigta kompozīcija (sp.vingr.)

unanimous decision (art.gymn.)

vienprātīgs lēmums (sp.vingr.)

unassisted performance; unaided performance
(art.gymn.)

vingrojuma izpilde bez aizsardzības (patstāvīgi)
(sp.vingr.)
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unauthorized assistance (equest.)

neatļauta palīdzība (zirgu sp.)

unavoidable hinder

nenovēršams (neparedzēts) traucēklis

unbacked; unbroken (equest.)

neiejāts zirgs; neiebraukts zirgs (zirgu sp.)

unbalanced proportion of dynamic and static
moves (art.gymn.)
unbalanced proportion of swing and strength
parts (art.gymn.)
unbend (to), straigjten (to)

nesabalansēta dinamisko un statisko elementu proporcija
(kombinācijā) (sp.vingr.)
nesabalansēta vēziena un spēka elementu proporcija
(kombinācijā) (sp.vingr.)
atliekt, iztaisnot

unbroken contact with the ground (walking)
(athl.)

nepārtraukta pēdu saskare ar celiņu sporta soļošanā (v/a)

unbroken record

nepārspēts rekords

unchallengeable

neapstrīdams

unclimbed mountain (alp.)

kalna virsotne, kurā nav uzkāpis cilvēks (alp.)

unconscious

zaudējis samaņu

uncontrolable factors of risk

nekontrolējami riska faktori

uncoordinated; clumsy

nekoordinēts, neveikls

uncouth, owkward, clumsy

lempīgs, neveikls

undamaged (autosp.)

nebojāts; vesels, neskarts (autosp.)

under

apakšā, lejā

under sail; under canvas (sail.)

ar paceltām burām; zem burām (bur.)

under soil heating (pitch) (sp.g.)

laukuma apsilde (sp.sp.)

under take-down (wrest.)

pārvietošana ar nirienu (cīņa)

under the distance (athl.)

saīsināta distance (v/a)

under water camera housing (underwater
camera case) (swim.)
under way (sail.)

zemūdens kameras kārba (zemūdens kamera) (peld.)

underarm (underhand) shot (h/b)

metiens no apakšas (h/b)

underarm clear; forehand clear (badm.)

sitiens no apakšas (lokveidā uz augšu); uzņemšana no
apakšas (badm.)

underarm pass (h/b)

apakšējā piespēle (h/b)

underarm stand (art.gymn.)

stāja uz apakšdelmiem (sp.vingr.)

underarm support (art.gymn.)

balsts uz apakšdelmiem (sp.vingr.)

under-bar salto (somersault) (art.gymn.)

salto (apvēziens) zem kārtīm (sp.vingr.)

undercast with half turn (art.gymn.)

loka vēziens ar pagriezienu par 180° (sp.vingr.)

undergrasp; undergrip (art.gymn.)

apakštvēriens (sp.vingr.)

underhand pass (v/b)

apakšējā piespēle (v/b)

underhand serve; underhand service (v/b)

apakšējā serve (v/b)

underhand throw (w.polo)

sānu metiens (ūd.polo)

underman; wrestler in the underneath position
(wrest.)

apakšējais cīkstonis (cīņa)

underscore (to) (undervalue) (gymn.)

samazināt (vērtējumu) (vingr.)

underspin (backspin) (ten.)

bumbiņas griešanās atpakaļ (ten.)

gaitā; kustībā; pārvietošanās laikā (bur.)
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underspinned salto; underrotated (underturned)
salto (acr.)

nepietiekoša rotācija, izpildot salto (akr.)

understander (acr.)

apakšējais partneris (akr.)

understeer (autosp.)

slikti pakļauties stūrēšanai (autosp.)

underswing (undercast, undershoot) (art.gymn.)

loka vēziens (apakšvēziens) (sp.vingr.)

underswing and forward somersault dismount
(art.gymn.)
underswing dismount (off) (art.gymn.)

ar loka vēzienu nolēciens ar salto uz priekšu (sp.vingr.)

underswing to half lever (art.gymn.)

loka uzvēziens balstā priekšturē (līdztekas) (sp.vingr.)

underswing to handstand (art.gymn.)
underswing to hang (art.gymn.)

apakštvērienā ar loka vēzienu uzvēziens stājā uz rokām
(stienis) (sp.vingr.)
loka vēziens, pārejot kārienā (sp.vingr.)

underswing to straight arm support (art.gymn.)

loka uzvēziens balstā (ar taisnām rokām) (sp.vingr.)

underswing to upperarm support (art.gymn.)
underswing with one and a half turns to hang
(art.gymn.)
undertrained

loka uzvēziens balstā uz augšdelmiem (līdztekas)
(sp.vingr.)
loka vēziens ar pagriezienu par 540° kārienā; Burdas
pagrieziens (d/a līdztekas) (sp.vingr.)
nepietiekoši trenēts

underwater cross bow shooting

zemūdens šaušana ar stopu

underwater cycling

zemūdens riteņbraukšana

underwater diving; waterdiving

zemūdens peldēšana; niršana

underwater football

zemūdens futbols

underwater hockey

zemūdens hokejs

underwater photography

zemūdens fotografēšana

underwater rugby

zemūdens regbijs

underwater sport

zemūdens sporta veidi, zemūdens sports

underwater stroke (swim.)

rokas kustība zem ūdens (peld.)

underwater swimmer

zemūdens peldētājs

underwater swimmer with an aqualung

akvalangists

underwater swimming

zemūdens peldēšana

underwater swimming set

zemūdens peldēšanas aprīkojums (inventārs)

underweight (equest.)

nepietiekošs svars (zirgu sp.)

undeserved, unmerited (lost) (sp.g.)

nepelnīts zaudējums (sp.sp.)

unearned

nenopelnīts

uneasiness (gymn.)

neveiklība (kustību izpildē) (vingr.)

uneasy (gymn.)

neveikls, neērts (kustībās) (vingr.)

unequable movement

nestabila kustība

uneven (ice)

negluds (ledus)

uneven (parallel) bars; unevens (art.gymn.)

līdztekas ar daţāda augstuma kārtīm (sieviešu līdztekas)
(sp.vingr.)

loka nolēciens (sp.vingr.)
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unexecuted element (art.gymn.)

neizpildīts (jauns) elements (sp.vingr.)

unfair charge (sp.g.)

nekorekts uzbrukums (sp.sp.)

unfair evaluation (gymn.)

neobjektīvs vērtējums (vingr.)

unfamiliar horse (mod.pent.)

nepazīstams zirgs; svešs zirgs (mod.piecc.)

unfamiliar route (tour.)

nepazīstams maršruts (tūr.)

unfinished attempt (weightl.)

nepabeigts piegājiens; pārtraukts piegājiens (svarc.)

unfinished routine (art.gymn.)

līdz galam neizpildīta kombinācija (sp.vingr.)

unfinished, incomplete (game)

nepabeigta (spēle)

unfit (athlete)

nesagatavots; sliktā sportiskā formā (atlēts)

unfit for play pitch (sp.g.)

spēlēšanai nederīgs laukums (sp.sp.)

unfitness to continue (box.)

nespēja turpināt cīņu (bokss)

unfurl (to)

attīt (karogu), atritināt (buras)

ungentlemanly conduct

nesportiska uzvešanās

unguarded player (sp.g.)

nenosegtais spēlētājs; brīvais spēlētājs (sp.sp.)

unhorse (to); unseat (to) (equest.)

nogāzt no zirga; izmest no segliem (zirgu sp.)

unhurried movements

nesteidzīgas kustības

unicycle (cycl.)

vienriteņa velosipēds (vienritenis) (riteņbr.)

unicycle hockey (sp.g.)

vienriteņu hokejs (hokejs uz vienriteņiem) (sp.sp.)

uniform dress (sp.g.)

vienota forma (apģērbs) (sp.sp.)

unilateral breathing (swim.)

vienpusēja elpošana; elpošana uz vienu pusi (peld.)

unintentional foul (sp.g.)

neapzināts fauls; nejaušs pārkāpums (fauls) (sp.sp.)

unintentional handball (f/b)

nejauša spēle ar roku (f/b)

union; alliance; league

apvienība; savienība; līga

unique trick (acr.)

unikāls triks (elements) (akr.)

unisuit; unipiece; all-in-one; onepiece; zootsuit
(row.)

viendaļīgs tērps; triko (air.)

unit (art.gymn.)

elementu (2-3) savienojums (sp.vingr.)

universal character of a player (sp.g.)

spēlētāja vispusīgums (sp.sp.)

universal machine

daudzfunkcionāls trenaţieris

unjustified pause (art.gymn.)

neattaisnota pauze (apstāšanās) (sp.vingr.)

unlawful means

neatļauti (aizliegti) līdzekļi

unlimited class air racing (airsp.)

nierobeţotas klases lidmašīnu sacensības uz ātrumu
(aerosp.)

Unload weapons! (shoot.)

Izlādēt! (ieročus) (šauš.)

unloaded rifle (shoot.)

nepielādēta šautene (ierocis) (šauš.)

unmarked player (sp.g.)

brīvais spēlētājs; nenosegtais spēlētājs (sp.sp.)

unmoor (to) (sail.)

attauvoties; pacelt enkuru; laist vaļā jahtu (bur.)

unnecessary step (art.gymn.)

lieks solis (kļūda) (sp.vingr.)

unnecessary stop (art.gymn.)

nevajadzīga (lieka) apstāšanās (sp.vingr.)

unobstructed space outside the playing area
(sp.g.)

brīva (drošības) zona apkārt laukumam (sp.sp.)
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unofficial team scoring

neoficiālā komandu ieskaite

unpaid coach

sabiedriskais (brīvprātīgais) treneris

unpaved (mud) road; horse-road

lauku ceļš

unplaced (athlete)

atlēts, neieguvis nevienu no apbalvotajām vietām

unplayable ball (sp.g.)

neatvairāma bumba; neatsitama bumba (sp.sp.)

unplayable lie (golf)

bumbiņas stāvoklis, kur pa to nevar trāpīt (sods) (golfs)

unpointed toe (gymn.)

nenostiepts pirkstgals (vingr.)

unquent, ointment

ziede (bieza)

unrestrained, uncontrolled, lacking self-control

nesavaldīgs

unrestricted bicycles
unseat (to) (equest.)

velosipēdi, uz kuriem neattiecas tehnisko noteikumu
ierobeţojumi
izmest no segliem (jātnieku) (zirgu sp.)

unseeded (sportsman) (sp.g.)

izsētais spēlētājs (turnīrā) (sp.sp.)

unsigned (athlete)

sportists bez parakstīta kontrakta

unsinkable boat (row.)

nenogremdējama (negrimstoša) laiva (air.)

unsound

nevesels, slims

unsporting (unsportsmanlike)

sportista necienīgs; negodīgs

unsportingly

nesportiski

unsportsmanlike behaviour; unsportsmanlike
conduct

nesportiska uzvedība

unsportsmanlike foul (sp.g.)

nesportiskas uzvedības pārkāpums (fauls) (sp.sp.)

unstable landing (art.gymn.)

nestabila (svārstīga) zemskare (sp.vingr.)

unsteady beam (art.gymn.)

nestabils baļķis; svārstīgs baļķis (sp.vingr.)

unsuccessful throw

nesekmīgs metiens

unsuccessful trial (athl.)

nesekmīgs mēģinājums (v/a)

untrained

netrenēts (nesagatavots)

untuck (to) (acr.)

pēc savilkšanās iztaisnoties (akr.)

unusual differences of marks (art.gymn.)

nepieļaujama (pārāk liela) atšķirība tiesnešu vērtējumā
(sp.vingr.)

up (sp.g.)

būt priekšā (ar rezultātu) (sp.sp.)

