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Disszertációnk célja a mai német sportnyelv feldolgo-

zása,a sportra vonatkozó német szakszavak és szakki-

fejezések,valamint ezek magyar megfelelőinek az ösz-

szegyüjtése.Termépzetesen nem léphettünk fel a teljes-

ség igényével,hiszen a sportnyelv mint rétegnyelv - és 
mint az össznémet szókincs jelentős része oly gazdag, 

hogy lehetetlen lenne arra vállalkozni,hogy minden ol-

dalát,minden megjelenési formáját bemutassuk. 

A német nyelvű országok közül dolgozatunk a Német De-

mokratikus Köztársasága Német Szövetségi Köztársaság 

és Ausztria sportnyelvével foglalkozik.Mindhárom nyelv-

területről kiválasztottunk néhány lapot,ezek sportrova-

tának szókincsére épül a dolgozat.Ezek a lapok a követ- 

kezők:az osztrák Volksstimme,a keletnémet Neues Deutsch-

land ős a Fu3ballwoche,a nyugatnémet Kicker és a Spiegel 

sportrovata. 
A dolgozat két részből áll.Az első,rövidebb részben a 
kapott adatok elemzése szerepel,a második rész tartal-

mazza az általunk összegyüjtött szómennyiséget.A szó-

gyüjteményben mintegy 3500 adat szerepel.Itt nem tettünk 

különbséget cimszó és kifejezés között,mert sok esetben 

'a cimszó az egyik,a vele használatos kifejezés a másik 
nyelvter`leten fordult elő.iiivel munkánk alapjául a fent 
felsorolt lapok szólgálnak,a kapott adatok és következte-

téseink is elsősorban eme lapokra vonakkoznak.Ezzel azon-
ban nem zárjuk ki annak a lehetőségét,hogy következteté-

seinket általánosabb értelemben is felfoghatjuk,hiszen 

mindhárom esetben az adott nyelvterület jelentős és el-

terjedt lapját vettük alapul.Fel kell azonban hivni a fi-

gyelmet arra,hogy ilyen jellegű nyelvészeti dolgozatok-

nál nem lehet teljesen kiküszöbölni a véletlent ős az 
esetlegességet,mindezt az adatok értékelésénél számitás- 
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ba kell venni.A magyar sajtótermékek közül nagy segitsé-

get nyujtott a Népsport,és a többi lapok sportrovatai is. 
Munkánk során felhasználtuk segédanyagként a Hétnyelvű 

Sportszótárt,bár az eddig megjelent öt kötet mindegyike 
rengeteg általános szót tartalmaz,a speciális szóanyag na- 
gyon kevés az öt kötetben.Ezek többnyire megtalálhatók a 
nagy Német-Magyar szótárban is. 

Minden dolgozatunkban szereplő adat után megadtuk a nyelv-

terület nevét,melyen az illető adatot találtuk.A főnevek-

nek megadtuk szótári alakjait,az igéknél jelöltük az eset-

leges tőhangváitozásokat,a gyenge igéknél csak a gyengesé-

get jelöltükA dolgozatban a következő röviditések szerepel- 
. nek: 	 . 

Ö = Österréich 

B = Bundesrepublik Deutschland / BRD 
. D = Deutsche Demokratische Republik / DDR 

-spielen / schwach,trans / = epielte,hat gespielt 
gewinnen / a.h,o / a gewann,hat gewonnen 
Ha a cinszavak utáni kifejezések mögött nem szerepel külön 

betüjel,akkor az azt jelenti,hogy az adott kifejezés a cím-

szóval azonos nyelvterületen fordult elő,minden más esetben 

megadtuk azt a nyelvterületet is,ahol az adott kifejezést ta-

láltuk.A magyar jelentés mellett az adott szó sportágbeli ho- 

vatartozását csak ott jelöltük,ahol a megértés szempontjából 

feltétlenül szükséges volt,a többi esetben a sportágat nem je-

löltük,mert véleményünk szerint a megértést nem zavarja. 

Itt szeretnénk köszönetet mondani témavezetőnknek,Dr.Halász 

• Előd egyetemi tanár urnak a sok hasznos tanácsért,segitségért, 
'mellyel munkánkat könnyebbé,biztosabbá tette. 
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A sport napjainkban hallatlanul kedvelt időtöltéssé vált, 
mert szórakoztató jellegén kívül rengeteg más előnnyel 
delkezik és egyre inkább korunk emberének életszükségleté-
vé válik.Természetesen nem azt kell érteni ezalatt,hogy min-
den sportbarát kitűnő teljesitményeket ér el.A "sporty fo-
galma elég széles,távolról sem csak a versenyzőket,a'minő-
ségi sportolókat foglalja magába.Tit tarthatunk tehát sport- 

s tevékénységnek?Nem lenne célszerit sok sportra vonatkozó de-
finicdót itt felsorolni,hiszen mindegyiknek ugyanaz alénye-
ge.VegyUnk kettőt a sok közül:"Sport"="Meghatározott szabá-
lyok szerint,időtöltésül vagy versenyszerűen folytatott 
testgyakorlás.Némely veréenyszerüen is folytatható,tigyessé-
get vagy szellemi erőfeszitést kivánó időtöltés."/Magyar Ér-
telmező Kéziszótár/Nézzük meg,mit ir ugyanerről a Brockhaus 
Enzyklopedié:"Sammelbezeichnung für die an spielerischer 
Selbstentfaltung und  an  Leistungestreben oriéntierten For-
men  menschlicher Bettigung,die der körperlichen und geist-
lichen Beweglichkeit diénen,besónders'aúf dem Gebiet der Lei-
besübungen.Diese Tatigkeiten,die in den meisten Fallen um 
ihrer selbdst willen und aus Freude an  der Uberwindung von 
Schwierigkeiten ausgeübt %verden,sind gewöhnlich regelgebun-
den und werden im freiwilligen Wettkampf und in eigens dafiir 
bestimmten Organisationsformen gepflegt.Die spielerische Be-
wegung zur Selbststeigerung ohne Wettkampfstreben entfaltet 
Bich zumeist individuell und unorganisiert." 
A fogalom lényege mindkét meghatározásban világosan látható. 
Néhány meghatározás határozottan kiemeli,hogy a sport nem 
munkajellegű tearékenység.Véleményünk szerint ez a kitétel 
nem tartható.Elég,ha a hivatásosok,profik egyre növekvő szá-
mára,vpgy a hivatalosan amatörként nyilvántartott sportolók-
ra gondolunk,mert az a tény,hogy napjainkban jó eredményeket 
elérni,rekordokat javitani csak napi többórás edzésekkel le-
het rvár mindenki előtt világos,függetlenül attól,hogy elis- 



merjük vagy nem,a sport munkajellege egyre inkább előtérbe 

kerül.Olyan szavak jelennek meg mint Sportarbeit,Beinarbeit, 

:andarbeit,Armarbeit,Trainingsarbeit,Lannsch.aftsarbeit vagy 

az angolból kölcsönzött változata a Teamwork,Abwehrarbeit 

stb • ,melyek a sportnak munkajelleget adnak, 
A sport végigkiséri az emberi történelmet a kezdetektől nap-

jainkig.ITióta ember 61 a pöldön,létezik valamilyen formában 
a sport is.Az emberi történelem fejlődésével a sport is egy-

re fejlettebb lett;kezdetben,az ősközösségi társadalomban 
terméstétesen nem lehet elkülöniteni a munkától,sőt bátran 

állithatjuk,hogy a legtöbb mai sportág gyökereit azokban a 

..tevékenységekben kell ke:resni,melyet az ősember megélhetése 
érdekében folytatott:kövét dobott,futott,ugrott,verekedett. 

A későbbi korokban azonban,minél fejlettebbek a termelőerők 
ésa a termelési viszonyok,annál inkább élválik egymástól a 

két tevékenység.A kapitalista társadalomban megint közeled- 

nek egymáshoz,a sport a munka egyik fajtájaként jelenik meg, 
magas jövedelmet biztositva tehetséges és szorgalmas művelő- 
inekíJegjelennek a prof ik,akik sporttevékenységükért a ren-

dezőktől pénzt kapnak és ez megélhetésük forrása,ebből élnek. 

A sport bizonyos tekintetben "business" lett,elvesztette azt 

a dicsfényét,mely a régi Görögországban körülvette,a reklám, 

a pénzszerzés eszközévé vált. 
A sport önállósodásával egyidőben keletkezett az a speciális 

szókincs,melyet sportnyelvnek neveznek.Helyét tekintve a cso- 

portnyelvekhez t_artozik,bár meg kell jegyeznk,hogy a sport- 
nyelv nem képez olyan zárt egységét mint pl.az orvosi nyelv. 

A társadalom mindennapi beszélt nyelvével szoros kapcsolatban 

áll,rá épül,belőle táplálkozik és természetesen szakkifejezé-

seivel gazdagitja azt.Iía a német sportnyelvet és annak magyar 

megfelelőjét vizsgáljuk,néhány érdekesség és forditásbeli 

probléma feltétlenül szemünkbe tünik.A legnagyobb problémát 



a forditásnál a,forditás során nem az egyes sportágakon be-
lüli speciális kifejezések adják,hanem a sportbeli tudás 
összehasonlitásának kifejezési módjai,A magyarban nagyon 
elterjedt a -verseny- szó,ezinte minden területen használ-
ható,A németben,megfigyeléseink szerint az,effajta cselekvés 
nyelvi kifejezésének lehetőségei sokkal szélesebbek,árnyal-,. 
tabbak.A több mint 25 kifejezési lehetőség közöl nincs meg 
mindegyiknek a magyar megfélelője,nagyon nehéz,azinte lehe-
tetlen lenne szabályt adni arra,hogy mikor melyiket,milyen 
sportágaknál kell használni.Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy bizonyos támpontokat nem lehet adni,de mindig,minden 
esetre vonatkozó aranyszabályoktól itt el kell tekinteni. 
Vegyilk sorra ezeket a lehetőségeket,a példákból már lehet . 

bizonyos dolgokra következtetni. 
1.  der Kampf--es-Ae  = verseny,kUzdelem 	. 

Eredetét tekintva a hadiszókincsből származik,és általában ., 

olyan sportágak esetéhén használ ják,melyek két vagy több em-
ber sportoló kízzdel:mét j elentik, tehát itt egyének kflzdenek . 

egymás ellen,nem csapat csapat ellen,ugyanakkor előfordul á1-
talános értelemben is.Pl.die Vorkiimpfe der olympischen Spiele. 
A vole használatos leggyakoribb kifejezéseks , 

C: der Boxkampf,Hauptkampf,Karateka ipf,Profikampf,Punktekampf, 
Quali£ikationskampf, Ringerlánderkampf, RUckkampf, Seuhsrun- 

denkampf,Trainingskampg 
B: der Kleinkaliber-Liegenkampf,Dreístellungsk:mpf,Klubkampf, 

Revanchekampf 	 . 
D: der Ringkampf,Turnlanderkampf 
BŐD: der Dreikampf,Ltinderkampf,`fitelkampf,Meisterschaftskampf 
ÖB: der Rückkampf 
ÖD: der Vergleichskampf 
2,,  die'Konkurrenz-en  = verseny/Általános értelemben és nem 

küzdősportoknál / 
0: die Bahnkonkurrenz, Einzelkonkurrenz,Eiskinstlaufk©nkurrenz, 



die Eröifnungskonkurrenz,Jun&orenkonkurrenz,Skispringkon-
kurrenz 

D: die Mannschaftskonkurrenz 

A szó elsősorban osztrák nyelvterületen fordult elő. 
dac.Spiel-es-e  = játék,mérkőzés 

A szó alapjelentése játékhasználata is ezzel a jelentéssel 

van leginkább összefüggésben.Nem a küzdősportok terén,hanem 

olyan sportágaknál használják,ahol a játék jelleg dominál.' 
Ö: das Klubspiel,Pokalspiel,Retourspiel,Rundspiel,Schlager- 

spiel,Wettspiel 

D: das Eishockeyspiel,Simultanspiel,tibungsspiel 
BÖD: das Fu3ballspiel,Rückspi 'e,l 
ÖB: das Einzelspiel,Eröffnungssp .ie,l,Punkt,espiel,Qualifika- 

tionsspiel 

BD: dac Lünderspiel,Meiste ,rschaftsspiel,Testspiel,Vorberei- 
tungsspiel . . 

Használati köre elsősorban a labdajátékok területe. 
4.der Bewerb-es-e =verseny 

Használatos a küzdősportok kivételével,elsősorban az atlétika 
területén,főleg Ausztriában. 
Ö: der Cupbewerb,Doppelbewerb,Hauptbewerb,Laufbewerb,Nach-

wuchsbewerb, Sprintbewerb,Sprungbewerbe Pl. 	. 

OD: der Mannschaftsbewerb 	. 

5.das Meeting-s = találkozó 

Sportágbeli hovatartozása nem határozható meg.Pőleg osztrák 

nyelvterületen használják.Angol eredetis és főleg a következő 
szóösszetételkben fordul elő: 
ö: dac Berufsboxneeting,Leichtathletikmeeting,Speedwaymeeting, 

Werfermeeting 

6.des Rennen-s- = verseny,futam 

Elsősorban futó,kerékpár,motor,si,valamint a lóversenysport 
területén használatos mindhárom nyelvterületen. 

,bajnókság 



Oa das Steherrennen,Bootsrennen,Hürdenrennen,Preisrennen; 
Punkterennen,Radrennen,Ringrennen 

B:das Sprintrennen,Verfolgungsrennen,Galopprennen,Motorrennen 
Querfeldeinrennen,Sechstagerennen 

D: das Staffelrennen,Vorbereitungsrennen,Gedenkrennen,Ruder- 
rennen,Jagdrennen,PSannachaftsrennen 

BÖD: das Abfahrtsrennen 	. 
ÖB: das Dreietpppenrannen   
OD:  das Einzelrennen,Skirennen 
7.der Lauf-es-ae = futam,verseny 	 . 

A .szó alapjelentése futás,futam,igy olyan. sportágak .  esetében 
használják,malyek valamilyen módon a futással kapcsolatosak. 
Ö: .der Qualifikationslauf,Torlauf,Ri .esentorlauf,. , 
B: der Querfeldeinlauf,V6aldlauf . 	4 

D: .der .Hauptirauf,i3D.r:denstaffellauf,Orientierungslauf,Quer- 
feldlauf 

BÖD: der Riesentorlauf,Eiskunstlauf,tlarathonlauf,Paarlauf 
ÖB.: der HUrdenlauf,Staffellauf  
8Qder Wettbewerb-es-e  = verseny  
Használata széleskörü,nem kö.tódikg azonban egyetlen  sportég-
hoz sem. 	. 
Ö:der Langlaufwettbewerb, Qua-lifilcationswettbewerb,Rahmenwett- 

bewe rb, Sdbel-We t tbewe rb 
D: .der Schie3sportwettbewerb,Turnwettbewerb,Pokalwettbewerb 
ÖD :der Einzelwettbewerb 
9.das Pahren-s- = verseny . 
Kerékpár,;uotor és autósport esetében. 
Ö: das Mannschafts-Verfolgungsfahren,Tandemfahren 
B: das Einzelfahren 
D:.. das Einzelzeitfahren,Querfeldeingahren 
10.das Turnier-s-e = torna 	. 
Ö: das Tennisturnier 
B: das Pokalt$rnier,YVeltturnier 
ÖB: das Fu3ballturnier 



11.die Meisterschaft-en a bajnokság 

Használata megfelel a magyar megfelelő használatának. 

Ö :: die Ringermeisterschaft,Schachmeisterschaft,Skimeister-

schaf t 	. 

B ;: Mannschaftmeisterpchaft 
BÖD: Weltmeisterschaft 	 . 

12. der Wettkampf-es-r-ie = ktizdelem,verseny 

die Kinderwttkdmpfe Pl.,  

B: , der Turnwettkempf , 

BCD: der Orientierungswettkampf 

Kiilönféle sportágak versenyeinek kifejezésére szolgálnak még 

a fentieken kívül olyan szevak,melyek nem képeznek ilyen je.- 

lentős csoportokat,nélkiilük azonban a sportnyelv eszköztára 
szegényebb lenne '.Néhány olyan szó is szerepel ebben a felso-
rolásban,mely az,' adott sportág tulajdonképpeni megnevezése, 

de ugyanakkor  jelenti a versenyt is.Számos köztiluk idegen ere-

det ;ü,ezekroől később még bővebben fogunk szólni !  . 
Ö: ,die Einzelpartie ,,die Schlagerpartie,der Revanchematch,das 

Retourmatch,der/das Match,das Preisreiten,dan Preisschie3en, 

dams Kriterium, das Motocross, die Radfernfahrt,die Kraftprobe, . 

die Kickerei,die . Schlagerbegegnung. 	. 

B:die Austragung,die ' Ein .zelverfolgnng,die Mannschaftsverfol- 
gung,der Pokalfight,das Jagdspringen,der Kraulsprint,das 
Military. 

D: :das Landertreffen,die Regatte,der Studentenwettstreit. 

BUD: der Sprint, die Wettfahrt 	. 

ÖD :das Krö.ftdmessen,das Championat 

A versenyeknek és.a versenyszámoknak megfelelően természete- . 

sen nagyon széles skálán mozog a versenyzők elnevezése is.Itt 
meg kell vizsgálni olyan szavakat is,rmelyek nem egy adott 
sportág miivelőjét jelölik,hanem egyszerre többét is,vagy olyan 

jelentéssel birnak,mely szinte valamennyi sportág milvelőjére 

alkalmazható,mert valamilyen általánosaz adott helyzetben 

azonbanm mégis konkrét jelentést tartalmaz, 



A német,vagy már meghonosodott igékből nagyon egyszerűen 
lehet az adott cselekvés mü.velőjét jelentő főnevet képezni, 

mégpedig az-er-képzővel.Ez'a képzési mód rendkivül elterjedt 

és gyakran alkalmazzák,hiszen a sportolók megnevezésére szol-
gáló főnevek kb.80 százalékát ezzel a képzővel  képezték.-F÷  
Ö: der Gelúndelüufer,der llandbüller,der Hürdenlö.ufer,der 

Kurzstreckenlúufer,der Rennrodler,der Wettkampfer, der 
Beruf sfu3baller, der Leichgewichtler, der Neiknhunderter 

B: der Balltreter,de.r Berufsspieler,der Bobfahrer,der Brust 
-3chevimmer,der Eís-iprinter,der Golfer,der kajakfahrer, 
der Langstreckler,der,Skifahrer 

D: der Eistünzer,der Kanu-Rennsportler,der Kraulsprinter, 
der Langl infer 

BÖD: der Boxer,der Gewichtheber,der Hochspringer,der Karate- 
sportler,der Kugelsto3er,der Ringer,der Spieler,der Start; 
lufer,der „eitcpringer 

ÖB: der Basketballer,der Diskuswerfer,der Florettfechter, 
der Freistilringer,der Kicker,der Radfahrer,der Rodler, 
der Ruderer,der Volleyballer 

GD: der Dreispringer,der Eishockeyspieler,der Eisachnelltiufer 
der Krauler,der Skiflieger 	- 

BD: der FünfkLmpfer,der Geher,der Heber,der Rennfahrer 
Az itt felsorolt adatokon kivül van néhány,melyek eredetüket 
tekintve nem sorolhatók ahhoz a sportághoz,amire vonatkoznak, 
s nem az obje::tiv közlésben van nekik elsősorban szerepük,ha-
n _em érzelmi töltésüknél fogva a néző saját véleményét is tűk-
rözik.Ha egy pillantást vetünk a labdarugás szókincsére,rög-
tön feltiinik,ho y olyan szavakat is tartalmaz,mint:der Ball-
zauberer,BÖD;der Könrier,BÖD; der Bomber,Ö;der Regisseur,B; 
der Schutfochütze,BÖ;der Spielmacher,BÖD;der Spielführer,B; 
der Torjtiger,i0D;,melyek a játékos tudására,sportbeli képes-
ségeire is utalnak.  
Adataink közül két esetben fordul elő az-ist- képző,mellyel 
főnévből képezhetün k. másik főnevet:der Biathlonist,B;der 
++ 
Ide soroltuk a-ler-képzőt is,mellyel főnévből képezünk főnevet. 



Reservist,BÖD;,a többi sportolót jelentő szavunk idegen ere-

detU:der Jockey,BD;der Judoka,BÖD;der Kanute,BD;der Leicht-

athlet,BÖD;der Olympionike,Ö;der Radamateure,Ö;der Radprofi, 

Ö;vagy összetett szó:der Startmann,BÖD;der BogenschUtze,D; 

Természetes,hogy mindenki,aki valaha is sporttal foglalkozott 

arra törekszik,hogy valamilyen sportágban minél jobb eredmé- 

nyeket érjen el,és az adott sportág élvonalába tartozzon.Ez 

nem jelenti azt,hogy aki nem volt legalább országos bajnok, 

annak kár is volt elkezdeni a sportolást,hiszen egyéni csi-

csait mindenki ujra és uj ra felállithat j a,meg is j avithat j a. 

A csucsokat hagyjuk meg az élsportolóknak,hiszen oda a szó 

igaz értélmében vett amatőr már nem juthat el•A sajtó sport-

tudósitásaiban gyakran szerepelnek rekordok,csucsok,és termé-

szetesen azok is,akik elérik őket.Alapjábanvéve két kifeje-

zési móddal állunk szemben.Az egyik és talán az egyszerűbb a 

der Rekord-es-e főnév,főleg olyan összetett szavakban,melyek- 

nek előtagja arra a sportágra utal,melyre a rekord vonatkozik. 

Her Höhenrekord-olyan sportágaknál,ahol minél nagyobb magasság 

elérése a cél,die Europarekordzeit-olyan sportágaknál,holg az 

időt mérik.Ilyenek még:der Streckenrekord,der Hallenrekord, 

der Landesrekord. 

A másik,szintén főleg összetett vagy többszörösen összetett 
szavakban előforduló felsőfnku melléknév,a-best-,valamint az 

összetétel másik tagja,mely már a - sportág milyenségére utal 
mégpedig ugy,hogy a konkrét sportágra nem mindig mutat rá, 

csak annyit árul el róla,hogy idő vagy távolság ellen kiizde-

nek a sportolók,sokszor még ennyit sem;die Bestleistung,BÖD; 

die Freiluft-Bestleistung,Ö ;die Hallenbestleistung,Ö;dieBest-
zeit,I3ÖD;die Hallenbestweite,D;die Heeresbestleistung,Ö;die 

Jaeresbestleistung,Ö;die Tagesbestleistung,ÖD;die `deltbest-

leistung,B;die Jahresbestzeit,D;die Vdeltbestzeit,B; 

Sokkal kevesebb lehetőséget találunk annak megnevezésére,aki 

a rekordot elérte•A legelterjedtebb képző itt is az-er-,mely-

lyel igéből képezhetünk főnevet den Rekord haltere-der Rekord 

*Ide soroltuk a-ler-képzőt is. 



halter,B;der Weltrekordhalter,ö;der Rekordler,B;dér Weltre-
kordler,ÖB;Előfordulnak még olyan szóösszetételek is,melyek-
nek előtagja a der Rekord főnévutótagja viszont egy igéből 
-er-képzővel képzett főnév,mely arra utal,hogy az adott spor-

toló melyik sportágban ért el rekordotsder Rekordkrauler,B; 
der Rakordlöufer,i5;.Altalános értelemben használjuk a der Re- 
kordmann,Ö;és a der  Rekordinhaber vagy der Europarekordinha-
ber főneveket is. 
Jelentős helyet foglal el a sportnyelvben a győzelem,á ver-
seny megnyerésének kifejezése isErről elég sokat irnak,hi 
szen minden játéknak ez a célja,igy a nyelvi kifejezés lehe-
tőségei is eléggé változatosak.Értelmetlen dolog lenne az a 
próbálkozás,hogy szabályt adjunk arra,hogy melyik sportágban 
hogy hivják azt,aki győz,hiszen itt jelentős átfedések vannak, 
szinte mindegyik kifejezést lehet használni mindegyik sport- 
ágban.Adataink-néhány egyedi példán kivtil-alapvetően három 
szó köré csoportosulnak,melyek mint szóösszetételek tagjai 
szerepelnek.Ez a három szásder Sieger-s-;der Meister-s-;der 
Champion-s.A Siegerrel és a Championnal szereplő összetett sza-

vak minden. esetben a győztest jelölik:der.Einzelsieger,D;der 
Etappensieger,Ö;der Europacupsieger,ÖD;der Gruppensieger,ÖB; 
der Vorjahrssieger,ÖD;der Weltpokalsieger,D;der Abbruchsieger, 
BÖD;der Vorjahrschampion,Ö;der Tennischampion,Ö;der Europa-
champion,Ö;A Meister megjelölés nem minden esetben jelent fel- 
tétlenül győzelmet.A sakk esetében pl.a der Gro3meister vagy 
a der Schachmeister főnevek nem egy verseny győztesét jelentik, 
hanem a sakkozó tudásbeli rangját,minősitési fokozatát.Ha a 
szó alapjelentését nézziik,akkor első helyen álla a mestermá-
sodik helyen a bajnok jelentés.Hogy melyik volt az elsődleges, 
azt nem nehéz eldönteni.A két jelentés között azonban sem a 
magyarban,sem a németben nem nehéz különbséget tenni,Adataink 
között a győztes megjelölésére még a következő szavak szerepel-
nek:der Bezwinger,D;der Crack,Ö;der Gunner,Ö;der Champ,ÖB; 
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der Erstpiazierte,D;die Erfolgself,Ö;der Tagesbeste,Ö;der 
Pokalgewinner, 
A sportágakat elemezve a következő fő területekét lehet.meg-
különböztetnita labdajátékokat,az atlétikát,a küzdősportokat, 
a vizi-és télisportokat.Nézzük meg most sórban a legnépsze-
rűbb sportágak szókincsét.Itt természetesen csak azokkal a 
sportágakkal foglalkozunk,melyekről a lapok viszonylag sokat 
irnak,inert néhány adat alapján semmiféle következtetésre nem 
vállaikozhatunk.Az idegen szavakkal később fogunk részlete- 
sebben foglalkozni.Némely vizsgált sportágnál megadjuk annak 
meghatározását,keletkezésének helyét és a labdarugás eseté- 
ben a játékszabályok rövid ismertetését,hiszen legfontosabb 
szakszavai már itt is jelentkeznek. 
Napjainkban legnépszerUbb,legkedveltebb sportág a labdarugás. 
Ez az a sportág,melyről a lapok is legtöbbet irnak,igy a rá 
vonatkozó adatok számát tekintve szószedetünkben messze az 
első helyen áll.Mi is ez tulajdonképpen?"Zwischen zwéi Mann- 
schaften ausgétragenes Ballapiel,mit dem Ziel,den Ball nach 
bestimmten Regeln fiber die Torlinie des gegnerischen Toros zu 
spielen.Der Ball wird dabei vorwiegend mit dem Fu3 weiterge-
spielt,darf aber mit  dem ganzen Körper berührt und  weiterge-
geben werden.Nicht erlaubt ist das absichtliche BerUhren des 
Belles mit der Hand oder mit der Arm./Gilt nicht fair den Tor-
wart innerhaib des Strafraumes/Bei ofiziellen Spielen müssen 
die Spieler einen bestimmten Sportdress und mit Stollen aus-
gerüstetes Schuhwerk tragen. 
Uber den Ursprung des Fu3ballspiels gibt es unterschiedliche 
Darstellungen.Die verbreitetste iet die,da3 es mit den römi- 
schen Legionen Cüsars nach England kam,allerdings in wesent-
licher anderer Formals Fu3ball heute gespielt wird•In England 
verbreitete es rich schnell,obwohl 1349 durch Eduard II.Fu3- 
ball und ühnliche ndrrische Spiele zugunsten des Bogenschie- 
3ens verboten wurden.Britische Seelaute,Kaufleute und Studen- 
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ten brachten das Spiel in den 80-er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts auf den europdischen Kontinent,Jetzt hatte es schon 
moderne Formen angenommen.Entscheidend fUr die Entwicklung in 
Gro3-Britannien war die 1863 erfolgte 'Gründung der British 
Football Assotiation,desjenigen Verbandes,das die heute in al-
len Ldndern geltenden Grundlagen fUr ein praktisches Regelwerk, 
die Punkteordnung in der Meisterschaft,Ldnderspiele and Pokal-- 
bewerbe schuf.UrsprUnglich wurde das Fu3ballspiel in den Schu-
len gespielt.Evst viel spdter entstanden die Vereine.Zn 
Deutschland liegt der Anfang in Braunschweig,wo 1874 an einem 
Gymnasium Fu3ball gespielt wurde:Der in Frankfurt am Main be- 
heimatete Maier and Bildhauer Georg Leuz brachte das Spiel 
nach Berlin and gründete dort 1884 den•FC Rrankfurt,in 
Deutschland der erste Verein dessen Spieler F.u3bahl ohne Ge- 
bvauch der HEnde spielten.Die Spielauffassung beam Fu3ballspiel 
hat sich im Laufe der Jahrzehnte éntwickelt,der Spielgedanke 
ist jedoch stets géblieben.Neben der stdndig verbesserten Tech-
nik der Ballbehandlung steht der Mandel der Taktik,die immer 
wieder neue Formen findet,Das normale Spielfeld ist 70 m breit 
and 105 m lang.Die Spieldauer betrdgt zweimal 45 Minuten mit 
mindestens 5 Minuten Pause.Für den Hallenfu3ball gelten kUrze-
re Spielzeiten.und gednderte Spielbedingungen.Elf Spieler bil-
den eine Mannschaft.Ein bestimmter Anzahl von Spielern kann um 
Verlauf des Spiels ausgetauscht werden,Der Ball mu3 aus Leder 
mit einer Gummiblase bestehen.Die Zahl der erzielten Tore ent-
scheidet Uber den Spielausgang;bei Torgleichheit endet das Spiel 
unentschieden•Ein Schiedsrichter,dessen Entscheidungen unfecht-
bar Sind leitet zusammen mit zwei Linienrichtern des Spiel.FUr 
den Sieg in einem rlettbewerbspiel warden zwei Punkte,bei einem 
Unentschieden wird ein Punkt angerechnet.Bei Verstö3en eines 
Spielers gegen die Spielregeln wird der gegnerischen Mann-
schaft ein Strafsto3/Freieto3 zugesprochen.Auch Verwarnungen 
and Spielverweise,je nach der Schwere des Palles kann der 
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Schiedsrichter anen/ aussprechen,um das Spiel in sportlichen 
Grenzen zu halten.Der Raum vor dem Tor ist der sogenannte 
Strafraum.Absichtliche Verstö3e der verteidigenden Mann-
schaft im eigenen Strafraum werden mit einem Strafsto3 ge-
andnet.In besonderen Füllen kann der Schiedsrichter einen in-
direkten ' Strafsto3 verhangen.Beim Strafsto3 darf nur der geg-
nerische Torwart auf der Torlinie stehend den Ball abwehren. 
Ein Tor ist erzielt,wenn der Ball vollstdndig die Linie zwi-
schen den Torpfosten Uberschritten hat.Wenn`der Ball von einem 
Spieler Uber die seitliche oder hintete Begrenzung des Spiel- 
feldes gespielt wird,darf die gegnerische Mannschaft den Ball 
"einwerfent.Da Fu3ball ein Kampfspiel ist,hat eine Regel eine 
besondere Bedeutung,die Abseitsregel.Seit 1930 wird alle vier 
Jahre die Weltmeisterschaft durchgefUhrt'J/Meyers Lexikon/ 
"Die Fachsprache des Fu3balls benötigt sowohl Einzelbezéich- 
nungen für die Positionen and Funktionen der Spieler,als auch 
exakte Bestimmungen fUr die möglichen Arten der Abwehr and des 
Angriffs,Wahrend die englische Fu3ballsprache rich bei den Ein-
zelbezeichnungen der Spieler an der Position orientiert,die 
ein Spieler auf dem Spielfeld einnimmt-so etwa back,forward, 
centre back,half back,-hat in der deutschen Fu3ballsprache die 
Funktion,die ein Spieler erfUllen soll,besonders zur Namenge-
bung beigetragen,so etwa Verteidiger,Stürmér,Lüufer. 
Funktionale Bestimmungen sind besonders eng an ein bestimmtes 
Spielsystem gebunden;öndert sich das Spielsystem,so werden sie 
zumindest fragwürdig.Eben diese Wechselbeziehung von Spielfunk-
tion and sprachiicher Benennung ist in der heutigen deutschen 
Fu3ballsprache zu beobachten Das nach der zahlmd3igen Auftei- 
lung der Feldepieler benannte Vier-Zwei-Vier System hat das bis-
her geltende Wed-System abgelöst.Eine Mannschaft spielt heute 
nicht mehr mit zwei Verteidigern,drei Lüufern and fünf StUr- 
mern,sondern meist mit vier Verteidigern,zwei Mittelfeldspie-
lern and vier StUrmern.FÜr diese neue Aufteilung der Spielfunk-
tion haben sich bereist neue Bezeichnungen gebildet.Die neuen 



Bezeichnungen kánnen die elten jedoch nicht verdrdngen and 
werden mit den neuen Bezeichnungen Leiter verwendet.Da sich 
die Zahl der Verteidiger im heutigen Spielsystem um zwei ver- 
mehrt hat,rsichen die Bezeichnungen rechter,linker Verteidi- 
ger( nicht mehr ausDahér unterccheidet man heute nach den Po- 
sitionen zwidchen . Au3en and Innenverteid&ger,andererseits 
nach den Funktionen Defensia' and Offensivverteidigera.Mit den 
Benennungen rechter,linker Ldufer sollten friiher die Spieler 
charakterieiert werden,von denen aus spieltaktischen GrUnden 
stdndiges Vor-und ZurUcklaufen gefordert wurde,um Abwehr and 
Sturm miteinander zu verbinden•Heute wird die Bezeichnung Mit- 
telfeldspieler vorgezogen.Da der Begriff Mittell iufer bereits 
stir das' friihere System nicht glticklich war,-der Mittelldufer 
steht nahmlich nicht zwischen den Lbufern,sóndern oft noch hin-
ter den Verteidigern-4wurde er schon vor der Anderung des Spiel-
systems durch den.vom englischen Verb to stop.abgeleiteten 
Begriff Stopperx ergsnzt,zu dem dann die weiteren Variierungen . 

Doppelstopper/zuséitzlicher,zweiter Stopper/und Vorstopper ge- 
bildet wurdsn,Ftir den Spieler,der ale letzter gegneriache An- 

' griffe abwehren soli werden heute die Begriffe Ausputzer and 
letzter Mann gebraucht,Dagegen sollen das italienische Fach-
wort Libero and die entsprechende Lehntibersetzung freier Mann 
den Spieler charakterisieren,der je nach dem Spielverlauf Ab-
wehr oder Angriff verstdrkt.Die fachsprachliche Sammelbezeich- 
Hung fUr den Mannschaftsteil,der primdr die Funktion hat Tore 
zu schie3en rind:Sturm,Angriff,StUrmer,Angriffspieler.Die fUr 
das frtihere System gtfltigen Einzelbenennungen der Sttirmer geben 
vor ellem die Position der Spieler an.Als Au3enstUrmer oder 
Au3en,Flttgelsttirmer oder Fltigel werden der Rechtsau3eh and der 
Linksau3en bezeichnet.Als Innenstürmer werden sowohl sie Haib- 
stürmer,der Halbrechte and der Halblinke,als aubh die IMIittel--
sttirmer bezeichnet.Die Bezeichnungen Sturmspitze,Spitze cha- 
rakterisieren den Spieler,der in der vordersten Position spielt, 
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die Spitze des Sturms bildet"/Harald Dankert:Sportsprache 
und Kommunikation/ 

Ha csak az itt szereplő főbb játékszabályokat és a.játék lei-

rását olvassuk,rögtön szembe tünik,hogy gazdag szókinccsel 

rendelkező sportággal van dolgunk.Harald Darakert munkájából 

csak azokat a sorokat idéztük,melyek a mai moder labdarugás 

és annak szókincse megérésének szempontjából fontosak. 

Adataink közül a futballra 538 szó`ill,kifejezés vonatkozik, 

ebből 83/olyan/ közös °a kézilabdával.Itt elsősorban olyan ki-
fejezésekről van  szó,melyek valamilyen módon a labda kapuba 
juttatását,a labdakezelést vagy a pályák hasonlóságából adódó 
dolgok nyelvi kifejeződései,vagy a játékosok illa kapus te-
vékenyéégét jelölik áA labdarugás-ezen adatokat leszámitva is- 
első helyen áll az rá vonatkozó adatok számát illetően,melyek : 
a következő megoszlást mutatják: 
ÖBD : 159 
0: 124 ÖB: 24 
B : 111 ÖD : 34 
D : 47 BD: 39 
Ha a kapott számokat megnézzük rögtön feltünik,hogy a kapott ' 

adatok többsége mindhátom nyelvterületen szerepel.Ismét fél 

kell azonban hivni a figyelmet arra,hogy ezeket a számokat nem 

szabad nagyon szigoruan venni,hiszen itt csak a már fent em-

litett lapokról van szó,igy adataink is elsősorban ezekre vo-

natkoznak.Bár nem zárkózhatunk el néhány általánositástól,eze-

ket mindig a fentiek tükrében kell nézni,hiszen a véletlen és 
az esetlegesség nem zárható ki. 

Feltünő,hogy az NDK-ra vonatkozó adatok száma kevesebb,mint a 

másik kettőé,melyek csaknem azonos számuak.Ezt azzal lehet vé-

leménytank szerint magyarázni,hogy az NDK sportcikkei stilusuk-

ban és témáikban különböznek a másik két nyelvtefUlet cikkeitől, 
ez a különbség tügröződik a szókincsben is. 

A kézilabda eredeti német sportág,Németországban hozták létre 

és féjlesztették tovább."Elemente des Handballspiels sind be- 



reits in Spielen vor 1900 enthalten.1892 wird in Bdhmen "Ces-
ke hásená",1898 das von Holger Nielsen eingeführte haandbold 
in DUnemark und 1906 handboll in Schweden gespielt.Vorformen 
sired such aus Deutschland bekannt:Raffball,Grunzball,Netzball 
Turmball,Torball.Am 29.0ktober 1917 beschloss der Berliner 
Turnrat sin "Regelwerk" Uber die Abhaltung des Handballspiels 
fill' die Damenabteilung.Karl Schelnz gab 1919 dem Spiel ,  weit-
gehend die heutige Gestalt und sorgte in Lehrgüngen an der 
Deutschen Hochschule für Leinesübungen in Berlin für seine 
Verbreitung"./Meyers Lexikon/ 	. 

A kézilabdáról a lapok sokkal kevesebbet irnak,és ez tükröző-
dik az összegyüjtött számennyiségben is.Az ide vonatkozó  ada-
tok  száma 128,ebből 83 mint már émlitettük a futballal  közös, 
igy csak a kézilabdára csak 45 szó vonatkozik,helytelen lenne 
azonban a fenti 83-at figyelmen kivid hagyni.A 188 adat  nyelv- 
területenkénti megoszlása a következő: 
öBD' : 46 	. 

