Dictionary SPORT
ENGLISH
aerobics
achieve a good performance
aim(verb)
amateur
Are you doing /practising some sport?
athlete
athletics
athletics
backstroke
balance beam
ball
ball games
ballboy
ban certain drugs
ban from competitons
baseball bat
baseline
basketball
be in top shape
Be superior in every aspect
beat
beat/be beated by
bend over
bend over backwards

BULGARIAN
аеробика
постигам добро представяне
целя се
аматьор
Упражняваш ли някакъв спорт?
атлет
атлетика
атлетика
баскетболен кош
греда
топка
игри с топка
момче за подаване на топката
забранявам определени лекарства
забрана за състезание
бейзболна шапка
базова линия
баскетбол
в топ форма
Бъди по-добър във всеки аспект
побеждавам
победен от
навеждам се
навеждам се назад

blow a whistle
bounce
Bowling
Bowling-alley
Boxing
Boxing glove
break a record
break the rules
breakaway group
breast(stroke)
build up
butterfly
caddy
cancel the contest
canoeing
capacity crowd
car race
catch
climb
clip boots
competition/contest
competitor/contender
corner
crawl
credit is due
cross-country skiing

надувам свирка
тупкам
боулинг
игрище за кегелбан
бокс
боксьорска ръкавица
чупя рекорд
нарушавам правилата
откъснала се група
загребване (при гребане, плуване)
засилване
бътерфлай (стил на плуване)
количка
анулирам състезание
кану
капацитет на публика
автомобилно състезание
хващам
катеря
буканки
състезание
състезател
ъгъл
плувам кроул
необходимо доверие
крос кънтри ски

cue
cup
cycle (verb)
cycling
cycling
cycling race
dangerous fall
Dartboard
Darts
dasher/sprinter
decathlon
decisive win
defeat
defend title
delay the start
deservedly
diver
diving
diving board / tower
do a handstand
doubles match
downhill race
down-hill skiing
dumb-bell
entry for
equaliser

щека за билярд
купа
карам колело
колоездене
колоездене
състезание по колоездене
опасен фал
мишена при игра на стрели
дартс
човек, който предизвиква фурор
триатлон
решаваща победа
поражение
защита на титлата
отлагане на старт
заслужено, справедливо
водолаз
гмуркане
трамплин
правя челна стойка
двойна грешка
ски спускане
спускане
гира
влизане за
изравнителен гол

event
fall
fall back
fans
favourite
field
fierce competition
figure skating
finals
Fine the club
finishing spurt
first run
flex knees
floor exercises
football
gain a considerable lead
giant slalom
goal
goal
goalkeeper
goalkeeper
goalpost
goggles
golf
golf
golf club

събитие
падам
отстъпвам
фенове
любим
поле
ожесточена конкуренция
фигурно пързаляне
финали
глоба на клуба
заключителен напън
първо бягане
свити колена
земна гимнастика
футбол
печели значителна преднина
гигантски слалом
гол
гол
вратар
вратар
странична греда
очила за слънце
голф
голф
голф клуб

golf club
golf course
grandstand
green
gym slip
gym/gymnasium
gymnast
gymnastics
gymnastics
handball
have an edge
He was unbeated in 1978.
head- stand
head-spring
heat
high jump
hole
home crowd
hops
horizontal bar
horse racing
horse-racing
hurdles
champion
championship
championship

голф клуб
голф курс
трибуна (за зрители)
гимнастическо подхлъзване
гимнастически салон
гимнастик
гимнастика
гимнастика
хандбал
имам предимство
Той беше непобеден през 1978

температура (и на тялото)
висок скок
дупка
родна публика
отскок (на топка)
прът
конна езда
конно състезание
препятствия
шампион
шампионат
шампионат

chant
cheer
chop
ice hockey
ice hockey stick
ice-skating
Individual sports
indoor sports
instructor
jockey
jog
jogger
judo
karate
kick
kneel
knockout competition
lace-up boots
lane
lap -times
leader´s yellow jersey
lean backwards/forwards
linesman
long- distance runs
long jump
lose two to one