Up anchor! (sail.)

Enkuru augšā! (Pacelt enkuru!) (bur.)

up ice (icehok.)

komandas uzbrukuma zona (hok.)

up the river

pret straumi; augšup pa upi

up-and-down slide

slīdkalniņš (viļņainais)

upgrade (to), improve (to), perfect (to), sharpen
(to), make better
uphill (cycl.)

uzlabot (piem., izpildījuma tehniku)

uphill lie (golf)

bumbiņas atrašanās nogāzē (golfs)

uphold (to) the appeal

apmierināt protestu

upper arm hold (wrest.)

augšdelma satvēriens (cīņa)

upper bar (art.gymn.)

augstākā kārts (d/a līdztekas) (sp.vingr.)

kalnup; pret kalnu (riteņbr.)
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upper four-quarter hold-down (kami-shihogatame) (judo)
upper goal corner (sp.g.)

noturēšana no galvas puses, satverot jostu (kami-šihogatame) (džudo)
augšējais vārtu stūris (sp.sp.)

upper grasp (grip) (art.gymn.)

virstvēriens (sp.vingr.)

upper pass (v/b)

augšējā piespēle (v/b)

upperarm (cross) support (hang, rest)
(art.gymn.)

balsts uz augšdelmiem (līdztekas) (sp.vingr.)

upperarm hang, upstart to support (upperarm
kip) (art.gymn.)
upperarm roll backward (forward) (art.gymn.)

no pārsvēriena balstā uz augšdelmiem atslēga balstā
(līdztekas) (sp.vingr.)
no balsta uz augšdelmiem kūlenis atpakaļ (uz priekšu)
(sp.vingr.)
stāja uz pleciem (līdztekas) (sp.vingr.)

upperarm stand (art.gymn.)
upperarm support with legs overhand
(art.gymn.)
uppercut (box.)

balsts uz augšdelmiem pārsvērienā (līdztekas) (sp.vingr.)

upright (bar) (art.gymn.)

stieņa balsts (sp.vingr.)

upright (f/b)

vārtu stabs (f/b)

upright kneeling position (gymn.)

stāja uz ceļiem (vingr.)

upright posture (gymn.)

taisna ķermeņa vertikāla poza (stāja) (vingr.)

upright spin (r.gymn.)

piruete stājā (satverot brīvo kāju) (m/v)

uprights (HJ, PV) (athl.)

statīvi (augstlēkšanas, kārtslēkšanas) (v/a)

uprise (art.gymn.)

uzvēziens; uzrāviens (sp.vingr.)

uprise backward to handstand (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens stājā uz rokām (sp.vingr.)

uprise backward to straddle cut (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens un izvērstu kāju pārmetiens uz
priekšu (līdztekas) (sp.vingr.)

uprise backward with grasp (grip) change
(art.gymn.)
uprise backward with half turn (art.gymn.)

atvēzienā uzrāviens ar tvēriena maiņu (stienis)
(sp.vingr.)
atvēzienā uzrāviens ar pagriezienu par 180° (līdztekas)
(sp.vingr.)
priekšvēzienā uzrāviens balstā priekšturē (sp.vingr.)

uprise forward to L-support (art.gymn.)

sitiens no apakšas; aperkots (bokss)

uprise forward with half turn (art.gymn.)

priekšvēzienā uzrāviens ar pagriezienu par 180°
(sp.vingr.)

uprise forward with half turn to handstand
(art.gymn.)
upset (sp.g.)

priekšvēzienā uzrāviens ar pagriezienu par 180°, pārejot
stājā uz rokām (līdztekas) (sp.vingr.)
zaudējums vājākai (izsētai) komandai (sp.sp.)

upshot (arch.)

pēdējais bultas raidījums sacensībās (loka š.)

upside-down (art.gymn.)

ķermeņa stāvoklis ar galvu uz leju (sp.vingr.)

upstairs (droughts)

mērķa augšējā zona (šautr.meš.)

upstart (art.gymn.)

atslēga (elements) (sp.vingr.)

upstart from upperarm hang (art.gymn.)
upstart to straight arm support (art.gymn.)

no pārsvēriena balstā uz augšdelmiem atslēga (līdztekas)
(sp.vingr.)
atslēga pārejot balstā (līdztekas) (sp.vingr.)

upstream (tour.)

pret straumi (pretstraume) (tūr.)
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upstream gate (wrow.)

vārti, kuri jāizbrauc pret straumi (air.sl.)

upsweep handover (athl.)

stafetes kociņa saņemšana virstvērienā (no augšas) (v/a)

upswing (art.gymn.)

ar vēzienu uzrāviens (sp.vingr.)

upthrow (acr.)
upward circle to support (art.gymn.)

metiens (priekšmeta, partnera) uz augšu; uzmetiens
(akr.)
uzvēziens balstā (sp.vingr.)

upward flight (ball)

augšupejošas bumbas lidojums

upward jump (gymn.)

lēciens uz augšu; palēciens (vingr.)

upward jump in arch position (gymn.)

lēciens uz augšu atliecoties (vingr.)

upward jump piked (gymn.)

lēciens uz augšu saliecoties (vingr.)

upward jump tucked (gymn.)

lēciens uz augšu ar saliektām kājām (vingr.)

upward jump with scissors (gymn.)

lēciens uz augšu ar kāju maiņu (vingr.)

upward lift stroke (icehock.)

sitiens (pa ripu) ar nūjas vēzienu uz augšu (hok.)

upwind

pret vēju

urine sample

urīna parugs (dopingkontroles)

urine test

urīna tests (dopingkontroles)

use (to) a scoring chance (f/b)

izmantot iespēju gūt vārtus (f/b)

use (to) the area (art.gymn.)

izmantot (visu) brīvo kustību laukumu (sp.vingr.)

use of the ropes (box.)

virvju izmantošana (cīnoties) (bokss)

used ball (b/b)

spēlē lietotā bumba (b/b)

usual fault (acr.)

parasta, tipiska kļūda (akr.)

utility player (sp.g.)

lietderīgākais spēlētājs (spēlē) (sp.sp.)

utility trot (equest.)

parastie rikši (zirgu sp.)

utilization of the three parts of the horse
(art.gymn.)

visu triju zirga daļu izmantošana (sp.vingr.)

U-turn (autosp.)

apgriešanās; pagrieziens par 180° (autosp.)

uwantenage (sumo)

pretinieka nogāšana, velkot aiz jostas apakštvērienā
(sumo)

V
V - seat (art.gymn.)

sēde augstā priekšturē (sp.vingr.)

V - support (art.gymn.)

balsts augstā priekšturē (sp.vingr.)

V- position (ski-jump)

V-veida slēpju stāvoklis lidojumā (tramplīnl.)

vacuum bottle (flask)

termoss

valdez (Am.) (acr.)

lēnais pārmetiens atpakaļ, pārmaiņus atbalstot rokas
(akr.)

valdez to handstand (acr.)
valeology

no sēdes ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu
pārmetiens atpakaļ stājā uz rokām (akr.)
veselības mācība; valeoloģija

valid jump (athl.)

lēciens "ieskaitīts" (veiksmīgs mēģinājums) (v/a)

valid lift; good lift (weightl.)

svars pacelts (ieskaitīts) (svarc.)
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validation of a record

rekorda apstiprināšana

valley drop throw (tani-otoshi) (judo)

novēziens pār kāju atpakaļ ar kritienu (tani-stoši)
(džudo)

valuable element (art.gymn.)

noteiktas grūtības pakāpes elements (sp.vingr.)

valuable player (sp.g.)

vērtīgākais spēlētājs (sp.sp.)

value of stunt (art.gymn.)

elementa vērtība (ballēs) (sp.vingr.)

valve (ball) (sp.g.)

ventilis (bumbas) (sp.sp.)

vantage

priekšroka; pārsvars

variant of execution technique (wrest.)

tehniskā paņēmiena variants (cīņa)

variometer (h. glid.)

variometrs; vertikālo gaisa strāvojumu mērītājs (deltapl.)

vault (Am.) (art.gymn.)

abu kāju pārmetiens starp rokām (brīv.kust.) (sp.vingr.)

vault catch (Am.) (art.gymn.)

pārlidojums, pārejot kārienā (stienis) (sp.vingr.)

vault from the croup (art.gymn.)

atbalsta lēciens pār zirgu garumā, atbalstoties uz tuvākā
gala (sp.vingr.)

vault from the neck (art.gymn.)
vault in stream (art.gymn.)

atbalsta lēciens pār zirgu garumā, atbalstoties uz tālākā
gala (sp.vingr.)
atbalsta lēcienu izpilde ar plūsmas metodi (sp.vingr.)

vault mount (on) (art.gymn.)

uzlēciens uz rīka (sp.vingr.)

vault over bar (art.gymn.)

pārlidojums (stienis; d/a līdztekas) (sp.vingr.)

vault over long horse (art.gymn.)

atbalsta lēciens pār zirgu garumā (sp.vingr.)

vault over side horse (art.gymn.)

atbalsta lēciens pār zirgu platumā (sp.vingr.)

vault runway (art.gymn.)

ieskrējiena celiņš atbalsta lēcieniem (sp.vingr.)

vault void (art.gymn.)

neieskaitīts atbalsta lēciens (vērtējums - nulle)
(sp.vingr.)

vault with layout (gymn.)
vault; voulting (art.gymn.)

uzlēciens balstā tupus uz rīka un nolēciens atliecoties
(vingr.)
atbalsta lēciens (sp.vingr.)

vaulting (equest.)

voltiţēšana (vingrojumi uz skrejoša zirga) (zirgu sp.)

vaulting board (art.gymn.)

atspēriena tiltiņš; vingrošanas tiltiņš (sp.vingr.)

vaulting box (gymn.)

vingrošanas kaste (rīks atbalsta lēcieniem) (vingr.)

vaulting class (art.gymn.)

atbalsta lēcienu struktūrgrupa (klase) (sp.vingr.)

vaulting horse (art.gymn.)

zirgs (rīks atbalsta lēcieniem) (sp.vingr.)

vaulting pole (athl.)

kārts (lēkšanai) (v/a)

vaulting table (art.gymn.)

atbalsta lēcienu galds (sp.vingr.)