:- 26 	öB : 3 ' 

B : 16 	ÖD : 4 
D : 25 	. BD : 12 

A kosárlabda hazája angol nyelvterületen van. "Dér Basketball/ 
Korbball entstand in sdiner heutigen Form in den USA und  sei-
ne  Regein erhielt,um 1920 kam nach Europa."/ieyers Lexikon/ 
Azonnal szembetünik,hogy'.a német megnevezés az angol sz6 tü 
körforditása:basket Korbh 

Az adatok területi megoszlása: 
ÖBD : 31 
ö: 4 	öB: 3 
B : 0 	ÖD : 0 	° 
D : 4 	BD : 0 
A kosárlabda azon sportágak közé tartozik,melyek nem örvende-

nek tulzott népszerüségnek,igy viszonylzg kevés az a speciális 

szómennyi€ég,mely rá vonatkozik.Nem látunk akkora különbséget 
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a nyelvterületek között mint pl. a futball esetében.Megálla-
pithatjuk,hogy az kisebb népszerüséghek örvendő sportágak ese-
tében nem alakulnák ki az egyes nyelvterületek specifikumai, 
az alapvető szókészlet mindhárom nyelvterületen nagyon mini-

mális eltéréssel megegyezik. 
A labdajátékok közül hátra van még a röplabda.Mindössze 7 szó 
vonatkozik rá,ezek nyelvterületenkénti 'megoszlása a következő: 

ÖBD : 3 

Ö : 0 	ÖB : 2 

B :0 	ÖD: 0 ' 	. 
D : 2 	BD : 0 

Elég sok sző  szerepel szószédetünkben,melyek ugyan a labdajá-
tékokra vonatkoznak,dé égyik'labdajáték sem mondhatja kimondot-

tan magáénak.Az
'
általános felentésü szavakhoz nem sorolhatjuk 

őket,mert. jelentésüknél fogva csak a labdajátékokra vonatkoznak. 
251 szó és kifejezés akadt anyagunkban,ra következő megoszlás- 
ban: 	 .. 

ÖBD ' s 63 	 . 	 . 

Ö : 41 	ÖB : 21 	 ' 

B : 60 	ÖD : 21 

D : 33 	BD : 8 	
. 

kivel a labdajátékok nagyon népszerűek és sokat is irnak róluk 
a lapokban,ezekkel az adatokkal nagyon sokszor találkozunk. 
Az atlétikát a maga számos diszciplinájával együtt a sportok ki-
rálynőjének szokták nevezni.Több sportág gyüjtőneve,de nem len-
ne célszerű ezeket különválasztani,mert az egy-egy atlétikai 
sportágra vonatkozó adatok száma nagyon kevés,igy célszerűbb 
együtt kezelni őket.Atlétika altt napjainkban általában a köny-
nyüatlétikát értik,azaz a dobóugró és futószámokat,adataink is 

ezekre vonatkoznak.Az atlétikára 328 adat vonatkozik,ezek .közül: 
ÖBD : 94 
Ö : 115 	ÖB : 15 
B : 32 	ÖD : 20 

D : 45 	BD:7 



A számokból feltétlenül kideriUl,hogy hol irnak legtöbbet az. 
at1étikáról.Legrészle t,esebb leirásokat a Volksstimme-ben ta-
lálunk,a másik lapok inkább csak az eredmények közlésére szo-
ritkoznak.Ez véleményünk szerint a különbség egyik fő oka,a 
másikról később szólunk.  

' Az atlétika többi sportága közül` feltétlenül figyelmet érde-
mel sulyemelés és természetesen a  küzdősportok.A sulyemelésre 
30 szó vonatkozik,ezek közül: 	. 
JBD s' ll 
Ö : 11 	ÖB : 1 
B : 1 	OD : 3 
D : 1 	BD : 2 
A sulycsoportok megnevezése mindhárom nyéivteruleten megegye- 
zik,ez természetesen a k :;.zdősportokra.is vonatkozik.Az osztrák 
adatok száma  itt  is feltűnően magas,és igy van ez a legtöbb 
sportág esetében.A fentebb emlitétteken kivid ennek másik oka 
véleményünk szerint az,hogy a Volksstimme szivesen és igen 
gyakran alkalmaz összetett szavakat,főleg az adott sportágra 
vonatkozó előtaggal akkor,mikor a többi lap ezen előtagot e1- 
hagyja,igy viszont a szó esetleg már nem speciális,hanem álta-
lános jelentésű lesz:Gewichtheberstaffel,Gewichthebertrainer, 
Gewichtheberverband stb.Ezeken a helyeken a többi lap csak a 
Trainer,Verband vagy Staffel szavakat használja.rieg kell azon-
ban emliteni azt is,hogy vannak olyan szvak,melyek egyik lap-
ban előfordulnak,a másikban nem.A Stemmer szó pl.csak a Volks-
stimme-ben szerepel,a több i  lapban mindenütt a Gewichtheber 
szót találjuk. 
Az ökölvivés a legősibb sportágak egyike."Nach dem Untergang 
des Römischen Reiches erlosch die Beliebtheit des Boxens,eret 
1681 wurde der Boxsport in England neu belebt.Bereits 1700 
wurde des Boxen in RegeIn festgelegt.Gekörrpft wurde zuerst mit 
blo3en FÉiusten,spter wurden die Boxhandschunhe eingefü.hrt. 
In Deutschland gab es die ereten Anfinge um die Jahrhunderte- 
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wende hinter verschlossenen TUren,da Uberall Boxverbot be-
stand  mit der Ausnahme von Hamburg,wo 1909 die ersten Kümpfe 
stattfanden"./Meyers Lexikon/ 
Hallatlanul népszerű sportág.Az adatok számát tekintve az 
atlétika mögött van ugyan,de ha azt vesszők figyelembe,hogy 
itt egyetlen sportágról van szó,akkor a labdarugás mögé a má-

sodik helyre .keről.Természetesen ezt a népszerüséget a sajtó 

maximálisan kiaknázza,hiszen a futballon kivül ez az a sport-
ág,melynek mérkőzéseit nagyon részletesen és szemléletesen le 
lehet irni.Hogy mindhárom nyelvterületen sokat irnak róla 
azt semmisem bizonyítja fcényesebbén,mint az,hogy a 224 boksz-

ra vonatkozó adat közül 105 mindhárom nyelvterületen előfor-

dul,a többi pedig a következő megoszlást mutatja: 	" 

ö : 59 	ÖB : 11 	.' 

B : .18. 	ÖD : 7 
D : 16 	BD : 7 
A birkózásról keveset irnák,legtöbbször csak a sulycsoportot 
és az eredményeket,valamint a versenyek megnevezését hozzák 
a lapok.Mindössze 23 adatot találtunk.Ezek: 	_ 
5BD • 5 
Ö : 9 ÖB : 0 
B : 2 ÖD : 2 ' 

D : 4 BD : 1 

Az osztrák adatok többsége itt is a már fentebb emlitett szó-

összetételekből ered.Pl.Ringerlönderkampf,Ringermeisterschaft, 
Ringerverband,Mindezek természetesen vonatkoznak a többi sport-
ágra,igy a bokszra is. 
A küzdősportokhoz tartozik még a judo és a karate,Mindkettő 
őshazáje Japán,innen terjedtek el ős egyre népszerübbek lesz-
nek az egész világon.Ósi japán jellegüket ma sem vesztették el, 

minden ugyanugy történik a küzdőtéren mint régen.Mindkéttőre 

nagyon kevés adat vonatkozik,ezekből nem lehet semmiféle kö-

vetkeztetést levonnia lapok csak az eredményeket közlik.A ju- 



-21- 

dóra 16 adat vonatkozik: 

ÖBD: 3 
ö: 6 	ÖB:0 
B:0 	ÖD:1 
D : 6 	BD : 0 
A karate négy adata közül: 
Ö : 3 
ÖB:1 
A küzdősportok terén azért kevesebb véleményünk szerint a 
szakszavak száma a sporttudósitásokban,mert a lapok egyrészt 
nem igen válltikoznak a küzdelem részletes leirására-kivétel a 
boksz-másrészt pedig sok az olyan szó,mely nem csak a küzdő-
sportokra vonatkozik. 
Az adatok számát figyeimbe véve jelentős helyet foglal el a 
vivás."Das zwischen 1400 und 1700 vornehmlich in Deutschland 
betriebene Fechten/ha% mit schweren Waffen-Dusak,Bidenhdnder, 
Stange,Helmparte; hat mit dem heutigen Sportfechten nichts ge-
mein=Es gab in diesen Jahrhunderten Fechtenzünfte,deren be-
kannteste die Marksbrüder und die freien oder Federfechter wa-

ren.Schon im 16.Jahrhundert.entwickelte sich in Italien und in 
Frankreich,vermutlich auf spanischen Einflüssen basierend ein 
schnelleres,eleganteres,hauptsdchlich auf den Sto3 gerichtetes 
Fechten mit leichteren Waffen,wobei die nicht waffenführende 
Hand zuerst einen kleinen Schild,zeitweise einen Dolch,schlie3-
lich den Mantel zur Abwehr der gegnerischen Stö3e hielt:/Meyers 
Lexikon/A modern vivés tehát olasz és francia eredetü.Ez termé-
szetesen szókincsére is nagymértékben rányomja a bélyegét,bár 
az  idegen szavakat egyre inkább helyettesitik német megfelelők-
ke1.Pl.Passata di Sotta,Quarteinladung,Quartdeckung,Primdeckung. 
Elterjedt sportág és a sajtó is szivesen ir róla.Összesen 105 
szó vonatkozik rá,ebből: 
ÖBD : 65 
ö: 28 	ÖB:5 
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B : 2 	ÖD :2 
D : 3 	BD a 0 
A feltűnően sok osztrák adat itt abból származik,hogy a 

Volksstimme felsorolja a vivás tárgyi kellékeit-Fechterlinie, 

Fechterhandschuh,Fechthaus,Fechthose,Fechtplatz,Fechtsaal-és 

más,Fecht-vagy Fechter-előtagu összetett szavakat,mint Fecht-

sport,Fechtweltmeisterschaft,Fechtergang,Fechterstellung,me- 

lye'ket a másik nyelvterületek lapjaiban nem találunk megvagy 

csak nagyon kis számban.Emlitést érdemel azonban az,hogy az 

összes szót figyelembe véve nagyon magas a közös hányad l ettől 
az NDK ős az NSZK esetében alig van eltérés. 

A torna gyüjtőfogalom minden szerrel "vagy szer nélkül végzétt 

testgyakorlatra.A legtöbb idevonatkozó szó az NDK lapjaiban 

található,csaknem annyi,mint az összes többiben együttvéve. 

Hogy :éppen a torna esetében vezet ilyen nagy fölénnyel a Neu-

es Deutschland,az eam véletlen.A kapitalista lapbk.elsősorban 
olyan 'sportágakat népszerüsitenek,olyanokról irnak,meiyek a 

rendezőknek és a sportolóknak nagy közönséget és természetésen 

bevételt is biztositanak,igy biztosított az is,hogy a lap elkel. 

Az NDK lapjait `elsősorban nem a szenzációhajhászás,hanem a 
sport,a versenyek és á versenyzők bemutatása foglalkoztatja, 
stilusukat és témáikat tekintve  lényegesen eltérőek a másik, 
főleg a nyugatnémet lapoktól. "A tornára vonatkozó 135 adat a ' 

következőképpen oszlik meg: 

ÖBD : 31 
Ö:27 	ÖB :1 
B :7 	ÖD:4 
D : 60 	BD:5 
Az 1DK adatainak jelentős része a különféle testtrtások és 
tornagyakorlatok megnevezéséből ered. 

A sisportnak nagyon régi és mély gyökerei vannak.Természete-

sen elsősorban azokban az országokban rendelkezik nagyobb ha-. 

gyományokkal,ahol műveléséhez szükséges természeti adottságok, 



tehát a h6 és a hegyek adottak.A vizsgált területek közül erre 
Ausztria látszik legmegfelelőbbnek,a szóanyag megoszlásából 
legalábbis ez derül ki,hiszen a ill adat közül: ' 

ÖBD : 20  
Ö : 42 	ÖB : 2 
B : 16 	ÖD : 7.. 

D :16 	BDs8 
Nem szabdd azonban azt hinni,hogy ahol hó meg hegyek vannak,ott 
feltétlenül fejlett sísport is van,és ha még meg is van,akkor 
semis  biztos,hogy a lapok sokat irnak róla.A lapok-a Volksstim- 
mem kivételével-legtöbbször megelégednek az eredmények egysze-
rit köz 'lsésveleA Volksstimme némi kommentárt is .füz néha hozzá, 
ebből adódik a többlet szóanyag. 
Dolgozatunk külön emliti az uszást ős a vizisportokat.Az uszás 
szókincsére is a fent emlitettek jellemzőők,Viszonylag kicsi az 
a speciális szókincs,amivel a lapok erről a sportágról irnak. 
A cikkek terjedelme nem áll arányban az itt szereplő szómeny 
nyiséggel,mert az uszásról elég részletesen irnak,de nagy az 
általános szókincs,a szakszavak száma a sporttudósitások szint-
jén kicsi.A 89 adat jelentős részét az uszásfajták,az uszók meg-
nevezése,valamint az uszodával kapcsolatos szavak adják. 
ÖBD: 32 
ö: 23 	ÖB:l . 

B s],b 	ÖD:9 	 '. 

D : 10 	BD : 0 
Vizisportok címszó alá vetttik az uszáson kivül az összes olyan 
sportágat,mely vizzel kapcsolatos.Az adatok száma nagyon kicsi, 
főleg ha figyelembe vesszük,hogy több sportággal van dolgunk: 
müugrás,vizilabda,az evezés különféle változatai,a motorcsónak 
sport,vizisi stb.55 adatunk van erről,a nagy területről,Ezek a 
fent emlitett sportágak,sportolók és a legfontosabb sportesz- 
közök megnevezésein tul alig tartalmaznak mást, 



Az adatok megoszlása: 
ÖBD s 13 
Ö a 13 	ÖB : 1 
B :1Ó 	ÖD:0 

D s 13 	BD s 5 	' 

A lósportnak minden országban hagyományai vannák,hiszen a 16 
volt az a liFjármü",mely nélkül az autó és a vesut elterSedésé-
ig a szárazföldi közlekedés elképzelhetetlen lett volna,Lovas- 
versenyek valamilyen formában mindig léteztek,: lovagi torná-
kon azonban nem a ló,hanem a lovas volt az igazi,győztes.Ma a 
versenyeket a lovak nyerik,csak méllékesen emlitik meg a lo-
vas nevét.A kapott adatok megoszlását nem lehet azzal magyaráz-
ni,hogy ezen vagy azon a nyelvterületen volt több lő vagy lo-
vas a régebbi időkben •Az NDK' adatainak száma feltűnően kicsi. 
Ez abból adódik,hogy a másik két nyelvterüléten a lósport nap-
jainkban sokkal elterjedtebb,az istállók.elsősorban.a magánis- 
tállók száma magasa sport üzleti' lehetőségei jóval nagyobbak. 
Ezékről az istállókról természetesen sokat"irnak a lapok,vagy 
az elért eredmények alapján,vagy pedig a tulajdonos rendelésé- 
re reklámként.Az NDK lapjai csak a versenyek nevét,helyét,ide- 
jét és az'induló versenylovak megnevezését közlika verseny 
után pedig az eredményt.Az adatok megoszlása a következő: 
ÖBD : 13 
Ö : 17 	ÖB: 5 
B s 24 	ÖD: 1 
D s 4 	BD:6 
A kerékpár mint közlekedési és sporteszköz nagyon elterjedt. 
Olyan sportágtól van sz6,melynek műveléshez egy viszonylag be. 
nyolult szerkezetre van szükség.Az ilyen jellegű sportágaknál 
a napjainkban forgalomban levő sportszótárak/ötnyelvű és hét-
nyelvit/teljes részletességgel közlik a kerékpár alkatrészeinek 
a megnevezését.Mi ezeket a szavakat nem vettük be a szószedet- 
be,kmert véleményünk szerint ezek a műszaki szótárba kivánkoz- 
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nak inkább.Az ide tartozó adatok megoszlása: 

ÖBD:8 

Ö: 51 	öB's 4 

B ; 15 	ÖD: 13 

D 25 	BD : 2 

Feltűnően kevés a közös adat és nagy az "önállóság" mindhárom 

nyelvterületen.Annyit feltétlenül le lehet vonni következte-

tésképpen ezekből az adatokból,hogy a kerékpár mint sport-és 

tömegközlekedési eszköz Ausztriában és az NDKA-ban sokkal nép-
szrUbb,mint az NSZK—ban.Ez természetesen a lapok hasábjain is 

tiikröződik.A Volksstimme—t°ismét ki kell emelni,mert népszerii-

ség tekintetében a két , ország között nincs akkora különbség, 

mint amekkorának az adatok alapján lenni kellene.V'éleményünk 
szerint a Volksstimme°részletesebben,szinesebben,több szó fel-

használásával ir,mint a többi lapbár erre már fentebb is utal-
tunk. 

Motorsport cinszó alatt szerepel az autóversenyzés és a motor-

kerékpársport.Az NDK—ban ez a sportág nem nagyon népszerű,ezért 

oly kevés az NDK adatainak száma.A számadatokból nem lehet 
teljes értékű következtetéseket levonni.Nem állithatom,hogy ez 

a sportág Ausztriában a legnépszerübb.Véleményünk°szerint itt 

is csak a lapok stilusa•között fennálló különbségeke kell u-
talni,ha magyarázatot keresUUnk,hiszen köztudott,hogy a motor-
sportokat az NSZK—ban is nagyon kedvelik és müvelik.A 43 adat 
a következőképpen oszlik meg: 

ÖBD : 9 

Ö : 23 	ÖB: 1 

B : 6 	ÖD:O 

D : 3 	BD:1 

A korcsolya és a tenisz esetében is azzal magyarázható az 

osztrák adatok nagy száma,amire a fentiekben már több esetben 

is utaltunk,s ez esetben is erre hivatkozunk,a stilusra. 
Korcsolya: ÖBD : 9 

Ö : 17 	ÖB : 0 
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B :10 	ÖD: ,12 	 • 

D s 8 	BD s 0 
Tenisz+asztalitenisz:  
ÖBD : 4  
Ö 	26 	ÖB,; 2 
B : 5 	ÖD : 3 
D :1 	pp  
A többi sportágról olyankevés,udatunk van,hogy a puszta köz- .  

lésen kivül. semmire nem vállalkozhatunk,mert az  adatok számi-- 

nak csökkenésével a véletlenszeriiség és az  esetlegesség szere-- 
pe megnő,,Ezek a sportágak a következők:  

Sakk: 	. 	Lövészet; 	°  
ÖBD ; 2 	ÖBDt 7 	. 	 . 

Ö : 11 	ÖB : 0 	Ö : 2 , 	 ÖB : ,. 0 	 . . 

B : 1 	Oa;  3 	 B ;, 8 	OD  : i 	 . 
D : 6 	BD a 0 	 D a 5 	BD : 1 

Számtkó: 	T®ké: 

()BD  4 6 	ÖBD : 1 
Ö; 8 	ÖB s 0 	Ö s 4 	ÖB : 0 

B ; 2 	. ÖD : 2 	B : 0 	OD 't 2 

D : 4 	BD s 0 	D:2 	BD:.0 

Bob: 	 Karate:  

ÖBD :,3 	(7BD : 0 

Ö: 0 	ÖB. ; 3 . 	Ö: 3 	ÖB : 1 

B : 7 	OD  : 0 
Golf: 	 Biathlon: 
ÖBD u 2 	ÖBD : 1 
B : 5 	 B : 1 
Kricket: 	 Baseballs 
Ö: 2 	B: 1 	 B: 1 
Repülés: 	 Rugby:  
ÖBD : 1 	OD  : 2 	. 	 ,, 
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Ha  a sportnyelvben előforduló idegen szavakat vizsgáljuk,két 

fő csoportot kell megkülönböztetni:a speciális és az általá- 

nos jelentésüeket.Általános jelentésen itt azt értjük,hogy a 

szó jelentése a sportra vonatkozik ugyan,de nem egyetlen 

konkrét sportágra./Pl.dap Team/Az egyes sportágakra vonatko-

zó idegen szavak általában arról a'nyelvterfiletről származnak, 

ahol az illető sportág keletkezett,vagy ahol az mai formáját 

kapta.Igy pl.a labdarugás őshazájának Angliát tekintjük,a ko-

sárlabda pedig Amerikából került hozzánk.Az átvevő országok 

nemcsak a sportágat veszik át,hanem többé-kevésbé azt a epe- " 

,ciális szókincset is,amely rá vonatkozik, 

Az idegen  szavak-  sorsa kétféleképpen alakulhat a ` későbbiek 
során.Vagy eltünnek,mert helyettük az átvevő ország saját 

anyanyaelvéből ujat alkotott,vagy pedig beépülnek áz uj kör-

nyezet szókincsébe,jelen esetben elnémetesednek német képző-
ket vesznek.fel,szerepelnek szóösszetételek elő-vagy  utótag-
jaként,tehát meghonosodnak.Egy idő után az egyszerit embernek 
már fel sem tűnik idegen mivoltuk. 

A lapokban  gyakran  én szivesen használják az idegen szavakat. 
Néha tömörebben és pontosabban ki lehet fejezni velük mondani-

valónkat mint/az/ esetleges német megfelelőikkel.A három nyelv- 

terület közül kettőn- NSZK és Ausztria -gyakoriak az idegen sza-
vak,az NDK általunk vizsgált lapjaiban viszont alig találunk, 

számuk itt nagyon csekély. 

Más szempont szerint csoportositva vannak olyan idegen szavak, 

melyeknek van német megfelelőjük és ezekkel párhuzamosan fut-

nak,vannak azonban olyanok is,ahol a német megfelelő hiányzik. 

A második csoportnál elsősorban olyan sportágak megnevezéseire 

kell gondolni,melyek nem német nyelvterületen keletkeznek, 

die Attacke-der Angriff 	der Amateur 

der Keeper -der Tormann 	der Assaut 

das Badminton-der Federball 	der Slalom 

das Meeting die Begegnung 	der Baseball 
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der Boxer der Faustksmpfer 
	

dac Biathlon . 
dac Team - die Mannechaft 

	
der Bob 

der Cup - dac Pokal 
	

die Medáilie 

der Fan - der Schlachtenbummler die Dreseur 
der Fight- dér Kampf 	das Dribbling 

dér Football- der Fu3ball 	der Sprinter 

die Equipe --die  Mannechaft . 	das Foul 

der Goalgetter-dor TorschUtze die Saison ' 	' 
der Gunner - der Sieger . 	stop 	'. 	. 
der Kicker - der Fu3ballér 	der Hattrick ' 
der Referee ' - der Schiedsrichter das Hockey . 

das Remis - das Unentschieden der Trainer  
scoren - Tor schie3en 	die Regatta 
das Teamwork-die Mannschaftsarbeit 

der'Champion-der Meister 

Az idegen szavak gyakran vesznek fel német képz©ket,igy a né-
met szóképzés szabályainak,megfélelően uj jelentést kapnak 
attackieren,boxen,das Boxen,Sprinter,Fighter,foulen,der Ge-
foulte,gehandicapt sein,der Stopper,Vorstopper,Doppeletopper, 
kicken,die Kickerei,scorers,umdribbeln,-gyakran képezik szó- ' 

összetételek előtagját: Basketball,Dribbelkönig,Finalrunde, . 
Football,Kantersieg,Profikampf,Singlesieg,Rallyemeister,Re-

tourmispiel,Rugbymannschaft,Sparringpartner,Teamschlacht, , 
Tourenrad,gyakran pedig utótagként szerepelnek:Auswahlkeeper, 

Ballpaesage,Berufsboxer,Damenteam,Fu3ballamateurteam,Gdstekee- 
per,Kraf t training, Pokalf ight,Radamateure, Schwinnbassin, Vor-
jahrschampion. 

Gyakran fordulnak elő olyan/ídege4 összetett szavak,melyeknek 
mindkét tagja, idegen eredetű:Boxtrainer,Goelgetter,Hardcourt, 

Hat-trick,Teamchef,Teamküpt°n,Teamwork,Saisonpremiere,Retour-

match. 	 . 
Önálló adatnak vettünk mindeni olyan szót,melynek elő-vagy utó-
tagja idegen eredetü,különben nem lehetne felhasználási terü- 
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letüket meghatározni,hiszen több nyelvterületen is előfordul 

ugyanazzon idegen szó,csak éppen más szóösszetételkben,az azon-

ban nem biztos,hogy ugyanott önállóan is előfordul. 

Ailabdarugás szókincsében nem meglepő,hogy sok az idegen,első-

sorban angol eredetű szó,hiszen a modern futball hazája Anglia. 

41 futballra vonatkozó  idegen szót találtunk,ebből 8 francia, 
'egy olasz, a „többi angol eredtti.A 41-ből 16 /12 angol, 3 francia, 

egy olasz /az NSZK-ban,23 /18 angol,5 francia / Ausztriában 

használatos.Az NDK adatok száma nagyok kicsi,mindáosze,kettő. 

Véleményünk szerint az NDK adatok kis száma azt jelenti,hogy 

az NDK-ban tudatosan kerülik az idegen szavak használatát, 

ahol csak lehet;a német megfelelőket használják.Nehezen magya-
rázhatá , ugyanakkor a két talált adata Balipassage ill.Passage 

alkalmazása,holott megvan a'német megfelelőjük,a-der Pa3v szó, 
FeltUnő viszont az is,hogy a Passage szót sem az osztrák,sem a 
nyugatnémet lapokban nem  találtuk. 	 . 

Gyakran előfordul,hogy az osztrák és a nyugatnémet lapokban 

inkább a das Team,scoren,kicken szerepel a német Mannschaft, 

Fu3ball spielen,Tor schie3en helyett,Bár a kapus megnevezsére 

adataink között négy szó is szerepél,gyakran használját nyugat-

német és osztrák nyelvterületen a Keeper szót,a Tormann,Tor-

steher,Torhüter és Torvart helyett.Az angol to dribble ige is 

több helyen előfordul,iggsz már kicsit németesen:dribbeln,um- . 
dribbeln,Dribbelkönig.Eredeti jelentése:labdát .vezetni,ma azon-
ban cselezést jelent.A Konterattacke,Konterangriff előtagja is 

angol eredetii,mégpedig a boksznyelvből származik.Itteni jelen-

tése:hirtelen,váratlan ellentámadás.Egyetlen olasz eredett 

szót találtunk ezen a területen,ez pedig a Libero,német megfe-

lelője a freier Mann.Tlagyar jelentése:sepregető. 

A sportágak kiszid szeretnénk még néhányat kiemelni.Ezekben már 

jóval kevesebb az idegen szó,mint a futballban,a legjellemzőbbe- 

ket mégis szeretnénk kiemelni.Előre kell bocsátani,hogy az it t . 
szereplő idegen szvak , jő része összetett szavak elő-vagy utó 
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tagjaként máshol is megtalálható. 
Összesen 13 adat vonatkozik a téli sportokra,ezekből 1 angol, . 

egy francia eredetü,Mind a 13-at osztrták,ill.nyugatnémet nyelv- 
területen találtuk.A téli sportoknál főleg az egyes sportágak• 
megnevezése szerepel idegen szóként/Ski/,ugyanez vonatkozik a 
többi olyan sportára is,mely nem német eredetü:Bob,Ski,Biáth-
lon,Slelom,Tennis,Kanu,Karate,Rugby stb. +svéd eredetű 
Az ökölvimás területéről 18 olyan szavunk van,melynek előtag- 
ja a -box- kölcsönszó,A többi idegen szá'mind angol eredetű,, 
hiszen a . modern ökölvivás Angliából származik.A legjellemzőbb 
idegen 'ezvak: .ausknocken,Pighter,Pight,Gong,Knockout,K.o,gehen, 
Ring,Sparring,valam.int minden olyan főnév és ige,melyben.a 
-box-megtalálható. 
A vivős területén inkább francia és olasz eredetű szavakkal . ta-
lálkozunk:Passata di Sotto,parieren,Quarteinladung,Assaut stb. 
A judo és a karate,valamint a rá vonatkozó sznkszavak#Wazaari, 
Ippon,Judoka-japán eredetűek. . 

Az általános jelentéstartalmu idegen/szvaka/szavak számszerű, 
pontos besorolása igen nehézmert mint más, fentebb is emlitet-
tük,ugyanaz az idegen szó különböző szóösszetételekben hol itt, 
hol ott fordul elő.A Neues Deutschland itt is kivételt képez. 
Általános területen azonban az angol eredetű szavak mellé fel-
zárkóznak a francia eredetüek,a közöttük lévő számbeli  különb-
ség itt lényegesen kisebb,mitnt a fent emlitett sportágak ese-
tében.Néhány idegen eredetű szó használata azért is indokolt . 
és kedveltmert segitségükkel sokkal pontosabban.. ás rövidebben 
fejezhetjük ki az adott területre vonatkozó mondanivalónkat, 
mint esetleges német megfelelőikkel.Ilyenek pl.a következő igék: 
egalisieren,favorisieren,dietanzieren,placieren.. 
Az idegen szvak használatát minden esetben indokoltnak tartjuk, 
ha azok jevitják a cikkek stilusát,pontositják,a közlendő anya 
got,azt árnyaltabban fejezik ki,tulzott használatuk azonban 
könnyen a megértés rovására mehet. 
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abblocken ÖBD/schwach/ 

der Abbruch-es-üe  

er siegte durch = OD  - 
der Abbruchéieg-es-e BÖD 

der Abbruchsieger-s- BÖD 

das Abdecken-s- DB 

abdecken schw.trans• 

abducken Bich schw.trans.Ö 

-sáncol kivéd/röplabda 

blokkol,zár/boksz 

sáncol/vizilabda 
-a mérkőzés félbeszakitása 

-erőfölénnyel győzött 

-győztesnek nyilvánitás 

technikai kiütés/boksz 

-gyöztesnek nyilvánitott 

erőfölénnyel győző 

-fedezés, lefedezés,őrzés 

-fedez,lefedez 

-elhaj ol, lehaj ol,kitér 

abfahren u.i.a. strk.intrans. . -lesiklik,lecsuszik/si 

ÖBD 
der Abfahrer-s- BÖD 
der Abfahrtslauf-es-de BÖD 
die Abfahttspiste-n BD 

das Abfahrtsrennen-s- ÖB 
der Abfahrtssieg-es-e Ö 
der Abfahrtssieger-s-3 Ö 
die Abfahrtssiegerin-nen Ö 
der Abfahrtsski-er ÖD 

-a,  lesikló/si 

-les iklás,lesiklóverseny 

-a lesiklópálya kifutéja 

lesiklóverseny 
-lesiklógyőzelem 

-a lesiklóverseny győztese 

-a női lesiklóverseny győztese 

-lesikl6si,szlalomsi 

der Abfahrtsspezialist-en-end - lesiklámüvész 

der Abfahrtsweltmeister-s- Ö lesiló/ lesiklóvilágbajnok 

abfangen i.h,a.strk.trans,Ö -lefog,befog 

den Gegner = 	-lefogja az ellenfelét/boksz 
den Gegner vor dem Ziel = 	-a cél  előtt utoléri/elhagyja az 

ellenfelét 

die Abgabe-n BÖD 	-átadás 

= in LÉngsrichtung 	-meredek átadás /kosárlabda 
niedrige =, 	-alacsony = 

im Lauf 	- = futásban 

= abfangen 	-elfogja az átadást 
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= mit Platzwechsel 
scharfe = 
" abhauen " B schw.intr. 
ablanden Ö schw.intr. 
der Ablauf-es-de ÖB 	. 

= der reguldren Spielzeit 
der Abpfiff-es-e D 
abprallen schw.intrans. ÖB 
abprallender Ball 
den'Ball von der Brmst = las-
sen  
der .Abpra3ler-s- 
dan = einschie3en 
der Absatzpa3-sses-dsse ÖBD 
das Abochiedsspiel-es-e Ö 
der Abschlu3stand-es-de D 
das Abseits 	BÖD 
im = stehen 	. 	. 

die Abseitsstellung-en BÖD 
abseits ! 
das Abseitstor-es-e BÖD 
das Abspitil-s-e BD  
das Abspielen-s- Ö 
= von Hymnen  
der Abspielfehler-s- D 
der Absprung-es-üe 	DOD 
= vom Schanzentisch 
der Absprungbalken-s- BÖD 
den = treffen 	Ö 
der Abstand-es-de BÖD 
der ..Abstauber-s- ÖB 
das Abstaubertor-s-e B 

-helycserés adogatás 
-lőtt átadás . 
- előretör 
-eltávolodik 
-lef _.tás.,ldtesiklás/si 
-elindulás,rajt 
-a rendes játékidő letelte 
- a mérkőzés lefujása,végső sip 'szó 
-visszapattan 
- visszapattanó labda 
-melle' veszi le a  labdát .  

-lepattanó labda ' 

-belövi a =-t 
sarkalásátadás sarokkal 

-bucsujáték  
-végeredmény végső állás 
-a-les 
-lesen van: -lesállás 
-les !. 
-lesgól 
leadáspassz 

- a' lejátszása v.minek 
-a himnuszok =-a 
-leadási'hiba 
-elugrás, elrugaszkodás 
--..a sáncasztalról 
-dobbantó,ugródeszka 
- lécet fog 
▪ távköz 
-potya,link gól 
-potyagól 
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absteigen ie.i.ie.strk. BÖD 

der Absteiger-s- BÖD 

der Abstieg-es-e BÖD 

die Abstiegsgeftahr-e BÖD 

der Absto3-sses-össe BÖD 
das Abtasten-s- D 

abtreten a.i.e.strk.intr. D 
an jdn. = 
der Abtritt-es-e B D 

zwei Abtritte 

die Abtivaage-n Ö 	' 

die Abwehr 	BÖD ' 

-kiesik,lekerUl/v.milyen felsőbb 
os ztályb'ól/ 

-a kiéső/csapat/ 

-kieség, lekerülés 

-a kiesős veszélye 

-ellökés elugrás,elrugaszkodás 
-tapogat olózés,puhatolózás 

lelépni 

-lemond v.ki javára 

-lelépés 

-két laipés/viv/ 

-lemérés,mérlegelés 

-védelem 	. 

in = gedrüngt sein 	-védekezésre kényszerül 
X schldgt einen'gldn'zenden Pa3 -X egy gyönyörit átadást küld a 
in den Rücken der fránzösi- 	francié 'védők háta mögé 
schen Abwehr 

jdn.aus der Abwehr herauslocken-kicslaogat v.kit a'védelemből 
die Abwehrarbeit D  

abwehren schw. trans .ÖD 
mit dem Fu3 =  

X schie3t,Y wehrt ab 
der Abwehrfehler-s- BÖD 
der Pdannachaft unterliefen = 

der Abwehrmann-es-der B 

die Abwehrreihe-n BÖD 
der Abwehrspieler-s- BÖD 
der Abwurf-e s-üe 	Ö 
der Abwurfswinkel-s- 	Ö 
das Abzeichen-s- BÖD 

abzieliten o.h.o. aus 40 M B 
das Achtelfinale BO 

die Achtelfinalrunde-n B 

-védelmi munka 
-hárit,vég 
-lábbal véd 

-X lő,Y véd,hárit 
-védelmi hiba 

-a (csapat védelmi hibákat köve-

tett el 
-védő,hátvéd,védelem 

-hátvédsor 

-védőjátékos 

..kidobás/labda diszkosz/ 
-kidobási szög 

jelvény,ambléma 

- 40 méterről lővi rá 
-nyolcaddöntő 

-nyolcaddöntő/forduló 
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• 

das Achtelf inalspiel -es-e 
die Achtelliterklassé-n Ö 
die Achtellitermasctiine-n Ö 
der Achter-s- 	B  

= Damen 
der Achtkampf-es-de 	B 
die Achtung BÖD 	- 

agieren schw.trans. Ö 
die Akklimatisiérung BÖD 
die Aktion-en BÖD . 

ÖD -nyolcaddöntő/játék/ 
125cm3-es kategória  

-125cm3-es motorkerékpár 
--nyolcas/csónak/ 
-ünői 
-nyolctusa 
-figyelem 
-cselekszik,müködik 
-akklimatizálódás 
-akció 	. 

in = treten a.i.e. 	-akcióba lép 
die Alpin-Skimeisterschaft -enn-alpesi sibajnokság Ö 
alt Ö 	'. -öreg,,idős,hatéves versenyló 
Das Spiel War 'erst elf Minuten -Még csak 11 perce folyt a mér-
ált 	 kőzés 	. 

der Altersdurchschnitt-s-e D -átlagéletkor 	. 

die Altersgrenze-n'BÖD 	-korhatár 	. 

die Altersgruppe-n ÖD 	' '. -korcsoport 	. 

die Altersklasse-n ÖD 	' -korcsoport 
der Amateur-s-e BÖD 	 -amatőr 
die Amateurauswahl-en- Ö 	-amatőrválogatott 
der Amateurboxer-s- Ö 	-amatőr ökölvivő 
der Amateurboxldnderkampf Ö -nemzetközi amat.ökölvivó mérk •  
der Amateurgeist-es-e Ö 	-amatőrszellem  . 	

. 

der Amateurismus Ö 	-amatőrszellem,"amatőrség" 
das Amateurlö.nderspiel B 	-nemzetközi amatőrmérkőzés 
die Amateurmeisterschaft-en ÖB-amatőrbajnokság 
das Amateurstra3enrennen-s-Ö -amatőr országuti kerékpárverseny 
das Amateurteam-s-s Ö 	-amatőrcsapat 
der Amateurtorwart-es--e B ' -amatőrkapus 
der Aanateurverein-es-e B 	• -amatőregyesUlet 
die Anfangsgeschwindigkeit BÖD-kezdősebesség 
die Anfangshöhe-n Ö 	. -kezdő magasság,alapmagasság 



-35- 

der Anfdnger-s- BÖD 
anfeuern jdn.schw,trans. BÖD 
angehen i.i.a.strk.BÖD 

	

a das Angleiten-s- Ö 	. 
angreifen i.h.i.strk BÖD 
der Angreifer-s- . BÖD 
der Angriff-es-e BÖD 
im = liegen a.h.e.strk. 
verzögerter _ 
die Angriffsaktion-en D 
angriffsbetont , 	D 
das Angriffsspiel-es-e ÖB,. 
der Anariffsspieler-s- B 
die Angriffsspitze-n BD 
die Angriffsverldngerung-en B 
der Angriffywirbel-s- .Ö , 

der Angstgegner-s- B 	. 
anhdngén sich schw.trans. Ö 
der Anhdnger-s- Ö 

der. Ankick-e.s -e 	Ö 
der Ankleiderawm-es-de BÖD 
die AnlagCon 	Ö 
auf eigener = spielen 
der Anlauf-es-de ÖD 
die Anlaufldnge-n Ö -- 
die Anlaugbahn-en B 

-kezdő 
biztat,buzdit v.kit 

-rámegy,v.kire. 
-beugrás/sulylökés/ 
-támad 
-a támadó 
-a támadás 
--támad, támadásban van 
-késleltetett támadás/viv/ 
támadás,támadá akció 
támadó jellegif,támadáson alapuló 

it.támadó játék 
-,támadójátékos 
-előretolt csatár . 