ликувам
кос удар
хокей на лед
стик
пързаляне на лед
индивидуални спортове
спортове на открито
инструктор
жокей
тичам за здраве
бегач
джудо
карате
ритам
коленича
елиминационен (за състезание)
обувки с връзки
коридор
изпреварвам, задминавам
жълта фланелка на лидера
облегнат назад/напред
съдия на линия
бягане на дълго разстояние
дълъг скок
губя с два на един

main pack
mat
match
medley
miss
motor-racing
muscle expander
net
net
Olympic Games/Olympics
Olympic trials
on your marks-set-go
open the season
outdoor sports
overtake/pass
pins
player
plunge into
pocket
pole position
poles
pros
puck
punch
qualify for the finals
race (verb)

основен пакет
мат
мач
смесена щафета (на бягане, плуване)
пропуск
моторни състезания
мускулен разширител
Олимпийски игри
мрежа
Олимпийски игри
Олимпийските проучвания
от вашите настройки отидете
откриване на сесията
спортове на открито
застигам
кегли
игри
потапям се
джоб
полпозишън
прът
професионалисти
шайба
удар с юмрук
се класира за финалите
надбягване

racecourse
racehorse
racetrack
racing car
racing car
racing driver
rank fifth in Europe
referee
Referrees´decision sent the fans into a frenzy.
reins
relay race
retain the overall lead
ride (verb)
rider
riding
ring
rings
root
rope
ropes
rowing
run (verb)
runaway winner from the gun
runner
running
sadlle

хиподрум
състезателен кон
хиподрум
състезателн автомобил
състезателн автомобил
автомобилен пилот
на 5-то място в Европа
рефер
Решението на рефера изпрати публиката в ярост
юзда
преследване
запази цялостната преднина
яздя
ездач
яздене
ринг
залагане на конни надбягвания
насърчавам (състезател и пр.) с викове
ласо
въжета
гребане
бягам
състезател по бягане
бягане
седло

safety binding
sailing
score
score
score a clear -cut victory
scoring a goal
serve
server
service line
set a record/hold a record
set the pace
singles match
sit-up
ski
ski boots
ski jumps
skiing
skip
skipping- rope (US jump rope)
Snooker
snowboarding
spectator
spectators
sports equipment
sportsman/sportswoman
stadium

ремъци за притягане
плаване
резултат
резултат
вкарвам гол
сервирам
сервис
линия на сервис
поставям рекорд
определям темпото
мач на сингли
седя-нагоре
ски
ски ботуши
ски скокове
ски
подскачам
скачане на въже
снукър
сноуборд
зрител
публика
спортист
спортна екипировка
стадион

stage/leg
stand
stand by
stand erect
starting block
starting-gate
stirrups
stop- watch
strech
strengthen the breast muscles
suffer a humiliating defeat
surfing
swim
swimmer
swimming
swimming - pool
swing
table
table tennis
take a header
take place
take the lead
tenis-court
tennis
tennis racket
throw bottles

етап
трибуна
опора
стои изправено
стартово блокче
стартово блокче
стремена
хронометър
стреч
укрепване на мускулите на гърдите
сърф
плувам
плувец
плуване
плувен басейн
суинг
маса
тенис на маса
вземам водачество
развивам се
поемам лидерството
тенис корт
тенис
тенис ракета
хвърляне на бутилки

tie
to jump
to row
to run
to skate
to ski
to swim
touch home
tournament
track
track and field athlete
track events
track suit
trainer
tramlines
trampolining
turn professional
umpire
underdog
uneven bars
unexpected victory
urine sample
use stimulants
vault
vaulting horse
vigorous exercise

равен
бягам
скачам
плувам
гребам
пързалям
карам ски
турнир
пътека
лека атлетика
лекоатлетически събития
анцунг
треньор
странични линии
скокове на батут
се развиват професионално
съдия
победен състезател
успоредка
неочаквана победа
проба на урина
употребявам стимуланти
прескок
кон
енергични упражнения

volleyball
walk
walkover
wall bars
water ski
water sports
water-skiing
whistle
whistle
winter sports
wrestling
yachting

волейбол
вървя
леко постигната/неоспорвана победа
шведска стена
водни ски
водни спортве
водни ски
свирене
свирене
зимни спортове
борба
ветроходство