V-cut (b/b)

atraušanās ar pagriezienu (b/b)

vegan, abbrev. from vegetarian

veģetārietis (ēd tikai dārzeņus un augļus)

V-element, abbrev. from virtuoso executed
element (art.gymn.)
veloball (sp.g.)

virtuozi izpildīts elements (sp.vingr.)

velocity

ātrums (kustības, pārvietošanās)

velodrome (cycl.)

velodroms; velotreks (riteņbr.)

velobols (sp.sp.)
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veloergometer

veloergometrs

venture

risks, riskants pasākums, uzdrīsktēties

venue (competition)

sacensību norises vieta

venue public capacity

skatītāju vietu skaits zālē (stadionā)

verbal assistance (art.gymn.)

norādījumu sniegšana vingrojuma laikā (sp.vingr.)

verbal persuasion (pep talk)

vārdiska pārliecināšana

verification (arch.)

pārbaude (trāpījumu mērķī) (loka š.)

vert lip (skateb.)

rampas vertikālās sienas augšējā mala (skeitb.)

vert ramp (BMX)

rampa ar vertikālo sienu (augšmalu) (BMX)

vert skating (inl.sk.)

skrituļošana rampā (skrit.slid.)

vert walls (skateb.)

rampas vertikālā siena (skeitb.)

vertical „guards” (weightl.)

svarcelšanas stāja (svara fiksēšana) (svarc.)

vertical fast pull-up (art.gymn.)

uzrāviens balstā (bez vēziena) (sp.vingr.)

vertical fast pull-up, arms sideward and straight,
to L-support (art.gymn.)

uzrāviens balstā ar taisnām rokām caur sāniem (krusts),
pārejot balstā priekšturē (apļi) (sp.vingr.)

vertical foot bounce (tramp.)

lēciens uz augšu no kājām (bat.)

vertical gate (alp.ski.)

vertikāli vārti (k.slēp.)

vertical hang (art.gymn.)

kāriens (sp.vingr.)

vertical marathon

vertikālais maratonskrējiens; sacensības skriešanā pa
augstceltņu kāpnēm

vertical position (synchr.swim.)

pozīcija vertikāle (sinhr.peld.)

vertical pull-up (press) with straight arms sideward to support (art.gymn.)

ar spēku ar taisnām rokām caur krustu uzspiesties balstā
(apļi) (sp.vingr.)

vertical pull-up to cross (art.gymn.)

no kāriena uzspiesties balstā, rokas sānis (krusts) (apļi)
(sp.vingr.)
ar spēku (saliecot rokas) uzvēziens (caur balstu)
horizontālā kārienā atmuguriski (apļi) (sp.vingr.)
ar spēku uzspiesties balstā priekšturē (apļi) (sp.vingr.)

vertical pull-up with bent arms to hanging scale
rearways, horizontal (art.gymn.)
vertical pull-up with bent arms to L-support
(art.gymn.)
vertical pull-up with bent arms to support
(art.gymn.)

ar spēku uzspiesties balstā (apļi) (sp.vingr.)

vertical pull-up with straight arms to hanging
scale rearways, horizontal (art.gymn.)
vertical serpent (r.gymn.)

no kāriena uzspiesties ar taisnām rokām horizontālā
kārienā atmuguriski (apļi) (sp.vingr.)
vertikālā čūska (ar lenti) (m/v)

very lightweight

pusvieglais svars

vessel; boat (sail.)

liela laiva; kuģis (bur.)

vest

sporta krekls bez piedurknēm

vet, abbrev. from veteran

veterāns

veterinary officer (equest.)

veterinārārsts; veterinārs (zirgu sp.)

vice skip (curl.)

kapteiņa asistents (kērl.)

victor

uzvarētājs

victory as a result of forfeit of the rival (sp.g.)

uzvara, neierodoties pretiniekam (sp.sp.)
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victory ceremony

apbalvošanas ceremonija

victory lane (motorsp.)

apbalvošanas laukums (zona) (motorsp.)

victory on points (box.)

uzvara pēc punktiem (bokss)

victory stand

apbalvošanas pjedestāls

victory, win

uzvara

victress

uzvarētāja

video referee (sp.g.)

videotiesnesis (sp.sp.)

vie (to)

sacensties

view block (v/b)

serves redzamības aizsegšana (v/b)

view of hull bottom (row.)

laivas korpusa dibenpuse (apakša) (air.)

vigilant, watehful, guarded

modrs, piesardzīgs

vigorous exercise (art.gymn.)

spēka vingrojums (sp.vingr.)

vigorous, forceful, energetic, impetuous

enerģisks, spēcīgs, sparīgs

violation

noteikumu pārkāpšana

violence, outrage, tyranny

vardarbība; rupjība

violent play (sp.g.)

rupja spēle (sp.sp.)

VIP box

goda viesu loţa

virtuosity (gymn.)

virtuozitāte (izpildījuma) (vingr.)

visibility (sail.)

redzamība (bur.)

visible error (art.gymn.)

acīm redzama kļūda (sp.vingr.)

vision-impaired (sport events)

vājredzīgo sporta veidi

visiting team; visitors (sp.g.)

viesu komanda; vieskomanda (sp.sp.)

visor (icehok.)

sejsegs, sejas aizsargstikls(hok.)

visual aids

uzskates līdzekļi

visual memory

redzes atmiņa

visual signal (sail.)

redzes (vizuālais) signāls (bur.)

visuality

uzskatāmība (priekšstats)

visualization (gymn.)

tēlainība (vingr.)

vitafoods

veselīga pārtika

vital signs
volley (to) (f/b)

organisma stāvokļa pamatrādītāji (pulss, temperatūra
utt.)
sist pa bumbu (lidojumā) (f/b)

volleyball (ball) (v/b)

volejbola bumba (v/b)

volleyball (game)

volejbols; volejbola spēle

volleyball court (v/b)

volejbola laukums (spēles lauks) (v/b)

volleyball for the handicapped (v/b)

sēdvolejbols (volejbols invalīdiem) (v/b)

volleyball player

volejbolists; volejboliste

volte (equest.)

volte; voltizēšana (zirgu sp.)

volte (to) (fenc.)

pagriezties, lai izvairītos no pretinieka dūriena (pauk.)

voluntary competition

izvēles programmas sacensības
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voluntary dives (div.)

izvēles lēcieni (daiļl.)

voluntary program(me) (gymn.)

izvēles programma (vingr.)

Voronin hop (stoop) (art.gymn.)

pēc lieliem apvēzieniem uz priekšu apakštvērienā,
atvēzienā pārlidojums pār stieni saliecoties ar
pagriezienu par 180° un pārejot kārienā; Voroņina
pārlidojums (sp.vingr.)

voyage

ceļojums (ar kuģi, lidmašīnu)

voyager

ceļotājs (ar kuģi vai lidmašīnu)

v-taper (body)

ar platiem pleciem un šauru vidukli

vulcan; air-gybe (windsurf.)

vulkāna pagrieziens; virziena maiņa, dēli pagrieţot ar
kāju pretējā virzienā (vindsērf.)
vārīgākās vietas boksera ķermenī (bokss)

vulnerable spots of the body; knock-out points
on the body (box.)

W
WADA, abbrev. from World Anti Doping
Agency

Pasaules antidopinga aģentūra

wadding ball

pildbumba

waggle (golf)

atkārtotas nūjas kustības virs bumbiņas (gatavojoties
sitienam) (golfs)

waist (ski.)

slēpes vidusdaļa (pēda) (slēp.)

waist exercises

vingrinājumi vidukļa muskulatūras attīstīšanai

waist harness (windsurf.)

jostas sasaite (drošības josta) (vindsērf.)

waist hold; waist lock (wrest.)

ķermeņa satvēriens (cīņa)

Wait! (matte) (judo)

Stop! (matē); atbrīvot tvērienu (džudo)

waiting blocks (kabadi)

maiņas spēlētāju (rezervistu) zona (kabadi)

wake (row.)