ÖD-ismétlő vágás,szurás/viv/ 
-,támadáseorozat 
-mumus . 
-rátapad,ráragad v.kite 
-szurkoló 

..kezdő rugás 
-öltöző 
-.pálya 
-saját pályáján játszik 
-nekifutás,kisérlet 
-a nekifutás távolsága 
-nekifutópálya 

die Anlaufstrecke-n BÖD 	-nekifutópálya 

anpfeifen i.h.i.strk B 	' -megadja a kezdő sipjelet 
Das Endspiel des olympischen -- Az olimpiai labdarugótorna dön-
I'u3ballturniers vzird angepfiffen tője  megkezdődik 
der Anpfiff-es-e 	BD 	-a játék kezdetéti jelentő sipszó 
anrennen a,i.a.gem. B 	-rámegy/ellenfélre  
das Anrudern-s- Ö 	-az evezés kezdete,első evezőcsapé 
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der Andager-s- Ö 
der Anschlag-es-de BÖD 
anschlagen strk.trans. Ö 
er ist stark angeschlagen 
das Anschlu3tor-es-e 
X schlo3 = zuml:2 
das Anschwingen-s- Ö 
der Ansto3-saes-össe Ö ' 
die Anstrengung-en BÖD 
der Ansturm-es-Ue Ö 
den = abwehren 
der Anwdrter-s- ÖD 
die Anwürterin-nen ÖD 
= auf ' den Weltcup 
anzdhien schw.trans.ÖD 
er wurde bis 7 angershlmt 
die Anzeigetafel-n ' BÖD 
der Appel-s- BÖD 
appellieren schw.trans. Ö 
die Armarbeit 	Ö 
das Armbeugen-s- D 
der Armeemeister-s- Ö 
der Armhieb-es-e BÖD 
dac Armschwingen-s- Ö 
der Armsto3-sses-össe BÖD 
der Armvorhieb-es-e BÖD 
das As-sea-a/üscer BÖD 
die AschnObahn-en 	ÖD 

der Assaut 	BOD 
der Atem-s- BÖD 
jdn in Atom halten 
atemlos werden BÖD 
der Athlet-e -en, 	BÖD 

eredményhirflető,bemondá 
-beűttés/uszás/ 
-beüt/uszás/,kimerül 
-teljesen kimerült 

a-M 0:2-ről 1:2-ra szépitett 
-lengetés/diszkosz/ 
-kezdő 'rugás 
-erőlködés 	. 
-támadás . 	 . 
-elháritja,visszaveri a =-t 
-a várományosa v»minek 
- u.a, nő  
-a világkupa várományosa 
-rászámol v.kire/boksz/ 
- hetet számoltak rá 
-eredményjelző tábla 
-dobbantás 
-fellebbez 
- karmunka 	' 
-karhajlitás 	. 
-hadseregbajnok 
Akarivgás/viv/karvágás 
-karlendités 
-alsó kézvágás,karszurás /viv/ 
-elővágás/viv/ 
-nagyágyu,tehetség,menő,ász 

-salakpálya 
- csöbte,asezó 

lélegaés, lélegzet 
-feszültségben tart,izgat 
-kifullad 

- atléta 
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die Athletik BÖD 
die Athletin-nen BÖD 
die Atmungsstörung--en BÖD  
die Attacke-n 	ÖB 
schwungvolle = 
attackieren schw.trans.Ö  

das Aufbauspiel-es-e BÖD 
der Aufbauspieler-s- Ö 
auf die Pldtze! 	BÖD 

andrehen . 	Ö  
das Aufeinandertreffen-s- D 
die A.ufgábe-n . BÖD  
aufgeben a.h.e t strk.B47D  
das Rennen = 
das Aufgebot -es-e ED  
der Aufhaltsto3-ssee-össe BÖD  
aufheben o.h, o. strrk.  ~ÖD 
auflegen schw.trans. BÖD,  
er lie3 165 Kg =  

die Auflockerung-en D  
aufregen sich . BÖD  
der Aufsetzerbal1-es-de D  
aufpielen schw.trans. BÖD  
er hat gro3 aufgespielt D  

der Aufsprung-es-tie D  
aufétellen schw.trans. BÖD  
eihen Rekord =  
das Aufstellen-s- 
aufetellen sich Ö  
die Aufstellung-en BD  
der Aufstieg-eq-e .  }3ÖD  

= in Gruppe B  

-atlétika  
-atlétanő  
-légzési  zavar  
- roham,támadás  
lendületes támadásroham  

-támad,rohámoz 
-épitő' játék,előkészitő játék  
-épitő/előkészitő csatár/játékos 
--elkésziilni'! 
-felgyorsul, lendttle tbe jön  
-találkozó, verseny/kenu/ 
-a feladása v.minek 
-felad v.mit  
-feladja a versenyt  
-felállás, felállitás 
-közbeszurás /viv/ 
felemel v.mit 

-feltesz/sulyt/  
-165 kilát tetetett 'fel  
-lazitás  
-izgul 
-feladásfeladott labda  
-játszik,v.milyen játékot nyujt  
--nagy volt,nagyot játszott 
-felugrás, elrugaszkodás, elugrás 
-felállit,beállit 
-felállit egy rekordot  
-felállás,felállitás/csapaté is  
-felsórakozik,feláll/csapat  
-felállás, felállitás 
-felemelkedés,felkerulés/magasabb  
os zt.lyba, ka.t egóri ába/  

-a B csoportba jutáe,kerülés 
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die Aufstiegsrunde-n D 
der Auftaktsieg-es-e D 
auftrumpfen schw.intr. D 
der Anwdrmungalauf-es-tee BÖD 
der Aufwdrtshaken-s- DB 
die Rechte ale = nachschicken 
einen = anbringen 
das Aus 	Ö 
der Ausball Ö 
ausbauen schw.trans. Ö 
die FUhrung vor jdm.auf'21 
Punkte 
die FUhrung auf 3:1 = 
die Ausdauer-n 	BÖD 
der Ausball-es-se D 
die Ausgangsposition-en ÖD 
die Ausgeglichenheit-en ÖD 

der Ausgleich-es-e BÖD 
den = erzielen 
zum = fUhren 
ausgleichen i.h.i.strk. BÖD 
der Ausgleichssport-es-e JJD 
das Ausgleichstor-es-e BÖD 
der Ausgleichstreffer-s- BÖD 
der Ausheber-s- 	D 

verkehrter 
ausknocken schw.trans. Ö 

die Auslage-n 	D 
die Auslosung-en ÖD 

durch = 
ausmanövieren schw.trans.Ö 
auspendeln schw.intr. Ö 
auspfeifen i.h.i strk D 

-osztályozó/futball/ 

- nyitógyőzelem 

- feltör 

-bemelegitő futás 

-felütés horog/boksz 

megtoldja egy jóbbhoroggal 

-bevisz egy felütést,horgot 

-a taccsbedobás 

-taccsbedobás 

-növel,kiépit 
-21 pontra növeli az előnyét 

v.ki előtt 

-3:1-re növeli az előnyét 
-kitart€ás,álhatatosság 

-támadóállás/gimnasztika 

-kiindulási helyzet 
-kiegyensulyozottság 

-egyenlités,kiegyenlités 

..megszerzi az.egyenlitő gólt 

-kiegyenlit 

kiegyenlit 
kiegészitő sport 

-egyenlitő g61 
egyenlitő góltalálat 

-kiemelés 
-forditott kiemelés 

-kiüt,knockoutol 

--védőállás/gimn/ 

sorsolás 

-sorsolással 

-kicselez,kiügyeskedik 

kilandol,lódul 
-kifütyül vskit 



-39- 

auspunkten schw.trans.Ö 
der Ausputzer-s- BD 
ausrei3en i.h,i.:strk., ÖD 
der Ausrei3er-s- D 
der Ausrichter der WU D 

d'er Ausrei3versuch-es-e BO 
der Ausrutscher-s- ÖD 

ausscheiden i.i.i strk. BÖD 
das Ausscheiden-s- BÖD 
der Ausscheidungsbewerb-es-e 
='. der Herren 
der Ausscheidungskampf BÖD 
das Ausscheidungsrennen ÖD 
das Ausscheidungsspiel ÖD 
der Ausechlag-es-he ÖD 

der Ausschlu3-sses-Usse BÖD 
die Aussehreibung-en D 
die Au3enbahn-en D 
der Au3enlaufer-s- ÖD 
die Au3enlinie-n B 

der Au3enpfosten --e- B. 

der Au3enseiter-s- BD 
der Au3enstürmer-s- BÖD 

--kipontoz, lepontoz 
-beállós/futball/ 
-kitar,kiugrik,megszökik/kerékp/ 
-- szökevény/kerékp/ 
-a VB rendezője,házigazdá#a 
-kitörési,szökési kisérlet/kerékp. 
-váratlan vereség 
-kiesik e versenyből 
-kiesész  
-selejtező mérkőzés ö 
-férfi selejtező 
-o,sztályozó,selejtező mérkőzés 
-selejtező futamverseny 
selejtező, mérkőzés 

-szerválás,első tttés 
-kizárás 
kiirás/versenyé/ 
-kUlső pálya 
-fedezet,half 
-oldalvonal,partvonal 

-a kapufa kUlső fele/éle 
-szélső,autszájder/ló/esélyleső 
szélső/futball/ . 

linker a 	balszélső 
rechter = 	-jobbszélső 
der Au3enverteidiger-s- BD -kUlső  hátvéd 
linker = 	.. 	-balhátvéd 
rechter = 	-jobbhátvéd 
dike Au3enkreiswendeschwungBÖD -cseh csavar 
die Au3enwechseltechnik Ö -kétkezes váltási technika 
ausepielen suhw,trans, . Ö 	-mindent belead,legjobb formájában 

játszik 
der Austausch-es-e BÖD 	-csere 



austragen u.h.a..strak., D 
12 von 13 Rsmpfen wurden 
ausgetragen . 
die Meisterschaft wurde aus- 
getragen 
ein Spiel a.. 

die Austragung-en • • B 
der Austragungsort-es-e D 
die Auswphl . BÖD , . 
e ine fünfköpf ige = . 
der Auswahikandidat-ea.-en  OE  
der Auswahlkeeper-s- ÖB 
das Auswahlspiel-es-e B 
der Auswahlspieler-s- D 
der Ausvaahlsti;frmer-s--  OD  
das Auswahlteam-s-s D 
der Auswahltrainer-s- D 
das Auswahltrikot 
auswdrts dB 	 . . 

= spielen 
die Auswartsniederlage-n D 
auswdrtsschwach 	.B 
der Auswa.rtssieg-es-e BO 
des Auswdrtaspiel-es-e BÖD 
das Auswö.rtstor-es-e  OD  
auswechseln schw.trans. B 
das Auswechseln-s- B. 
der Auswechselspieler-s-.B 
der Auswechseltorwart-es-e B 
die Auszeit-en 	BÖD 
das Autorennen-s- BÖD.  
der Autorennfahrer-s- BÖD 
der Autoslalom-s- Ö 
avancieren zu+D 	Ö 

-megrendez,lejátezik 
.13-b61 12 mérkőzést /menetet 
.-már lejátszottak 	' 
-megtartották a bajnokságot 

•-pjátszik,mérkőzést 'tart . 

mérkőzés 
-a játékmérkőzés szinhelye 
-válogatott 
ötfős. válogatott 
válogatottjelölt 

-válogatott kapus 
-válogatott mérkőzés 
válogatott játékos 
válogatott csatár 
-válogatott csapat 
- a válogatott edzője 
-a válogatott meztrikó 
idegenben/futball/ 

-idegenben. játszik 

-idegenben  elszenvedett verség 
-Idegenben gyenge 
-idegenben elért győzelem 
-idegenben játszott mérkőzés 
idegenben szerzett g61 
cserél,lecserél 

gmcsere 
cserejátékos 

-cserekapus 
-holtidő 	. 

-autóverseny 
autóversenyző 
autoszlalom,Ugyességi verseny 

-előlép v.mivé 



-tollaslabda  

.-pálya 
►künnyü uszoda'  
.:.lejtós pálya  
pályaszegély  

-pályabeósztás  
.*pályaverseny  
.4kerékpáros pályaversenyző  

n 	 n 
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das Badminton-s -~ 	 B 
die Bahn-en  ~ÖD 
leichte/schnellé,=  . 

geneigte  

die Bahneinfassung Ö  
die. Bahneinteilung-en ö  
die Bahnkonkurrenz-en  ö  
der Bahn-Rada'f.ahrér-s- B  
dér Bahnradfahrer-s- D  
der Bahnradsportler-s- D•  
der Bahnrekord- és-e'D  • 
das Bahnrennen-s—D-  
der Bahnrevnfahrer-s-  ö  
der Bahnriehtér-s-.Ö•  
der. Bahn-Vierer B ..  

der Bahnwettbewerb-es-e ÖD  
das' Bálkentreffen-s-  ~  Ö  
der Ball-es-tie' BÖD  
den = abnehmen -   
den = annehm®n-  
dén = aufnehmén , •   
den = beobachten•  
dem = einen Effet• geben  
den = in Besitz nehmen •  
den' = durch die . Beine schie3en  

n 	 n 

pályacsucs,pályarekord  
pályaverseny  

-kerékpár pályaversenyző  
-pályabiró  
-pálya-négyes/kerékp  
-pályaverseny  
-lécfogás/távol,magasugr/  
-labda  
s 'zerel,elveszi a labdát  
-átveszi a labdát  

-felveszi,átveszi a labdát  
-figyeli a labdát  
-pörgeti a ladbát  
-megszerzi  a  labdát  
-v.ki lába között rugja/viszi el  

einen hohen erwischen  
toter =  
abspringender =  
den' = fausten  
= mit einem Drall  
geschnittener =  
den = verfehlen . 
am _ sein B  

elcsip.egy magas labdát  
-holtlabda 
lepattan' labda  
öklömi a labdát  

-pörgetett labda  
-nyesett labda , 	 . 

-elvéti,elhibázza a labdát  
eléri,megszerzi a labdát  



dem = vorbeilaufen _ 
ein gut getroffener = B  
gehobener . = ,  
die Ballabnahmen B  
die Ballannahme-n D  
die Ba.11behandlung-en .D  
die Ballbehercchung-en B  
der Ballbesit z-e.s-e . B :.  ; 
in.= komnen  . 
im = se in  
die 13allführung-en  OD -  
niedrige . = 	.., D   
das Ballhalten -s-.: ...B-  
der. Balljunge~n••n• 13.  
die Ballpassage-n. -D 
der Ballschlepper-s-...B  
ballsicher - D 	-   
die Bállspielerei-en- B  

'der. Balltreter-e- B 
der B.allverlust$es-e B 
dér Ballzauberer-s-e B 
die Bank-tie.. ank-sle 	BÖD . .  
das.Bantamgewicht-es-e OD 
der Bantamgewichtler-s- BÖD 
der Barren-s- BÖD 
der Basebtall B 	. 
der.Baskotball BÖD  
die BásketballausWahl . BÖD  
der Basketballer-s- ÖB - 
die 'Basketballerin nen ÖB  
der Basketballspieler-.s- .D  
die Bauchiibung-en BÖD 
die Bedénkzeit-en D  

-elfut a labda mellett 
hól eltalált labda 
-évelt labda 	' 
.labdaelvétel,levétel 
labdaátvétel . 

--labdakezelés  
labdatartás 
.-a labda .,birtoklása ,megszerzése 
-megszerzi a labdát 
nála van,tartja a labdát ' 

-iabdave zl tés 	 . 

alacsony labdavezetés  
-labdatartás  . 
--labdaszedő . 	 ' ' 

átadás,passz . 	 . 

-"labdacipelő",cselezgető"  
-biztos labdakezelő,labdabiztos  
-labdázgatás,fobizgatás  
-*labdarugó  
-a labda elvesztése  
-labdazsonglőr  
pád,tornapad  

-harmatsuly '/boksz/  
-harmatsulyu bkrlvivó  

-korlát  
-baseball  
--kosárlabda  
-kosárlabda válogatott  
- kosárlabdázó  
kosárlabdázónő  
-kosárlabdázó  
-hasizomgyakorlat  
-gondolkodási idő/sakk  
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die BedrUngnis-se BÖD 
in = geraten 
die Begegnung-en BÖD 
die = wurde wegen des Einbruc 
der Dunkelheit abgebrochen 
begeistern schw.trans,BÖD 
béginnender Schwimmer Ö 
behaupten das Feld. BÖD 
den Sieg behaupten Ö 
rich aid' Rang 5 behaupten Ö 

béidarmig B 
der Beidhö,ndler-sr Ö 
beidhündig .. 

der Beifall-es-de BÖD 
das Bein-es-e BÖD 
inneres = 
aúf den Beinen bleiben 
jdm,ein = stellen 

die Beinarbeit - Ö 
das ?3einheben-s- . BÖD. 
das Beinkreisen-s- BÖD 

der Beinschlag-es-de lBÖD 
die Beitrittserklé,rung-en Ö 
das Beivragenmotarrad-es-der Ö 
das Beiwagenrennen-ss- .Ö 
die Belastung-en BÖD 

}belgen/belegen schw, trans,ÖD 

den zweiten I'latz = 
der Bergfahrer-s- Ö 
der Berufsboxer-s- .Ö 
das Berufsboxmeeting -s-s Ö 
der Berufsfu3ba11-s  OD  

-szorult helyzet  
-szorult  helyzetben kerül 
találkozés,mérkőzés 

hs -A találkozót a sötétedés miatt 
félbeszakitották 

lelkesit,buzdit 
-kezdő uszó,első a váltóból 
-uralja a mezőnyt 	'' 
.- győz .  
-ötödik helyre kerül,ötödik helyen 
,. vége z 
kétkezes,kétkaros 

-kétkezes 
-kétkezés, 
-éljenzés, 
-láb 
-belső láb/magasugr,; 
-állva marad/boksz • 
ygáncsol,buktat,felvág 
-lábmunka 
-lábemelés 
.-lábkörzés 
-lábtempó 
-belépési  nyilatkozat 
-oldalkocsis motorkerékpár 
-oldalkocsis motorverseny 
terhelé-s,megterhelés 

-elfoglalni 
-a második helyre kerül 
hegyet jól biró kerékpáros 
rhivatásos,prdifi bokszoló 
-hivatásos ökölvívó mérkőzés 
-profilabdarugás 



der Berufsfu3baller-s- Ö 
der Berufsspieler_s- ÖB 
die Berufung-en BÖD 

einlegen 
die Beschickung-en Ö 
bestbtigen schw.trans.Ö 
die Bestenliste-n .B 
die ewige = 
die Bestleistung-en BÖD 
die Bestzeit-en BÖD 

fahren 
beteiligen sich an+D BÖD 
der/die Beteiligte-n-n ÖD 
die Betonabwehr. B. 
die. Betonpisteen Ö 
der Betreuer.-s-, Ö .. 

das Beugen-s- D . 
der Bewacher-s-ÖB 
beweglich BÖD 
die Beweglichkeit . BÖD 
die Bewegung-en. .BÖD 
die = in der Luft . . 	. 

die, Bewegungsart-en .Ö 
der Bewerb-es-e Ö 
bewerten schw.trans, .BÖD 
der Bezirksmeister-s- ÖD 
jdn.bezwingen a,hu.strk. BÖD 
der Bezwinger-s- D 
das Biathlon-sm 	BÖD 
der Biathlonist--en-en B 
die Binde-n BÖD . 
die Birna-n 	D 	. . 

blessieren sich schw. BÖD 

hivatásos, profi labdarugó 
-hivatásos játékos,profi' 
.-óvás 
-óvást nyujt be fellebbez 
részvétel 

-hitelesít 
-ranglista 
..örökranglista 
-a legjobb teljesitmény,csucs 
-.a legjobb időeredmény,csucsidő 
csucsidőt,tekordidőt ér el 
résztvevz v.miben 

-a, résztvevő 
betonvédelem 

-betonpálya/autóvers/ • 
-bizalmi, patronáló 
-hajlitás 
fedező,zsandár,őrző játékos 

-mozgékony 
-mozgékonyság 
mozgáss,mozdulat 
-légmunka 
mozgásfajta 
-bajnokság 
-értékel 
-keriileti/járási bajnok 
-legyőz v.kit 
-győztes,a legyőzője v.kinek 
-biathlon,téli kéttusa 
-bithlon versenyző 
-pólya,fásli 
rfedeles labda /boksz 
megsérül 
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blitzschnell . -BÖD -  
dás slitztor-es-e B 
degl Blitzturhier-s-e  Ö 
dér Biitzüberfall-es-lie Ö  

der Bob-s BÖD-  
die Bobbahn-en :Ö 
die'Bobbesatzung-en B 
der Bobfahrer-s- B  
der Bock-es ,4e -D  
der Boden-s- . BÖD  
zu = gehen 	, 
j dn# zu _ schicken  
die Bodenhaftung-en B  
dé.r Boder_ka.m=pf-es~de D  
des Bodenturnen-s- BÖá3  
der Bogen-s-' 'BÖD  
das Bogenschie3en-s- BD  
der BogeschiQ3enstand.-es-áe  
_der .Bogenschütze-n-n  
bomben schw.  trans:° BÖD  
der Bombensc .hu3-sse-üsse Ö  
das Bombentor--es--e BD  
der Bomber--s- Ö  
..von Dienát   
das Boot-es-e' BÖD  
diágonál gebeutes =  
klinkerartig gabautes =  

des 73ootshaus -es-Uer Ö  
das Bootsrennen--s-  Ö 
die Bóotskiasse-g B  
die Bootslá.nge-n D  
der Boxanhdnger-s-  
die Boxauswahl Ö  

-villámgyobs  
-gyors,hirtelen gól   
-villámtorna 
-villámtámadás  
-bob  
=-bobpálya •  
-a bob szeraély zete,legényságe  
-bobversenyző  
-bak 	. 

-talaj  
zöldre,padZórra kerül/boksz 
=padlóra,földre küld v 4 kit  
--tápadás, talaj biztonság 	. 
--lenti  munka  /birkózás 
•*talaj torna  
--ij ;iv,bögni/koresolya  
--nyillövéu ze t,nyilazás  

D ~n111i3vő Ands'  
--ijász,nyillövő 
-bonbáz,  lő  
-bonba,hatalmas erejti.lövés  
=-bombagól  
-~bombá2ó,  bombalövő  
-*ügyeletes bombázó/futball/ 
--csónak  
wkeresztpalánkozásu csónak 
-zsindelysz-;rüen épült csónak  
-=csónakház  
-resónakver'seny  
-haj óosZtálJ,kategória  
--háj óheíQs  z, esónakhoesz  
-;.ökölvivást kedvelő ,bokszrajongó 
-~ökölv~.vó válogatott  



-46- 

boxen schw.trans. BÖ 
den Ball über die Lette 
das Boxen-s- ÖB 
der Boxer-s- BÖD 
=m mit gpsehlossener 
die Boxerin-nen B 
boxeriach BÖD 
der Boxfreund-es-e 	BÖD 

der 
der 
der 
der 
der 
die 
der 

der 
der 
der 
bremsen schw, trans. BÖD 

der 

data 

die 
die 
der Brustgleichschhg-es-üeB 
das Brustschwi.mmen-s- 
der Brust-Schwimmer-s- 
die Briicke-n D 

Boxhandschuh-s-e" ö ' 
Boxkampf-es-ae Ö 
Boxkampfrichter:s- Ö 
Box-Olympiasieger-s- Ö 
Bogsport-9 	ÖD 

Boxstaffel-n Ö 
Boxtrainer-s- Ö 
Boxvergleich-es-é D 
Bóxweltméister-á- BO 
Breitensport-s 	Ö 

Bremser-s- BÖD  
Brettel-s- Ö 
Bronzemedaille-n ÖBD 
Brust-üe 	BÜD 

'Stellun 

-bokszol,öklöz 
-a léc fölé öklözi a labdát 
-á bokszolás,ökölvivás 
-bokszoló, ökölvivő 

g-zártállásu Ökölvivő 
-női ökölvivő 
-ökölvivő-,bokszoló-, 
-bokszkedvelő . 

-bokszkesztyü,ökölvivó kesztyű 
-ökölvivó mérkőzés 
-ökölvivóbirő 
-ökölvivő olimpiai bajnok 
-ökölviváé,ökölvivó.sport 
-ökölvivócsapát 
-Ökölvivőedző 
-ökölvivő mérkőzés 
-ökölvivó világbajnok 
-tömegsport 
-fékézni 
-fékező/bob 
-siléc 
-bronzérem 
-mell,melluszás 

ÖD-békalábtempó 	' 

meliuszals 
B 	-mellusző 

-hid/gimn. 
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der Canadier-s- . DB 
Einer = 
Zweier a . . . 

der Cather-s- 	B 
der Challenge-Cup  
der Champ 	Ö  
der Champion-s-e BÖD 
das Championat-s-e ÖD 
der Championringer-s- Ö  
der Chempionigisimo Ö  
die Chancey 	BÖD ' 

-indiáncsónak  
N  

--egyevezOs  
kétevezős  °  

-szabadfogágu' birkózás  
-vándorserleg   
-bajnok' -bajnols'   
-bajnok  

-bajnokság  
-birkózóbajnok  

a '  bajnokok bajnoka  
-esély    

jdm werden Chéncen eingeraumt-esélyesnek  mondják, tart j ák  
chancenlos ... 	Ö 	-esélytelen  
chancenvoll Ö 	-esélyes  
der Cheftrainér-s- 	BD 	-vezető edző 	, 

die Cleverness B ,, 	-okoskodás,ügyeskedés  
der/Clich/'Clinch B 	mközelharc,belharc/boksz 
in den = gehen 	-közelharcba  bocsátkozik 
der Coach Ö 	-edző 
das Comeback 	ÖB 	-visszatérés 
das Conditionstraining-s-sBÖD-erőnléti edzés,erősitő edzés 
der Corner-s- Ö  
die Córnerlinie-n Ö 
der @rack-s-s  Ö' 
das X Cricket-s Ö 
die Cricketmannschafteen 
der Cup-s 	Ö 
den = beherrschén 
der Cupbewerb-es-e ' Ö 
Cup der Cupsieger- 	BO 
das Cupfinale 	Ö 
der Cupsieger-s- 
das Cup-System 	Ö 

-szögletkorner  
-szögletvonal  
-bajnokkrek  
-kriket  
-kriketcsapat  -kupa  

-a kupa birtokosa  
-kupaverseny  
-kupagyőztesek kupája  
-kupadöntő  
-kupagyőztes  
-kieséses rendszer  



die Dame-n: 	- 6  
das Damendoppel-s- DÖ  

der bameneinsitzer-s-  Ö  
das Daméneinzel-s- 	Ö 
das Dameneinzeititel-s- ö  

das Danenfeld-es-er A  
das Damenf inale~ 	 Ö  
die Damenfloicéttnational-  

mannséháft-en' ' Ö -  
die Damenkiir-éft. Ö  
die Damenmannschaft=en ö  
die Fu3b'all ='  
die Damenmeisterschaft-en Ö  
der DanenrieseYitorlauf-es-de  

' das Damenskirennen-s- 	D  

das Damenteam-s-s 	Ö  

der Damentorlauf-es-de Ö  
danebéngehen 	Ö  
danebengreifen i.h:i.strk. Ö  
danebenschie3én o.h.o.strk.Ö  

das Dauerbombardement -s- Ö  
der Daviscup; -s Ö  
decken schw,  trans.  
von hinten =  
die Deckung-en 	BÖD  
= spielt schlecht  

einfache = 	BÖD  

die Deckungslücke-n Ö  

die Defensive-n - ÖB  

sich in = befinden  
sich aus der = lösen  
die Defensivtaktik-en BÖD  
= praktizieren  

-királynő /eakk  

-női páros/szánkó  

-női együléses/szánkó  

-női egyes/szánkó  

-női  egyéni cim  
-női mezőny  

-női döntő  

-női tőrválogatott  

-női szabadonválasztott gyak.  

-női  csapat  
-női futballcsapat  

-női bajnokság  

6-női óriásnülesiklás  
-női sifutás  

-női csapat  
-női szialomfutás,miilesiklás  
-me l lémegy, f élremegy  
melléfog,mellényul  
m

- 

ellélő  

szünet nélküli veréscsépelés  
-Davis-kupa  
- lefedez v.kit,rááll v.kire  
hátulról fogja az ellenfelet  
f

- 

edezet,háritás  

-a fedezetsor rosszul játszik  

-egyenes háritás/viv  

fedezetlenül hagyott helylyuk  

-védekezésvédelem  

-védekezik,védelemben van  
-kilép a védekezésből  

-védekező  taktika  
-védekező taktikát alkalmaz  
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der Defensivverteidiger-s- BD -defensiv hátvéd 

der Degen-s- BÖD ' 

elektrischer = 	' 

das Degenfechten-s- ÖB 

der Degenfechter-s- BÖ 

das  Degenfinale , 	 Ö 
die Degenklinge-n BÖD 

die Degenmánnschaft-en Ö 

párbaj tőr 

elektromos párbajtőr 

'párbaj tőrvivás 

párbajtőröző 

párbajtőr-döntő 
párbajtőr pnge 

-párbajtőrcsapat 

deklassieren jdn.schwőtrans.Ö - lehengerel v.kit 

dér Delphin-s ' 	Ö 	-delfin,nagybukfenc/uszás 

das Delphinschwimiaen-s- BÖ -delfinuszás 
das Derby -s BÖ 	-rangadó,derby 

der Derbycrack-e-s 	Ö '-derbygyőztes 

dér Derbysieger-s- BÖ " 	-derbygyőztes . 
Deutsche Ritterl "iche'Vereinigúng-Német Lovasszövetség B 
Der Deutsche Turn-und Sportbund-Német Testnev.és Sportszövetség 
die Devise-n 	Ö 	-jelmondatjelszó  

der Diagonalpa3-saes-dsse. B -kereeztlabda,átlós átadás/kosárl. 

die Differenz,-en ' B 	-kulönbség,diferencia 

diktieren das Spiel' ° Ö ' 	-irányitja,diktálja a játékot 

der Direktpa3-sses-dsse BD 	-átadás kapásból,kapáspassz 

das Direktzuspiel-s-e BD -átadás kapásból 

diskriminieren schw.trans. B - diszkriminál 

der Diskus-seo 	Ö 
das Diskuswerfen-s- ÖD 

-diszkosz 

diszkoszvetés 

der Diskuswerfer-s- ÖB 	-diszkoszvető  

die Die qualifikation-en BÖD'-diequalifikálás,kizárás 

disqualifizieren schw.trans. -kizár a versenyből,disqualifikál 
die Dietanz-en 	Ö 	-távolság, távköz 

distanzieren schw.trans. Ö ► elhagy,legyőz,megelőz 

Der Sieger hat seine Konkurren-A győztes,800 méteres sikfutás-

ten im 800 M-Lauf in 5 Sekundén ban öt másodperccel előzte meg 
distanziert 	társait 
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die Disziplin-en 	ÖD 	-fegyelem,sportág,ezám 

dée Disziplinarausschu33 Ö -fegyelmi  bizottság 

die Disziplinarkomission-en D  -fegyelmi  bizottság . 

die Dieziplinarctrafe-n Ö 	.-fegyelmi büntetőé 

die Disziplinarvorschrift-en ö-fegyelmi sz,bályzat 

das Diszipl .inarverfahren-s- Ö -fegyelmi  eljárás 
das Diszipliarurteil-s-e Ö 

diszipliniert DOD 

die Division-en 

erste = 

zweite = 	. 

das Donaupokaltmrnier-s-e Ö 

dac Doping-s 	Ö 

dac Doppel-s- 	Ö 
gemischtes Doppel. .. .. ÖBD 
der Doppelarmschwung-s-e DB 
der Doppelaxel-s- 	ÖD 
einen = springen 
der Deppelbewerb-es-e ö 

der Doppelendball-s-e D 

der Doppeleuropameister-s- D 
der Doppelolympiasieger-s- Ö 

die Doppelpartie-n 	ö 

der Doppelpa3 B 
der Doppelpunkt-es-e D 

der Doppeipunktgewinn-c--e BD 

der = blieb ihnen versagt 

der Doppalsalto-s-s 	BD 

die Doppelsohere-n Ö 

der Doppelsieg-es-e ÖD 
der Doppelsitzer-s- BÖD 
Herren = 

Damen = 

-fegyelmi ,döntés,itélet 

--fegyelmezett 
-osztály 

-első osztály 	. 

-második osztálymásodosztály 
-Duna-Kupa-twona 
-dopingolás 
-kettőspáros 

-vegyespáros 
-kétkaros lenditás 

-dupla Axel 

7.ugrik3égydupla Axelt 
-páros versenybajnokság 

-kéttengelyes labda 

-kétszeres európabajnok 

-kétszeres olympiaig bajnok 
-páros mérkőzés 

-duplapassz 	. 

-mindkét pont/futball 

-mindkét pont megszerzése 

-mindkét pontot nem tudták megsze- 

rezni 

-dupla szaltó 
4kettős olló/távolugr, 

-kettős győzelem 

--kétüléses - szán 

-férfi kétüléses 

-női kétüléses 



der Doppelstopper-s- D 
der Doppeltreffer-s- BÖD 
der Doppelvierer-s- B 
der Doppelweltmeister-s-: Ö 
der Doppelwettkampf-es'-de Ö 

der Doppelzweier-s- B 
der Draufgö.nger-s- BD 
der Drehball BÖD 
drehen einen Schu3 Uber die 
Latte 
dér Drehschu3-sses-Usse B 
das Dreieckspiel 	D 
das Dreietappenrennen-s- ÖD 
der Dreifache-n-n 
einen =-n bringen 	D 
der .Drei j ö:hrige-n-n B 
der .Dreikampf BÖD 	. 
er hat 600 Kg im = erreicht 
das Dreimeterbrett_és- er D 
der Dreiminutenakt-es-e Ö 
die Dreiminutenattacke-n Ö 
der Dreispringer-s- ÖD 

der Dreisprung-es-iie BÖD 
der Dre3-sses-sse BÖD 
die Dressur B 
das Dribbling-s 	B 
der Dribbelkönig-s-e B 
drittbest 	BÖD 
das Drittel-s- 	BÖD 
im ersten = 
drittplaziert Ö 

der Druckwurf-es-Ue BÖD 
beidhandiger = 

-második középhátvéd 
-egyiittes találat/viv . 

-négypárevezős . 	 . 

-kétszeres világbajnok 
visszavágós verseny 
-kétpársvezős 

I 	p -rámenős 
-csavart labda 
-a léc fölé tolja a labdát 

-csavart lövés 	. 

-háromszögjáték 
- háromszakaszos verseny/kerékp. 
-hármasugrás 
-hármasugrást hajt végre 
-háioméves lő 
-háromtuda,összetett verseny/sulya 
-összetettben 600 Kg-ot ért el 
-3 m-es ugródeszka 
-háromperces menet 
-háromperces rohamtámadás 
-hármasugró 
-hármasugrás 
-mezdressz 
-idomitás,dresszura/lósp. 
-cselezés,labdavezetés 
-cselező/dribblikirá»y 
-a harmadik legjobb 
harmad 

-az első harmadban/vizilabda 
-harmadik helyezett 
-mellső átadás 
-kétkezes mellső átadás 
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das Driicken—s- BÖD 
beidarmiges =  
drücken schw.trans. BÖD 
das Duell—s—e Ö 

-nyomás/selyem, 
-kétkaros nyomás 
—nyom,kinyom 
—párbajviadal 

durchbrechen a.i.o.strk. BÖD —áttbr,betör 
der Durchbrecher--s- BÖD • 	—áttörő/játékos 
die Durchfiihrungsbestimmung Ö —végrehajtási utasitás 
der Durchgang-es—de ÖD 	-fordulá,félidő 
der zweite durchgang der WM 	a VB második  fordulója 
dzxk durchlaufen unter der 	-átfut a léc alatt 
Latte ö 
durchschlagen'u.h.a•strk,mit -jobb kezével keresztbever 
der Rechten 
die Durchschnittself B ' 	—átlagcsapat/futball 
durchsetzen sich erfolgreieh 6—sikerrel  szerepel 
Klux 	... 
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ebenbUrtig BÖD 
der Eckball ÖB 

die Ecke-n 	BÖD 
rechte 
l inke =  
jdn.in die Ecke drücken 
der Eckenstand-es-de D 
das Eckenverhdltnis-ees -se D 

der Eckwurf-es-üe 	D 

das Effef£ 	Ö   

deh Ball sue dem = beherrsche 

der Effetball  BŐD  
der Effetschu3 BÖD 

egalisieren schw.trane. D 
die Ehrenloge -n 	Ö 
der Ehrenprotektor-s-en . Ö 
das Ehrentrefter=s- 	ÖD 

die Ehrenrunde-n 	BÖD . 
das Eigentor-s-e BÖD 

der Eigentorschütze-n-n B. 

der Eigenwachs-es-de B 
einarmig 	B 
einbü3en einen Punkt ÖD 

der Einerkajak-s-e B 
die Eingabe-n 	D 
der Eingang-es-de 	BÖD 
dac Eingrdtgchen4s- BÖD 

jdn.einholen'schw.tráns. BÖD 

der Einlauf-es-de 	' BÖD 

der Einleitungskampf Ö 

einreihen schw.trans. Ö 

in die i2annschaft eingereiht 

werden 

-egyenrangu,egyenértékü 

-ezögletrugás/futbalXjsarokdobás 

-sarokszöglet 

-j obbearok 

-balsarok 

-sarokba szorit v.kit/boksz 

-szögletarány 	' 

-szögletarány , 

-szögletdobás 

-ismeri a labda minden fortélyát, 

n-töviről hegyire ismeri a labdát 

-pörgetétt labda 

-csávait lövés 

-egyénlit,kiegyenlit 
-diszpáholy 

fővédnök 

-becsületgól 

-tiszteletkör 
-öngól 	. 

-öngólszerző, lövő 

-sajátnevelésű utánpótlás 

-egykezes 
-veszit egy pontot 

-kajak egyes 
-beadás 

-bejárat 

-beterpesztés/torna 

behoz,élér v.kit 

-befutás 

-bevezető mérkőzés 

-bésórol 

-bekerül a csapatba 
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der Einsatz-es-3e ÖD 

im = sein 
mit allem = kömpfen 
einschie3en o.h.o.strk 
an dem herauslaufenden 
vorbei 
den Ball = 
der Einschlag-es-he Ö 
einschlagen u.h.a strk. Ö 
mit einer Hand = 

-belövi a labdát 
beütés 

-benyul,beUt 
félkézzel nyal be 

bevetés 
-játszik 
-teljes erőbedobiással játszik 

BÖD 	berugni,belőni 
Torwart -a kifutó kapus mellett lövi be 

die. Enschlu3möglichkeit-en B -gólhelyzet,lövőhélyzet 
jdn.einsetzen schw.trans. BÖD -beállit v.kit 
das Einsetzen-s- D 	beállitás,kiugratás,szöktetés 
der Einsitzer-s-. B 	egyiiléses szán 
der Einsitzerwettbewerb-es-e D-együlésesek versenye/szán 
das Einspringen-s- 	BÖD 	-beugrás vizbe 
der Eintoresieg-es-e, D 	-egygólos győzelem 
eintragen sich u.h.a.strk.Ö 	feliratkozik 
sich in die Meisterliste = 	feliratkozik a bajnoki táblázatra 
eintreten a.i.e.strk. Ö -belép,beáll v.k:i helyett 
Petersen trat fur Pajenk ein -P.helyére gállt be 
die Eintrittskarte-n BÖD -belépőjegy 
der Eintorevorsprung-es-Ue Ö -egygólos előny 
das Einwechseln-s- 	B 	beállitás,lecserélés 
die Einweihung des Sportplatzes -.pályaavatás Ö 
der Einwurf-es-Ue 	BÖD 	-bedobás  
die Einzelbestleistung-en Ö -egyéni csucs 
die. = aufetellen _ 
der Einzelbewerb-es-e Ö 
die Einzeldisziplin-en D 
des Einzelfahren-s- B 
Stra3en = 
das Einzelfinale D 

-be/felállitja egyéni csacsát 
-egyéni verseny 
-egyéni verseny/judó 
egyéni verseny/kerékp. 

-országuti egyes /kerékp. 
-egyéni döntő 



die Einzelkonkurrenz-en Ö 
die Einzellaugbahn-en BÖD 
die Einzelmeldung-en Ö 
das Einzelfahren-s- B 

' die Einzelpartie-n Ö 
das Eineelrennen-s- BD 
das Einzelresutat-s-ex Ö 
der Einzelsiegér-s- D 
das Einzelspiel-s-e 	ÖB 

der Einzelstart-es-e B 
der Einzeltitel-s- ' Ö 

die Einzelverfolgung-en B 
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-egyéni verseny 
-futósáv 
-egyéni nevezésjelentkezés 
-magános hajtás /lósp, 
-egyéni mérkőzés/sakk 
-egyéni versenyfutam 
-részbredmény/pl.si 
-egyéni győztes 
-egyes mérkőzés/aszt,tenisz/, 
egyéni játék/futball 

-egyenkénti inditás 
-egyéni cim 
-egyéni üldözéses verseny/kerékp. 

das Einzelverfolgungsrennen--s-B-egyéni üldözőverseny 
der Einzelweltmeister-s- Ő -egyéni világbajnok 
die Einzélwerttgng-en• BD 	• egyéni értékelés 
der Einzelwettbewerb-es-e D -egyéni verseny 
das Einzelzeitfahren-s- D 	-egyéni időfutam 
einziehen o.h.o.in das Finale -bekerül a döntőbe Ö 

der Einzug-es-üe D. 	-bevonulás,bejutás,bekerülés 
der Mannechaften ins Stadion-a csapatok bevonulása a stadionba 

= ins Achtelfinale 	-a nyolcaddöntőbe kerülés/jutás 
das Eis 	BÖD 	 -jég 
das Eisbahett -s-e 	D 	-jegbalett 
des Eishockey-s 	OD 

	-jéghoki,jégkorong 
das Eishockeyspiel-es-e D 	-jégkorong/játék 
der Eishockeyspieler-s- ÖD ' -jégkorongozó 
der Einshockeywettbewerb-es-e -jégkorongverseny ÖD 

das Eiskanal-s=e 	B 	-jégcsatorna/bob 
der Eiskunstlauf-es-de , BÖD -mü.koresolya,mükoresolyázás 
Damen = 	 -női műkorcsolya 
die Eiekunstlaufkonkurrenz-en -Mmükoresolyaverseny Ö 
das Eiskunatl©ufpaar-ea-e B -műkorcsolya páros 
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das Eiskunst-Paarlaufen-s- B -páros mUkorcsolyázás 
die Eispiste-n Ö 	-jeges lesiklópálya /si 
der Eisschn ollauf-es-de BÖD -gyorskorcsolyázás 
der Eisschnellö.ufer-s-  OD  
das Eissegeln-s- 	Ö 
der Eissport-es 	Ö 
der Eis-Sprinter-g-- B 
das Eisstadion-s-en B 
der Eistanz-es-de 	BÖD 
das Eistanzen-s- 
der Eistdnzer-s- , D 
die Elf-e 	.BÖD 
der Elfer-s- 	ÖB 
das Elfmmterschie3en-s- 
der Elfineter-s- 	ÖB 
den = halten 	. 

den = verpatzen 
= schie3en 
verschossenerm = 

gyorskorcsolyázó 
»jégvitorlázás 
-jégsport 
gyorskorcsolyázó .  
-jégstadion 
-jégtánc  
-jégtánc 
--j égtáncos 
"tizenegy" labdarugócsapat 

-tizenegyes/rR R 
-tizenegyesrugás 
-tizenegyes 
kivédi a tizenegyest 

-elrontja/nem lövi be a =-t 
--tizenegyest lő 
'-mellélőtt tizenegyes 

die Elfinetergelegenheit-en B -tizenegyes-helyzet  
die = Ubersehen 	-ben itéli meg a =-t 
der Elgmeterpunkt-es-e BÖD -a tizenegyespont 
den Ball vom = aus sto3en 	-a =-ró1 rugja/ki/a labdát 
auf den ='zeigen 	-a =-ra mutat tizenegyest ítél 
elfmeterreif B -X wurde 	-az X elleni szabálytalanságélt 
elfmeterreif gefoult 	tizenegyest kell itélni 
das Elfineterschi3en-s- D 	' -tizenegyesrugás 
der Elfineberschu3-sses -üsse B -tizenegyesrugás /lövés 
der Elfineterschiitze-n-n B 	-a tizenegyest lövő/rugó 
das Elfmetertor-s-e 	B 	-tizenegyesgól 
der Ellgriff-es-e . D 	-fórditott fogás 
die Endgeschwindigkeit-en BÖD -végsebesség 
der Endkampf-es-de 	BÖD 	-döntő 
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das Endklassement-s 	Ö 	-végeredmény  
der Endlauf-es-tee 	BÖD 	-a döntő/futam 
die Endlinie-n 	BÖD 	alapvonal /kosárl. 
die Endplazierung-en B 	-végeredmény 
die Endrunde-n 	BÖD 	-utolsó kör/döntő forduló 
des Endrundenspiel-s-e DÖ 	-döntő mérkőzés 
der Endsieg-es-e 	Ö 	-a végső győzelem 
das Endspiel-s-e 	BÖD 	-döntő 
die Endspielelf-e 	B 	=a döntőbe került csapat/futball 
der Endspielpartner-s- D 	-ellenfél a döntőben 
der Endspielteilnehmer-s- B -döntős,döntőbex jutott 
den Endspurt beginnen ÖB 	-megnyitja a hatrát 
der Endstand-es-de BÖD 	-végső állássorrend 
die Entfaltung-en Ö 	-kibontakozás 
entscheidend BÖD 	-döntő  
die Entscheidung-en 	BÖD -a döntő 
das Entscheidungsspiel-s-e BÖD-a döntő/játszma,mérkőzés 
die Equipe-n BÜD 	-=csapat/judó 
der Erdteilka .mpf-es-de 	Ö -földrészek közötti bajnokság 
der Erfolg-s-e BÖD 	-siker,eredmény,győzelem 
die Erfolgself-e 	Ö 	-a győztes csapat. 
das Ergebnis-ses-se BÖD 	-eredmény 
ergreifen i.h.i.strk. BÖD 	-megfog 
erhalten i.h.a.strk. BÖD 	-kap,nyer 
Das Meeting erhielt inter4Iatte/-a találkozó nemzetközi jelle 
nationalen Ausdruck 	'get öltött 
die Erledigung-en 	Ö 	-teljesitós 
ermitteln schw.trans. 	ÖBD -kiértékel,megállapit 
die Eröffnungskonkurrenz-en Ö -nyitóverseny 
das Eröffnungsspiel-s-e ÖB -nyitójáték 
errodein Iiedaillen 	B 	-érmet nyer/szánkóversenyen 
die Ersatzbank-he B 	cserepad 
der Ersatzmann-es-der ÖB 	-csere,tartalák ját4kos 
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die Ersatzmannschaft -en B 
= aufstellen 
der Ersatzspieler-s-' B 

-tartalék csapat 
-a _-ot állitja fel 
-pót/cserejátékos 

die Ersatzspielerbank-de B 	-cserepad 
der Ersatztorhiiter-s- Ö 	-cserekapus,pótkapus 
erschripfen rich schw.trans,BÖD-elfárad,kifullad,kimeriil 
die Erschöpfung-en BÖD 	-a kimerülés 
erstdivisióndr 	Ö 
erspielen schw.trans. D 
die Erstliga BÖD 
die = -Mannschaf t-en 
der Erstligist-en-en ' BÖD 
der Erstplazierte-n=n D 
erutplaziert 	D 
die ErstrundénbQgegn 'ung_en Ö 
ertrotzen schwőtrans.Ö 
erwachsen 	EÖD 
die Erwartung-én D 
Schmidt erfüllte nicht all'e 
Erwartungen 	. 	• 
der/day Essai 	Ö 
der Etappensieg-es-e 	Ö 
der Etappensieger-s-'Ö 
der Europachampion-s-e Ö 
der Europacup-s-s BO 
den _ gewinnen 
= der Pokalgewinner 
das Europacupfinale 	Ö 
der Europacupsieger-s-  OD  
das Europacupspiel-s-e B 
der Europameister-s- BÖD 
die Europameisterschaft -en BÖ 
= f{ir Jugendliche 

-elsőosztályu 
-játékkal megkeres . 
.első osztály 

-elsőosztályu csapat 

-élsőosztályu csapat 
:..az első-helyezett ' 
--elsőhelyezett 

-elsőfordulós mérkőzés 
--kierőszak'ol,kicsikar 
felnőtt 

-elvárás,várakozás 

-Schmidt nem' felelt meg a vára-
kozásnak 

-kisérlet 

-rész/szakaszgyőzelem 
-rész/szakaszgyőztes 
-európabajnok 
-Európa-kupa 

-megnyeri az Európa-kupát 

-Kupagyőztesek Európa-kupája 
-Európakupa döntő 
-Európakupa győztes 
=Európakupa-mérkőzés 
-európabajnok 

D-európabajnokság 
--if j usági EB. 	. 
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der Expander-s- 	BÖD 
explosiv BÖD, 
der Exweltmeister-s - 

-EB.bevezetése f létrehozása 
eurápabajnoki cim 

-Európakupa 
•Kupagyőztesek Európakupája 
európabajnok,rekorder 

--európacsucs/idő 
végrehajtás 
expander 

-robbanékony/boksz 
Ö 	-exvilágbajnok 

die Einführung einer,.= 
der Europameistertitel-s Ö 
das Europapokal-s-e. B 
= der Pokalsieger 
der Europarekordinhaber-s- Ö 
die, Europarekordzeit-en B, 
die Exekution-en BÖD 
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die Fachbesprechung-en Ö 
der Fachtrainer-s-Ö 
dér Fahrér-s- Ö 
die Fiahrt-en BÖD 
in = kommen 
fair Ö 
die Fairne3 BÖD' 
der Fall-es-de ' B 

' ' j dn. zu = bringen B ' 
der FallrUckzieher-s- B 

-szakmegbeszélés 
-szakedző 
-gépkocsivezető,motoros,kerékp. 
-utazás,menet 
-mozgásba jön,lendül 
szabályos,becsületes,fair 
becsületesség, egyenesség 

-eset, esés, bukás 
elejtet v.kit 
-hátrahuzás fej mellett 

der Fallschirmsportklub-s-s D -ejtőernyős klub 

der Fallschirmsport-es- D 	-ejtőernyős sport 

der Fallschirmsportler-s- D - ejtőernyős sportoló 
dér Fan-s 	BÖD 	•,szurkoló 	. 

der Fanatiker-s- BÖD 	-fanati-kus,megszállott 

der Fangfehler-s- 	D 	-fogási hiba 	. 
die Fangsicherheit-en •B. . fogásbizto6ság 
das Fassungsve rmögen-s- BÖD - befogadóképessége/stadioné 

die Faubt-de BÖD 	-ököl 

der Faustball-es-de • D 
fausten schf. trans. 	BÖD 
der Faustkampf-es-de Ö 
favorisieren schw.trans. ÖB 
der Favorit-s-e BÖD 
das Fazit-s-e 	D 
die Fechtbahn-en BÖD 
die = verlassen 
der Fechtboden-s- 	B  

- zsinórlabda 
-öklöz,kiöklöz 
-ökölvivás 
-favorizál 
-esélyes, favorit 
-végeredmény, összeg 
-pást/viv 
-lelép a pástról 
-pást/viv 

fechten o.h.o.strk.trans.BÖD -vivni 
das Fechten_s- 	BÖD 	-vivás 
der Fechter-s- 	-vivó 
der Fechtergang-es-pie Ö -csörte,asszó 
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die Fechterin-nen BÖD 
die Fechterlinie-n Ö 
die Fechterstellung-en ö 

der Fechtgang-es-8e Ö 
der Fechterhandschuh-es-e Ö 
des Fechthaus-es-per Ö 
der Fechthieb-es-e BÖD 
die Fechthose-n Ö 
der Fechtplatzéés-e 
die Fechtmaske-n ÖB 

der Fechtsaal-es-de Ö 
der B Fechtschuh-es--e Ö 

der Fechtsport-es- Ö 
die Fechtweltreisterschaft-en 
der Federball-es-pie 	D 
die Federballméisterschaft-en 
das Federgewicht-es-e BÖD 
der Federge*ichtler-s- BÖD 
das Federbrett-es-er D 
der Fehler-s- BÖD 
grobe = leisten 	' 
die Fehlerkorrektúr-en 	Ö 
der Fehlerpunkt-es-e B ' 
der Fehlpa3-sses-asse BÖ 
der Fehlpunkt-es-e D 
der Fehlschu3-sses-Usse Ö 

der Fehlstart-es-e Ö 

der Fehltritt-es-e B 
der Fehlvérsuch-es-e D 
der Fehlwurf-es-üe 	B 
das Feld-es-er 	BÖD 

schlo3 sich zusammen 
des Feldes verweisen jdn. 

-vivónő 
vivővonal 

-vivóállás 	' 
-csörté,esszó 
-vivókesztyü 
vivócsarnok 	. 
ütés /viv 
-vivőnadrág 
-vivópást 

'-vivőmaszk 
vivócsarnaok,vivóterem 
vívócipő 	. 

-vivósport 
Ö vivó világbajnokság 
-tollaslabda 
BÖD- tollaslabda-bajnokság . 

-pehelysuly /boksz,sulyem. 
-pehelysulyu sporcbőló 
-gerenda 
-hiba 
-sulyos hibákat követ el 
-a hiba kajavitása 
-hibapont 
-hibás/pontatlan át/leadás 
-hibapont 
-hibás/pontatlan lövés 
- hibás,rontott rajt 
-rosszhibás ?övés,iugás 
-rontott kisérlet 
pontatlan,rossz dobás 

-mezőnyapálya 
-felzárkózott a mezőny 
-leküld a pályáról v.kit 



-62- 

das Feldspiel-s-e Ö 
der Feldspieler-s- Ö 
die Feldüberlegenheit-en 613 
der Feldverweis-es-e D 
die Felge-n D 	. 

= vorwdrts 
der FeAchu3-sses-üsse D 
"fertig" 
die Festhalte-n D 
der Fight-s-e -BÖ 
der Vighter-s- B 
das Figurenlegen-s- D 
das Finale BÖD 
= über 1500 M Frauen 
der Finaltk4mpf-es-de Ö 
die = brachten guten Sport 
die Finalrunde-n BD 

-mezőnyjáték 
-mezőnyjátékos 
-mezőnyfölény 
-kiállitás,leküldés 
-kelep 
-előrekelep 
-távoli lövése 
-"vigyázz!" 
--leszoritás/j udó 
-küzdelem 
-küzdő, harcolá,verekedő/boksz 
-müuszás 
e-döntő 	. 

-az 1500m-es.női sikfutás =-je 
döntő/mérkőzés, küzdelem 

-a , döntők jó sportélményt nyujtot 
*-döntő forduló 	tak 

die Finndinghi-Europarneister --finndinghi-eurápabajnokság 
schaft-en D 	.. 
der Fintangriff-es-e BÖD 	-cseltámadás 
die Finte-n BÖD 	-csel 
der Fintnachhieb-es-e BÖD 	-cselvisszavágás 
der Fintnachsto3-sses-össe BÖD'-  cselvisszaszurás 
der First Class Man B 
fit 	Ö 
flach /60 Meter flach 
die Flachlandbahn-en B 
der Flachlauf-es-de 
der Flachschlag-es-de 
der Plachschu3 ÖD 

die Flanke-n 	Ö 

kiváló,elsőoeztályu ember 
legjobb formában lévő,fit 
sik/60 méteres sikfutás 
-sik tereppálya 

Ö 	sikfutás,eijárás 
Ö 	-lapos ütés/tenisz 	. 

- lapos,alacsony lövés,rugás 
-szárny/beadás középre/futball 
tomporlendülés/torna 



-g3 

e ine weite = 
e ine = zur L.Titte 
eine weite = 
flanken.schw.trans. bÖD 
er flankt von der Cornerlinie 
weg 
Lenz flankte scharf vor das To 
fliegen o.i.o.strk.BÖD 
das Flie gen/Fliegenge ,raicht BÖD 
der Fliegengewichtler-s- BÖD 
flier Fliegarbewerb-es-e Ö 
das Fliegerrennen-s- B 
der Flip-s-e  OD  
ein dreifacher - 
der Flopsprung-es-üe B 
das Florett-s-e  OD  
das Florettfechten-s- ÖD 
der Florettfechter-s- ÖB 
die Florettllinge-n Ü 
der It'lorettktan.uf-es-dfe Ö 
die Florettmaske-n Ö 
das Floretturnier-s-e Ö 
die Flugwoche-n Ö 
das Flutlicht -es-er BÖD 
der Flügel-s- ÖB 
auf dem rechten = durchlaufen 
am rechten /linken = 
der Flügellauf-es-3e Ö 
der Flügelmann-es-der B 

das F1Ugelsniel-s-e ÖD 
der Flügelstürmer-s- B 
der Football-s B 
f orcieren schw.trans. 

-távoli,hosszu beadás 
-,beadás középre 
-távoli,hosszu beadás 
-beadni /labdát 
-a szögletvonalról adja be a 
labdát 

r-L élesen /meredeken a kapu elé 
repülni 	vágta a labdát 

-légsuly /boksz 
légsulyu sportoló 

-repülőverseny-
-repülőverseny /kerékp. 
-flip 
-tripla flip 
-flop-ugrás 
vivótőr 
tőrvivás 
tőrvivő 

-tőrpenge 
-a vivótőr markolatgombja 
-tőrvivósisak 
tőrvivóverseny 

-repülőhét/hetek 
-fényár,világitás 
-szárnyszél 
-elfut a jobbszélen,jobbszárnyon 
-a jobb/balszárnyon 
-lefutás/futball . 
-szélső 
-szárnyjáték 
-szélső/futball 
-futball,labdarugás 
-erősit,gyorsit 

i 



dac  Forcieren-s- Ö 
die Form-en 	BÖD 
erstklassige a 
in guter = sein 
der Posbury-Flop 	.BÖD 
das Foul-s-s 	Ö 

-persöhnliches = 
der. Foul-Elfmeter BÖ 
der Poulelfineter-s- B 
foulen schw.trans. Ö 
das Foulspiel-s-e 	D 
der Foulstrafsto3-sses-össe D 
der Frankfurter  Wechsel BÖD 
der Frauenhandball-s- D 
der Frauenhc,.ndballmeister--s- D 
der Frauenspeerwurf-es-üe B 
des  Frauenspiel-e3--e : . Ö 
freigeben G.h.e.strk.. Ö 
der Freigefecht-es-e. BÖD 
freilaufen i.i.a.:trk. BÖD 
die Freiluftweltbectleistung Ö 
sich freirriachen schw. .trans, ö 
freispielen sich schw.trans. D 
das i9 reistil-s 	13ÖD 
der  Frdistilringer-s-  ÖD 
der Freisto3-sses-össe BÖD 
direkter = 	 .. 
indirekter = 	. 

eine = Granate 	B 
der Freiwurf-es-iae . B 
der Freicuurfraum-es-de BÖD 

-erősités,gyorsitás 
-forma 
-kitűnő forma 
maformában van,elemében van 
fosbury-flop /ugrás 

--e .zbálytalanság 	, 
személyi hiba/kosár 
-dance miatti büntetőtizenegyes 
- 	u.a. 
-szabálytalankodik 
-szabálytalan játék 
-büntető rugás 
--frankfurti váltás 
-női kézilabda 
-női kézilabda-bajnok 
-női. gerelyvetés 
-női mérkőzés 
kiad,elenged v.kit 

-csörte/viv 
-lyukra fut 
-szabdtéri világcsucs 
-elmegy,olfut az ellenfelétől 
-elrnegy,kícselez,átcselezi magát 
-szabadfogás/birk,gyorsuszás 
-szabadfogásu birkózó 
-szabadrugás 
-közvetlen szabadrugás 
-közvetett szabdrugás 
-egy bomba-szabadrugás 
-szabaddobás,büntető dobás/kos. 
-büntetőterület/kos, 

die Preundschaftsbegegnung-en 6-barátságos mérkőzés, találkozó 
dac Freundechaftsspiel BÖD 	-barátságos mérkőzés 
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das Freund.: chaftstreffen-s-• ö 
die Friedensfahrt-en OD 

die Front-en BÖD 
in die Front gehen 	.. 
der Froschbein:ehlag-es-,e .ÖD 

die FrUhjahrsmeisterschaft Ö 
das FrUhj ahrsrennen-s- , Ö 
der Friths t art-s-e Ö 

ein .en = verursachen .. 

frUhstarten schw.intr. Ö 
fungieren schw.trans. . Ö 

e der 1'u3-sses--üsse 	BÚD 
der Fu3ball-s 	BÖD 

spielen 
das 2u3ballamateurteam-s-s,Ö 
der Fu3ballanhö,nger-s- ÖB 

die Fu3ballaumwahl- ezt Ü 
die Fu3ballerbörse 6 

der Fu3bullbund-es-üe. 
der Österreichieche =, . 
die Fu3ballbundesliga. ö 
die Fu3balldame-n Ö, 
die Pu3ballequipe B .. 
der Fu3baller-s- BÖD 
fu3ballerisch 	B 
der Pu3ballerstreik-es-e ö 

der Fu3ballesperte-n-n B 
der` Fu3ballfari-s-s B 
das Fu3ballfeld-es-er.. ÖB 

der Fu3ballfreund-ec-e D 

clan i u3bullfreundschaftsspiel 
der Fu3ballgecchiblhlichkeits-
cedbewerb 	6 

-.barátságos mérkőzéstalálkozó 
-béketura /kerékp. 
-az eleje sr.minek,éle 
-az élre tör 
-békalábtempó 
-tavaszi bajnokság 
tavaszi versenyfutam 

--kiugrás, korai start 
-bele iozdul/rajtnál 
i.belemozdul,kiugrik,előbb indul 
-szerepel,miiködik 
-lábfej 
-futball, labdarugás 
-'futba,llo ik 
- amatőr futballcsapat . 
-futballbarátipszurkoló 
-labdarugó válogatott 
-futballbörze,labdarugópiac 
-labdarugó. szövetség 
- az Osztrák Labdarugószövetség . 
-Szövetségi  La/gdsrugó Liga 
-női futballista 
-labdarugó-csapat 
-labdarugó 
labdarugó/jeiz. 

-labdarugó/futballista sztrájk 
-futballszakértő 
-f utballra j ongó, szurkoló 
-futballpálya.. 
-futballbarát 

Ö-barátságos. labdarugó mérkőzés 
-labdarugó ügyességi verseny 
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dee Fu3ballhesz•ena-en Ö 	-futballinta fl©bdarugó©ziv 
der Fu3ballintereedente-n-►n D -futball iránt órdeklődó 
der Fu3ballklub-ese B 
der Fu3ballkönig-se-e 0 
4ie,F43ballkreise Pl.  15 
die Fu3ballkriece-e 6 
der Pu3ba11kUnetler•-e- 0 
der Fu3baa3.lmarkt-eEge 6 
die Pu3ballmannschaft■en B 

-labdarugóklub 
-futbollkirdb 
-futballberkek 
-vaság,mélypont a futballban 
-futba112eeni 
4-labdarugóp9.ae 
-futballcsapat 

der I?u3bal1mei©ter-s- 6 	-labdarugóbajnok 
die Fu3ba11nationaimonn©chaft-en-labdarug6  válogatott OD 
der Fu3ballplatz-a©-lie 0 	-labdarugó/futballpólya 
die Fu3ballregeln Pl. B 	-a labdarugáe szabályai 
der Pu3bal1riohtes-s- B. 	-futbailbír6 
die Fu3ballri©ge-n g 	-futballcsapot 
Damen = 	 -'női futballcsapat 
die Fu3balioaison 6 	-►iabdarugó,futballidény 
der Fu3ballsohuh-rop-e 6 	-futballcipő 
doe Pu3ballepiel BÜD 	-futball,labdarugáe 
der Fu3baileport-esua 6 	-labdarugóo l labdarug6eport 
daó Iau3balletadion-e-en BD -futballetsadion 
die Pu3balletiegeln B 	-oeuka,futballcipő 
des Pu3baílturnier-s-e 01) 	-labdarug6torna 
die Fu3ballunion-en 6 	labdarugó szdveteóg 
die Fu3ballwelt D 	-futballvilág 
die Fu3ballweltmeieterechaft.D-labdarugó világbajnokság 
der Fu3ball-V7eitverband B -Labdarugó Világezdveteég 
dae Fu3faosen nach .der l3Urde b- ►lelépés a gátról 
der Pu3eprung-esi-üe BUD 	-talpad ugrás 
die Fu3etellung-en Ö 	-lábhelyzet 
weite = 	-trig rajtállán 
der Fu3triat-es-e BOD 	-rugá► e 
der Pu3wurf-a®-tie D 	-bokaingatás /3ud6 
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führen 3ehw. trans.BÖD 
die FUhrung-en 	BÖD 
in = gehen 
j dn , in = bringen/schie 3en 
j dm. die = abnehmen '  
in = liegen 
das F'ührungstor-es-e BCiD 
der Führungstreffer-s- BÖD 
der Fünfk$mpf-►es--ide BÖD 
Moderner = 	 . 

• der Fünfkanpfer-s-/in-nen BD 
der Fünfsatzerfolg-s-e BÖD 
die Fünfsatzniederlage-n Ü 

vezetni. 
• vezetés 
-átveszi a vezetést 
vezetéshez jtttat v.kit . 

-át/elveszi a vezetést v.kitől 
-vezet vezetésben van 
--vezető gól 
-vezető gól 	. 
-ötpróbapentatlon 
-.öttusa 	. 
öttusázó/no" 

-ötszettes győzelem,. 
ötszettes vereség 
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der Galopp-s 
der Galopper-s- B 
der •Galopperhengst-es--e Ö 
galoppieren schw. trans. BÖ 
die , Gal opperbahn-en B 
das Galopprennen-s- BÖ 
garantieren schw.trans. BÖD 
die Gasse/in , die , = laufen BD 
der Gastgeber-s BÖD ' 
die Gastmannschaft-en D 
das Gastspiel 	DD 
der G ,stekeeper-s- Ö 
die G ,stemannschaft-en /die 
Gastmannschaft-en 
des W steteam-s-s Ö 
das Gedenkrennen-s- Ö 
das Gefecht-es-e 	BÖD 
der Gefoulte-n-n 	B 
die Gegenaktion-en D 
der Gegenangrigf-es-e ÖD 

der Gegennachhieb--éss-e BÖD 
der Gegenspieler-s- BD 
der Gegensto3-sses-össe Ö 
dac Gegentor-s-e 	BD 
der Gegentreffer-s- D 
das Gegenüber-s- BD 
der Torwart X wurde hurter 
geprüft ale rein Gegenüber Y ' 
die Gegenwhr Ö 
jdm. = glisten 
die Gegenwende-n 	Ö 

einw.rts links 
der Gegenwind-es-e 	BÖD 

g

• 

alopp,vágtatás,vágta 
-galoppló 
-gploppcsódör 
-galoppozik,vágtat 
galoppálya 
g

▪ 

aloppverseny 
-garantál,biztosit 
-lyukra fut 
-=a hazai csapat 
--vendégcsapat 
-vendégjáték 
-a  vendégcsapat kapusa 
-vendégcsapat 

-vendégcsapat 
--emlékverseny 
-harc, küzdelem, csata 
-akivel szabálytalankodtak 
=ellentámadás,ellenakciá 
-ellentámadás 
-ellenvisszavágás/viv 
-az ellenfél játékosa 
-éllentámadás/viv 
-kapott gól 
-kapott/ellenséges gól/találat 
-az ellenfél 
▪ kapusnak nehezebb dolga volt, 
mint Y-nak 
ellenállás,védelem 

-ellenáll v.kinek 
- hasonélU ellenfordulás 

balra befelé 
-ellenszél 



der Gegenzug-es-tie 0 
der  Geer- BUD 
die Gegnerschaft 	6 
golloadicapt sain, B 
das Gehduse-s-a 6 
da© Gehen-s- 	BUD 
der Geher-s- 	111) 

dor Gehrichter-s- 6 
do  Golande-s-% BUD 
die Gelandefahtt-en D 
der Gelandelauf-es-de Ö  
die Gelandelaufmeisterschaft-e 

der Geldndaldufer-s- Ö 
der Gelanderitt-es-e B 
dae Gelandetraining-s-41 Ö 
des Gelauf-es-e 6 
die Gelbe orte 	BUD 
die Gelenkbewegunh-en BUD 
die Gemeinschaft-en D 
die Generalprobe-n BUD 
des Gepldnkel.ss- 6 
die Gerede-n BUD 
die rechte/linke 0 ,  
dae GerUt-es-e BUD 
die Gardiatellung-en D 7/4 
dos Gesemt'esgse 	0 
mit einem = von 220 Holz 
die Gesamteinzelwertang-en D 
doe Gesemtergebnis-sesgese 0 
doe Gesamtklaseement-s 6 
im = der Priedensfahtt 
die Gesamtnote.n B 

-ellenl6p6e/huzás 
-ellenfál 
a

▪ 

z  ellenfelek 
-hátrdnyban van , 
-a kapu/futball 
a gyaloglás 

.‚a gyalogló 
-gyalogl6bir6 
-mozoi terep 
..terepverseny/motor 

futás 
nmezei futóbajnokság/terepfut6- 
.:verseny 0 

futó  
-tereplovaglás 
.Mezei edzás 
-lóversenYPálYa 
• sárga lap 
-.4:auklózás/viv 

-f6pr6ba 
-csetepatéOsszoosapda 
• egyenes/Ut6s 
4-jobb/balegyenes 
-ezer /torna 
..terpeszállás 
-eg4sz o Usszesság 
• bábus/fels Usszteljesitmónnyel 
-egyóni összesit6a/összértékelós 
..összesitett/v63eredmény 
-3sszesitett/v6geredmény 
• bactura mmóben 
g-ideszpontszámOssz-pontértft 
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die Gesaatpunktzahl-en Ö 
der Gesamtsieg-es-e Ö 
das Gesanttorverhö.ltnisn B 0ti ; t  

die Gesamtwertung-en 	BÖD 
die Gesamtzeit 	Ö 
der Geaamtzuaeiter-s- Ö 
das Geschick-es-e 	BÖD 
geschiagen beben sich j dm, Ö 

die Gesdhleciatskontrolle n Ö 
die Geschwindigkeitsprüfung Ö 
der Gesichtshieb-es-e BÖD 
= au3en 
= innen 
getroFx"en BÖD 
tief = 
nicht = 
das Gecvicht'-es-er BÖD 
dac Gewichtheben-s- BÖD 
der Gewichtheber-s- BÖDB 
die Gewichtheberstaffel Ö 

der Gewiehthebertrainer-s- Ö 
der Gewichtheberverband Ö 
die Gewichtsklasse-n BÖD 
die Gewicntszunahme-n Ö 
der Gew1.nn-es-e BÖD 

einer Liedaille 
= der Buropameisterschaft 
gewinnen a.h.o„sicrk• BÖD 
den ersten Platz = 
über 500 1,1etern = 
das Gleichgewicht -es BÖD 
die Gleichgewichtstibung-en Ö 
gleiten i.i.i.strk, 	BÖD 

-tisszpont©zám 
-összesitett győzelem 
ölsz-gólerány 

-+összpontszám 
-összidő 
-összetettben a második helyezett 
--ügyesség 
-vereséget szenved v ■ kitől 
--szegvizsga 
-gyorsaság i - vizsga 
-arcvágás 
-Yülsó arcvágás  

belső arcvágás 
4-találat 
♦nély találat 
-nem talált 
»súly 
--sulyemelés 

sulynel© 
-sulyemelő csapat 
-sulymei®edző 
._culymelőszövetség 
sulycspport 

-sulygyarapodásrinnövekedés 
-meg/elnyerése v.rinek 
éremszerzés 

-az EB.megnyerése 

-nyer, győz 
-az.első helyet megnyeri 
-500m-en győz 
-egyensuly 
-=egyensulygyakorlat 
csusziksiklik 
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dor Ball glitt ihm cue der  
Hand  
dae Gleiten-a- 	6  
die Gl.QitfEhickoit--en D  
der CZeittackeln -s- 	BOD  
der GoalgeL•tcra-e» B  
die Coldmedaille-n DOD  
oZymaieciae =  
der G©1Bball-es-Ze B  
der C©lfer-a- B  
der G©? fml€atz-ee-Lie B  
der G©Zfachi U ,er--s-  

der/dne Gong DUD  
dQr = ertbnt  
der GonzEChl.ag-ea-Ue 6  
die Ca8°13de/GoraC14 	B  
die = trifft den Gegner  
e ine linke = 1andon  
die Cranate-n 	DOD  
der GrcnatanmrK-ea-ito BOD  
duo Grind-Pix 	B 
der = Pahrers-  
dae Gr3egelfndos.E  

-idcauezott kez6bó] a labda  

-a  ail~lAs 
-►^ik®asAa;/eeueue/eilz2óképeeQég  
-bec®usz6 szere160  
-a Lmpua  
-arasayérom  

 aranyérem  
dgol.fl. hda  
.golfezd  
-celf

S
pS~~l

?

ya 

° jol d~r. l~1tGy  
itaonc  
.7febhanczik a gong  
--gor4gU b é  e  
~-egyerba e/tat €3 a  
-az egyenes eltalálja ez ellenfe-  
4.elHelyen, egy bal,ogy©neat let  

-gráng t  
+.0rrinEi t dobgó  
~►~r~sTi&Q~—~~s /kob°ékp,  

ci a veL► eenyúőle  
-fitvee terep  

drütechvn 	D 	-terpeszáll.€dbön All  
der C*_°l.echiech.-rbmiccher Kempl'.Itt3tU ztfp ;ttr7u birkFzg© B  
der tariff -er-o  
= eitút  
die Crigfhbh'e-n 	6  
die Cri$f cto±les -n €3  
der tariff eehacl-e- 6  
der uro3te is ter-- 	BC)D  
die Gro3schange 	nMo  
die Grundfühigkeit-en 6  

-foec  eriorkolat/viv  
4.2 fogAe biztoe01 a fogQe  
-f gAme,F;uaaGg /raa.dur r.  
-3Qre3y2eUtda  
-fo ;alvi bttis  
-n©gyriester /oaYt  
-~a nogyogna  
--aZapke;s3e.s^ég  



die Grundlinie -n 	BÖD 

die Grundstellung-en  BÖD 

die Grurndübun;-en  Ö 
die Gruppe -n BÖD  

Gruppeneinteilung-en ÖD  
Gruppenendspiel-es-e B  
Gr•uppensieg-Ss-e BÖ  
Gruppensieger- s- BÖ  
Gruppenspiel-es-e IlÖD  
ya  

Gruppenzielsprung-es-üe  
Gummiball-es-de B  

der'Gummiring-es-e BÖD  
der Gunner-s- 	0 

~-~-,Ül  t J.  f?; 	BOD 	
. 

die Gymnastik D  

die  
das  
der  
der  
das  
die  
der  
der  
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alapvonal 	 . 