ķīļūdens (air.)

wake flip (watski.)

salto no (ķīļūdens) viļņa (ūd.slēp.)

wakeboard (wakeb.)

pūķošanas (veikborda) dēlis (veikb.)

wakeboarding (sport)

veikbords; pūķošana (sporta veids)

walk (div.)

ieskrējiens (soļojot) (daiļl.)

walk (to)

iet (braukt) soļos

walk (to) a horse (equest.)

vadāt zirgu (zirgu sp.)

walk backward (gymn.)

soļošana (virzīšanās) ar muguru uz priekšu; soļošana
atmuguriski (vingr.)

walk forward and back flip to lunge (acr.)
walk in step (gymn.)

ar soli uz priekšu un vienas kājas vēzienu pārmetiens
atpakaļ izklupienā (akr.)
soļošana kopsolī (vingr.)

walk on the heels (gymn.)

soļošana uz papēţiem (vingr.)

walk over the course (equest.)

maršruta apskate; iepazīšanās ar maršrutu (zirgu sp.)

walk with high-knees elevation; walking with
knees-raising (gymn.)
walk, walkabout, airing, stroll

soļošana, augstu ceļot ceļus (vingr.)
pastaiga
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walk; walking

soļošana; gaita; staigāšana (pastaiga)

walker (athl.)

soļotājs (v/a)

walking (athl.)

soļošana (v/a)

walking boots, walking shoes

garu pārgājienu (stipri) apavi

walking exercises (gymn.)

vingrojumi soļojot (kustībā) (vingr.)

walking judge (athl.)

soļošanas (stila) tiesnesis (v/a)

walking on all fours (gymn.)

pārvietošanās četrrāpus (vingr.)

walking on hands (gymn.)

pārvietošanās balstā (uz rokām) (līdztekas) (vingr.)

walking on stilts

soļošana ar koka kājām

walking on the spot (gymn.)

soļošana uz vietas (vingr.)

walking stick (tour.)

spieķis (tūr.)

walking tour

ekskursija kājām

walking-race (athl.)

soļošanas sacīkstes (v/a)

walking-tour (tour.)

tūrisma pārgājiens; ekskursija (kājām) (tūr.)

walk-over

viegla uzvara

walk-over (acr.)

lēnais pārmetiens (akr.)

walkover backward to stag split handstand (acr.)

lēnais pārmetiens atpakaļ, pārejot stājā uz rokām
pusšpagatā (akr.)

walkover backward, stoop through to straight sit
(art.gymn.)

lēnais pārmetiens atpakaļ un saliecoties, pārmetot kājas
uz priekšu (starp rokām), sēde (br.kust.) (sp.vingr.)

walkover backward, through a brief handstand,
chest roll stretched arms and arched body
(art.gymn.)

lēnais pārmetiens atpakaļ caur stāju uz rokām un ar
pārvēlienu atpakaļ ar taisnām rokām un atliektu ķermeni
balsts guļus (sp.vingr.)

walkover front (gymn.)

solis uz priekšu (vingr.)

walkover on one hand (art.gymn.)

lēnais pārmetiens, atbalstoties uz vienas rokas (sp.vingr.)

walkover out (art.gymn.)
wall (f/b)

no stājas uz rokām lēnais pārmetiens uz priekšu,
atbalstoties uz vienas kājas (sp.vingr.)
mūris (siena) aizsargājot vārtus (f/b)

wall and rails (equest.)

siena un barjeras (no kārtīm) (zirgu sp.)

wall bars; wall-bars (gymn.)

vingrošanas siena; sarunv. zviedru siena (vingr.)

wall pass; one-two pass (f/b)

īsa piespēle partnerim un atpakaļ (f/b)

wall punch pad (kick b.)

sienas paklājs sitieniem (kikb.)

wall tent (Am.)

rāmjtelts (telts ar vertikālām sienām)

wall touch pad (swim.)

baseina sienas kontaktlaukums (peld.)

wallop

belziens; trieciens; sakaut (spēlē)

wallpaper serve (racqb.)

serve cieši sānu sienai (raketb.)

walrus walk (gymn.)

pārvietošanās balstā guļus, vienlaicīgi atgrūţoties ar
rokām; sarunv. valzirga pastaiga (vingr.)

waltz (art.gymn.)

stājā uz rokām pagrieziens par 180° (ar plecu uz priekšu)
(sp.vingr.)
stājā uz rokām pagrieziens par 180° ar plecu atpakaļ
(līdztekas) (sp.vingr.)

waltz backward (art.gymn.)
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waltz steps (gymn.)

valša soļi (vingr.)

ward (to) off a blow; parry (to) (box.)

atvairīt sitienu (bokss)

ward (to) off an attack (sp.g.)

atvairīt (atsist) uzbrukumu (sp.sp.)

warm down; warm-down; warming-down (cool
down)
warm muscles

atsildīšanās vingrinājumi; treniņa nobeiguma daļa
(organisma darbības nomierināšanai)
iesildīti (sagatavoti darbam) muskuļi

warm up jog (athl.)

lēns iesildīšanās skrējiens (v/a)

warm up; warm-up

iesildīšanās

warmer (art.gymn.)

iesildīšanās vingrojums (elements) (sp.vingr.)

warming up hall (gymn.)

iesildīšanās zāle (vingr.)

warming-up area (arena)

iesildīšanās laukums (arēna)

warming-up massage

iesildošā masāţa

warm-up exercises

iesildīšanās vingrojumi (vingrinājumi)

warm-up gymnastics

iesildīšanās vingrojumi; vispārattīstošie vingrojumi

warm-up lap (motorsp.)

iesildīšanās aplis (motorsp.)

warm-up line (sp.skat.)

iesildīšanās skrejceļš (iekšējais skrejceļš) (ātrsl.)

warm-up site (athl.)

iesildīšanās vieta (v/a)

warm-up; warming-up

iesildīšanās

warning (keikoku) (judo)

oficiāla piezīme (kei-koku) (džudo)

warning for passivity (wrest.)

piezīme par pasivitāti (cīņa)

warning line (fenc.)

brīdinājuma līnija (pauk.)

warning signal (sail.)

brīdinājuma signāls (bur.)

warning track (base/b)

brīdinājuma josla (zona) (beis/b)

warning; caution

piezīme, brīdinājums

wash (sail.)

ķīļūdens (bur.)

wash out (icehok.)

neieskaitīti gūtie vārti (hok.)

washboard (sail.)

segborts (bur.)

waste of time

laika zaudējums

watch tower (sail.)

glābšanas stacijas tornis (bur.)

watchstop

hronometrs

water aerobics

aerobika ūdenī; akvaaerobika

water ballet (Am.); synchronized swimming

sinhronā peldēšana

water basketball (sp.g.)

basketbols ūdenī (sp.sp.)

water bottle (cycl.)

ūdens (dzēriena) pudele (riteņbr.)

water carrier (drinking water carrier) (sail.)

dzeramā ūdens rezervuārs (maiss) (bur.)

water depth (sail.)

ūdens dziļums (bur.)

water friction

ūdens pretestība (berze)

water hazard; water hole (golf)

ūdens šķērslis (golf)

water jump (equest.)

ūdens bedre (šķērslis) (zirgu sp.)

water jump (steeplechase) (athl.)

bedre ar ūdeni (šķēršļu skrējienā) (v/a)

water jump barrier (athl.)

šķērslis (barjera) pirms ūdens bedres (v/a)
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water level (sail.)

ūdens līmenis (bur.)

water park

ūdensatrakciju parks (atpūtas vieta)

water polo ball

ūdenspolo bumba

water polo; water-polo (game)

ūdenspolo (spēle)

water proof ball (w.polo)

ūdensnecaurlaidīga (ūdensdroša) bumba (ūd.polo)

water rescue activities (sport)

glābēju sporta sacensības (aktivitātes) uz ūdens

water resistance

ūdens pretestība

water skier

ūdensslēpotājs; ūdensslēpotāja

water skiing (sport)

ūdensslēpošanas sports

water skiing acrobatics (watski.)

ūdensslēpošanas akrobātika (ūdslēp.)

water skiing slalom (watski.)

ūdensslēpošanas slaloms (ūdslēp.)

water ski-jump (watski.)

ūdensslēpošanas tramplīnlēkšana (ūd.slēp.)

water skis (watski.)

ūdensslēpošanas slēpes (ūd.slēp.)

water slide

ūdens slīdkalniņš

water sport station; water station

ūdenssporta bāze; ūdens stacija

water sports; aquatics

ūdens sporta veidi; ūdenssports

water tight, water proof

ūdensnecaurlaidīgs

water tourism

ūdenstūrisms

water tub for moistening the stones in the stove

ūdens ķipis pirts krāsns akmeņu mitrināšanai

water wings (swim.)
water-borne obstacle (equest.)

peldēšanas pludiņi uz augšdelmiem (mācoties peldēt)
(peld.)
ūdens šķērslis (zirgu sp.)

watering place

ūdens izklaides vieta (lido)

waterline (sail.)

ūdenslīnija (bur.)

waterman

laivinieks; airētājs

water-polo player

ūdenspolo spēlētājs (ūdenspolists, vaterpolists)

water-ski signalling (code of hand signals from
skier to boat driver) (watski.)
water-ski triathlon

ūdensslēpotāja signāli (ar roku laivas vadītājam)
(ūd.slēp.)
ūdensslēpošanas trīscīņa

waterskier

ūdensslēpotājs

waterskiing

ūdensslēpošana (sporta veids)

watertrampoline (tramp.)

ūdensbatuts (bat.)

watery grave (golf)

bumbiņas iekrišana ūdenī (golfs)

watter games

spēles ūdenī

wave (r.gymn.)

vilnis (m/v)

wave (to)

māt (vicināt) ar roku

wave machine

viļņveidotājs (ierīce baseinā)

wave movement (r.gymn.)

viļņveida kustība (m/v)

wave pool (indoor pool) (swim.)

peldbaseins ar viļņiem (peld.)

wave-marching (gymn.)

līkloču soļošana (vingr.)

waves (sail.)

viļņi (bur.)

wavy load (training)

viļņveida slodze (treniņā)
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wax (to) (arch.)

vaskot stiegru (loka š.)

wax craper (ski.)

smēra (ziedes) noņemšanas skrāpis; sar. kasīklis (slēp.)

waxing (ski.)

slēpju smērēšana (slēp.)

waxing cork (ski.)

smērēšanas korķis (slēp.)

waxing iron (blowlamp, blowtorch) (ski.)

smērēšanas gludeklis (lodlampa) (slēp.)

way station (tour.)

atpūtas vieta (ceļojot) (tūr.)

wayfarer (tour.)

ceļotājs kājām (tūr.)

waza ari awasete ippon (judo)

uzvara, iegūstot divas pusuzvaras (džudo)

waza-ari (judo)

pusuzvara (džudo)

weak

vājš; nepārliecinošs

weak drive (div.)

vājš atgrūdiens (atspēriens) (daiļl.)

weakness

vārgums; nespēks

weather gaiters (athl.)

aizsarggetras (sliktam laikam) (v/a)

weathercock (gymn.)

sēdē uz pēdām, rokas sānis, atkārtota ķermeņa augšdaļas
pagriešana sānis pārmaiņus uz vienu un otru pusi;
sarunv.vējrādītājs (vingr.)

weatherwear

aizsargtērps (pret lietu, vēju)

weaving (box.)

lēkāšana (izvairoties no sitieniem) (bokss)

wedel (alpsk.)