-alapállás, alaphelyzet, alapfei-
'állás/kosári,  
-alapgyakorlat  
- csoport  
-csoportbeosztás  
L-csoportdöntő  
.;csoportgyőzelem  
»csoportgyőztes  
»csoport  j gték  
-az 

 
EB =-ok  

D --csopor'cos célbaugrás/e j tőern9.  
-gumilabda  . 
--gumigyUrü, gyiirü/gimnas zt :  
'-:.győztes  
-érvényes  
'-viranasztika,  



der Haken-s- BÖD  
linker/rechter Haken  
sin knallharter Haken  
explodiert an dem Kiefer  
emn Haken gegen den Kiefer  

das Halbfinale BÖD  
der Hd3bfinalist--en-en D  
der Halbfinalkampf-es--dcO  
der Halbfinal-Lauf 	B  
das Halbfi.nalspiel-es-e OD  
der Halbiinke-qa--n D  
das Halbmittelgewicht OD  
der HaZbrechte-n-n 	D  
das Halbschwergewicht OD  
der Halbschwergewichtier-s  
der Halbstürmer-s BD  
das Halbweltergecricht t5D  
die Halbzeit-en BÖD  
die Halbzeitpause-n ÖD  
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• horog, horogütés  
- jobb/balhorog  
- egy irtózatos erejű hcar ogütós  
csattan az állán  

-horog az állra/állat ért ho- 
rogütés  

~- elődöntő, középdöntő/futball  
elő/középdöntős  

- elődöntő  
- elődöntő futam  
- elődöntő/játszma  
- balösszekötő  
- nagyváltósuly /boksz/  
-jobbösszekötő  
-- félnehézsuly  

féinehézeulyu sportoló BÖD  
- öss9ekát6, belső csatár  

kisváltósuly  
félidő  

• félidő, félidő sztine te  
der Halbzeitpfiff-es-e D 	a félidő vég5 t jelző sipszó  
der Halbzeitstand-es-de ÖD - a félidő állása  
die Halle-n 	BUD  
die Hallenbehn-en  
des Hallenbecken-s- 6  

-~ csarnok  
- fedett pálya  
-'Fedett medence  

die Hallenbestleistung-en Ö 	fedettpályás csucs, rekord  
die Hallenbeetweite-n D 	-  fedettpályás csucs/távolság  
die Halleneuropameisterschaft- fedettpályás EB. Ö  

-en  
der Hallenfussball 	Ö 	teremfutball  
das Hallenfussballturnier-s-e- teremfutball-bajnokság BÖ  
der Hallenbandball BÖD 	- teremkézilabda  
die Hallenbandballauswahl Ö 	teremkézilabda válogat  tt  
die Hallenradrennbahn B 	- f, dett kerékpárverseny-pálya  
der Hallenrekord-es-e B 	- fedettpályás csucs, rekord  
den Hallenrekord Yea lten 	- a fedettpályás csucsot tartja  



vve 

foclottpd170/do 
todottpdlydo jdt6k 
fodettpdlya.tonisz 
fodottpdlyde vildgrokard 
'esues 
nyaktoesa/16 
Akola egy nyakhomozal nyort 

Allji 
tartott labda 
niaősógi pont /ei 
minő36gi pónt 
kalapdos 
goly6sealodgyae kalapdes 
fogantgu Adalapdoe 
kalapdoefoj 
a kalapdes nyole 0 
kalapdeovotős 
kalapdeovotő 
kalapdeovot6e 
junior kalapdeavota vAldg-
bajnek 
kalapdeovc, tő rice 0 
kdzilabdajdtók+labda 
nomotkOzi tósilabda m6r-
kW° 
keizilabdd36 
n7i kdzilcbddző 
kőzil2bdaesarnok 
kdoilabdaeoapat 
kdoilabd,,,Ijadk 
kftilabdelző, Ltallobda 
'Vices 

df, e3 Hallo/unison 0 
tine Hallonopielos-o 
doe Hallontennis 	D 
dor Hallenweltrokord U .  

dor Halovorsprungoe.tie D 
Akola gowann mit Bolo. 
vorspruAM 
Holt! 	BUD 
"der Halteballn 20D 
die Haltuagenote-on BD 
doz'  raltungoPunktó.es.io  
dor Hammeriöeg BID 
Hammer mit HUgellosern 
der BammOrgriff*oeimo BUD 
dor Hamnorkopf4.00-ao 	U - 
dor Hammor4erbindungsdrabt 
doe Hacmorverfen-s.• BUD 
der Hammorverfor.o. BOD 
der Hamerwurt-es4410 BD 
der HammerwurtWunioronvolt-
zokordler 
das Hammerwurfsebutzgittor-s 
der Handball BUD 
dos Handballlandorspiel D 

doze 	 ö 
die Handballfrou-Pen BD 
dleTtandballballegin D 
die Handballmanneeklaft-en 0 
das Handballepiel 0 
der Handballepiclor-s- 0 	44f* 
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der Handball-TorhUter-s- B  
der Handballtrainer-s- Ő  

der Handballweltmeister-s- Ö  
derma Hande if peter-s,► B  

das Handge rdt- ►e  s-e 	D  
das Handicap-s 	B 
der Handkantenschlag-es-de dB  
die Handlung/gleiehzeivige  
Handlung  BÖD 
der Handschlag  ~ 

die Handschuhe zum Hammerwer-  
fen Ö 	. 
der Handstand D  
der Handstandüberschlag D  
die Handstoppung-en  D 
das Hondtuch-►es-iicher C3B  
das Handtuch einwerfen  
die Handzeitnahme-n 	Ö  

der Hang-es-de 	Ö  
die Hantel--n 	Dö  
hanteln 	Ö  

der Hantelaport-es  
die Hantelübung-en 

	B 
das Hardeourt  

	

Ö 
der Hattrick/Hat-Trick B  
einen Hattrick schiessen  
. einen Hattrick erzielen  
der Happtbewerb-es-e 	~ 
das Hauptfeld-es-er 	Ö  
der Hauptkampf-es-de 	ö  

der Hauptlauf-es-de 	D  
das Hauptrennen-s- 	ö  

- kézilabd (kapus  
- kézilabdaedző  

kézilabda világbajnok  
- kezezésért kapott tizen-  

egyes /futball  
-- kéziszer  
hátrány  

- utas kézéllel /karate  
- együttes cselekmény /vivés  

- kartempő, csapás  
- kalapácsvető kesztyti  

kézállás  
- kézenátfordulás  

Lázi időmézes  
- törülköző  
- bedobja a törülközőt  
- kézi időmérés  
- függeszkedés  

sulyző  
- sulyzózik  
- a  sulyzózás  
-► sulyzógyakorlat  

kemény pálya /salakpálya  
hármasgől, me sterhármm s  

- mesterhármast lő  
- mesterhármast lő  
a fő/döntő verseny/küzdelem  

- a főmezőny, boly  
- a döntő küzdelem, mérkőzés  
 -afőfutam  
- főf;atám  



-76- 

df e Hauotrunde-n 	Ö 	- 

der Hauptschiedsrichter-s-D - 
die Harte-n 	 Ö 
die pYUrte der Treffer 
die Hebefigur-en 	B 
das Heb:n-s-- 	 ÖD 

der Heber-s- 	 DB 
der Heber dugendmeister 
pacchten .  B 
in die  faÍsche Richtung 
hechten 
die Hechtrolle-n 	BÖD 	y- 
der Hecht®prung 	ÖD 	- 
das Heckenhindernis-ses-se Ö - 
die Heersbestleistung-en Ö - 

die Heilgymnastik 	ó - 
der HQ imerfag-e s-e 	Ö- 
die  Heimmannechaf t-en 	D - 
die Heimniederiage-n 

der Heimsieg-es-e 
dac Heinspiel-es-e 
he ims to rk 

eine heimstarke Mannschaft - 
der He:invorteil-es-e 	BÖD - 

den Heimvorteil haben 	- 

den Heimvorteil nutzen 

$erausfordern 	 BÖD - 
der Herausforderer-s- 	ó -- 
die Herausstellung-en 	D - 
der Herbstdur-cIng-es-He Ö - 

döntő forduló /bajnokságon 
vezető bird 
keménység, erő 
a találatok ereje  
emelés /mUkoresolya 
emelés /gimnasztika 
sulyemelő 
ifjus' gi bajnok 
vetődni 
rossz irányba vetődik 

tigrisbukfenc 
csukafejes 
sövényakadály /16 
hadseregcsucs 
gyógytorna 
hazai siker 
a hazai csapat 
otthonában elszenvedett 
vereség 
hazai győzelem 
hazai mérkőzés/saját pályán 
otthonában erős, hazai pá-
lyán erős 
hazai pályán erős csapit 
a hazai pálya előnye 
a hazai pálya előnyét élvezi 
kihasználja a hazai pálya 
előnyét 
kihiv 
a kihivó 
kiáliitás 
az őszi forduló /futball 
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der Herbstmeister-s- ÖD 	- az őszi bajnok 
die Herrendisziplinen Pl. D - férfiszámok, férfi verseny- 

számok . 

Ö - férfi páros 
0 - férfi együléses /szánkó 
Ö - férfi egyes 
Ö -• férfi mezőny 
ö férfi döntő 
Ö - férfi szabadonválasztott 

gyakorlat 
der Herrenriesentorlauf Ő -. férfi óriásmiilesiklás 
das Herrenskiteam-s-s 	ö - férfi sicsapat 
der  Herrenslalom-s 	Ö - férfi szlalom/futás / ei 
den  Herrensialom holte sich -- a férfi szlalomot a lengyel 
der Pole 	. 

herunterstoppen 
den Ball mit der Brust 
he runterstoppen 
hervorheben 	 bD - kiemel 
die hervorgehobenen Mann- 	- a kiemelt csapatok 
schaften 
der Hieb-es-,e 
der Hilfspunkt-es-e 
die Hinausstellung--en 
hinauswachsen iiberssttah D 	tultesz/tulnő önmagán 
der Hindernislauf 	D -► akadályfutás 
das Hindernissc 'hwimmen-s Ö 	akadályfuzás 
hindurchschiessen zwischen+D :. átrug/átlő vmi között Ö 
zwischen den Heinen 	- a lábai között ragja át a 
hindurchschieseen 	 labdát 
Das Hineinspringen-s- 	Ö - beugrás /vizbe 
das Hiningrdtsohen-s 	BÖD - becsuszó szerelés 
der Hintermann/der Bremser - a fékező B/bob 

das Herrendoppel-s-
der Herreneinsitzer-s 
das Herreninael-s- 
das Herrenteld 
die Herrenfinale 
die HerrenkUr-en 

nyerte 
Ö - levesz, lestoppol 

mellel veszi le a labdát 

B -ütés 
D segédpont 
D - kiállitás /a játékból 
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das Hintertreffen-s- Dö . 

ins Hintertreffen kommen 	- 
ins Hintertreffen gelangen 
das Hin- und Rückspiel BÖD - 

er rannte in eine schwere 	- 
Recht*inein 
die Hochhalte-n 	D 

- 

hochspringen /a, i, u/ BÖ - 
der Hochspringer-s- BÖD - 
die Hochspringerin-nen BÖD 
der' Hochsprung-es-Ue BUD - 
der Hochsprungas 	Ö - 
die Hochstrecke--n 	OD  - 
zur HochstreCke bringen 
hochtalentiert 	 Ö - 

hochziehen o.h:o./Skier B - 
das Hockeyteana 	B - 
der Hocksprung 	Ö - 
der Hookstand 	 D - 
der Hoffnungslauf-es-ite Ö - 
die Rohe Warte  
das Holz-es-der 	Ö 
die Holzbahn-en 	D - 
der Holztreffer-s- 	B - 
das Erometeam 	Ö — 

homologieren 	Ö - 

die H'dhe-n 	 ÖBD - 

hátrányba kerül 
háttérbe szorul 
visszavágós mérkőzés /oda-
vi ' sza játék 
legyőz Okit 
segédgyuró 
segédedző 
akadályoz 
akadály 
mesterséges akadály 
belerohan, beleszalad 
belefutott egy hatalmas jobb-
kezesbe 
magastartás 
magasat ugrik 
magasugró 
magasugrónő 
magasugrás 
magasugró tehe tség 

kinyom /sulyt 
kiváló képeeségii 
felhuz/felhuzza a sit 
hokiceapat, jégkorongcsapat 
guggoló távolugrás 
guggolóállás 
reményfutam 
lelátó 
fa, bábu 
fapálya /kerékpár 
kapufa, kapufát ért lövés 
a hazai csapat 
hitelesit 
magasság 

hinwegkommen fiber j dn. 
der Hilfsmasseur/ö/ 
der iiilfstrainer-s- 
hindern/behindern 
das Hindernis-*ses-se 
künstliehes Hindernis 
hineinrennen 
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die H'áhendifferenz-en  " Ö  
der Höhenrekord-es-e D  
der Hunderter-s- 	D 
einen Hunderter wollte ich  
mache  n  
die Hüftarbeit 	6  

die Hüftdrehung-en 	, , Ö  
das Hi3pfén-s- 	. Ö  
die Hürde-n 	BOD  
die HUrde umwerfen  
niedere HUrde  
der Hiirdenlauf-- 	(B  
400 Meter HUrdenlauf  
der Hürdenlöufer-s- OB  
das Hürdenrennen 	Ö  

das Hürdenmass-s$ee-Usse Ü  
der Hürdenschritt--es-e BÖD  
flacher HUrdenschritt  
der Hürdenstaí'fellauf .. 	D  

- ma.gasságkülönbedg  
- magassági csucs/rekord  
- 

 
százas /itt: 100 mOes ugrás  

- egy százast akartam ugrni  

- 

 

csipamunka  
- csipőforgatás  
-~ szökdelds  
- a gát  

- ledönti a gátat  
- alacsony gát  
- gátfutás  
- 400 méteres gátfutás  
- gátfutó  

akadályverseny /16spox  
gátmd re t 	 . 

gátvétel  
- alacsony gátvétel  

gátfutóváltó/váltó gátfutás  



der Inhaber/in des 
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Rekordes Ö - a rekorder/nő, rekordtartó/ 
nő 

ÖD - belső pálya 
D - belső é1 

ÖDB - belső fogás/korlát 
ÖDB - összekötő, felső csatár 
DB - belsőhármas 
BD - bolső hátvéd 

BÖD - frankfurti váltás 
BÖD 	kifordulás /vivás 

B - összekötő, belső csatár 
1■ BÖD - nemzetközi  

Ö - szakezos futás 
ÓD - ippon /judó 

die Innenbahn-en 
die Innenkante-n 
der Innengriff-es=.e 
der Innenstürmer-\ 
der Innensturm-es-úé 
der Innenverteidiger!, 
der Innenwechsel-s-
die Inquartata . 

der Insider-s-
international 
der Interwall-Lauf 
der Ippon 
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das Jagdrennen 	D 

das Jagdspringen-s 	B 
die Jahresbestleistung-en ö 
die Jahresbestzeit-en D 
jeder gegen jeden 
der Jockey 
j ube In-be j ube In 
das Jubiláum-s-~lien . 	Ö 

ein glorreiches Jubiléium 
das Judo-s 	 BÖD 
der Judoka-s-s 	 BÖD 
der Judoklub-s-s 	 Ö 
der Judonachwuc hs-e s-áe Ö 

- vadászlov glóverseny/v d& z-
lovaglás 

- .vadászugratás . 
- az év legjobb teljesitménye 
- az év legjobb  ideje  
- mindenki mindenki ellen 
• zsoké 
- ünnepelni, éljenezni 

jubileum, évforduló 
egy dicsőséges évforduló 
judó, cselgáncs 

- cselgáncsozó 
cselgáncsklub 

• cselgáncsutánpótlás 

BÖ 
DB 

BÖD 

der Judosport-Es 
der Judostii-s-e 
der Judoverband-es-de 
die Jugendguswahl 
der Jugendrekord-es-e 
der Junior-s-en 
die Juniorenauswahl-en  

Ö - a. cselgáncsozás,/sport 
Ö - cselgáncs stílus 
D - cselgáncsszövetség 
Ö - ifjusági válogatott 
ÖD - ifjusági rekord 
Ö - ifjusági sportoló/junior 
Ö 	ifjusági válogatott 

der Juniorenrekord 	D 	ifjusági rekord 
das Junioreneinzel-s- . 	Ö 	ifjusági egyes /ping-pong 
die Juniorenkonkurrenz-en Ö - ifjusági verseny 
die Juniorenmeisterschaft-en - ifjusági bajnokság ó 
die Juniorenweltmeisterschaft- ifjusági világbajnokság Ö 
der Juniorenweltrekordler-s- - ifjusági világrekorder/ 

csucstart6 Ö 	. 

die Jury 	 - a z etiri 
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der Kader-s- 	ö 

die Mitglieder des Kaders 
der/das Kajak-s-e 	ÖDB 
Finer Kajak /K-1/ 
Zweier Kajak /K-2/ 
der Ka j akfahrer--s 	B 
jdn. kaltstellen 	ÖB 
der Kammgriff-es-e 	D 
der Kampf-es-de 	BÖD 
sich zum Kampf stellen 
Kampf um den Einzeltitel 

den Kampf aufgeben 
aus dem Kampf ziehen 
kampffühig 
der Kampfgeist--es-er 
das Kampfgericht-es-e 
die Kampfmoral-s 
der Kampfrichter-s- 

internationaler Kampfrichter - 
der A Kategorie 
Kampfrichter für Werfen und - 
Springen 	 . 

die Kampfaportart-én 	B 
kampfstark 	 D - 
eine kampfstarke Mannschaft - 
kampfunfdhig machen jdn. Ö - 

der Kampfverlauf»ee f) - 

das Kandidatenturnier zur 
Schachweltmeisterschaft D 
der Kantenwind-es-e 	D -- 
das Kam- 	D - 

keret  
kerettagok 
kajak 
kajak egyes 
kajak kettes 
kajakos/kajakozó 
ártalmatlanná tesz vkit 
alsó fogás 
harc, küzdelem 
szo ritóba lép /boksz 
az egyéni címért folyó 
küzdelem 
feladja a mérkőzést 
kivon a küzdelemből 
harcképes, küzdőképes 
harci szellem, küzdőszellem 
versenybiróság 
harci/küzdőszellem 
versenybiró/oldal%szavazó- 
bíró /vivás 
A kategóriás nemzetközi ver-
senybiró 
távmérő 

küzdősport 
küzdőképes, erős, kemény 
egy küzdőképes csapat` 
harcképtelenné tesz vkit 
a verseny sora 
pakkvilágbajnok-jelöltek 
tornája 
oldalszél 
kenu 

BÖD 
öD 
Ö 

Ö 
D 
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der Kanute-n--n .BD  
der Kanu-Rennsportler-s. D  
kanten skw. tens. 	ö  
der Kanter /e/ 	Ö  
kantern skw. trans. 	Ö  
der Kantersieg-►es-e 	ÖB '  

der Kapitn-s--e  
das Karate  
der Karatekampf-es-de  
der Ka:etesportler-s  
die Karriere-n  
der Kasten-s-d  
kampfen schv. trans.  
um  Titel kdnpfen  
der Keepers--  
der Kegel-s- 
die Kegelanlege .-n  
die Kegelbahn-en  
dap Kegeln-s-  
ke ge in sc hw. trans.  . 
die Kerze-n  
die Keuie-n  
kicken schw. trans.  
in die richtige Richtűng  
kicken  
der Kickers- 
die  Kiokerei  
planlose Kickerei  

der Kiefer-Stiff  

die.Kieferwende-n  

- kenuzó/kenus  
-- kenuversenyző  
élez /siklásban  

- kenter  
rövid vágtában lovagol  

• fölényes győzelem/kenter-
győzelem 	 . 

kapitány  
- karate  

karatemérkőzés  ' 
- káratózó/karate-sporti ló  

karrier, pályafutás  
- szekrény, ugrószekrény  

küzdenii harcolni  
- vrilyen cimórt küzd  
- kapus  
- 

 
báb/teke  

-~ tekepálya  
.. tekepálya  

teke/sport  
• tekézik  
- gyertya, tarkóállás  
• buzogány  

futballozni, xugni  

- j á irányban rugni  

- futballista  
- rugdosás, rugdalózás  
- tervezerütlen, ide-oda  

adogatás  
bontó uszás /háton, oldal-
só húzásdal  

,. Kiefer forduló, félbukfenc  

D  
Ö 

D  
BöD  

D  

ÖB . 

Ö  
D  

D  
ÖD  
ÖD  
D  

. 	D 

B 

ÖB  

Ö  

Ö 

Ö 
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die Kinderwettkámpfe P1. Ö 
das Kinn-s-e 	BŐD 
Klasse! 	 D 
der Auswahltorhüter bewies 
'seine Klasse  

- gyermekversenyek 
- áll 
- klasszis! prima! 
a válogatott kapus bebizo- 
nyitotta tehetségét 

die Klasse bis 125 ccm BÖD - a 125 ccm-es kategória 
die Klasse Formel I 
die Klassifikation-en ÖBD 
klnren sc hw. trans. 	D 
der Kleinkaliber-Liegenkampf - 
der Kleinkaliber-Dreistel-- '- 
lungskampf 
die Klemmschraube-n .. 	Ö 
die Kletterétange-n 	D 
das Kiettertau-s-e 	D 
der Klingenführer-mss- ' 	Ö 
die Klingenführung 	Ö 
der Klingeischlag 	BÖD 
einfacher Klingenschlag 
der Klub-s-s 	BÖD 
klubfremd 
der Klubkampf 
der Klubkoilege-n-n 
die Klubkollegin-nen 
die Klubmanneehaft-en 
das Klubspiel-s-e 

die Knickstellung-en 
das Knie-s-'n 
die Kniebeuge-n 
das Knieheben-s- 
der Knockout-s 
K.O. gehen 

a  forma  I-es kategória 
osztályozás 
tisztáz; feiszaba.dit 
kisöbű fekvőverseny B 
kisöbű 

 
álló-fekvő-térdelő 

verseny 
szoritócsavar /mércénél 
mászórud- ' 
mászókötél 
vívó 
pengevezetés 
pengeütés 
egyenes pehgentés 
klub 
más klubhoz tartozó 
klubmérkőzés 
klubtárs 
klubtársnő 
klubcsapat 
klubmérkőzés /klubok közötti 
mérkőzés 
kapocs /rudugrásnál 
térd 
térdhajlitás 
térdemelős 
kiütés, knockout 
kiiitéses vereséget szenved, 
kintik 

Ö 
BÖD 

D 
Ö 
Ö 
B 



die Kollektivleistung-en D 

die Kombination-en 	BÖD 
die Kombination Langlauf- 
Sprunglauf 	 BÖD 
die Nórdische Kombina tion 
das Kommando-s-s ' 	 Ö 
das Kommando Ubernehmen 
kommen an den Ball • 	D 
die Kóndition 	 BÖD 
das Konditionstra ining-s-e 
die Konfrontation-en 	Ö 
die Konkurrenz-en ' 	ÖD 
au3er Konkurrenz 

-► csapitte.ljesitmény, csapat-
- munka 
kombináció 

- északi összetett verseny /si 
északi összetett verseny BÖD 
vezetés, ' irányitás 
átveszi a vezetést 
eléri a labdát/megszerzi 
erőnlét, kondició 
erőnléti edzés BÖD 

• szembesités, szembeállítás 
verseny, versenyszám, mezőny 
versenyen kivül 

die internationale ' Konkurrenz-
be herrschen 
der Konkurrent-en-en 
die Konkurrentin-nen 
der Kónter-s-n 
den Kontér 'einfangen 
der Konterangriff-es-e BD 
die Konterattaeke-n 	Ö 
kontern 	 BÖ 
der Konterschlag-es-de Ö 
sin Konterschlag traf ihn voll 

die Kontinentenauswahl Ö 
die Kontínuit tt 	ÖBD 	--- 
der Kontrahent-en-en 	Ö? 	- . 
kontrollieren 	BÖD 	- 
der Champ kontrolliert 
den Fight 	 Ö 
die • Kontrollprobe-n 	Ö 

uralja a nemzetközi versenyt 

vetélytárs, konkurrens 
vetélytársnő 
ellenfél, ellenség.. s labda 
elcsipi az ellenséges labdát 
ellentámadás 
ellentámadás 
visszaüt, visszaver, kontráz 
ellen/viózaütés, csapás 

egy visszaütés telibe 
találta 	 ' 

kontinens-válogatott 
folytonosság 
ellenfél 
ellenőriz, irányit 
a bajnok irányítja a küz-
delmet 
ellenőrző próba 

B 
D 

:. 

D » 
DB _ 
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koordinieren 	Ö  
der Kopfball 	ÖB  
einen Kopfball in den linken  
oberen Winkel geben  
einen Kopfball meistern BD  
der Kopfballspezialist-en-en  

der Kopfsprung-es-lie  
kopfballstark  
die Kopfhaltung-en  
der Kopfhieb-es' e  
der Kopfstand  
der Kopfsto3-sees-ösce BUD  

das Kopftor-es-e  
der Kopftreffer-s-
der Ko rbwurf-e s-lie  
direkter Korbwurf  
flasher Korbwurf  
das K-o System-s-e  
das Können-s- 
der Könne r--s-  
die Könnerin-nen  
köpfen schw. trans.  
den Ball enter die  
Latte köpfen  
der Köpfler-s- 	0  
die Körperabmessungen P1 . Ö  
die Körperaktion-en 	Ö  

die Körperbewegung-en 	Ö 
das Körpergewicht-es-e Ö  

der Körperis ken-s- 	ó  
die Körperkultur 	ÖD  

- koordinál, összhangba hoz  
- a "fejes"  
- fejese a bal felső sarokba  

száll  
• elcsip, megfog egy éjest  

Tejelőmester, mestere a feje-
seknek 	B 
fejes /ugrás  

• jó fejelő  
• fejtartás /16  
• fej vágás /vívás  

fejenállás, fejállás  
~► fejelés /boksz/  

fejszurás /vivás/  
- fejesgól  
- fejet ért találat, ütés  
• kosárra dobás  
- csont nélküli kosárra dobás  
- lapos ivii kosárra dobás  

kieséjes rendszer  
- a tudás, képesség  
• tehetség  
-- te-e tség/nő  
- fejel  
- a léc alá fejeli a lu bdát  

fejesugrás, fejelés / fu tball  
testméretek  

- testmozgás  
- testmozgás  
~► testsuly  
- a testet ért horogütés  

testkultur  

Ö  

B 
Ö  

BUD  

D  

Ö  

B 
BUD  

D  

Ö  
BDÖ  
BDÖ 
BÖD  
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die Körperlage-n 	0 
der Körpertreffer-s- 	Ö 
die Kraft-ode 	BÖD 
die Krdite messen 
der Krafteinsatz-es-de Ö 
die Kraftprobe-n Ö 
das Krafttraináng-s-o B 
der Kraftunterschied-es-e Ö 
der Krampf-es-de 	BÖD 
des Kraul-s 	 Ö 
das Kraulen-s- 	 B 
100 M Kraulen 
kraulen 
der Krauler-s 	ÖD 
der Kraulsprint-es-e 	B 
100 M Kraxl.sprint 
der Kraulsprinter-s- 	D 

die Kra ulsprinterin-ne nD 
die Kraulstaffel-n 	Ö 
des Krditemessen-s- 	ÖD 
die Krditeverhdltnisse P1.BÖD 
der Kreisspieler-s- 	Ö 
der Kreissto3-sses-össe BÖD 
kreuzen schw.. trans. ÖBD 
der Kreuzpa3-sses-►dsse B 
der Kreuzschritt-es-e ÖBD 
das Kriechen-s- 	Ö 
der Kricketsdhldger-s B 
das Kriterium-s 	Ö 

die Kugel:-n 
der Kugelsto3 
Kugel sto3en 

testhelyzet 
testet ért találat, ütés 
erő 
összemérik az erejüket 
erőbevetés, erőbedobás 
erőpróba 
erősitő edzés 
erőkiilönbság 
görcs 
kalló, gyorsuszás 
a gyorsuszás 
100 m. gyorsuszás 
kallózik 
gyorsuszó, kallózó 

i gyorsaszás 
100 m. gyorsaszás 
gyorsuszó 
gyorsuszónő 
gyorsuszó váltó 
erőpróba 
erőviszonyok 
a beálló /kézilabda 
körzőszurás /vivés 
keresztez 	. 

keresztátadás, keresztpassz 
keresztlépés 
kuszás 
kricketütő 
háztömb körüli verseny 
/kerékpár 
sulygolyó, tekegolyó 
sulylökés 
sulyt lök 

BÖD 
Ö 
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- sulylökés  
-  sulylökő 	. 

- sulylökőnő  
Ö -~ if j usági sulylökő rekord  
- , mii j é gpál3ra .  

fedett mü  j égpálya  
.:. műj égpálya 
• rnűkoresolyázás /műkorcso lya 
- mesterséges  ródlipálya  

eine KUr vortragen  
die Kürtibungen Pl.  

das Kugelsto3en-s- 	BÖD  
der Kugelsto3er-s- 	BÖD  
die Kugelato3erin-nen '  BÖD  
der Kugelsta3-.Tugendrekord  
die Kunsteísbahn-en  BÖD 
gedeckte Kunsteisbahn  
die Kunsteispiste-n 	B 
der Kuns tlauf-e s 	Ö  
die Kunstrodelbahn-en Ö  
das Kunstschwimmen-s-- 	D  

6 	0.. 

das Kunstspringen-s-• 	BD  
der Kunststoffrasen-s- B  
die Kurve-n 	BÖD  
die Kurve me chni k 	Ö  
die Kurvenvorgabe-n 	BÖD  
die Kurzbahnbestmarke-n Ö  
der Kurzstreckenlauf .  Ö  
der Kurzstreckenldufer-e- 0  
die Kiir-en BÖD  

müu®zás  
• műugrás  
- mesterséges gyep,  

kanyar  
kanyartechnika  

- pályaelőny/atlétika  
- rövídtávu csucs  
• rÖvidtávtutás, sprint  
- rövidtávfutó, sprinter  
- szabadon választott  

gyakorlat, kűr  
-. bemutat egy kiirt  

D 	szabadon válász tott  
gyakorlatok  
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die Lage-n 	BOD  
die horisontale Láge über  
Latta  
das Lagensehwiznmen-s-  

die Lagenstaffel-n  
4 x 100 M Lagenstaffel  
4 x 100M Herren Lagenstaffel  

BÖD ► elektromos fémmellény /vivás  
Ö .., pontozással nyer  

elhelyez> egy ü'óst  

	

Ö 	az állami zászló  

	

Ö 	tartományi liga  

	

OD 	tartományi/országos bajnok  

	

die Landesmeisterschaft B 	országos bajnokság  

	

der Landesrekord 	ÖD 	-- országos/tartományi csecs  

	

der Landanann-es-leute BÖD 	-+ honfitárs - 	 . 

Ö =` landolás, talajérés  
BOD - beállás, megállás  
BD - hosszutávfutás, sifutas  

der Langlaufwettbowerb 	Ö - hosszútávfutó verseny  
D -. hosszútávfutó  
D' -- hosszutávgutónó  
B hosezu passz  

OB -- hosszutáv  
Ö - hosszutávfutó tehetség  
ÖB - hosszútávfutás  

• helyzet, fekvés  
• "elfekvés" /a 16c felett  

4 x 100 M Damen Lagenstaffel .: női 4 .x 100-as stafétauszás  
die Lamieweste-n  
7.anden -Punktensieg  
einen Schlag landen  
die Landesflagge-n  
die Landesliga  
der Landesmeis .ter  

die Landung-den  
der Landungsstand  
der Langlauf  

der Langldufer-s  
die Langlduferin-nen  
der Langpa3  
die Langstreeke-n  
das Langetreekenas  
der Langstreckenlauf  
der Langstreckenldüfer-s-ÖB - hosszútávfutó  
das Langstreckentalent-es-e Ö- hosszutávfutő tehetség  
der E~angstrecklerr-s--- 	B - hosszútávfutó  

ÖB 	vegyesuszás 	 . 

%D -; vegyesuszá váltó, staféta uezás  
4 x 100-as stafótauszás  
férfi 4 x 100-as stafé tauszás  

' die Last-en  
die Latte-n  
der Lattenkopfball  

BÖD - suly, teher  
ÖBD -. 16o, a kapu felső léce  
B lécet ért fejes  



die Latte werfen  
die Latte treffen 	 . 

den Ball Uber die. Latte  
schie3en  
der Lattenköpfler--s-+ 	Ö -  
der Lattenschu3-sses-Usse ÖB.- ' 

die Laufbahn-en  
der Laufbewerb-es-e  
das Laufdueil-es-e  
das Laufen-s- 	... BÖD -  
laufen i. i. a. 	BÖD -  
eine hervdrragende Zeit Uber  ~► 

800 M laufen  	 ... 

Laufender Keiler 	... 	13--  
die Laufrichtung-en 	. 	ö «--  
die LaufspzungTechnik.. 	Ö -  
lauf  e  tark 	D -  
die Laufstrecke-n 	B  

der Lauftrainer-►s-* 	B  - 
die Laufzeit-en 	.. 	ÖD -  
der Lautsprecher--s. . BÖD --  
die Lavine-n 	Ö  

ÖB  
` 

leveriaa lécet  
a lécet találja el  
a léc fölé lövi a labdát  

die 3Gattenüberquerung-.en ó --  
der Lauf-e  s-ae 	BÖD  -- 

Ö .-  

Ö -  

B ~ 

a . felső lécet ért fejes  
felsőkapufa-lövés, fe15 óléc-  
lövés  
lécvétel /magasugrás  
futás, futam  
futópálya  
futóverseny, futószám  
versenyfutás /futba 11-  
a futás  
futni  
kitűnő időt fut 800 m-en  

futővadlövészet  
futásirány  
ollózó távolugrás  
jól. futó  
futótáv  
futóedző  
futási idő, futamidő  
hangszóró  
lavina;, áradat  

die Lavine von.Schlagen 	- utések zuhataga, áradata  
der L tnderkampf-es-de 	BÖD - nemzetközi mérkőzés  
das Lnnderspiel 	BD - nemzetközi mérkőzés  
das Ldndertreffen-s- 	D nemzetközi találkozó  

das Landerturnier-s-e 	D - nemzetközi torna/verseny  
die Lange--n 	.. ÖBD 	hossz ,  testhossz  
mit einer Lange siegen 	- egy testhoesz-.1 nyer/győz  
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mit einem Varsprung von 
8 Langen siegen 
der Ldufer-s . 	BOD 
linker Laufer/redhter Laufer 
die Lauferin-nen .. .. . 

die Lauferreihe-n 	ÖD 

die Lebeneweise/sportliche 
Lebensweise 
das LederQ-e- 
ans Leder kommen 
das Leder freigeben 
das Leder aufnehmen 
leerlaufen/jdn. leerlaufen ÉS 
lessen . . 
der Leichtathlet-en-en BvD 
die Le:ichtathietik BUD 
das LeichtathZetikmeeting-s 
der Lelchtathletikverband Ö 
leichtfü3ig 	0 
die Leichtfü3igkeit 	Ö 

das Leichtgewicht-es-e ÖDB 
der Leichtgewichtler-»s- Ö 
die Le:ichtigke3.t 	Ö 

leiehtsehwer 	 Ö 
das Leichtschwergewicht-es-Ö 

- 8 lóhosszal nyer 

- fedezet, fut6 . 

- balfedezet ;  jobbfedezet 
futónő 

• fedezetsor 
--életmód, sportszerit élbtmód 

Ö 

ÖD 	labda, bőr 
• ráfut' a labdára 
- be/feldobja a labdát 

fel/átveszi a labdát 
- kitér vki ütése elől 

/luftot üttet/boksz 
- könnyűatléta 

könnyűatlétika 
-. könnyűatlétikai találkozó d 
. könnyüatlétika-szövo tss g 
-- fürge, gyors Tabu 
»= könnyedség, fürgeség 

könnyüsuly /boksz, sulyy emelés 
• könnyüsulyu sportoló 
- könnyUség 
,:•félnehézsulyu 
- féinehézsuly 

die Leistung-en 
gute Leistung bieten 
die Leistun3sbilanz 
der Leistungsfu3bali 
die Leistunsgymnastik 

Ö - te ljesitméry 	. 

Ö -36  te i j e ci tményt nyuj t 
ó - teljesitménymérleg 
B - versenyszerit futball 
D - versenygimnasztika 

leistunjsgerecht 	Ő -.megérdemelt 
zu einem leistungsrechten 	+ megérdemelt dö*tetlent játszik 
Remis kommen 
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der Leistungssport . 	BÖD  *~ 

der Leistungssportler-s-BÖD -  
die Leistun,sstdrke D -  
die Leistungssteigerung-en  Ö 

versenysport, minőoégi sport  
versenyző/versenysportoló  
teljesitőképssség  
a teljes:tmőny emelése;  
fokozása  

• vezető  
• vd.rsenyintéző 	 ' 

der Leiter-s-  
techniseher Leiter des  
Wettkampfes  
die Leiter-n 	BÖD  
lenkén einen Schu3 fiber die  
Latta 	Ö  
der Libero 	BÖD  
pier Liegestütz-es-e 	BÖD  
der Liegestütz vorlings  
die Liga-en Ö /Wiener Liga  
die Ligarae is té rschaf t 	Ö  
die Linie -ári 	BÖD  
der Linenric'hter-s- 	BÖD  
die Linienrichterbeledigung  
die Linke-n 	Ö  
sine fürchterliche Linké  
von Prciser  

létra,  
a léc föló nyom egy lövést  

~► sepregető" 	. 
-» 

 
fekvőtámasz 	.  
Mellső fekvőtámasz  
liga/a bégi liga  
ligabajnokság  

'a. vonal 
- partj elz'ő . ' 
,► a partjelző megsértése B  
* 

 
balkőz, balkezes ütés  

-- Praiser egyik rettenetes  
balkez .eo ütése  ' 

• 

seine Lidice knallt gegen  

mein Rippen  
das Linksau3en 	BÖD y-  
auf deon,Link9au3en durchgehen-  
das Linksdrehen-sa. 	D  - 
der LinkshUnder-e- 	D  --  
linksh'sndig 	BÖD :.  

der Linksverteidiger-s- D  

die List-en- 	BÖD  

de.4:  Lizenzspieler-s- 	B --  
lockern schw, tr^nso BÖD  

• 

baljájkval a bordáimat csépeli  

balszél, balszélső  
elmegy a balszélen  
tc3rzsf©lditás balra  
a balkezes  
balkezes 	 ' 

balhátvéd  
csel  
igazolt játékos  
lazit  
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Am .  

~ 

Ö 	-,► . 

öD -  

BÖD  -~ 

in der 9ertc idigung*  

die Lockerung-en 	6  
das Lockerungstraining D  
das Loslassen des Hammers 0  
lösen sich aus der Gruppe D  
sich . vom Gegner .lösen - 

das Li3 sen-s- 	6  

die . Luft  
sigh Luft macher  
der Luftwiderstand  
der Lutz-es  
dreifacher Lutz  
die eke-n  
die ` Lecke  

lazitás  
lazitó edzés  
a  kalapács kidobása  
elszakad ..egy csoporttól  
elmegy az ellenféltől  
a végrehajtás, véghezvitel,  
megoldás  
levegő  
magához t: r, helyrerázódik  
légellenállás  
lutz  
tripla lutz  . 
lyuk ., A e  

zónarés 	. 

~ 

J.  