īsi paralēli pagriezieni (k.slēp.)

wedge (snow plow) (ski.)

pagrieziens (bremzēšana) arklā (slēp.)

wei chi (board game)

vei-či; (ķīniešu galda spēle)

weigh (to)

svērt

weigh-in (equest.)

svēršanās; svara pārbaude pirms sacīkstēm (zirgu sp.)

weighing area (equest.)

svēršanas laukums (zirgu sp.)

weighing room (equest.)

svēršanas (ţokeja un sedlu) telpa (zirgu sp.)

weighing sheet (weightl.)

svēršanās protokols (svarc.)

weighing-in (athl.)

svēršana (rīka) (v/a)

weighing-in (weightl.)

svēršanās; sportista svēršana (svarc.)

weight (to); weigh-in (to)

svērt; nosvērt

weight (weightl.)

svars; smagums; svaru bumba (svarc.)

weight belt (underwat.swim.)

apsmagojuma josta (zemūd.peld.)

weight category (-ie); weight-class category
(-ie)
weight cloths (equest.)

svara kategorija

weight control; weight cheek up; weight
management

svara kontrole; svara pārbaude

weight declaration (statement) (weightl.)

svara pieteikšana (svarc.)

weight gain

svara pieaugums (palielināšanās)

weight held over than world record (weightl.)

paceltais svars lielāks par pasaules rekordu (svarc.)

weight increase (weightl.)

svara palielināšana (stieņa) (svarc.)

weight of the bar-bell (weightl.)

stieņa (bez diskiem) svars (svarc.)

sviedru sega ar apsmagojumu (zirgu sp.)
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weight reducing; weight loss (box.)

svara samazināšana; sarunv. svara dzīšana (bokss)

weight training

treniņš ar smagumiem; smagatlētikas treniņš

weight(s) throwing

smagumu (svara bumbu) mešana

weighted belt

josta ar apsmagojumu (papildsvaru)

weighted cloth (sail.)

papildu apsmagojums (balasts) (bur.)

weighted vest; weight vest

apsmagojuma veste

weight-for-age

vidējais attiecīgais vecuma grupas svars

weight-gaining exercises

vingrinājumi muskuļu masas palielināšanai

weight-in

svēršana

weightlifter (weightl.)

svarcēlājs (svarc.)

weightlifter’s boots

svarcēlāja zābaki (zābaciņi)

weight-lifter’s girdle (belt)

svarcēlāja josta

weightlifting for women

svarcelšana sievietēm

weightlifting; weight-lifting (sport)

svarcelšana; svarcelšanas sports

weight-out (equest.)

svara pārbaude pēc sacīkstēm (zirgu sp.)

weights bench

smagumu (svaru) celšanas sols (ar regulējamu slīpumu)

weighttraining exercises

vingrinājumi (treniņš) ar smagumiem

weight-watcher

svara vērotājs (diētas ievērotājs)

welcome desk (competition)

akreditācijas (sagaidīšanas) telpas

well (f/b)

aizsardzības siena (brīvsitienā) (f/b)

well pass (f/b)

piespēle atpakaļ ar vienu pieskārienu (f/b)

well-drilled player

labi trenēts (sagatavots) spēlētājs

wellness

fiziskā labsajūta

well-taken (gymn.)

prasmīgi (efektīgi) izpildīts elements (vingr.)

welt (to)

sist (ar pātagu)

welter (box.)

smagsvara bokseris (bokss)

welterweight (equest.)
western (shakehand) grip (t.ten.)

papildsvars (zirgam sacīkstēs); papildu apsmagojums
(zirgu sp.)
parastais (rietumu) raketes tvēriens (g.ten.)

western roll (athl.)

pārvēliens (augstlēkšanā) (v/a)

wet feet (foot fault) (droughts)

mešanas līnijas pārkāpums (šautr.meš.)

wet pack

mitrā komprese

wet pass (w.polo)

piespēles ar atsitienu pret ūdeni (ūd.polo)

wet shot (wrist shot) (w.polo)

plaukstas metiens (no ūdens) (ūd.polo)

wet suit (sail.)

hidrotērps (ūdenssportista tērps) (bur.)

wet-fly (angl.sp.)

mākslīgā mušiņa (makšķ.)

wetsuit

ūdenssportista tērps

W-formation (sp.g.)

spēlētāju W veida izvietojums (sp.sp.)

WGF, abbrev. from Weight Gain Formula

svara pieauguma formula

wheel (acr.)

ritenis; pārmetiens sānis (akr.)
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wheel (cycl.)

ritenis (riteņbr.)

wheel spindle (cycl.)

riteņa rumba (riteņbr.)

wheel spokes (cycl.)

riteņa spieķi (riteņbr.)

wheelbarrow (gymn.)

pārvietošanās balstā guļus, partnerim turot pie potītēm;
sarunv. ķerras stumšana (vingr.)

wheelbase (autosp.)

automašīnas garenbāze (autosp.)

wheelchair basketball (b/b)

ratiņbasketbols (b/b)

wheel-chair race (athl.)

ātrumsacensības (braucieni) ar invalīda ratiņiem (v/a)

wheelchair rugby

ratiņregbijs

wheelchair sport

sports invalīda ratiņos

wheeled sports; sports on wheels

riteņsports; sports uz riteņiem

wheelie (motosp., cycl.)

braukšana uz aizmugurējā riteņa (motosp., riteņbr.)

wheelman; wheelmen; cyclist

riteņbraucējs; braucējs ar velosipēdu

wheel-out (art.gymn.)

ar pārmetienu sānis nolēciens (līdztekas) (sp.vingr.)

wheelsucking (sitting in)

braukšana cieši aiz priekšā braucošā

whiff (to) (golf)

netrāpīt pa bumbiņu (sitiens pa gaisu) (golfs)

whip (equest.)

pātaga (zirgu sp.)

whip (whip-hip); whipping movement
(art.gymn.)

pātagveida kustība (strauja saliekšanās kustība pēc
atliekšanās) (sp.vingr.)

whip back (gymn.)

pārmetiens atpakaļ bez roku atbalsta (vingr.)

whipback somersault; whipover salto (acr.)

tempa salto atpakaļ (akr.)

whipit (Am.) (art.gymn.)

no balsta uz augšdelmiem atvēzienā uzrāviens un salto
uz priekšu balstā (līdztekas) (sp.vingr.)

whipper-in (whip) (hunt.sp.)

medību vadītājs (piķieris) (med.sp.)

whippet (hunt.sp.)

medību suns; dzinējsuns (med.sp.)

whip-swing cast away (art.gymn.)

pēc lieces ievēzieniem loka vēziens (sp.vingr.)

whip-swing; whipping-swinging (art.gymn.)

lieces ievēzieni (sp.vingr.)

whirl (art.gymn.)

virpulis; strauja griešanās (elements) (sp.vingr.)

whirlpool bath

virpuļvanna

whistle (sp.g.)

svilpe (svilpiens) (sp.sp.)

whistle blow (sp.g.)

svilpiens (tiesneša signāls) (sp.sp.)

whistle for service (v/b)

serves svilpe (signāls) (v/b)

white chessboard square (chess)

baltie lauciņi (šahs)

white chessmen; white pieces (chess)

baltās figūras (šahs)

white draughtsman; checker, checkerman (Am.)
(sp.g.)

baltais dambretes kauliņš; galda spēļu kauliņš (sp.sp.)

white flag (athl.)

balts karodziņš (v/a)

white light (weightl.)

baltā signāluguns (tiesnešu vērtējums) (svarc.)

white paper (book) in sports

sporta baltā grāmata (oficiāls izdevums)

white stern light (sail.)

kuģa pakaļgala baltā gaisma (bur.)

white top light (sail.)

augšējā baltā uguns (bur.)
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white water rafting (wwrow.)

straujūdens plostošana; nobraucieni ar plostu (air.sl.)

whites (sports clothing) (ten.)

gaišs sporta tērps (ten.)

whitewash (Am., conv., sp.g.)

spēle bez rezultāta („sausā” spēle)

white-water racing (wwrow.)

straujūdens laivošana; braukšana pa krāčainu upi (air.sl.)

white-water slalom (wwrow.)

airēšanas slaloms; straujūdens slaloms (air.sl.)

white-water sport

rekreācijas sports krāčainos (straujos) ūdeņos

wholesome food

veselīga barība

wicket keeper off the fielding; wicket-keeper
(crick.)

vārtu sargātājs laukuma ārpusē; aizvārtu spēlētājs (krik.)

wicket walk (gymn.)

pārvietošanās balstā, stāvus saliecoties (vingr.)

wicket with bails (crick.)

kriketa vārtiņi ar pārliktņa rokturiem (krik.)

wicket-keeper (crick.)

vārtsargs (krik.)

wicking (sports clothing)

sviedrus caurlaidošs apģērbs

widdershins; withershins; anticlockwise

pretēji pulksteņa rādītāja virzienam

wide arm handstand (art.gymn.)
wide free kick (f/b)

stāja uz izvērstām rokām; sarunv. japāņu stāja uz rokām
(sp.vingr.)
neizdevies (neveiksmīgs) brīvsitiens (f/b)

wide grasp (grip) (art.gymn.)

platais tvēriens (sp.vingr.)

wide receiver (Am.f/b)

malējais uzbrucējs (amer.f/b)

wide straddle stand (gymn.)

plata ţākļstāja (vingr.)

wide-astride stand (gymn.)

plata soļa stāja (vingr.)

width of the bars (art.gymn.)

līdzteku platums (attālums starp kārtīm) (sp.vingr.)

width of the pool (swim.)

baseina platums (peld.)

wife pick-a-back races

sievu nešanas (uz muguras) sacensības

wild card (sp.g.)

lozēšanas kartīte (sp.sp.)

wild card entry (competitions)

papildu ielūgums piedalīties sacensībās; iespēja
piedalīties sacensībās bez piedalīšanās atlases sacensībās

wild fowl (hunt.sp.)

meţa putni (medību) (med.sp.)

wild pitch (sp.g.)

nekontrolēts (nepārdomāts) metiens (piespēle) (sp.sp.)

wild water rowing (wwrow.)

straujūdens airēšana (laivošana); krāču airēšana (air.sl.)

wild water; white water (wwrow.)

krāces; krāčaina upe (air.sl.)

wild-water racing kayak (wwrow.)

airēšanas slaloma smailīte; straujūdens smailīte (air.sl.)

Wimbledon tournament (ten.)

Vimbldonas turnīrs (ten.)

win

uzvara

win (to)

uzvarēt

win (to) a point (sp.g.)

iegūt punktu (sp.sp.)

win (to) a tackle (sp.g.)

atņemt pretiniekam bumbu (sp.sp.)
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win (to) back point (sp.g.)

atgūt punktu (sp.sp.)

win (to) by a head (sp.g.)

uzvarēt ar lielu pārsvaru (sp.sp.)

win (to) by a wheel’s length (cycl.)

uzvarēt par riteņa tiesu (riteņbr.)

win (to) on points

uzvarēt pēc punktiem

win (to) the serve (v/b)

izcīnīt (iegūt) servi (novec.) (v/b)

win (to), beat (to) (sp.g.)

uzvarēt; apspēlēt (sp.sp.)

win back (to) (sp.g.)

atspēlēt (par rezultātu) (sp.sp.)

win by „Referee stops contest” (box.)

uzvara, tiesnesim pārtraucot cīņu (bokss)

win by default (armchair victory)

uzvara, pretiniekam neierodoties uz spēli

win by default (forfeit) (fusen-gachi) (judo)

uzvara, pretiniekam neierodoties uz cīņu (fusen-gači)
(džudo)

win by disqualification (box.)

uzvara, pretinieku diskvalificējot (bokss)

win by evident superiority; win with clear
advantage (wrest.)

uzvara ar redzamu pārsvaru (cīņa)

win by fall (wrest.)

plecu uzvara (cīņa)

win by knock-out (box.)

uzvara ar nokautu (bokss)

win by retirement (wrest.)

uzvara, pretiniekam izstājoties (atsakoties no cīņas)
(cīņa)

win by walk-over

uzvara bez pretošanās (viegla uzvara)

win by withdrawal (kiken-gochi) (judo)

uzvara, pretiniekam atsakoties cīnīties (kiken-goši)
(džudo)

win on points (box.)

uzvara pēc punktiem (bokss)

winched launch (snowb.)

starts, ievelkot ar vinču (snovb.)

wind (lose)

elpa (zaudēt elpu)

wind abeam; wind broadside (sail.)

dvarsa vējš; sānvējš (bur.)

wind against; opposite wind

pretvējš

wind direction

vēja virziens

wind flags (shoot.)

vēja karodziņš; vēja rādītājs (šauš.)

wind gauge (athl.)

vēja ātruma mērītājs; anemometrs (v/a)

wind gauge operator (athl.)

anemometra tiesnesis (v/a)

wind velocity

vēja ātrums

wind-assisted (athl.)

ar vēja palīdzību (sasniegts rezultāts) (v/a)

windbreaker; windcheater, windbreauer (Am.);
wind-jacket, blazer

vējjaka (tūr.)

winders (fartlek)

pārmaiņu skrējiens ar paātrinājumiem (fārtleks)

winding spring hip throw (wrest.)

vienrocīgais metiens pār muguru ar apakšstilba
ārvēzienu (cīņa)

windmill sequence (athl.)

vesermetēja griešanās; „vējdzirnavas” (sarunv.) (v/a)

wind-out (cycl.)

sprints pakāpeniski palielinot ātrumu (riteņbr.)

window vault (gymn.)

ar vienas kājas vēzienu un otras atgrūdienu priekštures
lēciens; sarunv. lēciens logā (vingr.)
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windskating; skatewindserfing

komandas uzvaras – neizšķirti – zaudējumi
(kopsavilkums) (sp.sp.)
vējslidošana; slidošana ar pūķi; burslidošana

windskiing; skiwindserfing

vējslēpošana; slēpošana ar pūķi; burslēpošana

windsock; wind cone (airsp.)

vējkonuss; vēja rādītājs (aerosp.)

windsurfer

sērferis; sērfingists; vējdēļbraucējs

windsurfing (sport)

sērfings (braukšana ar vēja slīddēli); vējdēļošana

windup position (r.gymn.)

beigu poza (kombinācijas) (m/v)

windward (sail.)

virsvēja; virzienā pret vēju (bur.)

windward mark (sail.)

virsvēja marka; pagrieziena zīme virsvēja pusē (bur.)

windward yacht (sail.)

virsvēja jahta (bur.)

wing (player) (f/b)

malējais (uzbrucējs) (f/b)

wing attack (players) (net/b)

piespēlētājas metējām grozā (net/b)

wing break (h/b)

izlaušanās pa malu (h/b)

wing defence (players) (net/b)

aizsardzības spēlētājas, kuras sedz piespēlētājas (net/b)

wing pass (f/b)

piespēle uz (laukuma) malu (f/b)

wing play (sp.g.)

uzbrukums pa laukuma malu (sp.sp.)

wing shooting (shoot.)

šaušana pa lidojošu mērķi (šauš.)

wing stretcher (gymn.)

saliektu roku apļošana (vingr.)

wing walking (airsp.)

akrobātiski elementi uz lidmašīnas (lidojumā) (aerosp.)

wingback (f/b)

malējais aizsargs, kurš piedalās uzbrukumā (f/b)

winger (right, left) (sp.g.)

labās (kreisās) malas uzbrucējs (sp.sp.)

winging (arm action)

roku vēzēšana (apļošana)

wings or wingers (sp.g.)

malējie uzbrucēji (sp.sp.)

wingsuit (parach.)

brīvais lidojums (lidināšanās) speciālā tērpā (spārnu
tērpā) (izpl.l.)

wingwalker (aerosp.)

uz lidmašīnas (divplākšņa) stāvošs cilvēks (aerosp.)

winner

uzvarētājs (-ja)

winner by points (wrest.)

uzvarētājs pēc punktiem (cīņa)

winner’s price

uzvarētāja balva (kvota)

winner’s stand

apbalvošanas paaugstinājums

winning gallery (realten.)

uzvaras (viena punkta) logi (galerija) (reālten.)

winning goal (f/b)

uzvaru nesošie vārti; izšķirošie vārti (f/b)

winning of a point (v/b)

punkta izcīnīšana (v/b)

winning of a service (v/b)

serves tiesību izcīnīšana (iegūšana) (v/b)

winning openings (realten.)

atvērumi sienā, kuros iesitot bumbiņu gūst punktu
(reālten.)

winning peg; winning-post

finiša mietiņš; finiša stabs

winning percentage (sp.g.)

procentuāli uzvarētās spēles (sp.sp.)

wins (sp.g.)

uzvaras (statistika) (sp.sp.)

win-draw-loss record (sp.g.)
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winter Olympics

futbols sniegotā laukumā (ziemas futbols) (sarunv.)
(sp.sp.)
ziemas olimpiskās spēles; ziemas olimpiāde

winter pentathlon

ziemas pieccīņa

winter rules (golf)

spēles noteikumi ziemā (golfs)

winter sports

ziemas sports (ziemas sporta veidi)

winter training

treniņš ziemā (vasaras sporta veidos)

wipe (to) out a goal deficit (sp.g.)

izlīdzināt rezultātu (sp.sp.)

wipeout; wipe-out (surf.)

kritiens no dēļa (sērf.)

wire (fenc.)

elektrokabelis (aukla) (pauk.)

wire mesh (of the mask) (fenc.)

maskas siets (metāla tīkls) (pauk.)

wire wicket (croq.)

kroketa vārtiņi (stīpa) (krok.)

wires (autosp.)

riepas ar metāla stiegrojumu (autosp.)

wishbone boom (windsurf.)

buras aploce; stūrēšanas aploce (vindsērf.)

with bounce (shot, pass) (b/b)

ar atsitienu (metiens, piespēle) (b/b)

with feints (shot) (sp.g.)

ar māņkustībām (metiens) (sp.sp.)

with guard (opponent) (b/b)

ar sedzēju (pretinieku) (b/b)

with one line player (play) (h/b)

ar vienu līnijas spēlētāju (h/b)

with opponent (guard) (b/b)

ar pretinieku (sedzēju) (b/b)

with spin (shot) (b/b)

ar bumbas iegriešanu (metiens) (b/b)

with two line players (play) (h/b)

ar diviem līnijas spēlētājiem (h/b)

withdraw (to)

atkāpties (piekāpties)

withdraw (to) (athl.)

atteikties no piedalīšanās (v/a)

withdraw (to) a team from competitions (sp.g.)

atsaukt komandu no sacensībām (sp.sp.)

withdraw (to); be eliminated (to)

izslēgt no sacensībām

withdrawal

anulēšana (atsaukšana)

withdrawal of a licence (to)

anulēt licenci

withdrawn forward (f/b)

atpakaļ atvilktais uzbrucējs (f/b)

withers (equest.)

skausts (zirga) (zirgu sp.)

without footware (art.gymn.)

kailām kājām (bez apaviem) (sp.vingr.)

without line player (h/b)

bez līnijas spēlētāja (h/b)

without visual control (dribbling) (sp.g.)

bez redzes kontroles (dribls) (sp.sp.)

Without whistle! (v/b)

Bez svilpes! (tiesneša ţests) (v/b)

witty relay race (gymn.)

atjautīgo (jautra) stafete (vingr.)

wobbleboard

līdzsvara dēlis (treniņiem)

woman pentathlon

modernā pieccīņa sievietēm

woman-acrobat (acr.)

akrobāte (akr.)

woman-gymnast

vingrotāja

woman-tumbler (acr.)

akrobāte lēcēja (akr.)

women diver (div.)

daiļlēcēja (daiļl.)

women pair (acr.)

sieviešu pāris (akr.)

winter football (sp.g.)
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women’s all-around champion (winner)
(art.gymn.)

absolūtā čempione daudzcīņā sievietēm (sp.vingr.)

women’s all-around gymnastics (art.gymn.)

daudzcīņa sievietēm (sp.vingr.)

women’s doubles (ten.)

sieviešu dubultspēle (ten.)

women’s football

sieviešu futbols

women’s gymnastics

sieviešu vingrošana

women’s ice-hockey

sieviešu hokejs

women’s pair (women-duo)

sieviešu pāru akrobātika (akr.)

women’s singles (ten.)

sieviešu vienspēle (ten.)

women’s team

sieviešu komanda

women’s trio (acr.)

sieviešu grupu akrobātika (trijnieks) (akr.)

wood (golf)

nūja ar koka galviņu (golfs)

wood (wooden) shot (ten.)

sitiens ar raketes rāmi (netīšs) (ten.)

woodball (game)

spēle ar nūju un koka bumbu

woodball (sp.g.)

vudbols (golfam līdzīga spēle ar koka bumbu) (sp.sp.)

working- capacity; ability to work

darbaspējas (efektivitāte)

work-out (workout)

treniņš (treniņnodarbība) prasmes vai spēju padziļinātai
apguvei

workout class (fitness class)

fiziskās sagatavotības treniņš

World Anti-Doping Code

Pasaules antidopinga kodekss

world best performance

pasaules labākais sasniegums (oficiāli neapstiprināts)

world best; world record

pasaules rekords (oficiāli apstiprināts)

World Champion

Pasaules čempions

World championship

Pasaules čempionāts (meistarsacīkstes)

World Cup tournament

Pasaules kausa sacensības

World Games

Pasaules spēles (neolimpiskajos sporta veidos)

World Health Organisation

Pasaules veselības organizācija

world hour record (cycl.)

vienas stundas brauciena rekords (riteņbr.)