~ 

BÖD  
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managen schcr• trans.' 	Ö  
der Managér-s.• 	BáD - 

die Manndeekung-en 	D  
mit  Manncíeckung spielen 	~ 

die Manier-en 	Ö  
in gewohnto  r Monier  
die Mannschaft-en 	BÖD -  
die Mannschaftsaufeteilung Ö --  

der T a; ncschaftsbewerb-es-e 0D-
der Herren Mannschaftsbewerb -  
die Man schaftsbronze-n 	B- 
der Mannschaftsführer-s- Ö  
der Mannschgf t skame rad-en . en  
der Mannschafiekapitan-se -  
die Mannschaf tkonkurrenz-en -  
die Mannschaftsleiztung-en -  
der Mannschaftsleiter-e- D -  
die Mannschaftsmeisterschaft  
dae Mannechaftespiel 	B  
dac Mannschaftstrai.nirg 	Ö  
dac Mannschaft-Derfolgungs-  - 
fahren 	Ö 
die Mannschaftswertung en DB  
dac Mannschaftsrennen-s. D -  
die Mannechaftsverfolgung B  
die Mannechaftsverteidigung  
der Maratonlauf  

der Marathonldufer-s- 	ÖD -•  
da s Mara thonto r-e s-e 	Ö -►  

die Marks-n 	 Ö  
markiesen schw. trans. 	D  ► 

die Manche-n 	Ö  

rendez, 	menedzsel, edz  
edző  
emberfogás  
szorosan fedez  
stilue, möd  
a megszokott stílusban  
csapat  
a csapat felállítása,  
összeálljtása  
csapatbajnokság, csapatverseny  
férfi csapatbajnokság  
csapat bronz /érem  
csapatkapitány  
csapattárs D  
csapatkapitány BÖ  
csapatverseny 	D  
csapat te lj e Atmény ÖB  
csapatvezető  
csapatbajnokság D  
csapat j átók  
a csapat edzőse  
csapatüldöző--verseny /kerékpár  

csapatö:aszedtés/összértéke lés  
csapatverseny, futam  
üldözéses csapatversez  
csapatvédelem  Ö 
maratoni futás  
maratoni futó  
maratoni kapu  
eredmény, teljesitmény 
megjelöl, jelez  
126.16  
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das Leder in die Mascheft 
bafOrdern 
der Massensport 	 8 	tömegsport 
der Masseur-s-e 	ÖBD -, masszőr,  gyurd 
massieren schw. trans. BDÖ - gyur 
der/das Match 	 Ö -- meccs, mérkőzés 
die Matte-n 	 D - szőnyeg, ugrószőnyeg 
die Mauer-n 	 BÖD 	fal, sorfal 
Mauer bilden 	 - sorfalat  alkot  
der Mnnerhandball 	D 	férfi kézilabda 
die Unnermeisterschaft-en Ö férfibajnokság 
die Medaille-n 	BÖD - ‚rem, emlékérem 
der Medaillenanwirter-s- B *► éremesélyes 
die Medaillenchence-n 	Ö - éremesély, éremszerzés 

lehetősége 
der Medaliengewinner-s- Ö - érmes, dobogós 
der Med-illenrang-es-úe 	D - dobogós I lyezés 
der Medicinball-es-de 	D medicinlabda 
das Meeting-s-s 
der Mehrkampf 
der Meister-a. 

Ö - verseny, mórkőzés 
D - összetett verseny 

BÖD bajnok 

találkozó 

die Meisterliste-n 	Ö - bajnoki lista, táblázat 
die Meistermannschaft-en Ö - h. jnokcsapat 
meistorn etw. schw. trans. 	legyúr,  megbirkózik vmivel 

BÖD 
dos Meisterpaar-eo.e 	Ő 	bajnokpáros /miikoresoly ázás 
die Meisterschaft-en 	BÖD - bajnokság 
der Meisterschaftsanwgrter-s-- bajnokjelölt 	B 
das Meisterschaftsband-es-der- bajnoki szalag /kosárlabda 

BÖD 
der Meisterschaftskampf BÖD - bajnoki küzdelem 
das Meisterschaftospiel BD - bajnoki mérkőzés 
das Meisterschoftssystem Ö . bajnoki rendszer /körmórkő- 

zéses rendszer 

- a hálóba teszi a labdát 
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die Meisterschaftstabelle-n Ö - bajnoki táblázat 
das Meisterschaftstor 	B .i bajnoki gól 
der Meisterwimpel-s- 	B -► bajnoki zászló/oska 
den Meisterwimpel.überreichen - • átadni a bajnoki zászlót 
der Meieterschaftszweite-n-n 	a bajnokság második helye- 

zettje 	Ö 
der Meistertitei-s- 	BCD - bajnoki cim 
den Meistertitel. erringen 	- 'bajnoki cimet ér el 
der .Meistertitel ist ihm nicht- a bajnoki  cimet  már senki 
mehr zu nehmen 	 sem veheti el tőle 
die Meieterwiirde-n 
de.i Meseestddteoup-s-s 
das Military-s 

Ö . a bajnoki cím 
Ö -vásárvárosok kupája 
B 	háromnapos lóverseny, 

military 
das Minimumalter s 	0 	az alsó  korbatár  
der Minutenabstand-es-pie Ö 	egyperces időközök 
die Fahrzeuge werden in 	- a jázmüveket egyperces 
Minitenabstdnden vom Start 	időközökben indítják 
gelassen 
mi3lingen a. i. u. 
da s MitropaoCup 
der Mitspieler-s- 
der MitetUrmer-s- 
die Mitte-n 
den Ball zur Mitte geben 	középre teszi/adja a labdát 
das Mittelfeld - 	BÖD - középpálya, középmezőny 
die Mittelfeldachse-n 	BD - középpályás tengely /futball 
die Mittelfeldlinie-n 	Ö - felelő/fölvonal, középvonal 
der Mittelfddmann-es-der B 	középpályás 
der Mittelfeldspieler-s- BÖD - középpályás játékos 
der Mittelfeldstratege- ►n--n Ö -► középpályás erősség 
das Mittelgewicht-es- 	ÖBD - középsuly /boksz 
der Mittelgewichtler-s«► 	Ö - köz6psulyu sportoló 
der Mittelkreis-as-e 	0 	középkör 

BÖD - nem eiksrtil 
Ö - Közép-Európa-Kupa 

BÖD -► játékostárs 
Ö - csatártára 
ö - közéi 



	

BÖD 	középfedezet középhátvéd  

	

ÖD 	középvonal  
ö -' félnehézsulyu ' 

félnohézsulyu sportoló  
középtáv  
középtávfutó  
középcsatár  
vissza/hátravont középcsatár  
középhátvéd  

vegyes döntő  
terepgyorsasági verse n  
motorverseny 	 . 

háztömb köriill verseny/motor  
motorkerékpár-trófea/nagydia  
motorverseny/zés  
motorsport  
mot rversenyzó 	 , 

motorsport-rendezvény Ö  
izom  
izomfejlesztés  
izomgörcs  
mintaszerei át/leadás, passz  
malomforgás  
malomforgás 	 . . 

der Mittelldufer- ►s.  
die Mittellinie-n  
mittelschwer  
der Mittelschwergewichtler-  
die Mittelstrecke-n 	.B  -. 
der Mittelstreckler-e+ 	B 40.  
der M'ittelstüz 'zner~-s- 	BÖD -. 
zurückhdngender Mittelstürmer- . 
der Mittelverteidiger-s- Ö  = ► . 
das Mixed-Endepiel 	Ö .  

das Motocross/Moto-Cross ö  
des Motorradrennen-e- 	Ö  

das ?dotorrad-Stra3enrennen 0  

die MotorradtrophüQ-n 	Ö  -~ 

das Motorrennen-s-, 	B  =! 
der Motorsport-es= 	0  ~» 
der Motorsportler-e- 	0  

motorsportliche Yeranstaltung..  

der Muske l-is` n- 	B0D  

die Muskeíe-ntwicklung 	6  *~ 

der Muskelkrampf-es-de 	Ö  

der Musterpa3 - 	D  

die MUhle-n 	. 	D  ~  

der Milhlumechv~ung-es-de D  ~► 
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das Nachholspiel 	BÖD -  
das Nac}amessen-s- 	Ö -  
die Nachnennung-en 	Ö -  
das Nachsehen 	 ' 

jam. 4 0 das Nachséhen  

geben 	ÖD  
die Nachspiazeit-en 	BD --  
der'Nachsto3 	BUD  

verzögerter N'achsto3"  
der Nachteil/im Naehteil 	- 

liegen 	Ö  

der Nachtlauf ' D -  
dae N'ac,htragungspunkte®piel Ö-  
das Náchtragsspiei

: 
 Ö ---  

02'  r 1ie, Nachwuchs 	~ : 	ÖD -  
die Nachwuchsáuswahl 	OD  

der Nachwuchsbewerb Ö -  

die Nachwuchsmannschaft B -  
die Naékenmuekulatur ÖD -  
das Straffén der Nackenmus-  -~ 

,kulatur  
der Nackenschlag 	Ö  -- 
der Nahkampf-es-de 	D -  
das,Risiko des Nahkampfes 	-  
eingehen  
der Nahschu3--es-üsse  
das Nahziel-es-e  
die Nationaleif  

die Nationalmannschaft BÖD  -- 

B  -- 
BD -  
BÖD -  

das Nationalligaspiel Ö/A -  
das Fu3bal.l-Nationalligaspiel- 

pótmérkőzés  
útánmérés  
utónevezés  

4 : 0-al hagy maga mödlitt vkit  
4 : 0-ra ver vkit  
hosszabbitás  
visszaszurás  
kitartott visszaezurás /vivős  
hátrányban van ' 

éjszakai futam  
bajnoki pótmérkőzés  
pótmérkőzés 	 - 

utánpótlás  
utánpótlás-válogatott  
utánpótlás-bajnokság  
utánpótlás-csapat  
nyakizomzat  
a nyakizomzat megfeszitése  

tarkótttés, csapás  
közelhare  
vállalja a közelharc koc-  
kázatát 	 ' 

közeli lövés  ' 
közeli cél/közvetlen cél  
labdarugó-válogatott  
Nemzeti Liga-mérkőzés  
Nemzeti Liga labdarugó-
mérkőzés  
válogatott csapat/nemzeti  
válogatott  



der Nationalmannschaftstrainer-  
der Nationalmitteistürmer-s-F  ~ 

der Hationalspieler-s- 	OB -►  

der Nationaitorhüter-s- 	-  
der Nationaltormann-es-der B  

der Nationaltorwrart-es-e 	B -  
das Nationalzrikot 	Ö --  
die Natureisbahn-- en 	B -  
der Bebmer-a- 	Ö -  
nennen a. h. ad 	-  
die Nennung-en 	BUD- 
die Bennungsiiste-n . . 	Ö  --- 

der Ne•.nnungster8in-s-e 	Ö -  

der Nervenzusammenbruch-es-de-  
dac  Né tz-e  s-e 	.. . 	BÖD . -  
den Ball aus dam Netz holen  

der Neuling-s-e 	ó  - 

der "Neunhunderter"-s- ► 	Ö ~- 

der Neuzugang-es-de 	B -  
die Nichtzulassung-en 	D 

 j dn. 	. 	B  

die NiedeTlage-n 	. . 	BÖD --  
die Niederlage hinnebmen  

die Niederlage erleiden  

die Niederlagenserie-n 	0 -  

del Niederschlag-e®--se 	B -  
niederschlagen u. h, a. 	B -  
das Niveau/6/ . 	Ö  

nominieren 	OD -  
die Nominierung-en 	OD -  

der/die Nominierte 	OD -  
das Nominierungsrecht-.es-e B  

a válogatott edzője Ö  

válogatott középcsatár B  
válogatott játékos  
válogatott kapus  
válogatott 1pus  
válogatott Ifi pus  
a válogatott mez  
természetes jégpálya  
iitésál16/sporta 16/ boksz  
nevez, benevez  
nevezés  
nevezési lista  
nevezési határidő  
idegösszeroppanás BÖD  
háló  
a hálóból szedi/veszi ki  
a  labdát 	. 

u j onc  
kilencszázas /ftó  
uj játékos, jövevény  
kizárás a versenyből  
legyőz vkit  
vereség  
vereséget szenved  
vereséget szenved  
vereségsorozat  
leütés 

leüt  
szinvonal, nivó  
nevez, benevez  
nevezés  
a nevezett  
nevezési jog  
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das Nonstoptraining-s-e ' ö 
Nordische Disziplinen  D 
die Nordische Kombinátion B 
die Nordisch-Sombiniertén B 
die Normalschanze-n  ' BÖD 
die Notbremse -n ziehen BÖD 
die Note-n D 
hohe Voten erhalten . 
die Nummei-- ri.. 	BÖD  

nonstop edzés 
ész,ki versenyszámok /si 
északi összetett verseny /si 
északi c3sozetett verseny/ei 
noimáisá.nt= 
felvág, buktat 
pontszám 
magas pant számot ér el 
`ázám, sorszám 	. 
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der Obergriff-es--e  
die Oberhand 
die Oberhand behalten . 

D - felső fogás  
- vezetés  
- megtartja a vezetést  

der Oberkeirper-s-- 	BÖD -  
die Obc rliga-Uannscha ft ÖBD --  
der Obc;rschenkel-s- , BÖD -  
der Offensivverteidiges BD -  
die Oktaitdeckung-en BdD  ~► 

das Olympia ~ 	 .., 	B r  

die  Ol.ympiaauswahl . . 	Ö  

die Olympiade-n 	Ö  

die Olympiad3sziplin-en B  • 

die Olympiaelf 	OD  -► 

	

der Oly:npryFaort--es-e  . 	Ö -  
der Olyrnpiaeáéger-s-- 	BÖD  

die Olyrr.piasiegerin-nen BÖD  - 
das Olympiastadion.-s-en D -  
der  Olympionike-n-n 	Ö  -► 

das olympi.sche Dorf 	ÖB -  
das olympische Feuer =s- 	-  
die Ol.ympischen Sps.ele 	Ö --  
ordnungsffid3ig 	.. 	Ö ..:. 
die Ordnungsmdl3igke 3  t Ö  «► 

das Organisationskomitee Ö - 
der Orientierungslauf D  ~- 

der Ori3¢entierungswettkampf  -- 

felsőtest  
első osztálya csapat  
comb  
offenziv hátvéd' 
alsó, oktávhárítás /tőr, 
párbajtőr 
olimpia 	. 
az olimpiai válogatott  
olimpia  
olimpiai versenyszám  
az  olimpiai  1°tizenegy"  
az olimpia szinhelye  
olimpiai bajnok  
olimpiai bajnoknő  
az olimpiai stadion  
olimpikon  
az olimpiai frlu  
az olimpiai láng  
az olimpiai játékuk  
rendes, szabályszerit  
szabályosság  
szervező bizottság  
tájékozódási futás  
tájékozódási verseny BÖD  

• 

der Oxe r-s- ►  B - oxer /akadályfaj ta/lósport  



OD  
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- 

w 

Ö = 
,.. 
,. 

4..  

~ 

ÖD ~- 

D  

BÖD  -~ 

BO  

w  

6  

B ~ 

d 	4..   
••..  

B  

BUD  

D -~ 

,. 

BD ..  

~ 

D -~ 

ÖD - 
BÖD  

B 

der PGarlauf-es-de  
das Paarlaufen-s-
die Paarung-en  
paddeln schw, trans. 	BÖD  
das Papiergewicht-o  s- e.  

parieren schw; .trf-ns t 	Ö  
einen Schu3 parieren 
pariert 
das Paroli 
jdm. ein Paroli bieten  
die Parti;  -en  

eine Partie von Rang  
eine mö3ige Partie 
der Pa3-sses-dsse  
die Passage--n  
das Passate di Sotto  
passen schw, trans.  
der Patter-s-  
die Pause-n  
die Pausenfübrung-en  
pausenlos 	 . 

der Pausenpfiff-es-e  
der Pausenstand  
das Pech  
die Pedals- ►n  
in die Pedals treten  
der/das Penalty  
Penalty schie3en  
Penalty-Schie3en  
die Perfektion-en  
der PPe it-e s-e  
dac Pferd-es-e  
die Pferdelangeen  

• 

páros miikoresolyázás  
páros miikoresolyázás  
párosítás  
lapátol /uszás 
légsuly /birkőz s 
el/bárit 
lövést hárit 
uháritvalT  
paroli /kártya 
lói elbánik vkivel 
parti,  mérkőzés, játsmaa  
/sakk 
rangos mérkőzés  
közepes mérkőzés  
leadás, passz  
passzolás, passz 
feltartó szurás /vivás 
átad,, passzol 
hiba, kontár 
sziinet, félidő  
a félidei vezetés 
sziinet nélkiili, szakadatlan  
a félidőt jelző sip©zó 
a félidő állása 
balszerencse ;  pech 
pedál 
ráhajt, beletapos a pedálba 
bUntető  
tizenegyest 16 
tizenegye srugás  
tökéletesség  
nyíl  
16  
lőhosaz 



mit 10 Pferde'löngen Vorsprung 
ins Mel kommen 
die Pferdorennbahn-en 
der Pferderennsport 
der Pferdeprung 	. 

die Pf1ichtfigur--en = 	0 ' 

die PflichtkUrii n 
der Pflichtlauf 

die Pflichtleistung--en 

das Pflichtprogramm-e9-e 

das Pf l ichtapdal . 

de r Pf li,cht t'anz -e s-ge 
das Pflichttor-s-e 
die Pflichtübung-en 
der Pfosten-s-- 	 BÖD - 
der Schu3 'donnerte an den 
Pfosten 
der von Richter getretene 	✓ - 
Ball landete am Pfosten 
der Pfostenschu3 	BD `✓  

die Piste-n 	 óB - 
die Bobpiste/die Rodelpiste 
die Pistenverhdltnisse Pl. Ö 
die Pistole-n  
die Pistole versagt 

der Pi.votsp3eler+s# 	BOD 

plaeieren sehv. trans. 

l© lóhossz előnnyel ér célba 

lóversenypálya 
lóversenysport 
lóugrás: 
kötelező gyakorlat 
/miikoresolyázás 
kötelező kür 
iskolagyakorlat 
/műkorcsolyázás 
a kötelező gyakorlaton 
elért teljesitmény 
kötelező program 
/korcsolyázás 
ligamérkőzés 
kötelező-táno /korcsolyázás 
kötelező kapu /si 
kötelező gyakorlat 
kapufa 
a lövés .a kapufán csattant, 
a kapufara ment 
Richter labdája a kapufát 
találta el 
"kapufa", a z° . apufát ért lövés 
versenypálya 
bobpálya/ródlipálya 
pályaviszonyok /si 
pisztoly 
"csiftörtököt" mond a 
pisztoly 
beálló, középjátékos 
/kézilabda 
elhelyez, helyez 

B' 
B -  

BÖD 
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don Ball placieren 
sich placieren 
die Placierung-en 
die Placierun3 ins Tor 
der Plattformball--es-ade 
der Platz-ses-de 
Beun-Zvcher..PlatZ 
auf eYgenem P3.atz spielen 

er mu3te vam Platz 
jdn. vom Platz stellen 
vom Platz gehen 

der Platzverein-es-e 
der Platzverweis-es-e 
platzverweist ' 	

.. 

der Platzvortéii-.eft-e 
d'2 Platzwahi- 
der Platzwahler-s- 
die P1atzziffe--n 
die Plazierung -en 
dor'Point-s-e 
der Pokai-s-e 
Pokai stiftén 
das Pokalendspiel 
der Pokalfight-es-e 
der Pokalsieger-s- 
dae Pokalspiel 
das Pokalturnier-s-e 
der Pokalverteidiger-s-
dae Pokalviertelfinale 
der Positionalkarmpt 
der Po aitionekampf-e s-tee 

- helyezi a labdát 
=- helyezkedik 

BÖD.:- helyezés 
göllövés 	. 

D..- fedeles labda 
BÖD::- pálya /golf  

-kilenclyu.ku pálya 
- otthonában/saját  pá].yá. n 

játszik 	. 

B '- 
 

kiállították   
- kiállit, lekü.l.d vk f: t 
--lemegy . a .pályáról,, e l- 

hagyj a Q ia pályát 
B - a  helyi egyeoiilet 

BD - kiállítás  
B - kiállított /jelző 
Ö -. a hazai pálya előnye 

BÖD - térfélváras%tás 
Ö - a térfelet választó 

ÖD helyezési szám /miikorc solya 
D -- helyezős 
D °- pent  

BöD kupa  
-► 

 

kupát alapit 
B - kupadöntő 
B kupakiizde lem 	 . 

B13 -► kupagyőztee 	 . 
Ö -- kupamérkőzés, kupameccs 
B - kupatorna 

BÖD - kupavédő 
0 - kupa-negyeddril,ts 

helyezkedési  harc 
Ö .- pozícióharc /sakk 



postieren s:ich schw. trans.  .  
eine schlec$ú postierte Mauer- 
die  PraChticis vung•-en 	Ö -  
de lr , Preaa-e s-e ~ ..  BÓD -  
der Gro3e  Pre i s der Drei- ,  .- 
j dhriger  
der Preis der Nationen 	 ~- 

	

'dap  Prelsrei tien-s- . 	á  ~- 
das Preisrcnmen-s- 	Ö - 

da© Preisrichten-s.a 	6  
der Preisrichter-4©-► 	ÖD  
d^E Preisschie3en-s- , 	ö  

die Preisverteilung-en 	Ö  -~ 

dor Prellbe.il-es-de . 	B -  
des  Preesing-e-- 	BUD  -  
die Press•ing-9'erteidigungBÖD  

die Primdeckung-en 	BÖD  

our Privattrainer..ó  
die Probeefahrt-e n  
das Probeochc mmen-s-- : 

der Pxo  bespi g-es-Ue  
das Probe training-s-e  
"probieren SW!  . 
der Profi-s-s  
der Pr- ofiboxe r--s.  
de Profikempf  
die Profiliga  
der Profíverein--e  g-e  

Ö - . 
C3 ..  

BÖD -  
D  «. 
D  

BÖD -  
BUD -  

B  

Ö .. ~ 

Ö -  
D --  
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der P)sitionuechsel-s- OD  -  helyzetváltás, helyzet-  
véltoZta táE3  
felall, e3.hayezkedik BÖD  
rosszul felállított sorfal  
kitiin.ó telj e®itményg  
dij , 

a háromévesek nagydija /16  

a nemzetek díja  
díjlovaglás 
díjfuttatás /autó/motor--
verseny/ kerékpár  
zsűrizés  
versenyh r©, zsUritag  
díjlövészet, céllövői-  
verseny  
díj kiosztás  
visézapatant6 labda  
letámádás/vivés  
letámadásos védekezés  
középső/primháritás  
/kardvivés  
magánedző 	 . 

prábaut, próbafutam  
prábauszés  
próbaugrás  
próbaedzés  
próbál j ac! /vivés  
hivő tásoo , profi  

profibokszolé  
profimérkőzés  
profiliga  
profiegyesUle t  
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prominent 	BUD ,-  
pr4teatieren eels.u. trine. 	*+ 

das Pröt©koll-e-e 	BUD -  
dos Protokoll genebraigen  

dos Protokoll fi,thren 	 -- 

dos Publiln,tm-6-i 	BÚD  
der Punkt-es-e BUD -►  

na©h Punkten gleioh se9:n  
zu beiden Punkten kommen  
YYiev3.el Punkte erbringt  
di.eQe Leistung4  
einen Punkt entfUhren  
der Punktball-  
di.e Punktbewertung-en  
die P:?riktdiffere n  
der Punkteer£olg-ee-pe  
zu einem Punkteerf©lg kommen w  
punktegleich 	OD -  
die Punktoglej ehheYt-en 0 «  

der Punktekampf 	Ö  -* 
dos PunkteI€onto-e 	d  
d§re Punktokonto auf 183 	-►  
v©rgrc33ern  
dos Punkteffiagimum-ó 	0 •  
punkten echvr, trans, 	ö  

die Punkteniederiage-n Ö -  
eme Punkteni.ederlage  

nehIDen  
dos PunkterexineIIwe+  
der Punktertick® and  
dos Punktaepiel  
des Pwakteeyetem-s-e  

kiváló  
óv, tiltakozik OBD  
jegyzőkönyv  
jegyzőkönyvet hitele sit  
jegyzőkönyvet vezet  
nézőkyznneég, publikum  
pont  
azonos pont©zdmuak  
mindkét pontot megszesz S  
Hány pont, dz.  8z a tclj e-►  

Qitmény? 	 . 

elvisz  egy pontot  
pontot ó2.6 labda/pontlübd ,1  
pont6rtékel€v  
pontkillönbeóg  
pontozá®oo győzelem  
ponto6ásQa1 g«ó8  
azonos Aontszdmn  
azonos ponts?;Sm, p -a°1ntewen~  

1d'18ég  
pontozásos verseny  
pontszám  
183-ra növeli  a pontszámát  

maximális peW,ezóm  
pontoz  
pontozásos vereség  
pontozáson vereséget szenved  

0 - pontverseny  
0 -► ponthátrány  
OB - bajnoki mérkőzés  
0 - pontozásos rendszer  
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de r Pun:tovor©prtulg-e Q»Ue  
~~xnktecrortung-»cn  

der aunk v4zucraakns  
die Punktie ;ahi-eln  
der  pual tgow3na«o a-o  
peanL•tg3.d:lAh  
der  Punktrf.Chter -3•  
der  zNuttiktoieQ-oc-c  
der  Punktop:lol  
d0r Pui3i:tv8rlU1s6.-.pCi«.o  

die  P;..aAktti;r@Yt;ang« ,QYn  

der  Puszelbaum-oa  
pufAon EGklb,P. tr.:l'1ei  

Ö pontole5ny  
0 - a pantozdo órt&teleae  
$3 - pontaUvol6e, pontazcr.úe  
D « pantezlm  
D pontawora6  o  . 
Ti 	3úaYi`JL-"i t;®n áa7slmu  

0 .. B©ntost$bir{  
" 0 - cnan ~tozdap3 gyJzoiCm . 

DD -- ti4noki ofrkőz6: Ala tball  
D -- pont

>>v
~;cztc:z y

~ 	yy  qq  
d 

~ ~101`3<~L~bS~r, ~7rJ~i~iv: b VÍISW ~é,al  
/garek196s9ou:a8  

D .. Gur.F,1tá buká4Yio /giam0atft Ia  
g ~ iS'uL°b ta3.a /gpLf  



dia Qualfikztion-sa 	S 
do: Qualifiktionsk mp2 6 
der QualMatienslauf 
etle Qualifikuti.marunde-n 

43s QualifLicatioassiel OB 
‚k :3 Qual11%1: tionerlekiNbta 

• solejtez8 
• 3a1ejtez5 /24.rka6a 

se1ejtez5 2utan 
• asatilyező Im.'71rkIz.no t  

szacj tez 5 
• o21ejtoz5 a:ri;3zes 
• selojtese-vi - szaveloS 

cirkizt5s 	0 
• so1ojtoz5 ;152utam/a14:17,6f.5 0 
q. toveibbjut 
- b4ut a dUntőbe 

der QUanfilmtionswettbariOrb 
qualifklieren sieh 	0D 
quali2izierea sieb Ear die 
Zndrunde 
die Quolitdt 	 B5D 
die Quaatitillt 
die Narteekung-on 	20D 
die QUereialadungren DUD 
dor Querbal!zen-s- 
den Mall Geaen den Querbalkei 
sehlawn 
das Querfeldeinfabreng-c- D 
der Querfeldelnlauf 
das QUerfeldeiwennens- 

minősids 
q. mennyiseig 
• belső/kvart bdritds /vivde 
-.belső meghlvis /vivds 

alcapu n;lső lelee 
• a ldero Uti/veri a labddt 

-nezoi/terepverseny kkpAr 
- nezei futds t  terepOutis 
q.  mozei/terepvel-cony Icex6;:peir 

er,s QuerEeldlauf 
	

D 	mezei 2utds, terepfutde 
eie Querlotte-n 	 D 	kapu folső lice 
6cr QL=pa3 	

• 	

heresztlabda 
die Wintdoekungren 	BUD 

	
feloG hdriás /vftvds 

dfl.e Quote-n 	 0 
	

kvőta l  heaved 
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D -'elednykerők/korők 
0 - anatGr kerftdros 
D -4. kordkparlabdahdtők 

- a herőkpdroport elitje 
D korőkplrozni 

6 	tav316:13i 1:cr6kpalrvorsany 
D kerdkpdrpale 

das Rad-oo-der 
do_ Radamatoure-n-n 
dor Eadball-eo 
de Radolito 
radeln/r df_hron 
die Radfernfahrt-en 
das Radpolo-o 

Radpron.o.c 	_ 0 
do.' Radoportvel'and.es-tte D 
die Radrentlbahn-en 	0 
das Radronnen- 6- 	- 0 
dor RadronnVahrer.e. 	OB 
die Radrandfc2hrt-en 	6 
die Poi RadrundE_hrt 
der Radoport.s 	 0 
die Radeportoaoan 	0 
der nöhepunkt der Badsport. 
oaison 
der Radcoohoel.s. 	D 
die BadwoltQeiotorsehtlft-on 
dor Rah2enwettbowcrb.ao-e 6 

dao Rakett-o-e 	 D 
dor Rallyamoister.o. 	0 
der Banc-ce 	BUD 
don Rang vootoidLoon 
don erstcn &in bolcaon 
zuf dom vkITten RanG licaen 
rangiooan 
or ranglort orot tinter 

6 ooluon La_zdlouton 	OD 
die RanGoliatc-n 	72D 
der Ranclioen-Sp.Steozepiolo 
dor Ranglloenzwcitor-o. id 

profi keYőkp6ros 
• Iterőkpcir-313Drtszövatsde 
• kor6kpr.varoonypd1ya 
• kerőftpdrvoroony 

kerőkp ,IrverconyzJ 
N. karatparos k5rvorcony 

profi kerőkpdroe nrveroeny 
• kerőhpirsport 
• kerdkpdroo időny 
- a kerőkydroo időny 

tetapontja 
• kerWydrocera 
- ke-dkptIr-vilclebajnoksigOD 
- keretveroonyezdatiaaószit6 

veroenysztl 
Ut6 /tenfsz 

• rallyotxjaok 
rang, e:Im o  aolyczőo 

- carnet ncoyeid 
--az cA.s'; he/yra kern 
• n nagyadik lycn dll 

- coat a honfitdroal utdn kö. 
vonezilt a r:nzcorban 

• mnalista 
r. a rancliotav3zetcr.j6.tőkos D 
- arnnzliota 

zettjo 



der Re®on-s-r  
cuf don  Re77>en l auf4n  

íteaenWel  
raeeig  
ein r8seigox Kempf  
dOr Rat-::0-3CklZtige  
keinen Rat wi®©en  

. 	fa.  gyep  
- : pá1yára láp  
- 

 
futball  

- lenclMeteo  
Ö - egy lendalQteo kit2delam  

DOD 	tanáce  
-• taandc©taZan  
-~ nem talál kiutat  
- 2ánavCdQ?e  m /altball  
reakcá6l:ópeooág  

- xeaY>ci4id6   
számla 

Bich keinen Rat mehr wiQoen  
d RattmdoGi:ung-en 	B 
die ReektionQftitaigkeit BUD  
die Reakt3.onozoit 	BUD  
dio Rechnung -•©n 	,  ZDD  
die Reehte-n 	BOD  
nr nu3te auf oAne Rechte  cans  
Kinn eirms1 zu Blden  
ddr Rechtao.uolegor.a. ► 	6  
der !lQCShtsau3en..s.. 	BUD  
or ging  rechtoau3en durob  
der RaohtsvarteldigQr..Q.• D  
dae Reek-os-e 	DOD  
die ReckQtange-n 	D 
rlar Referae»a - 	 6  
der , Re f  l,ex-►e  .-e 	BUD  
die Reflaxzait-en 	BOD  
die Regatta 	 ~ 
die  Reg-na~treeke--n .  D  
der  Roga3verete3-.o4cQ-UecQ  
dos  lZC3 ~r,eawerk-es-+e 	 }~ 

regQlwidrig 	OD  
die  Regelwé,drxgkeit-en OD  
der Reaenreifan-©-- 	8 

die Regie-en 	D  

~ 

▪ jobbkőz,, jobbkezes tit tle  
- Az állára Iaar'tstt j®bBIo zes-  

t8]. agyszer padl6ra  került 
- jobbkezoo /d.ttóa  
- jQbbozólo$:  j obbszál  
- elment c jobbszálon  
- j  ©bbhátvód  
-► ryuj tó 	• 
-~ nyuj tőrud 

 . 

• -  jntókvozefr6, b•iró  
- reSZox  
*• 

 
reflexidő  

- vvraeny /kenu  
-- vaxroenynó].ya /keau  
~- ozabályaórtdc+ OD  
-► 4zabályzct  
r- ez~  bólytalan  
« oz bálytalonság  
• "e©6kUpon,yt4  vCdókUpenny eső- 

ben /cutó   
irányi do  



dle Rece Ubornehmen 
ReeiJnalaucwahl . 

der ReGiocur-s-e 

recistricren 
d-s RecicmJnt-z-s 

o  Reietrititc-a 
der 
die 
‚.ii 

Reihe-a 

dtv si a v3sotóst 
v:Alog:Aott 

B • irdayitó, Stataxacster 
/futball 
keGiszixdl, i'oljegyer, 

B3D =ealbdlyztA, 
01) - kaWv.asdg 
D 4. karika t  Laal 

rAD - sor t  proild- 
dae Re::1-en231Gc dos 
laufos 	 BUD 
die 13elhe32a1Ge de. VtalLufe 

Reibuna-ea 
(be Rei3em-p-
oanarmicies 
der Reiter-a- 
dap Relterepiel-a-e 	B 
das Reitpferd--e 	D 
doE nekord-aa-e 	11U D 
don Retz3rd  cin  zt lien 
omen RetJrd aufstollen 
den Rekord um cinen Zeati-
meter Ul3rtreffon 
do  r nekordhalter-o- 	D 
de  x Reko.7:dkraulc17..c- 
dor Rekordldufe:-p- 	D 
der Rekordler-go- 
dor RekJr&Acnng.os-Uo:2 	0 
dor Vokx:dvc:xueh-ec-e 	0 
do  RekDrIloit-an 
dap Romio /lead/ 	BUD 
clo11ie31ich gab ea eln B=13 
ein t3rlopec nerds 

• befuttloi corr4nd 

• elfutamilzosatde 0 
sorrand 
szatitge /oulo.Q016o 

• főlharos caakitio 
lovas 

• lovapjlt4k 

• rekol-d 
rekordot 

• rekordot feldllit 
1 em-rel tu1141/mogjovitjg 
a. rekordot 

▪ rekorder, rekardiecAlectertó 
4s.  Worsuoz6 bAnok/rokorder 
▪ fataajnak, rekordor 

rokorder, e_ueutzmt4 
• eoucetlrtői rekorder 
• coac3kio6xlet 
• eaucold6 0  rokordid0 

dUatQtlen 
..v6g21 COWZ;ctlen lett 
• gf')" n2.kli dUiltotlea 

0 



delr Rennfahrer-s- 
dae Rennpferd-oa-e 
dee ORlapp-Ronnpford 
dor Rennplotz.es-de 
dae Rennr d-orpsUor 
dor Ronnr3dlor-sgs. 
die Rennwieon 
der Renncehlittcne-
dio Rennoohiittonbehn 
der Renncehlittenaport 
der Ronnoport 
die Rennetreke....n 
der Rennvaxleuf 
im Rennvoylauf 
dor Rennwagen-s- 
die Renerve-a 	 BUD 
in der Reserve opiolen 
die Roeorvebank-do 
der Reoervoepie/er-e- 	0D 
dos' Reaerviet-en-Pen 
dud Reeervair an 4. D 
die Reaultateliete-n 	D 
dap Retounmatoh 
do Retourspiol 

der Rennan2ne-oo-U0 
die Rennbebn-en 
dae Rennen-e-. 
totes Bannon 
dor Renner-e- 

romicieren 
dne Rompeln-c- 

. D 	e versöny folyamAn 
B vwcwnyaut6 

tartal6k 
a tart216kompatIrn jdtozik 
ecorepad 

- p6tjátőkee 
pagtAltos 

• tartalők 
• erodmaylleta 

. 	0 g‚ vieomav(IG6 rOr1 .586$ 
6 4. viccz2v,136 mArkiWo 

0 - dUntctiont Wasik 

	

DUD 	beleforduVe ins ellcall 
jd$51coeW 

B vorconyruhaUltöset 
DUD - 16vorconypilye 

	

BUD 	vorceny, futon 
4.-h31tvcreony 

0 - vcreolay16, v rsonykoeci t  
vorcanyazdm 

131)= vorpenyző/aftt6 0  hortft5r 
BD si vereony16 

Galopp voysony16 

	

BU 	veroonypaya /16aport 
DU -vcroenykorőkpir 

	

0 	rddlivarsonyző 
B vereeny6vad t  osozon /16eport 
D versonyesán 
D codnitdvoroony pdlya 
D 4- ezintt6vereonyo6o 

16voreony 
0 . vorf,lonypaya, voraanytdv 



m1.13.6! 

BUD 	alcnt e  follconbnclit o  taortás 
fojjol cz..bÉ1t, lacisttiz 

tia6A.o t 
B 	af;V:őzeis 

iricczo,Ka alc5a;a7z.113 
6 . 	zcoZ ad o .viocenoo, 

6 . rit=o 0  ;,tel21 
idosika ritmasba 
bir5 cw:vazat 
4 1 nrglaya pentoeLoco 
sy&.11,mot 

döntclo 

rotten 
por 1374' rcte*:en 
chr notvanGsvcosuch 

dor nevc_ncheL=pf 
C2 C, Rovanotiomntch 
rovanchloren 

do:1 B.rx/tnuo-z-on 
muo 

 
dc m 2Lytauo on 

• Richtcrotlamo-n 
or German ITAt 4 1 
Mehtolmtimmon 
6C2 Richtoreprach-zo-Uo 
dio 112chtun,cMnderung-en 0 '4- 
• niat2n3ofiame-n 	0 	. 
daa Mehtftw.otor 	0 
asenieGa.0 	 BD 
dor 

 

1 	L1iorn 	13D- 
dor atTonty,Aauf-za 	013 
do r RAn3-oc-o 

dle 411:1nzip 21 0  
di° Itlmpazo-n 
dao 114mn-o- 
der Bingnr.s., 	 BUD 
do r Rincpx,14ndorinn:?/' 	0 - 
dio RinlormniotoronFanft-cn 0 
414 o Pr3t3ti1 Irivamoios. 
toroch*ft 
doY,' Rinx,Tvorband  
do RinmaGno --a.- 	BD .- 
doltinotrilvf 	 D 

nyvAnootatdo 
fkrnnyV2.0316 
1r4nytu 
cw.pat/torz2 
&*:.16,or411213f10..5o 

ring, onot  6 0  nbronco 
/111011:-v1741/ 
Viet 
oir3orit6o<Tal: 
biev5,TAI 
bir/v5s6 
norlothpol te-vselzemaroony 
birk6o6bAnotmig 
oonblea blrk6.16- 
bnjnYmAG 
birk&AosUvo .:c(13 
ollon061 no!=1, r)fch6zds 
birModo 



Klaooirchor Ringkmpf  
die Ring1campe-n  
die Ringmittes.n  
der Ringpfesten»e-»  
doe Ringrennen-e-  
der Ringrichteri'.e  

D 
~3 
B 

die Ringoei3e-n 	B 
der Ringataub»es 	 ~ 

Qit dem Ring©taub Bek °~nat~ 

och :ft mnchen  
der  Rietgriff-+ee-e 	D 
der  Rivele-a 1«n 	 OD  
di4 'Rivolin-men 	 áD  
dic achdrfate Rivalin 
robust  
dao Rodeln-so.  
der Rodlexwe.6 	 dB  
dos  Rodi©rteam-e»e 	 ~3 

. die Rolle vorwtlrte 	BUD  
doe Rolleuhuhrennen-s• 	D  
die Routine** 	 ~S 
auA 

a Routine  
deal Rout~.~r»s■► 	 ~3D 
der  Ruder°er-se, 	 OB  
der RudQ rklub.6n-s 	ö 
rudern 	 BLID  
doe Ruderrennen..sw 	D 
de ,  Ruf,-es-e 	 BUD  
den  Ruf vart  idigen  
dae Rugby-►e 	 OD 
die Rugbymonnsah,.~ft-en 	B 
die  Auheatellung.»®n 	B  
die Ru$pfbeuga-n 	 b  

- kltöttt'ogl©u tadrk6zdo  
-. ezoi3.tóldm.a  

a szo?r,itó ke3zEpa  
sarokoezlop /ringben  

-• kiir/pályaver9Qny  
-. veze tóbiró /i3ktilv4v6c 
~► ®zlrit6k5tőa.  