World ranking (athletes)

pasaules labāko sportistu rangs (saraksts)

world record holder

pasaules rekordists

World-class athlete

pasaules klases atlēts (sportists)

wormburner (golf)

sitiens pa smiltīs iegrimušu bumbiņu (golfs)

wrap and full turn to catch (art.gymn.)

apvēziens uz z/k un ar pagriezienu par 360° pāreja
kārienā uz a/k (līdztekas) (sp.vingr.)

wrap and half turn to catch (art.gymn.)
wraps (polo)

apvēziens uz z/k un ar pagriezienu par 180° pāreja
kārienā uz a/k (līdztekas) (sp.vingr.)
zirga kāju bandāţa (aizsargaptinums) (polo)

wrecked (crash) shot (curl.)

neveiksmīgs metiens (netīši trāpa citam akmenim) (kērl.)

wrestler

cīkstonis

wrestler in the underneath position; underman
(wrest.)
wrestler’s bridge (wrest.)

apakšējais cīkstonis (cīņa)
cīkstoņu tilts (tilts ar atbalstu uz galvas) (cīņa)
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wrestling

cīkstēšanās; cīņa

wrestling area (wrest.)

paklāja darba zona (cīņa)

wrestling boots (wrest.)

cīkstoņa (cīņas) zābaciņi (cīņa)

wrestling from a kneeling position; ground
wrestling (wrest.)

cīņa (cīnīšanās) parterī (cīņa)

wrestling from a standing position; standing
wrestling (wrest.)

stāvcīņa (cīņa)

wrestling mat (mat) (wrest.)

cīņas paklājs (paklājs) (cīņa)

wrestling match (or bout)

cīņas sacensības (cīņa)

wrestling sport

cīņas sports

wrestling stance (wrest.)

cīkstoņa stāja (cīņa)

wrestling tricot (wrest.)

triko (cīkstoņa) (cīņa)

wrist grasp (grip) (art.gymn.)

dziļais tvēriens (sp.vingr.)

wrist guards (cycl., skateb.)

plaukstas aizsargcimdi (riteņbr., skeitb.)

wrist hold (wrest.)

plaukstas pamatnes (locītavas) satvēriens (cīņa)

wrist shot (icehok.)

plaukstas metiens (hok.)

wrist sling; bowsling (arch.)

loka turēšanas siksna (cilpa) (loks š.)

wrist snap

asa (strauja) kustība ar plaukstu

wristband

aproce (plaukstas locītavas)

wrist-lock grip (acr.)

atslēgas tvēriens (akr.)

wrong start (athl.)

falšstarts; nepareizs starts (v/a)

wrong style of walking (athl.)

nepareiza soļošanas tehnika (v/a)

wrongdaer

pāridarītājs

wrong-foot (ten.)

sitiens uz pretinieka kustībai pretējo pusi (ten.)

wrongful use of the body

nepareiza ķermeņa darbība

wushu; wu-shu (sport)

u-šu (sporta veids)

X
X Games

ekstrēmo sporta veidu kompleksās sacensības

XC skiing, abbrev. from cross-country skiing

distanču slēpošana

X-car

eksperementāls auto

Y
yacht classe (sail.)

jahtu klase (bur.)

yacht club (sail.)

jahtklubs (bur.)

yacht with fixed keel

ķīļjahta

yacht; sailing boat; sailboat (Am.)

jahta; burulaiva

yachting harbor

jahtu osta

yachting; sailing (sport)

burāšanas sports; burāšana

yacht's crew (sail.)

jahtas komanda (bur.)
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yachtsman (yachtswoman)

burātājs (burātāja)

yagli (wrest.)

turku nacionālās cīņas veids (cīņa)

Yamashita (vault) with full turn (art.gymn.)

Jamasita lēciens ar pagriezienu par 360° (atb.lēciens)
(sp.vingr.)

Yamashita (vault) with half turn (art.gymn.)

yame (mart.arts.)

Jamasita lēciens ar pagriezienu par 180° (atb.lēciens)
(sp.vingr.)
Jamasita lēciens un 1½ salto uz priekšu savelkoties
(atb.lēciens) (sp.vingr.)
pārmetiens uz priekšu saliecoties un iztaisnojoties;
sarunv. Jamasita lēciens (atb.lēciens) (sp.vingr.)
Stop! (tiesneša komanda pārtraukt cīņu) (austr.c.)

yard (sail.)

rāja (bur.)

yardage rating (golf)

attāluma starp bedrītēm jardos reitings (golfs)

year’s best performance

gada labākais sasniegums

yearling (equest.)

gadu vecs zirgs (zirgu sp.)

yellow – red card (sp.g.)
yellow card (sp.g.)

otrā dzeltenā kartīte vienā spēlē - noraidījums (sarkanā
kartīte) (sp.sp.)
dzeltenā kartīte (sp.sp.)

yellow flag (autosp.)

dzeltenais karogs (briesmas trasē) (autosp.)

yellow jersey (cycl.)

dzeltenais līdera krekls (riteņbr.)

yellowtail (autosp.)

naskārsacensību debitants (autosp.)

yielding (going) (equest.)

elastīga (mīksta) trase (zirgu sp.)

yodan (mart.arts.)

ceturtās pakāpes melnā josta (austr.c.)

yoga gymnastics

jogas vingrošana

yogi

jogs (cilvēks, kurš nodarbojas ar jogu)

yogi handstand (art.gymn.)

stāja uz rokām jogas pozā (sp.vingr.)

yoi (mart.arts.)

gatavība sākt cīņu (austr.c.)

yokomen-uchi (mart.arts.)

sitiens pa diagonāli (austr.c.)

yorikiri (sumo)

pretinieka jostas satveršana (sumo)

yoshi (judo)

Turpināt! (tiesneša komanda) (džudo)

youngling class (sail.)

klase "Lidojošais holandietis"(bur.)

youth championships

jaunatnes (vecuma grupas) čempionāti

youth combined team

jaunatnes izlase (komanda)

youth games

jaunatnes spēles

youth hostel

jauniešu viesnīca (atpūtas bāze)

youth league (sp.g.)

jaunatnes līga (sp.sp.)

youth sport
y-scale (art.gymn.)
yudansha (mart.arts.)

jaunatnes sports (līdz 25 gadiem)
līdzsvars sānis, turot bezatbalsta kāju pie pēdas
(sp.vingr.)
pirmās pakāpes melnās jostas sportists (austr.c.)

yuko (judo)

juko; meistars (pakāpe) (džudo)

Yamashita handspring, followed by one and a half
salto forward tucked, vault (art.gymn.)
Yamashita vault (art.gymn.)
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no stājas paralēli pārmetiens atpakaļ un apvēziens
atpakaļ; sarunv. Jurčenko pārmetiens (baļķis)
(sp.vingr.)
rondats uz tiltiņa, lēciens stājā uz rokām uz rīka un ar
kurbetu 1½ salto atpakaļ ar pagriezienu par 360°;
sarunv. Jurčenko atbalsta lēciens (sp.vingr.)
uzvara ar redzamu pārsvaru (džudo)

Yurchenko (art.gymn.)

Yurchenko vault (art.gymn.)

yusei gachi (judo)

Z

zaguero (pelota)

sitiens pa priekšējo sienu ar bumbiņas atsišanos pret
abām sānsienām (raketb.)
laukuma aizmugurējās daļas spēlētājs (pelota)

Z-drive motorboat (outdrive motorboat)

motorlaiva ar stacionāro motoru

zebra (Am.f/b, conv.)

tiesnesis (amer.f/b)

zero (weightl.)

nepacelts sākuma svars; nulle (svarc.)

zero score (art.gymn.)

vērtējums - nulle (bez vērtējuma) (sp.vingr.)

zero-sum competition (sp.g.)

izslēgšanas spēļu sacensības

zigzag double-line (gymn.)

kāpņveida nostāšanās divās rindās (vingr.)

zomboni vehicle (icehok.)

ledus tīrāmā mašīna (hok.)

zonal play (icehok.)

spēle zonā (hok.)

zone competition

zonas (zonālās) sacensības

zone coverage (sp.g.)

zonas aizsardzība (sp.sp.)

zone deduction (art.gymn.)

vērtējuma samazinājums par roku atbalsta zonas
neievērošanu (atb. lēciens) (novec.) (sp.vingr.)

zone defence (sp.sp.)

zonas aizsardzība (sp.sp.)

zone of contact (art.gymn.)

roku atbalsta zona (vieta) (atb. lēciens) (novec.)
(sp.vingr.)

zone of entry of excluded player (w.polo)

noraidīto spēlētāju spēlē atgriešanās zona (ūd.polo)

zone of safety (sp.g.)

drošības zona (sp.sp.)

zone press (b/b)

zonas (cilvēks cilvēku) aizsardzība (b/b)

zone recorder (judge) (art.gymn.)
zone! (wrest.)

roku atbalsta zonas tiesnesis (atb. lēciens) (novec.)
(sp.vingr.)
Zona! (cīņa)

zorbing (activity)

ripināšanās gaisa bumbā (cilvēks bumbā)

zubon; legwear (judo)

dţudo bikses (džudo)

Zuchold circle (art.gymn.)

no balsta atmuguriski uz a/k ar seju uz āru atkritiens,
pārsvērienā saliecoties, iztaisnojoties pārlidojums
stājā uz rokām uz z/k; sarunv. Cuholdas pārlidojums
(līdztekas) (sp.vingr.)

Z ball (racq.b.)

517

Izmantotā literatūra (leksikogrāfiskie avoti)
1.

Angļu – latviešu vārdnīca. Ceturtais, izlabotais un papildinātais izdevums. Izd. „Jāņasēta“. Rīga, 2004.

2.

Angļu – latviešu vārdnīca. Izd. „Avots”, 2007.

3.

Dictionary of Synonyms and Antonyms. Oxford University Press, 2005.

4.

Dictionary of the Sport and Exercise Sciences. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, 1991.

5.

Dictionary. Sport, Physical Education, Sport Science. Editors Herbert Haag, Gerald Haag. Kiel, Institut für Sport und
Sportwissenschaften, 2003.

6.

Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un K.Mīlenbaha „Latviešu valodas vārdnīcai”. Rīga, 1934-1946. 1.-2.sēj.

7.

English/French lexicon of Olympic sports. Summer games. http://www.lexique.

8.

Grāvītis U., Altbergs O., Boge I. Basketbola vārdnīca ar ilustrācijām. Latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Rīga,
1998.

9.

Gymnastics (Know the Game), Publish. “A and C” Block (Publishers) Ltd., London, 1994.

10.

Ilustrētā angļu valodas vārdnīca. Zvaigzne ABC, 2000.

11.

Jaunā latviešu – angļu vārdnīca. (The New Latvian – English Dictionary). SIA „Ekonomisko attiecību institūts”, Rīga,
2000.

12.

Kupčs J., Knipše G. Sporta terminu skaidrojošā vārdnīca. LIC, Rīga, 1992.

13.

Kuzmins V., Jēkabsons T., Cepelis I. Grieķu – romiešu un brīvās cīņas sporta termini (latviešu, krievu, franču, angļu
un vācu valodā). Rīga, LSPA, 1993.

14.

Latviešu valodas slenga vārdnīca. Vineta Ernstsone, Ojārs Bušs. Apgāds Norden AB, 2006.

15.

Latviešu valodas vārdnīca. Autoru kolektīvs. Otrais izdevums, izdevniecība Avots, 1998.

16.

Latviešu valodas ţargona vārdnīca. Sastādītāji Ivars Mirovics, Aivars Dubovs. Izdevniecība Avots, 2005.

17.

Liepiņš A. Boksa terminu vārdnīca (latviešu, angļu, krievu un vācu valodā). Rīga, LSPA, 1992.

18.

Militārās leksikas minimums (latviešu – krievu, krievu – latviešu). Sastādītājs Švinks Uldis. Rīga, Izd. SIA „N.I.M.S.”,
2001.

19.

Millers L. Jūrniecības vārdnīca. „Zvaigzne ABC”, 2007.

20.

Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis un pabeidzis J.Endzelīns. Rīga, 1923-1932.
1.-4.sēj.

21.

Motorsports. Enciklopedia. Clive Gifford, Kingsfisher Publicitations, 2006

22.

Multilingual Olympic Lexicon (Francais, English, espanol, deutsch). Committee International Olympique, 1998.

23.

Oxford – Duden German Dictionary German-English; English-German. Chief Editors W.Scholze-Stubenrecht;
J.B.Sykes. Third Edition edited by M.Clark; O.Thyen, Ohford University Press, 2005.

518

24.

Oxford Dictionary of English. Second edition. Edited by Catherine Sounes, Angus Stevenson. Oxford University
Press, 2003.

25.

Physical Education and the Study of Sport. Third Edition. Mocby International Ltd., London, 1998

26.

Senakols R. Vingrošanas elementu technika un terminoloģija. LVI, Rīga, 1957.

27.

Sport för sport. A Jonas Dagssonoch Martin En, Sportforlaget, Stockhalm, 1996, 76. Wörterbuch der
Sportwissenschaft. Deutch, English, Francözisch. Red. Erich Bezer. 2. unveründerte Auflage. - Schorndor: Hofman,
1992,

28.

Sporta spēļu vārdnīca. Angļu-latviešu-vācu-krievu. Prof. Ulda Švinks vispārējā redakcijā. LSPA, Rīga, 2004.

29.

Sporta terminu angliski skaidrojošā vārdnīca. Mācību līdzeklis ERASMUS programmas studentiem un docētājiem
Sast.
prof.U.Švinks,
LSPA,
Rīga,
2011.
http://www.lspa.eu/files/study/lection_materials/U.Svinks/Sport_lexis_terms_explanatory_dictionary_in_english.pdf

30.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Fencing.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

31.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Gymnastics.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

32.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Football.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

33.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Basket-ball.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

34.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Volleyball.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

35.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Table tennis.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

36.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Modern
pentatlon. Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

37.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Rowing.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

38.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Kayak. Edited
by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

39.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Swimming.
Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

40.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, Deutch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский). Track and
Field Athletics. Edited by Dr.Ferenc Hepp, Terra Budapest, 1960.

41.

Sports dictionary in Seven Languages (English, Deutsch, Espanol, Italiano, Francais, Magyar, Русский) Edited by
Dr.Ferenc Hepp .Terra, Budapest, 1960

519

42.

Sports Dictionary in Seven Languages (English, German, Spanish, Italian, French, Hungarian, Russian) by Dr.F.Hepp,
Editor in chief., Sportverlag – Berlin, 1962.

43.

Sports Dictionary. English-Latvian-German-Russian. Compiled by a group of authors under the guidance of Prof.
Uldis Svinks. LSPA, Rīga, 2010. http://www.lspa.eu/files/study/lection_materials/U.Svinks/Vardnica_angliski.pdf

44.

Svešvārdu vārdnīca. Dr.philol.Jura Baldunčika red. Apg. Jumava, 1999.

45.

Švinks U. Akrobātikas terminoloģija, I daļa (Individuālo vingrojumu terminoloģija), LSPA, Rīga, 2002.

46.

Švinks U. Akrobātikas terminoloģija, II daļa (Pāru vingrojumu terminoloģija), LSPA, Rīga, 2002.

47.

Švinks U. Akrobātikas terminoloģija, III daļa (Grupu vingrojumi un piramīdas), LSPA, Rīga, 2002.

48.

Švinks U. Ierindas mācības pamati, LSPA, Rīga, 2003.

49.

Švinks U. Valoda sportā. Izd. SIA “N.I.M.S.”. Rīga, 1998.

50.

Švinks
U.
Vingrojumu
uz
rīkiem
terminoloģija.
http:lspa.lanet.lv/science/publikācijas/terminoloģija.html 2001.

51.

Švinks U. Vingrošana, LSPA, Rīga, 2001.

52.

Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. 2.papildinātais izdevums, LSPA, Rīga, 2004.

53.

The Oxford Dictionary of Sports Science and Medicine. /by Michael Kent, Oxford, Now York, Tokyo, Oxford
University Press, Reprinted, 1995.

54.

The Sports Book. Editorial consultant Ray Stubbs. Dorling Kindersley Limited, London, 2007

55.

The Universal Dictionary of the English Language. Edited by Henry Cecil Wuld. London. George Routledge and Sons,
DTD.

56.

Vanags A. Sporta terminu vārdnīca: Treniņa terminoloģija. Māc. līdzeklis studentiem. – Liepāja, 1973.

57.

Vieglatlētikas vārdnīca (latviešu/angļu/vācu/krievu). Prof. U.Švinka visp.red. LSPA, Rīga, 2004.

58.

Vieglatlētikas vārdnīca. Angļu-latviešu-vācu-krievu. Prof. Ulda Švinks vispārējā redakcijā. LSPA, Rīga, 2004.

59.

Vingrošana skolā. U.Švinka red., Rīga, Zvaigzne, 1988.

60.

Vingrošanas vārdnīca (latviešu/angļu/krievu). Sast. Prof. U.Švinks. LSPA, Rīga, 2004.

61.

Vingrošanas vārdnīca / Dictionary of Gymnastics Sast. U.Švinks. LSPA, Rīga, 2004.

62.

Vingrošanas vārdnīca. Angļu-latviešu-krievu. Sastādītājs prof.Uldis Švinks. LSPA, Rīga, 2004.

63.

World Sports Encyclopedia. Wojciech Liponski. MBI Pyblishing Company, 2003

64.

Англо-русский словарь спортивных терминов. Под редакцией доцента Н.Н.Скородумовой. Гос.изд.
«Физкультура и спорт», Москва, Ленинград, 1949.

65.

Бокс. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд. «Русский
язык», 1979

520

Pieejas

veids:

tīmeklis

66.

Борьба вольная и классическая. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh,
Espanol). Москва. Изд. «Русский язык», 1979

67.

Велосипедный спорт. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol).
Москва. Изд. «Русский язык», 1979

68.

Водное поло. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

69.

Волейбол. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Polski). Москва – Варшaва.
Изд. «Русский язык», 1979

70.

Гимнастика. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

71.

Гребной спорт. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

72.

Дзюдо. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

73.

Конный спорт. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

74.

Легкая атлетика. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Polski). Москва –
Варшaва. Изд. «Русский язык», 1979

75.

Макарова Г.А., Локтев С.А.. Медицинский справочник тренера. Москва, Изд. Советский спорт, 2005. 99.
Морозов Г.М. Англо-русский словарь по легкой атлетике. Смоленск, 1973.

76.

Парусный спорт. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва.
Изд. «Русский язык», 1979

77.

Плавание. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

78.

Прыжки в воду. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва.
Изд. «Русский язык», 1979

79.

Русско-английский словарь по легкой атлетике. Авторы составители А.В. Зубкова, Е.С. Барабанщикова.
М.:Спорт Академ Пресс, 2000.

80.

Сабиров Ю.А. Англо – русский словарь гимнастических терминов. Москва, изд. «Русский язык», 1985

81.

Современное пятиборье. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol).
Москва. Изд. «Русский язык», 1979

82.

Спортивная терминология и ее эквиваленты в английском, немецком и французком языках. Изд-во литературы
на иностр. языках, Москва, 1957.

83.

Стрельба из лука. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва.
Изд. «Русский язык», 1979

521

84.

Стрельба. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

85.

Тяжелая атлетика. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва.
Изд. «Русский язык», 1979

86.

Фехтование. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

87.

Футбол. Спортивные термины на пяти языках (Русский, Francais, English, Deutsh, Espanol). Москва. Изд.
«Русский язык», 1979

522