"talaj p-sdló"  
.• c,ifftött6ka  tioozeacogyott.  

a podlóvc3 Ssmerkedik 
felső 'frsgd® 

.. votólv/ver©emptare y  riválYe  
~• vetólyt~rE3n6  
*► 

 
legerősebb votdlyt4fon6  

~+ 

 
erős e  fDElrk©s t  2Aobo soti9  
ozárikózle, ozfnk6vVree3ny 
©zdnu636 9  rddliz6 

� ®zánkó/r£dlicsapat  
~► dtfordúláe őre  
~. görkorce4lyaveroony  
- rutin 	 . 

-~ rutiarAből  
-~ rutinflE3hütőftc?®  
~► eVez6a  
~ vazőeklub  
.. evezni  
-► avaz6®v9roeny 	- 
-► hirnáv!  náv  
� mc:gvődi hirnQv©t  
~► rkigbl  
~► rxö3byCSapat    

nyugalmi he$yzet o  npibeIIjN  
.. ttirztalaj 1i tds  



OD 

D 
D 
O 

/5 Runder 
Rundendureheehnitteselt-ereó 

6 
6 

OB 
6 

6 
DOD 

D 

dos Rumpfbougensi* 
Rumpfbeuaen raekwarta t  
!Inch links, reehte 
Rurofbeuzien meitwHrte, 
1m4y4rta 
die Rumpfbevesungen 
doe Rwmfkreisen-e. 
d'sRumpfsenken-s- 
d0.e RumpfiAbungen 
die Enndb2hn 
die Runde-n 	 ORD 
ein 
die 
der Rundenzahler-e-. 
• Runionzeit-en 
die Rundfahrt-en 
de Rundkure 
dcc RundeNel 
die Rtlekbegognung-on 
d o  Rtiekbouge-n 
do- Wickens-G. 
die Raettennumer-n 
der Rleicenoehwinners.e. 
die RUekencebwimmeTir-nen B 
doe Rtiekensetwimmen-e- OBD 
Rfthensetwinmenmit 
Rilekenoehvimmen tit 
die RUetenotreeke.en 
der RIW:olaVirids1 ,- r_io 
do r Wiekkonpf 
der RIW:r13 
die Mehtrunde.n 
d e  RRekoplel 

tUroiehajlitie 
tbrzebajlitio hdtrn, 
bnlra l  jobbre 
tdreohdlitis old lt, 
015re 
tUrzemori34e 
törzektim63 
tUrzedtint40 
tirencyakorlet 
hUrpilya. 
monot, fordulő 
egy 15 	.etoe mclelőz6 /bottoe 
kUriting 0 

• Wirezámli16 
kNrlde 
kUrut t  kUrvereeny 

• kUrpilye 
• ktirmdrkemd 

viormoveag6/te1akoz6 
• hritrobajlie 
• m hit 
• ezdmoncie, rejtesim 

hituon6 
• hituazőna 

hAtuezde 
nyujtott karu 14ituszais 

. Or= Inru hitucole 
hAtuez6 telv 
',Ate:361 
vivr376g6 m6rk5zo 
11717,3addo9 hAtreeeEo 
vicrwmic6/fordul6 
virmrlavig6/mdrkWe 

Armstreekr,n 
Gleiehoetting 

B 
()ED -• 
OB • 
6 - 

PD6 
P5D 



w116-  

dac Rnetoprc:Izom-c- 	D  
do, Moltotand-oo-Uo 	VA)  
mit =xi Punkton RUcho t€indo  
auZ d.cn zwoAtom Matz laoaon  
dfto RUclsuUrtoc?wohunc-on DUD  
dor R`-~okud3roa`'ne 	8 

-► londitGo 11s2 k°am,c o ts~.*r`  
•• o°ImniaCkb •   

hőt ponto® h.ítrsnnyal a  
mAoodik hol7on d11  

- 
hAtPIDUL°060  Ameőrlabd€a  

~► h4triZd®, hitxmon6o  
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oaohkundia 
dio Saiean 
tDte Season
do 

  

Saieonpromiers 
de Saloharp-s 
dreifachor Salchoms 
do:; Salto-'o 
Salto voroarts 
aoochraubter Salto/ 
Salto mit Sohraubo 
die Sandarubon 	B' 
dor Sandonok-o-tio 
auf dom Sandoaok draschon 

BuD 

D'61) 
0 

BUD 
0 

der SialbolOchtor,-e- 	0 
dor Stiboluatamerb 	0 
der Schoch-Qs- 	0 
Schael epiolon 
die Sobachficur-en 	0 
do r Sobachara3moistor-o-* B 
do... Sobacbmoletor-.8- 0 
die Sobacbmoiot:rscinft-en 0 
die Sobechpartio-n 	0 
der Schacbmua-os-tie 	0D 
die Sohanze-n 	UDR 
die OlymNa-Sch3nze 
die Gro3-SetrInze 	6 

▪ homokho/aUdUr 
• homobzodk 
• co6poli a homobzedbot 

nyorea 
nyoroabo o111 ' 

mono% farduló, jdazimnocöt 
• sUvUlt, zug 

ozauna 
-'bard 

k2rdvirls 
• kardvivő 
• kardvivő vorsony, bardvivdo 

oakk/játők 
• oakhozik 

urn, bibu 
eakknagymeotor 
eakIneotor, pakkbajnok 

• pakkbajnakodg 
aakkjátozno, parti 

• oakkhuzds, 1468 
• sdno 
a s o limp 1 ai OLIflO 

• a nagged= 

dor Sattel.s- 
in don Sattel steiaon 
doP? Satz-oo-Uo 
=upon 
die Sauna 
dor Si-e. 
duo SUbolfoohten-a 

BUD - enakÖrt(5, ozakavatott 
ozezon, időny 
haltiddny 

	

ö 	óvadnyitő, 6vadnyitde (X 

	

D 	szalohov 
trivl. snalchav 

	

DD 	soalt6 
ozalt6 olire 
coavurt szalt6 



der Sch=ucntisch-es-e 
der Seh42ochu3 
• ScharfschUtzen 
data Schattenbozon..s.- 

. au elik3r1=al /wInc3n 
or5S lti763 

ti) dasterniv6, nagy 10v5 
drnOtolds Alksz 

dao Schattenschwimmon-s- EUD drnyőkuszio 
dor Seh2tzmeister.-srn 
der Schau!sampf 
dao Schaulaufon 
der ScLUdel-s- 
dor Sehol:spruag 
das Sehickaalspiel 
Cos Schiodegericht 
dor Schiedor:tchter.o. 

0 - egyestacti pőnutdwos /tr5f5s 
B Gdln, bomutatő oőrhőzem 
B lacct /kares3lrlude 

ODD -.koponya 
0 - 011606 :gro 
0 - sorsaintajdt6k, m6rtőz6s 

veEsonybir,5edg 
BUD jdt6inveaot6, birS 

die SobiederichterboleldifAinC-on B a birő sőrtoget600, 
m-,:gsők,Vse 

dos Sóbie3en-s 	MUD .4 likrőszot 
schie3on 	VóD lőni 
sus alien Lag= schie3on 	ollnden hol;izetb51  iGni 
dor Schie3sportuottbowerb D • ltiv5voroony 

dor Schie3stand" 	1)- /561160 
doss Schlcchtonblimmlor.o- UD szurkolő, druhkor 
doz,  Sehleg-on-Uo 	- ~t6© 
Schnige Gcon don Nopf fT:rens. fejro Ut, fejro megy 
dio Schltige treffen :Ihn am *Kopf - au at6sek. fejbo taldljdk 
don Schlug richtig borochnen jól szamitja az atóot 
dor Schlagball-oc-do 	'B Uta/staklabda 
Schlagball spielon 
• Schlagdockung-en 
schlagon 
don Gower schlagen 
die SchlagorbegoGnunD.on 
die SoNlagerpartio-n 
das Schlagorspiel 

stuklabddoik 
BUD 

 
• pattnnő v(Idős 

DA) •at, waver, legyőz vkit 
- legyőzi elleafolőt 

0 - r2ngadd 
0 - ranGadő 
0 - rangadd 
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dO SohlaGfowit-on D - 
dor Soblochczol-s. 	0 - 

do SehlaGkraft-Lie 	U . - 

die So!AeaseNnellikoit D 
die Solaoorie-n 	0 - 
die Sehlnabung-gon 	D - 
dor Sehlagieoheel-a.. 	B 
dor Sohlamurf  
die Sohlappo-n 	 0 - 
Cie Sohlappon Plo  jarG. D 
dor 	 OB 
dor Schleehtpunkt-eo-e , 0 - 
CoL,  Schleiohoti1-s4.o 	0 - 
echleudern 	 -OD 
11=nor oohloudorn 
dioSehlinco-n 	 D - 
dor Schliton-ps. 
dor Sehlitteneport-oo-
Sehlitteehuh laufon 	TUD - 
der Sohlittoehuhnuforp- B - 

dev Solau3lilufer-e-/in-imen D 

Lo Sohlu3dritel.s- 	0 
die Sohlualcoohvindickoit 0 - 
der Seh1uIPIV-0 
dae Sohlu3klaoccmorit-e 
der Sohlu3raann-c: 	r 

die Schlu3minuton 
dor Sohlu3pfiff-oe-o 

UttltApoz,T:60 
iltdpozoz t o  t1t6001 
dradata/UzUne 
Utőor6 
nt6om;ozoco!ag 
iit6a:14Toznt o  a)oozclo 
4t6oGya1oaat 
Utdeviltap 
eaykozoe va11dob5p/kaalr 1 bda 
kudarc, vorooőa 
papuop o  tul;yi /futballeipe 
atő /beams, tenipz 
hib2pont 	. 
cousztatő °Onus 
dobni o  votni 
kalapticnet vot 
hurok /toros31x1 
epank6 
ozdn16oport 
lore:7.0.0mA 
korco31056 0  kez'epolyaó-
voreonyz6 
bcfut5/ao  a  vine; utoldi5 
=bore 
az.uta/e5 hnEmirod /j6c2oki 
v6coobor.loőg 
a ra6rk5z6o v6et jo1z6 on 
vgaerodm6ny 

coapat utolpő tacja/toka; 
a vellt6 uteloó tceja; a log-
WItp5 vdd5j1tókap /futball 
az utole5 porcek 
mkIrk5Zde lefujdoa 



zuni Sehu3 karma'  .. 
utahal. tbarer Sehu3  
die  Schu3otieí`ol.n-►n  
`der Schutznaxin..e o-LL r BUD  

123  

die Scla2u3runde-►n 	0  ,. 

da® SChl.u3sDid3: 	D --  
die S Clálu3atreCke-n 	B  r- 
die Sch1u3eiortelfl úu:itio-n D  ~ ► 

die Schl
~

t

a

~3~~°t~$-en 	0 «-  

c~ ..~Q S~iá1~,~.J olf i jjurwen 	B ~  
t

`~~~/

e

a~~~

'

~r~

S

y

Ch

~y
II

y

o

~ 

:teLA
~[,b~,la~.yl~~ Le or B 

 

S.i~tj~p4  Y, ii si{ ~isi t~{3~J W il`i'r B  

der Sclmee 	, BUD  

faul.er Schnee 	 ~► 

;;~ l  seemoi$.l3ufbnhn 	0  
die Sebnol.lfeuoxpiota3e -n B  ~» 

dia SekxaC;115.Sktr it--en 	OD ..  

die Schna11i L4itoouodnuor 0  

die Schraub  ,..n  
Go.nze Sehraube  
dor Sotrti3^.ehu3  
dio Sabrittkx*ina tl.on-»an U  •- 
die Sebrittl3n0e»n 	0 ..  
die Sebrittverllin3erung-en -  
der Schublsarx'e8-ew 	D  .- 
der Sc3huZtercrtiri' 	0  

der ScbU3 	B6D  

in den Sc%u3 fallen  

n

a . 9u
'
t

/

o

~1

l

~

e

ry

i  r~~~,,~nqot  	. 	
~y a~c~  

`JW &i  I  V  i  ~Ja~ i.il~4 k:7z~ ; ~ :~ . ~7 z~%  

a finis, 	eva,IaeS  
an utol:e 9 neo,yTed6á'a  
v6geror3m6ry  
ku1a' ember, kulcojatGln e  
Leo capLls /tGniflz  
cicaiI,?1 n la 'Rdt  
116  
fagyott rdtog alatti Uroge-  
sen o1,vcd6 hó  
h:áC cL?cnt  
wors t  Gyorsan  
gyorokdLcsalyapnya  

GwCitii2el6 pleat Iy  
wt?rsa flc.G  
gyorc3ao4Gi dWZz6peosó$ •  
ir mgyolvaadc 

 

enovar  
'ee6az C5.nv:;r /uoalo  
~oa.d 1.U176s, dobdo  
160akimbindoi6  
16p6oh000z  
16p6pnyuWo nulD  
talicska %t Inrntikg  
válldölüs  
3av®e, ruSio  
e1 f:aoj  o a :uGiat  
1tiv61re17zotbe kcrill, 16h  

vcdhw te  43,eii löv6  ®  
g611uv6 ape  
Ic,t1l.nnca /tutb 11  

dor Sehneozr flcrt-e  
=knell  
Clio Scbnollau2hahn/  



dor Schiitzo-n-II 	_ 	DUD  
dcr 5chyobsbal t.crr- ,- B5D  
die SctmabCh  -,n;-+`iechnik 0  

rdCáa Schc,eb©r .6k-on-o  C3 ~► 

der Sc}h
~~

.rr.ccb`ea ~

♦

.tz-.0s  sr-c~ 	 BUD  

d~Gr SQ ~3WC ~r~i~u i~titwi►w ái-'c 	D  

	

~ a Sohcrerzorr•ócht-os 	DOD 	A  
der Sckarrersctrlchticr-s- ►  r:áD  

dor Sazc;cryclichtemeiater'0-0..  
dor schvarrunhtsieo-e 	0 	 . ~► 

der/dno 9ebgrimmbaóain 	D 	~ 

daa Schrrinmbcchec- 	BO  
flchvimnvn 	DJD  
ou0 die Wino  schvimm  
dor Schcammar«a. , 	ntID  
di e Schvimmos°inmnoh  

ain unteo 16 	Sc iamor  
die  S$htiJ.`.'~.-~xaallo-n, 	DUD  
die  Sckaviemhoce-n 	BUD 	..  
der S

~

c

11

l

//

~

~~r

c,

--

r

~~.}~~

s ml~~

qqdo ~ !
rk^

~~~yyp? 
	

OD 
dap 	

.»  

`

~~ier  YJVL 4~~o~Y©rtJy~d►it 	V.V 	r1► 

~:laCt Sc?cbelimmett2 daan°-o°en . OD  - . 

dar Schviamtxrt3ino:«•c-► 	B 	 - 

dor Schv3mmvorglcich-os..Q DUD-.  
D  ~. 

1~v6* 113vdoy  
goronde  
hoavrit6 tachnila /tdvalúsr ►a  
lenenyuj tó/trapóe  
].ebogá'ii36o  
t6or ®z tálatsstde/gimns ez  

nohnsouZy /balms  
ac;he;zaulytt e,;.ortoló  
nehftoulyu bajnak  
su.IypoAt  
uczímaderco  
umdmwdonc:C  
ms zr.f.  
xlu©zik a  kUtólx•o  
uez6  
uszvnó  
egy 16 mp alatti aszó  
unz6co s.rffioh b. fedott usa odo  
uoz einad Q=dG  
r_  : sctkUzx uszÁveroony  
e1stio A  L4Csempart  
VC'rE3eItIyuQsoda  
ustóedsó  
uozáverWony  . 
knpdQ b; k  
1fJ1g6IttEo  
bunosdny /0mnsontik3  
1:: ndir'do  
rUvid loraditc5s /vitY'ti3  
1,:n~f~letbe jEl53 0  
londglÉ-tS 161063  
pontc.;©II s  poilteL'i:dr -7dsny  
rutgni  r  be:~'~ ,n3- /e9.t  

dor . Schcrin3boQk-o.00  
dor Sc°,:;3.n2eT  

d3o Scht7ing%ctllc-t1  
dia Sqhvia;;;u3a-on  

ILEal;E3 SchainguY3g  ..r 

die  Schvandin :3chnzang Psmmen-  
der Schc7un3ecbr3tt-o© -e a  

(Ice  Score  

rear=  
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doe  S©cbocrfinalc 	 ~ 

dear Secllarvn°onkampf 	á  
d';e SecExatagoxonnon-a 	A 
dn e S©eilur.dccbu:Inmon•-a-- 0  
des Segal-o-n  
dio Segal otroichen  
der Se lor -- 
die Seile-n  
J dn• gcgen die Seilc driiCkcn  
des Seiigev.tort--oc-o 	!S  

~°

d
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i
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 ~~yy 	 ~ygx~~~ pp
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ü6u~Fr Sea9.~VncMI~~dLf~v~iL~ . l.J`+AD  
dor ve3konca-e- 	BUD  
dC4' S  CitC=  g.E3-WGltmolotexti  

-► thItoo :'':3nfiiCl /e•váa  
-- hvtmoriotoQ n6 ~1,626s/bat0z  
« hatnmpa►o vorecny /kordkpár  
-- "f6kAzría"  
- vftrla  
• bovon& a 'Ab °lát  
-~ vitor3.á~~, 6 

kUtc33 /bat=  
-a  I.citW ln I: czow it vkit  
- ®carlt6, zing  
~- partvonal, ®ldeá.vor.al  
- oldaluazdo i, angol te zóo  
` oldoll>acci   
-~ 

 
az oldaikocoio 	Ic  

die áeitenmah7.  
doze Soitcncroch;el-o-  
d`3.e Seitbalto-n  

dae Se itpfcrd--e  c-e  
da© Soitaprcizcn«o«-  
die SeLondbinduirg-‹,n  
die we2randdeol,ung-on  
die  Sekt9.on-►en  
dor SeF.undent-on-on  
Woo  yQlbotouf6aba-n  
die SclbstnicJ .crlc.ge-n  
doe Semif3nele  
die áenhetit-Hallye  
d© r  Seniorwo--an '  
des  Senio °L ene gaze l--s-  
die Seniozonlclaeoe-n  
die  Senactian-en  
SenoatiQn heft=  
die Se  , ie-n  

B «• f3t;l,f6YVdlQeZt5c  
- tc5.7f6lceorc, Iapuac©re  

D ©lt3,misl iLk:z6ptG3rtCe  
PDO - 16 az61 GEbon, 16i::nW6c  
D lcnditóo cldalt  

1-61) ., clo6 TIengckU Ao /m4ndbkn  
BUD  - a? ©6 . b.6ritáQ /ml ndhtlron  
bD - ozetci6, cQaport, coagat  
D - ozaritdoaec1  
0 -* ncgada©, "lefel;v©"  
,D - "lefe ~.-vóa"  
OB 	kiiz6pdt3ntó  

c3 .► ©m  alpcze '~. t ra-?.ye  
0 — felnőtt vorccnyző  
0 .► felnőtt agyQ© /ping-pow  
0 -  felnőtt kor©dnrt  

BUD  -- ©z©nzdc5l6, noglepot6o  
-► ©zenzlcidt holt  

ODD  - ooraz;E  



serienveise 	D - 
or Se:Asnweltaelotor-o- D .  
tzen 

Oen Ball :Ins Uetz setzen 

oich an die Spltza oetzen 	- 
die Sicherluit 	B:3D - 
Bal/-und Kanbinntionoe:leborhei 

D - 

der Siebenmelerwurf-ea-ile B - 
einn SiA;eno toruurf ab..7eh11en 

der Sieg-,co-e 	DUD 
jd20 Oen Sieg otroiig maeben-
num nog kammen 
eLn 11,!ohverdiontor Sieg 
siegen 	BI) 	- 
dumb Kaafriehterontoohied 
oicgen 
der Sioger-o- 	113D 
Jdn* zuo Sieger orkigron 
die Siegolf 	0 
die Siog rliste-n 	0 
&as Siegertoam-e-6 B 
do Siegesfahrt-on 	0 
die Siegosehnnze-n 	0 
d2s Siogeator 	1F,A) 
der Siogesvillen-s- , 	D 
sieg/os 
dos Siegtor 	D 
signalisieren 	0 

o',)razntbn t  oarlentoosa 
tUbbo3Ue3s e2lágbAnok 
teem, bolyez 

hell6ba juttatja, tosal 
4 labdat 
vezet, a71 61en van 
bizt3nodg 

t labda- 6o 4ombiniciAl 
biztonsag 
betep s  Wtm6tores bantető 
A6zilabda 
beteodobis, 116tm6teree dob5° 
mc7gog g  WIrit egy 1161;m6te 

re°  dobot  
gyfizelem 
k6ts4geco6 toszi yid győze1m6t 
GYős• ~v,e~~©t arat 
meg6r4cmelt győze/cm 
győz t  nyer 
pontoz6oual győz 

de r Siebenmeter-s- 

gyŐztoo, nyerte° 
• győztecnoh nyilvűnit vkit 
a győztoo 11 /futbAlampat 
a győztooell liet6ja 
győzto eoapnt 
győzteo futani 
eodly a giogoelomne 
győztoo c51, o vozető 

. gyalrlakardo 
gylzelam 
győztco 861, vezető gől 
jlez, jolt ad 



die Skilatto..n 
dor Skilouf 

Skilaufen-a-
dor Skilitufor-o• 

D - oil6e 
B ol2utdo 
D - oftfW-Is 
V - olfut6 

dfx 3ilb 0 
dor Sillvxmdalllon3erelnnor-
der Silbc!rmcda:Iliongewtnnor 
von Tokio 
dc Sin3loalca 	0 
dor attlaAnonabc iehtssoc-o 0 
dor Sit1ntz-oc-ao 	DI5D 
dao Simultnasol-Qo'c 	D 
ein SimaltlnoDlel gobon 
aitzonbloit:n 	 DUD 
do Skeleton-a 	' 
dor Ski*-or 	 D5D 
dao Skibrett-om-or 	' D 
dle 
Hardisehe Skidiosiplino 
dor SkiamDc7te-n-n 	0 
do Skifabror-a 
dov 
der Skinu&-co-'710 	0 
dio Skiflugzooken Pl.  
dor Skifrzund-co-o 	3 
dor Skitlub7o.oc 	 U .  

dor Skilanglna 	UB 

catist6reln 
0.341c,t6rmoc 
t;!:16:1 COL;ati-to 

— ewes a i2clon 
hclytiotjolon60 

• /lőholy 
azioult6n/jAt61:izakk 

• 

• 

ozinuWn j5t6kot jritoz:k 
bennr sid/rajtnell 
ozkAoton 

• oi, oi16o 
• oilCo 
• ovoxaenyozdmot 

óozoki oiveroonyozdaak 
- olazakemtor 

ois6, 
oltmr45, 

- ouGreia, miroptil63 

qs

• 

siu3r6hotch 
oilt.cdvoiC 

• oiklub 
• sifutdo 

der SkilaufervoArnd-oo-ao D . 
der Skilebrerw.s- 	0 4- 
des Skilobrweaen-a,- 	6 - 
die Skimei6to.aoh4t-en 0 - 
dao Skirennon-s- 	DD - 
dor Skirennlaufcri-s. 	B 

oi/fut5/8zUvoto6g 
sioktató 
a o:,okt2t . la 
sibtqlnokotIg 
alvocny, olfut5veramy 
sifutó/voroonyo5 
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der a1p3nc SkistinraUufer -o -► elpoai si2nt6  
dQr S

ts~ p

ic~poí~t~-es 	~D - .  s~.oda,~  ' s~~.b~aort  
dap  ~ik~.E3 7:,rir2ge13-*W- .. 	B;D 	Eyv.l,lsrclo .. 

c3c~r 3kiaprin3er-3-• .: 	BUD  -- siuGró  
die  SkieDr3ngerauswah1, 	-• olter6vdl.ogatatt  
d4r Silispr21ng-eb-uo  

die íSkiL3pranj4orl.turren + ' 

dor Skie úoCk-eQ-t3e  

der  Sk3verbnd  
der  Sk3weiteupeiecer- ►e-  
dos' 5/421cm-o-o   

d e Slolampxste-n  
des Solo 	 . 

die  Semmerspiel.e-x. Pl.  
die O? ymd f/ qcho:? 3ommo repia  
dia Sondc rprUgung--fln  

~

d

y

e

~

r

j  ~~~Spppya~

gat-s--e  	 . . 

t~Jp~y6ii,Se.~id  

dQs SpeanreCI£-es~~ 

der  Sparw dts--C 	 . 

der Speri gngpettnar--c-,  
die Spertak.iede -u ` , . 

die  3pertQ-a  
des Sp  ez io re ngeio n-a-►  

daa Speedway-rieeting  
der Speer-s-e  
den Speer  2urtickzaLeha Xl  
pear  Ctol^fEn  

die  SAevrl.lingo-n  
dos  Spearmerfon~-e~: . 

Speermrfen mit Ends  

o3.0 ,rAo  
C7lucr(Jve ony  
aibot . . 	 . 

oiezUvQtedg  . 	 . 

e3világlimpa-gy őztoa  
sz1a1Qm hotaar/ y  mtBevezd-~ 

/kenu kajak/ millQaik1áe/ei/  
8 mUle .eik16g:dlya  
egAni aka  
nyári j átQkmk  
a Már;  .olimpiai jdtdkok B  
epecláZi® akadály, nbb6zodg  
spirts?.  /gimnasztika  
izaQ+/.naB 	 .  

IIS1üj tró/az6tozQdbet6  
cyakorE© /bossd  
odzőtara  

sparta kiad  
szakosztály  
ac  ta  
g7ox' aW 	verseny  
gerely  
gerelyt Ldtrab.uz . 

cwre2yt vet  
gt;1."rlyhoa®z  

g~

e/yxe
~i2y_+.1

~~:té€~ 	 . 

er~y♦  
v~cfo~'cl~bdaa7 ~rely ~V V  ii6 e  



die spielbestimmende Ma.nnsch 
sp ~.elen BöD 
auf  "Bal ten"  spielen 
jeder gegen jeden  spielen  

auf Zeit spielen 
das  Spielende-s-n 
der Spieler-s-
begünstigter Spieler 
der Spieleraussehiu3 
der Spielerhandel-s-
die Spielerin-nen 
der Spielertrainer-s-ó 

Ö 

BÖD 

ö 
Ö 
Ö 

B 
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BÖD -gerelyvető 
D -  orsófogás  
D --elzárás 

der Speerwerfer-e-  
der Speichgmiff-es-e-. 
das Sperren-s- 
stehendes Sperren  

das Speelialtraining--s-+e 	(S  
das Spiel-s-e 	BÖD 
ins Spiel koramen  
offensives Spiel  
Kunze kam für Schumann in  
das Spiel'. 	. 	. 
Spiel verschleppen 

	
BUD  

offense Spiel 
	

BÖD 
der Spiolanteii-ea-e 

	
D  

Jugoslawien hatte av  hr  
Spielanteile  
der Spieliufbau-s  
die Spielauffa:ssung-en  
der Spielbeginn-es-e  
spielbestimmend  

• álló elzárás 
- speciális/szakedzés 
-  játék, játszma  
- 

 
játékba  lendí~l 

-* támadó  játék  
Schumann helyett Kunze 
állt be 	. 

.. 

 
időt  ~auz 
nyilt ~ játék ' 

Jugoszlávia  aktívabb volt/ 
jobban  játszott 

D - a játék felépitése 
B -játékfelfogás 	. 

61) a  játék/verseny  kezdete 
ÖD - a játékot irányit6,. 

meghatározó 
aft - az iramot diktáló csapat  

— játszani.  
- labdatartásra törekszik  
- körmérkőzés /mindenki mih-
denki ellen  

- időt huz  
-:a játék vége  
- játékos  
- kedv . zményezett játékos  
- kiállitás  
- . játékoskereskedelem  
— . női játékos  
- játékosedző  

• 



B 
0  

dac Spielfeld-ea-or 	B  
dor SpielfeZdrand-.;c-Uor D  
dor Spi.al.farcr--a- ► 	- 	B 

der Spiel.gectal.ter.6 -  
die  Sd2,01hul.fte-n  
die Spi©].k1e Qae-a  
die wpiolkl,e adune -en  
dor  Spi.©1leite_-.a- 
der SOelMaehex*-s~ 

dQr Sni.elort-oz-e  
die  Sp;:o2nmee»n  
da o Sr i4lpark: t t--a - e  
dor. Sp:I©Zplan-c::--4ce  
dor Spi.tllpict .-eo-Uz  
der Sp:elzaaam-es- •~  

der SpielreGcl.-s-n  
Ge,,en dae S+>? olreGoln  
ver®tc►;pn  
der Spielsoh1u3  
opiolatark  
die  SpzoietUr,  epn  
oinv beachtl.iche SplalatUrke  
boc~~a1 ocn  
der SpiQltag-eo-o 	OD  
die Spi ©ltliktik 	B 
d4Q Sp3olvei4v-n  	D 
die  Spiaisei.t-on 	BUD  
Adbz°end de .y,  uCQantca3 Spi.oZze  
die  Spitze-n ODB  
die Spi.tza halton  
aioh an die SpitZO c :t,en  
der Spi.tzcnathic ta4n4 	0  

pdlya, j dtdktér  
a  . pdiya ozó3.e  
"mtor", ? r5nyitó,  
j it6rmeotor   

--  J  6tdtnest©r  
• fclid6    
-► ösztay  
- 5ittdzQt, v;roenyruYa  
•• j  atókvazetci  
« i.rdny i to, j  ftdisaéat+e.r  
- a jdték helyo, he3.yazine  
- a játék szanate  
• jdtCkt6F, parkett  

jiltáktaxv  
- a j6t6k, 1:15ritaéo ha1 0  
a  j  dtGktúr  
- j;ít6ka4wbály  
• viSt a jatákaz^bcílyok ellen  

- j  dtékYnp, versenynap  
-• taktika  
-~► j  cítóIcmefd, j  titdk  
- j  dtdh1d6  
t  - az egicz j kitdki.dő Glatt  
él.eGueo, veo©tós, cl.oős vS  

- tartja  Ga vcµc tdst  
dire ke:.,  ai  

w e;lvaral.bon l6v6 atléta  

- ca j  áté Iy 1/63e 
 

• Utei:_ápos, QAs  
jdtéi:QS6  
j o  lentno j rÁtGkera kdpv Z  



dos Spi4zonf:ald-s;, ,,-ar  
dio Spitzenfu3bal/-•  
mannsehaf ton  
die Spl tzc3narupp®-n 

 

dio SOLtzenklaoae »n  
dQr Spitzenklub-s-s  
do~ Spitzona33nner-©-  
der Spitocztepicle-©. ,  
doa SpitzdW;r3.ö  

~ .► 

der Sport-os 	DUD -  
dap 3portabzeiöb.Qn-o0- 	0 •►  
dor Sp©rtanb`clnaor.«Q- 	D -  
tiQr Sp©rtsrizuC-0e-nQ 	Ö  

d _ c Spörtart--on 	DUD  

der Sportarst-ea-»tio 	0  --  
der SpE3rt3uC3s3ohu?t33p o-Uo©o 0-  

dap Sportb:akcan-é- 	6  

©portboacietert 	Ü  

d©r 3portbaricbt-eswo BUD -  
der SportbQr:.~ cbtorntattoz•*a-0-  
die 5pflrtberreaung-on OD -  
die Sportdelca tiQn-ea ODD  - 
die Sporteinhoit-en d w ►  

die Sp©rtQntwickluna-*en 0 -  
der Sportfan-Die 	D -  
dtla Sportfold-es-er 	6 -.  
des :3portfnet-*cs-e 	0 00  
der Spor$f3lffi-•eB-*e 	ODD ••  
der `3partfrcund--c3Q-0o 	6  «+ 

az an©zőny  . 
as  élen l6vő futball-  
oeapat©k  
dlcssop©rt, 6lb3ly /kerákpdr  
dlcoopart, elad oeetdly  
d lklub, (6 ivmnalbL li klub  
osues3teljooitn, F€laeposs  
61s3portol6  
a vczotd hdslmg  . 
/az . oled ?adrvm helyezett  
sport  
aportj  e gv6ny  
©portra  j mn6Ú/barWkce.~v elg  
eportruIa, oportt3ittSsot  
©pvrtda 
sportorvos  
epe rtvdá.asz ts3dny, oFo rt-
bizottosia  
uvzómadcnee, veroonyuepoda  
aprartkec3volG, oportdrt  
le lke oodd  
©por ttud''aitds  
eport'ud4oitó  
spt9rtmo2aalom  
opar tkiSldUttsóa  
eportló tesátmsőn,q  
oportfe  j losaztós3  
eeortrajongó, oportkedyeld  
®pflrtpdYyQ  
e* ortUnnopoly,r  sportUnaep4ég  
sportfilm  
epartkadvatd/barit, apaorttdre  



dor S4 ©rtfahror--a- 	Ü -► , oporil,vezQte 	. 
dia E7niplinc-n 	0 . `Jportüe  
(Vo Sportgeno3nochrft-*wn D -. oportLUst  aportbU  
dno :3portgerat-eo-e 	Fi » eport000r 

 s 

flportgor . cht 	. 	Fi - ,  oport©zord . 	. 
dia Sportgcochlchte.  
d1© SY9o3rthdlle.n  
dio Sporthoak3oChuie-II  

dor Sportjournnliotwan-on oó  D  
der . Spartlsla,ib•-B-8 	.  . ODD  
der Spmrtklubopiol.ep--p. 	á  
dQr Sportham_ 1og-3e,o 	-.  
dio SpqrtTtonfcrarz 	D  -- 
d" a Sgortkronttenhau4-flo-Uor 0  
dor SportkroYO/in Sportlsrel©Qn-». 
d3a Sp)rticbQn-o 	0 .  
der 5p9rtloh..~er-o- 	B  -- 
~13© 3 ;_ ortZe3otung-nn 	0 A»  
doze Spori;l.aitc . -a- 	0 -»  
d©r Sport/or-0- 	BUD  ~ 

~2l© Sport3.orlou2babn-on 	D  
opmrtllch 	. , 	OD .  

der 3poz'tminátote r- ►o- 	B A  
die Sportnac2üieht--on 	Fi .` 

daC :3Z:ort¢ifOeIItiie11k4'it-on E3 ..  
dar Sportpolcot-eo-Ue 	0 .  
der Sportpaduzno--n-n 	D  .~ 

der 9portph3tograrh- 	0  -► 

dew SpUtplatz-oo--Ue 	OD -  
die SlyortplatZO L nrichtune-on 07  
die Sportoch alo-n 	BUD -  
dor Spmrtcehntze-n-n 	B ..  

oporttU2 tGrot  
9 

t3p ortC oarnok  
oportfaoholor te otnova-  
16E3i  

spartuj oacir6  
4poi't?,lub . 

klubj dt6oQ  
eportL•mpicsum 	. 
eporth©n°. eE enc9a  
oportMrhúz  
oportbarke4ben U  
oportul4t, oportozoxU diet 
tQetnevelő  tnn~~r 
oport tQlj eQltn6n,y, erai m6ny  
®,ortvozcta  
oportoYd  
eportalái pdbyo/2u .360  

©fArtoo, oc,ort-  
oportmln:i:ozter  
oporthir  
oportnyi'#.ván000jg/Waüno6g  
oportpalota  
oportpedaB IGúo, ta.rxn tenlr  
eportrotóo,. oportfónylcópGoz  
©pertpayu  
polyaborondaz6sa  
Qport&oualo  
ep ortlf3V6  
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das Sportschwimmen-s- 	D  
die Sportspiele Pl. 	ö  
der Sporttag-es-e 	Ö  
die Sporttdtigkeit-en 	Ü  
Sport treibeni 	BÖD  
die Sportveranstaltung-en Ö  
der Sportverband 	0  
der Sportverein-s-e 	6  

- versenyuszás, uszósport  
- sportjátékok  

sportnap 	 . 

sporttevékenység  
sportol  
sportrendezvény  

- ,sportszövetség 	 . . 

- sportegyesület 	 . 

der Sportwagen-s - 	' ' 	Ö  - 
die Sportwelt- 	' 	0 --  

der Sportwissen^chaftler-s -ÖD- ►  

die Sportzeitung-en 	B -  
der Spo:rtzweig-e s-e 	Ó -  
das Spreizen-s- 	D -  
springen 	BÖD -  
der Springer--s- 	BÖD  - 
das Springpferd-es-e 	B -  
der Springreiter-s- .. 	B -  
der Sp  r3.bt-e s-e 	BÖD -  
der Sprintbewerb-es-e 	Ö -  
sprinten 	Ö ,.  

der Sprinter-s- 	' 	BÖD -  
das Sprintrennen-s- 	B  

die Spritzigkeit-en 	D -  
die Sprosse-n 	D -  
die Sprossenwand-de 	D r-  
der Sprung-es-de 	BÖD -  
Sprung rückw'áx°ts 	 •- 
die Sprungart-en 	Ö -  
der Sprungathletegn -qn 	D -  
der Sprungball-e s-de 	BÖD -  
das Sprungbein-es-e 	á -  
die Sp rungbewe rbe ~ ~li. 	Ö  

sportkocsi, versenykocs i  
spórtvilág  
sporttudós  
sportuj ság  
sportág  

lendítés  
ugrani  
ugró  
ugrató 16, ugró ló  
díj ugró  
vágta, sprint  
gyorsasigi verseny /kerékpár  
vágtázik, sprintel  
rövidtávfutó/uszó, sprinter  
sprintvers< ny, rövidtávfutás  
robbanékonyság  
bordásfa ifok  
bordásfal  
ugrás  
hátra ugrás /vívás  
ugrásfajta  
ugróatléta  
feldobás /kosárlabda  
uróláb  
ugrószámok  
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duo SpStlnjbrott*- c+er  

d4do Sy)runG3Imbo--11  

d.G'sí= Spruncleigo1-a--.. 

clar Sprumlmoten-►o-id  
dio Sprwn3t:sraft-Ua  
die wprun,,~,la ttQ-d7 ►  

dnr Sprunclau4  
dia Spzsungnáte-n  
die Spzurk;cclrIn.a-n  
doL SpruncAChu1-00* ►e  
Sprunsochuho 	vcsd:tic  
Sprungo®hbo  
dQ® SpruYls©cll-e8-.0  
4i?^  Sp4Areleh4rheit-  
der Sprancoki-er  
&3e Sprtuu3etance--n  

a
d©r SpEUn,,~,.~t~.R8dd0$'-00-  
dQ 	rro  turm-'o©MŰ1e  
óÁor Sprana.7iirf'-:'©-ftQ  
oinhUndiger Spraansatar2  
der Spurbob-o-ti  
d3c Spurt-en  
apurten 	 .. 

der SPurter-s- 
die SpurtfahigL-ait-on  
dU 	9urt? tltife E,-s-  
e?cz Stab--co--Q  
der S tabbruch--e o--Ho  
dl  0 5tabhochaprSlngcn»c-•  
der Stablla©hopr,ana-ea  
dio Stabiibercae-n  
doe) St di©zt-o-on  
d2e Stad,taumahl  

I~5D r.  u5r6do orna 	 . 

D - hamatz,e0dUr ju3r6s na  
0 *- usviScdnc  
0 - . .", ~~~i'dE7 éGk3'6ny  

OD  - rior6er6  
1c, ucr5160  
ugr&volx;etgolu ;r6vero ony  
as  u ;vk:lo pontőr tam  
ugrőC3dn0  
u, -~,.a$°dC4  S. t;i  G  

- 

 
molt taipu u:  

D ~*,rókti tf 1  
D -► nyambiztono ‚.  faut6  
D *► u3r6%o`.1/160  
0 -* mr5rud  
0 - usraII5 2. c©  
0 - 123r6 t a ffi d7  

105D .. d4bao S?eáug-Acb61 A.•.3Qdriq  
fel:tetett dob5o, ziocor  
elUut6 bola  

OD  .. haj rd,. f inia  
OD -- rcbn oz, Imjr6 1L  
D -► haWz6  
0 	tQhQtod(,; 8 Ilajr hoc  

D 'D «► haj r6gut6  
euü  

~ rudtUróa   
ruduwrla  

-► rudu;rwe  
~► vatára, ataVita 

 

~ta aa 

-► otad.ion  
-- w vd-, ao vwálcatQtt  

htC3r •  6C~ 
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die Stadthalle-n 
die Staf -eln 
4ma1 100 M Staffel 
Corn3ea1tteStaftel 
die  Stoltz -.en  

0 	vdP)ei e,otecarnok 
staf6ta 

..4 :z 100 mi-ca vd1t6 

.'vegyeevdiltő 
D na vi1t6 t2cja 

• vatőietnf6tafutio 
• etcecItohnlitei futővoroo 

der StafTellnuf.00-ao. OD 
dc'  s Staffe1.7ennon.o. D 
dor 
dor 3tand-oe.1e 	_ 
boim Stpnd von 1 0 . 
dor Standdroioprungoo.Llo  B. 
a° Stcmigcatizkeit . D 
• Standhleheprung. oosno D 
der  8tandkcinD2 	. OD 
dae SndvormiSzon.D. _ 	D 
d o  Standmace.fl 
S .  ndwe vorlinGo  
der StJidvoitsprurks.es.ric  B  
die Stange-n 	 vsn 

dor Star.s.e 	 D 
dor StartblookeUo 
dae Starbootee-o 	0 
dor Stnrt-oe.e 	 PLD 
dor Start nu  ot. 
ellogonder Start 
nn den Start Galion 
der Startiooreohtigto.nn 0 
otarton EUD 
etrton lomen 
dor Startors. 	 OD 
(120 Stnitorfold.o.o. 	OD 
dor Stnradufor.e. 	. BUD 
die  8tarte2lioten 	OD 

B tOr3ajdt6koo 
0 az dine, hAyzet 

▪ az 1 t 0.5e dlliendl 
hirmasucT4n ho17101 

• 4111cópeco6a, otabilitele 
▪ magaeuarlo bolyből 
• d116 WIncle/an/Ixlettizdo 

6116U6pe-r 6c 
m4rloadlno 
mellea 

• rd, aszllp, her6 

rajtkő 
• coillagbajó 
• indulle, raj t 4  etcrt 

vm3nek a etartja 
-opllőrajt 
Eajtbaz 

▪ indalzSzfa jovoult 
indul t  rajtal 

indit4bird/indu16 9  rajtaló 
• az 	meOőny, rajt16k 
- a hozd5' Cut 6 a váltibm 

rajtlista,  az  indu151: listdja 
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BA) 

D 
BUD 

BD 
0 
0 

BUD 
BUD 

dor Wrtm=n-co-Lo' 
dio St,-)rtnummor.42 
dor Stnrt,Ttiff.. o-o 
dio Sturtplotolo..n 
dor Sturtpintz-oo-tle 
dao Stnrtreolit- smo 
dor 3tortechu3-0000-Uoce 
d s Startzeioben-o- 
dao Statue 
dor StUndere.o.- 
otarkon 
(ko 5toAcgo1d-•70 jorgo 
otollon oioh gogengber 
otohonbloibon 
dao StollonOco1ilo3on-,D. 
dos' SteheY.Kp• 

dao Stohorronnon-orn 

der Stohnlatz-oo-Uo 
dco StehvogmUgon-o- 
dor Steilangriff-oo-o 
der Stollp33 
do r Stoilel)rung 
dor Stoin-o 
der Sicgor opiolto  it  
voi'on Stcinon 
die St lle-n 
die Stemeistoroolaaft 
der atcmners.o- 
dcr Stomm:.-oko d-oo-to 
dor Sternochritt-co-so 

oft  a o/o5 orator° 
0 rjtczm 
0 - a ozdr; oa, sod 

(Wrtpflortoly 
- raj tjandit5hely 
- oe„rtpg, :lndule:1 jog 

- ajt/startlUvős 
otartjol 
ozabalymat 
d11vriny ittor3dr1abda 
er5olt 

B dugitAnzi Coup  
DO 
	

ozombon all 
DOD • 1nragad /otartnal 

D ii 1Eiv6o al16 holyzotből 
0 • voroonylő Inoozu *Wirral 

matorvozot6cloo korőkpr-
voroonyző 

0 - maOrvzzotdoco horftpar-
voroony 

(3 4" allőbely 
DO se a11atapocc6c 

B bltor, more= tansddo 
U . • morc labdo/paooz/atadao 
B mordok u32.tlo 
D blbaioakk 

• a győztoo folex' bibunal 
jc.Va3zott 
holy, holyozao 

0 es oulyomola voroony/bAn3koeig 
0 es oulyamola 
0 • oulyeme167 

/SA oarkno5o /!oil bda 
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Storncehritt vrto/rackwUrt 

das StcloE-o- 	BOD 
am Stouer 	BUD 
der Steuermann-oo-aouto , B 
die St' uoroeilo bib rnamon B 
der Stilpunkt-co-e 
dor Stockbruch 
	

D 
dor StoL,por4so.. 
die Stolvuhr-on 	DOD 
dor Sto3-ocoo-USe 	BUD 

7.1rfener Sto3 
dap Sto3boin-oc-c 
dos 3to3en-o.,  
oto3on 
das St33kl000n-o* 
(Eo Sto3kroft-Lo 
eine Sto3krckt von ze 
Zontnern orreicken 
d . o StUrunaoopiel 
die Strafbank-Lie 
die Straminuto-n 
der Strafpunkt-eo-e 
dor Str,Traum-co-Ua 
dio Strafrunde..n 
der Strafoto3 
don Strafoto3 vormandoln 
dor Strafvurf-co-Ue 
amen StratOurf cchi03011 
die Strapazo-n 
(1;e1 Stra3enaehon.-o 
der Stra3enradeportler.o 

dao Stra3enronnen 

0 
OD 

BOD 
DU,B 

B 

2- előreoarkortlo, Látrcsar_ 
kasőo 
• kormány, vin 
- a volInndl 

hormlnyoo 
• dtvcazi a vozotóot 'bob 
• min5e631 pont hiuGrdo 
• 13) -:,tUr6o 

laz5phátv6d, tullaneo 
• otopperőra 
• ozurds 
• dobiott 03=13 

olrugnozkod6 láb 
• ltikőo lo  ruado 

niani 
oLarőpd_na hivdo 
Utderő/találati er6/bokoz 
10 máo UtGor5t 61,  el 

D - romb316 valekozElo 
OD - baitetőpad 
OD - bUntottlidő 
0 - bantotőpont 

büntotőterUlet 
D bantotőkUr /biathlon 
BD büntotőruedo, bUntet5 

bUntctőrusAot óryőnyoeit 
BD - bilatető dobflo 

bantet5t dob 
0 . strApa, ia6n7bovőtel 

orazdauti Gyaloaltis 
D - orszdauti korőkpdroo/ 

veroongző 
orozdauti voroong /krőkylr 
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der Stra3onromfahror- 	0 - 
dio Stra3omoltmieterechsft-en 
dor Stroolzonooko:,:d- -_:c-o 	6 
don Streokenrelcord aufetoron-
dca StrooLTntnuolion-a- 
dor Strookeitz-c)e-o 	D 
die Streitanelat 
dc o Studentonuottatroit-oa-o 
don Studenten..7ettetroit nua-
tragen 
der Stufent-arron-a-- 	DD 

DUD -- 
0 

OD - 
DUD 

- 
D - 
B 

BUD. 
Et31:1 

13 
D - 

ODD - 
OD - 
OD •-• 

do Sturm 
die Sainalinio-n 
die Sturcapitze.n 
der Stlrz-oe'Ze 
zun Stun homon 
dio SturzGofahr 
die 3tute-n 
die StIlrinorleiatung-on 
otErrien 
doo Staner-a-
vorceoetobenerIrner 
cl:;o Stilimerreihe..n 
data Sttirarsrtolent-er,-c 

aCrzon 
die Sn'toe-n 
&la Supersehwozzouleht 
die Szene  tollorrcoon 

ores ti voreonyo6 
orowleati vb. t, 

azan azrokood 
ozakaazrokardot rlilitel 
buvdruazővoroony 
nyik3 tott (116o 
kOzdat6pe2c36'0, 1eitzdaer5 
főislolde bAnoiteet D 
fatolla blnakekot tart, 
b3nyillit le 
felomdo tzor7.dt 
ttivedio 
ocat':Irsor 
ol6'retolt eocír 
buk6o #  eo6L-, 
follyak k, eleik 
buth6oveon6ly 
itonca 
ocatc.irtoljoaita6n3 
=gloms, tand 
eatt6r 
ollootalt coat(ir 
ecatiraor 
coraV.r:;012otoőg 
vilaeLea 
folbuPniks  oloaik 
t5Lizaz 
61Omauly 
uralja a moz5n,yt 
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do  Tcbollo-n 	ODD - 

d2o Tabollonondo-o-n 	0 - 
cr2 Tabollenende otchon 
dor Tabolloaerato-n-n 	0 - 
dor Tabolloanhror-o- 	DU - 
die Tab211enfa1iung.-on 	0 - 
dor Tzbollonranc 
6117o Tabo1lenrxtllu31:cht-.00 ö 
dio Tabollenotze-n 	0 
dor Tabollonotandoo 	D - 
dc La ciacco'40oto-n-s 	 - 

di° Taceot-,.oticiotun:-on OD - 
dio Tacoobz,o_lciotung halton 
dor TaGo-oloG.30.0 	0 - 
die Taktik-on 	U-» 
dos Talont-o-o 
dor Talomtochzu-o-o 
dio itlontoichtunc-on 
C.: c1 Tamburin-s-e 
dcfs Tandcm-o-s 

DUD - 
B - 
D -- 
D 
Qm  

mit jam. Cnndom fohron/zeiton- 
do Tandomeohron-0 	0 - 
dao Tauchon-o- 	OD - 

dor Tauckstroifon-ce. 	DOD ••• 
dio Tauchtechnik 	YAID - 
01:45 Toam-o-o 	OD - 
61crTo'xachef4a-o--6 	U.. 
dor To, mkait lin.o. 	B - 
dio Tomochlochton 
d4:3 To. mtrAninc-so 	0 ‘- 
dco Toamvork-0 	OB- 
dio Tochnik 	ODD - 
die Toilnahmo-n 	611D 

tablIzst, tc_bolla 
• bl ,"ent vo 
2talo5 helyezett \ 
O O( 	 14.ot_wczot5 
c/o5 12.21yozoto liotairmootő 
liataw,zoto 
	

• 

holyoz6o 'nr\' .- 
• ut)105 
no olry:; hay, 	 , 
a tnbo11aili9ta al4oa 
a nap legjoja 
a napi 1 33Ab orednylcouoc 
a nap:: leGjobb concoct tortoni 
a napl gy5sAom PloraPqr 
t&-ti

taoto600  talent= 
tche - o4ckutattle 
t hotocickutals 
k6zi1ob hponnortika 
keltia4cco korar, tandom 
tandomoz 
tandomitc5016000 kor6kparvorol. 
bulelr'uozdo 
ivdnyje1z5 colk/uozdo 
bukótochnita /mcCaou5 1?(I0 
coapat 
ccapatvozet6 
conpatkapitdm 
ccapatvc..3cny 
coapatcdzeJo 
conpatmunkn 
technika 
rdoor6tcl 
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auf die Teilnahme 	 - 

vebzichten  
teilnahmebercchtigt 	-  
die Teilaaabmeberehctigung- ö -  
das Teiinabmerecht- .es-e 	B  

der Teilnehmer-s--/die  

• 

lemond a részvételről  

részvételre jogosult  
részvételi jog  
részvételi jog  .. 
szólitja a versenyzőket  

Teilnebmer rufen  
die Teilnehnerliste-n  
das Tempo-s  
das Tempo ber,chleunig,. . n,  
verscharfen, steigern  
gleicbmi3iges Tempo  
der TempogefUhl-es-e  

die Tempogeschwindigkeit  
der Tempamacher-s- 
die Tempopiste-n  ' 
das Tempospiel- 
die Temposteigerung-en 
die Temposchdrfung-en 
das Tennis- 	.  
Tennis spielen  
die Tennisausvahl-en 
der Tennisball-es-tee  
der Tennischampion-s-en 
die Tennishalie-n  
der Tennismoister-s- 

BUD  
ÖB - névjegyzék 
Ö --- 'tempó, iram  
7 erősit  

egyenletes tempó  
Ö - ritmusórzék, ütemérzék,  

iramórzék  
BÖD- iramgyorsaság  
BöD- iramcsináló  

Ö- gyorsasága. szakasz /si  
BD hajrá játék, iram] áté k  
Ö -- iramfokozós  
D a tempó erősitóse,fokozása  

0BD - tenisz  
- teniszezik  
- teniszválogatott  

Ö  teniszlabda  
b - teniszbajnok  
Ö - teniszcsarnok  
Ö - teniszbajnok  

die Tennismeiaterschaft-en Ö  
der Tennisplatz--e s-ge 	Ö 
d_s Tenniospiel 	Ö  
der Tennisspieler-s-/in-nen  
dc, s Tennieturn3er--s-e 	Ö  
das Tennisverj~wnd-_ e-ae 	Ö  

- teniszbajnokság 
- teniszpálya 
- tenisz/játék 

teniszjátékos/nő ÖB  
• teniszverseny/torár  

teniszszövetség  



..138-  

d o baterreicla : c_cá'°.o 	 6  ~. 

Tenniovcrband  
dT a Terrain-ro 	OB -  
cu.? e1ge:en TerrLin a lelen  -- 

der Test-3-e  

a3 . © Teaatspiel 	BD .=  
die Tiefabgabc-t; 	»  
dor Tief och14g- a-no 	D -»  
dor Tiefatnrt-ca-c 	0 -  
d o Tiaahtoneia-oea- . 	CiB  «- 

die Tizcht`n:aiadme-n 	0  ~► 

,W o TiQehtennicm,nnochaft-en  

d3© Tiaohtenn:iemelaterec,h ft-o  

d _fl Ti^ehtonAcrapf.el 	B  
• Ticchten_ ,iogRrort , 	b  
dor Ti chton i  ava rband 	n.  
dor Titel-y- 	ODA  
Ti.tai e3n©p Buropaaei©Mora  
oiCh um don TiLc:l beQerbon  
der T`1tol`: nClCii'ter-»; -. 	6 -.  
der Ti tQ lgerrinfl-e o--e 	D-  
d©r Titol taw,;f 	B 'D -  
der Tit;altrUga ~-s- , 	d -  
der Titalvcr ~oidiger- ►c..; VS)D -  
de Ttltelv,;rteAlgung-en á --  
cina Tor-co-o 	-  
ein Tor eeaiQ3cn 	 ,. 

Oeztrdk T©naazaztiveto6g  

vora4tayez vmi lydn cimórt  
vmilycn cinre pdiyaZó/ceál5jea  

oim elaye 	mc:gazorzóea  
bajnoki mtlrlázéo, ktizdal:cm  
n bajaaF:i aim v6d5je  
a cim v6d5je  
; c3ia/lc:jnolaQt mcgvCdCoe  
861, lsa:u  
gilt lő  

teak, pays. tore;  
sA dt p ~àiylj dn,/vtthondben  
jdtszik  
toazt„ .Druba, mcgrábditatda  
Trdbaj a~ak  
alaa:r-,ony 1.taddo /z'l  ~edrlabda  
may  até©  
tórdolő r^ j t  
aeztal.5.tcn3az  
női asz taliteni©z.: ző  
a©ztaliten$az-caQpat 0  
n -- aowtaldtcniez/ping-pang-  
ba j nakcdg U  
G3©G taZitQt1iC3z/jrltáli  
ceztaZitonicz/opar  t  
^.8z talitcniaz-sZtivv tCCg  
ain 

- Burápc--ba jnakg ©im  

met 3 : 2 Towcn aiogon 
koin Tor f+el  
Tire to chon  
ea fallen wenig Toro  

- 3 : 2-ve gylz/ardnyban gyáz  
- nem e eo tt g51  
- gól©kat  \lá/rug/©zerez  

BD - kcvé s gó1 c©ik  
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d.: v Tar h"tcn  
2br ©rzlelen  
aer Torabstand--oa-de  
die TorQnce-ra  
Torchance cc:laffen  

Tordiffexonz-•en  
die Tarcoke-.;n  
dio du3ora Taa.~cCke  
da  s Torargabnisw.ceo-ce  
die Torfrn uron  
dao ToroC-3cilE:3€3n- ►ú-  
de ': Tot/fehlerms-r  
die TorgefaYr  
torgefahrlich  

k✓ pub:lrí áll  
g6it lő  
elkUldnbaág  
galhclyzot  
g6i11: lyze  t®t tomtit  
elttiülönbe6g  
sarok, u kapu sarka  
a ho^ezü oarok  
g61nrd.r;y, 	^zerzF3tt g6i-1k  
női kapus  
g6llövCo  
hib3c k. puvCtel /oa  
gdive czCly  
gólva©zeiiyoa  

&le TorgeftipIrlichkeit-en BD - góiv:nzGly  
die ^orglciahhei t-can 	. Ö- egyenlő azdmu g6l,  

zai1,2ew 	g©logyonlőc~t~g  

boi Torglc ~:cIaho~.-~ d
_~

Q auccrdrt; -* azonos gő3.carliy ecetnn az  
örziaitan Troffer doppclt 	idegonbca szerzett g&1 dupldn  

ezdmit  
d..a Torholz-es-::ior 	0 - a kapufa  
Torhalz mit obacrundotcn 1'meL'en -Is isarckitc t 61U ka;.,ufa  
der T4rhUter~a- 	BUD - Ia1;72 uo  
der Torjdzen-e, 	BUD ,- "g6Zzodk", e].lövFi  
di TarjUgerllcto-n 	B ... gdiliiv5liatca  
der Torlfµuf-.en 	0 - ezlnlomfutáa, n'9ieeikns/ai  
die Tor],inie-n 	ETU gólvonal  
torlos 	 g5l n611:;i1i  
der Torsan..a--co-. 	.  Éi 	kapus  
die Team giichkeit-en 	BD  -. g6lhelyzet  
die Torm glichkeit er3ffr n  * g. lhelyzetet teremt  
die Torne,r /in Awnciho D  «► a kapu fc3 ,elóben  
der Tor ..aun-oo-iíó 	BD  A- a kapu  (Afters  
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dor T3roolliu3-aoc-Eoo WD - 
do r TorGentzo-n-n  
dc/7 -2oroolf1t3ciffOnAG-c-o B 
dio Tor.,,ohqtzonliote-n V) - 
dio Torotn50-n . 	 0 
dic To - otan3o troff,In 
der TaraVh.,,)-(z- 	D - 
die Torotehorinnon 	D 
dna TorverM1tnis-3oc-oo 

r2CM7214•C 	 DOD - 
der Tor7:101, fohler-o. 	B -  
dor Tortier2cra- 	D 
dor Tormor-ca-'10 	UD - 
d s l2 	1-i( 	 0 
ein Tota/ wn 1099 Holz 
d o TotAzolt-,Tvn 	0 - 
d o Tur,:n.vJZ-oo-tior 	0 - 
dc Touronvozon7-a- 	0 - 
d:lo Turneo 	 ö 
• Toumennen-a- 	0 - 
dor Tr_bor-o- 	 BUD 
• Trallmoot 	 0 
dor TrAersport%lub-a-a 	0 - 
die Ti - boxvoranatoittana-en 0 
dor Tr berweltmoistor-a- 0 
d'A3 Tr -Wahron-s- 	0 
dorTr,.br-Yor-o- 	0 . 
dio Tr.bnathn-on 	OD - 
d2a Tr'. bronnen-c 	0 - 
do r Tr_brennor-a-, 	0 - 
del: Tr-incr-a-s 	 - 

knDurn lUvclo/G511Uv6a 
ellUva 

0511t1d1g 
elnvőliatc 
tosjugn 
1opu21t :auG 
Ltnpuo 
n51 m:Ala 
G'lcrdng 
h ip= 
Ic-29uahiba 
gb1dob6, (3512-irz6 /t6z11 bda 
inpursdoW:o, G61dobtio 
v6corodm6ay 
1899 Ix'ama vc1c/basorcCm6ny 
v6006 idnevedm6ny, iicazidő 

. turckoocRrodr 
. turahooA 
turn, L)ortym, turn 
turaveracnu /orazguti/ 
tlia:tő/16 
UGetavoryty 
9Getőklub 

no :26otcla v 113b4w1n 
. 5vo:faogy 

hajtő /241apo:;4; 
licotGpdlya 
UGotővorcony 
vo_acny13ftoti16 
edz6 

dor Traino= itont-oc-o- 0 - 
die Trainercuobilduncon 0 - 

oocModo3 
0,11r5::69zda 
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die Tr inorbnnk-!lo 
	BD 
	tiopad/cdna pad 

trAnieron 	- 	0 	.Odz, tr6minaos .  
dos Tr-in 	- 	BUD 	.ódoc5c 
in Trainin3 coin 
	ódsősbon vnn 

das Troinina cufnehaen 
	edgeni kazd„ moahosdi az 

odsőot 
dor TraininanansuG.cs-Oe ODD - ticleaita, traninarubn 
die Trzinlaanarboit 	0 cdzoodzennIft 
dor TraininGenue811-en-do 044. odz6B hi/olunraddea 
der Tralnincoemp 	0 . edn6tábor 

Traininackampf 	0 -- odzem6ph6z6o 
dan Trninitas1capr-34 - BUD - edz5tábar 
die Trniningsleiatuna.en D odMoorodalny 
dia,Trainln3smothadomn 	fl edmlaiTad 
de Traininanplan-co-do 	B cdzeistery 
dor Trainnzeplatz-oc-tle 	edilő -Alyn 
ta 	iicopi1 	DUD - edi5ierhőzcSo 
der Trainlncesprung-an-ile D baniolo_itőbdz6uards 
dor Trcirainantca-on-ka* 	0 - cdti6omp 
der Tronofoo- 	BD - ját6Imod6.dáC 
dor Trapp-oc-e 	B amiaaaalamb 
tr . ffon/tr:1 0 h. getraffen 	tcidl, telánazik ODD 

Sehwarzo trffen 	td1b3/3 061 !mills kope- 
p660 4;041 

cino Rcehto 	ihn vi 	- tolib tcAálte eay jobbkozon 
join* am Kinn tocffon 	- :Alen ta1L11 vklt 
do Troffen-c- 	OD - cióőzds, U'zsceclapt"in 
dor Troffor-s- 	BD 

	taLAct l 'O _ 
cm n klaroo Troffo 	 -- v11aon, tiosta találat 
4 n TrotTo orz:lolcn 	- 351t lő 
unter dio GUr ■;ollinie Troffer-  UvUn cluli =ősok 



-442- 

Witigor 2refOor 
GQ5abonoz;,.  Troffer 
02r,:fgole,  
der TrefforreGen-s-
gro0Zerroieb' 
gbis 2reiTcn-verhatns7 
die TreiTerzahl-en 
die 2rofflUebo-n 
greten 
óeáá Ball tgoton 
die TriVne-n 
dms Trikot-s-b 
violettes Trikot 
die Trilloryfolfe-n 
der Triplosiog-co-e 
der Triumph-em-e 
der TroetenrciZen-s-
die TrophUe 
dew TroetprAa-os-o .  
d2o aurmolr7ringon-s7. 
der 2.ax 1 eprinaer..s!- 
dSo Taxasi,irinaorin-nen 
do  r Turmsprung-cs-lo 
der Tuanonzug-es-o 
de- TuraLund-es-ao 
Dougscheo Turnbund /D2B/ 

drvdnyos taldlat 
adott teldlat 

LOD 
	

/zo o  Ird -W vivds 
ii 

• 

Gazdpor 
gaokbaa GazdaG, VibbcOloo 
gamrday 

0 - a tmlilatajg5/ok 
VjD - talamti feralet /vivd3 
11. ;D - alga 

ruGnlifutballzzni 
UBD tribUn o  loldtő 
OD triltő 0  mez 

- m olt61! trikó° Accr6hpAr 
D • 6leo hangu sip 
0 • triplm/Sadmas győzelem 
B győzelem 
- szdrezhU2)obly /caut6 

tr60ea 
vforaezdij 

D tosonyuGra 
D toxilyurő 

- toDanguG26nő 
tollonmyde 

D - tornaoubn 
• tomIlmosUvoto6G 
- 116mot TomdczozUvotrAG 

toograss 
toyniaossziivetsőg 
toonisza 

- tomaCin2cp6137 
tornaoscE 
tp - nacoazlok 

- _ornetwik6 
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dio 5:urnhoo- 	 D 
• Turaior-c-o 	DOD - 

r

• 	

.eurniorpfoYld-oc-o 	B 
dc r TuralUndorLvampf 	D - 
(10 Turnlohr-c- 	0 - 
der 'Aim:cal-cc-de 	0 
die TuraooLu/o.n 	- 
dar Turaotnbo-os-o 	D - 
doe Turn'Ininer-s- 	B - 
die Tunlburkson '214, 	0 - 
• Turawoltmoictor-s- 	0 
dor Turavotneucarb-co-o D - 
dor larauotncmpf 	B 

tonnnasdre 
vomony, tor= 
Irc3rcony16 
mozotItilzi torniozbajnoks4g 
torna/toctitAm16 

 
tar  

ornaterem 
tDxnac*ortiotoin 
tozmalot 
tornaedza 
tornaGyalnlotok 
tornicz In1163bajnok 
tornover@ony 
tormveroong 
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untcrbioton 	Bon acis tuno ..  
dao iFrst,: na: cL.en-: -- 	ö -►  
dac 

[/yi~(~
]at  r~~.~`o~acm ~:co tl~~t - 	 M 

9!a p f~ F~  

tintcszehcn 	0 -  
dCr va tv :2  ~ 0f°°'o -c, 

	
.-  

j dms  un$C'r? '.~C$~~:tn  

unt7iQac?'rAonich 	U „-  

d3.c Urte:'.? Dv: rt7IndunG-ca U -  
di°  AWraawh r, 3-e:: 	-  

Ubmas--ai , 

t.chnwcch : .':bana.:n  
tldo UcSa-,Cup  
die  Uhz-on  
Gcom d i Q Uha gtaW=o n  
uwarib6aE:la j l.c..f.`1•  
aUc Unc 7N o`'an z ,--on  
umis.i o:lwiwn  
diG Uma$A lung-- an  
Unotc11un; 7yAcsn9n  
unbz= QiQE;t  
unb:; o tri t  `~.Cn  
unbozuunGo Y3  
das Uncnt ochiec3on-oa-  

c~.cc~s~~ 1{~coca j~.  
~~ C~AngG kYW llBücGWdLll  ~ 

0♦ 

unGe?n16  t2 

unhaitb^r  
unpnr ~.̀ ll f::ch  
dcE Q9npnrtcc ,_. .eho-n  ~ 

13 
uAC3«,o  ~  u 9_ ich  
unoÚ aanV ehco Vc:, ka lt;,n  

c7; to.-a.:1;  
~S, 	*~ ~ 	e 	y ,,  
6~ ~ :Fk:íll. ~, L.f._^"sJ í~.'iW'~~~Jtii.  
UZ,L'2 w  
4ra  
wv iaG clica h':`u'tú  

~.~..1,.'

,~ 

 

~1 'C: ~ iíi;_,, ` ~̀  E ~ti+r ~i.lL CG °:io  
LiVrl sztbz) vti°:o /look ('=,  

`®ll ta? tdst tOlios  
ver4tlQn  
vQ`:etLcn  
vw  rQ  tlQn  
OA'i;C ti Qn  
C;V act1rnal 1133y vkit  
ve  T: cticn  
őrlAnyxZCá'd  
fgl tarn:Antion t  v6 dhe tetlen  
p iotatlu,n  
j  r1t6 kvczc i .5, bir5  
apor  ~ . ozol' 71AQn  
pl in.Mawé:2 loP2 mcGato:z't ,lo/  
v°? oe 1L: c2ci 	

/ 	t 	q~  
~rouc ~i~ t'i .~~~á~i 0  m~~~ir.J~  `.~ .̀~ ~ 	~il~  

26ab ~~ 	
r 

;~ ~ 	 ° 

	

~, 	 ~:.~. 
o vQ:T9CSYdy 2611é:C7oalt:btA«yo  

alu1mrad  
m: l lo5 is:wcoQZG,J  
phanar d vL>iv 1 cz:nbcn  

c2Gdit/:Yly%'~ é;61(;thir o t6o  
ra' 01c „,a t6 s  



d.r?z Ubto.' sele ~̀ifig~.-'n`''c- 
iabonicbrei Len  
überapielon  

nertre ten  
dev Uberuur2-en-lo  
a13c tibzAnc,obel. atung  
&la Oba:lglgeopiel.  

~? 
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tlf a Uborlcu2cn der  
Ue chae1marko  
norlei,en oaAm  
in  t . _ chn? cclvrrl Bo 1an isen  . . 

tabcr1.cgon acin  
die  abarle0=teit-en 	OD  ... 
das 	rquo en der Latta BUD  ~► 

no r: undea 	b .  

erőfrnAny  
Qt1 nd1 6s/.atdon  
1Q istsOld s  

~t tg3 Eera da%Y.AmilEi  
tubs:5vIrng ►a1,  
dtj  ateryiItp dted s  dtomeg 4  
kio se 1QZ  . 
a eaaE'Ir kiocel.ezi  

vE-1de/mQfi  
á2uzrik Q  avisz"  
Ssftve tit 	. . 
a tv kOzvatiti  
tulteaz vNin v  1e ,`1le,n+ vkit  
vkit t;voluGrgobaaa law&  

k116p /dbMandi  

[

h

~~  [E
a

~~ 

 t

[
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~

ry.
O

P  /F~~~~
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.

~~tc,,~~~.90,,~~

1556 e  
LVL~~ rJVe2life.4 ~.i3  	 . 

edzemAs°IófzÚ9  	 . 

.. tulvAlt6®  

tiDB-► fA.62C4bon  

- tQCknftka i MArMb= Vasa  
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vehement  
vehemente Angriffe  
das Velodrom-s-e 

Ö - heves  
- heves támad zsok  

B .  kerékpár-versenypálya  
der Veranstalter-s- 	BÖD  
des  Veranstalterland-es-der . 

der Verband-e ;;-de 	BÖD -  

der Verba.ndskapitdn-s-e Ö -  
der Verbe.ndtrainer-s- 	t~ .  -  
verbessern 	BÖD -  
den Weltrekord um.ein Kilo -  
ve rbe ssern  
v‹;rbieten 	• -  
der Verbinder-s- 	BD - 
linker Verbinde 
rechter Verbinder 
der Verbleib-es-e  
der Verbleib im Pokal-
we ttbewerb  
verdauen Schldge  
verdient  
das Verein-s-e  
die Vereinsführung-en  

das Vereinsteam  
der Vereinwechsel-s-
verfehlen etw.  
der Veriolger-s  
die Verfolgung  

~ 

~ 

- 

.-  

BÖD  .- 
BÖD  ,. 
ÖB  .. 

Ö -  

B - 
0  

ÖDB - 
D - 
B - 

a rendező ország OD  
szövetség  
szövetségi kapitány  
szövetségi edző  
megj :: .vit  
1 kilóv- l megj,avi#a,ni a  
világrekordot  
eltilt vkit  
összekötő  
balösszekötő  
jobbösszekötő  
maradás, bennmaradás  
a kupatrersenyben való  
bennmaradás  
birja az ütéseket  
megérdemlten  
egyesület  
az egyesület vezetősége/  
vezetése  
az egyesület csapata  
egye stile tváltás/csere  
elhibáz vmit  
üldöző /kerékpár  
üldözéses verseny tkerékpár  

- szervező, rendező  

d,rs Verfolgungsfahr n-s-  
Einzel Verfolgungsfahren 
die Verfolgungsjagd 
dus Verfolgungsrennen-s- 

D - űldözéscs verseny  
egyéni üldözéses verseny  

D - üldözéses verseny  
D - üldözéses verseny  
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vorGob:n 103 prascnU3o 
(:2ore!vnecn 
dog,  Vo:,--61olehon 
do r  Vorjoiehokempf 
cl‘.s VoEhinclorn-a.. 
vo j  Iva rn 
die VorjZnguna-on 
dos Vorlaeoen dor Bnhn 

r1tI 23 'r/don Ball in 
Betz vernna rn 
Zoitvorlflnaorn 
die VerlanGo:17Una-on 
vozlotson sieh 
die Von-en 
die Vorlotzimhopauceoon 

Vor1ioreE-0. 
dor Voluotpunkt os-e 
vorluotpunIgt0roi 

- 100 -:1-0[5 0514olyzot:Act 
6 bze; ki 
D - vo_cay 

6D -  .b r^tml,:po v11:zat5 m6rknzclo 
D ckaddlyozeic, 2eltart
D mGfictalit 
D fia',;a12.:Ao 

pd1yec1hozyu 
• h16b ovb4j  o. o 

Ön  
- hoc zabbit 

BUD - bosezab atgc 
ODD mcgddrU 
ODD -sclx11163 
D6D oc5rUl6o oiatti kihawds 
D -c vztos 
ö vociztoV6 	dantvonztoo6G 
D pontvcootcojG n5lk1li 

vorpilf.chten jdnir 	13 
VC VET ntron oieh 	BUD oio 

Vo onkun3-en 	BUD imo 
Voreaaonoopn- 	0 

wrnehio3n aboxo Tar 	D - 
der Versuch-cease 	ODD - 
or hattodo:!. auto Vowsuehe 
der Vo_t laGcL-n- 	BUD - 
bowoglieher Vortoidiaor 
clan VertoidiauxNel 	D 000 
die Vorteidi3un3-on 	BUD - 
Uann ao3 n licnn Vort(id'Acung 
V. rvarnon 	B 
die Vorwarnung-en 	DUD - 
vcruoinon g  voruio, wruicon- 

lot, omoos5dt vkit 
U2ficanadils 
fleam 
eik_rZcleix, ,Ja 
a kglAt 0314 13 
kia6Klet 
hdroz 6m5ivoc; kicalloto volt 

v,606 
mistAyltv6d/v.p516 
1161t060kA6k 
vóeolcm 
cmborfooc) V6Colem 
maint, fic7elmortc't 
taon (5s o  2elztctea 

lek"Ild BUD 



dec Poldo v  r con ow,2 n 
jdn, 	moiton Matz 
vervoic;on 
dio Venlortung.ct 
dia Veruaztunc caler Oanf 
Olobonnotor 
dor Vierorbob-z- 
Vieror ohne Staur.miann 
Vloror mt Stewnallnn , 
doer Vior12inl10- 	LOD 
cich 	47, Vi-  rZ:elairle 
qua1if4rloon 

Viet - lTinlit.cnen 0 
die Viertalliterklooe 	0 

OB 
BO 

B 

0 
OB 

d :0 Vorberoitungoronnen-a- D 
d o Vorborof!tan' 	BD 
dor Vordor-Lpfelc2-s-  iD 
vordringen ctk. t;72no. OD 
die V)rentoche nunon BIA) 
der VorentncYcidunkampf 0 
di' Vorflnale-n 

lokUldik 	dlOrl. 
• Imdcodil> holy; utLeit vkit 

6kt6k - sittla 
- mind ,o Ut hoc 6rtclkc-

sit6oe 
--n6gyos bob 

kormny/o nakali n67yee 
korminwo n6Gyoo icodnvk 
negya»Untő 

• bojut n. n gyeMUntabo 

negy:CULtGo 
- 250 kaceiv,io 
• nogyedik hol7ezott 

fgraantatlom c326r 
• lf,v2/16 
• ri.iplA)da 
• rtIljatd6z6, 	1..;bdAdt6k3o 
- női ribd6z:; 

i

• 

cdP6olUv6s • 
tA_:1_,talant 
olők60312 

• cla*mlaig 
• e/enge vkit maga mollott 
- elf.Taloa:Jtő 5znkaoz, e16- 

m5rk5z6sck 
fut.= 

• e1ahowl.t5 jatók/m4rklző8 
b - dA5 /1- ledrlabdo, 
eljut, bejut, előrejut 

• kUz(5z9nta 
• UorlpdUntőim6rk5z6o 
• elAdUnta 

plrlsiert 
dor VollbtatoVxmor.a. 
dor Tarallter-s-; • 

Volleyball- 
der Vol', 31y:Ilas-
dae Vo11cjb11 in-Q1 
(io Toll - u3 
der Volltreffer-o- 
dic Vorartoit 
d o Vorarbeit lcarbton 
vorboilo en 	 0 
dio Vorbecituncetappe.n D 
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dio Vork.,:lte-ga 	D -Jmollső Ifcisc5T.A2rt6c 
dor Vozjaia2cchioa-o-c 	t' mat (Ivi/tnv-lyi bpjnok 
deN 	L'ej 0.111.'utaciotor—o— 	B . a mult 	bAnok 

- dor VozjuhrooicG-co-e 	D 	=it vi wőzolem 
cLr 	OD 	c t v;.1:0 Győztes 
do r Vorkawg-c-e 	.0 - Lolcjtoző, e1őn6r1v5s4o 
die Vozlczo-n 
der VoA-12E-oc,,-4710 

dor Vor2,11g-os-Uo 
de  Vozziadorep-s-
dio Von'unde-n 
der Vorrundokampf 
d ,s TorAAndQspiel- , :, o-e 

dog VorochlaGha 
die Vo roc 1.11u3rtande -n 
d 
d.  Iforr33raizen-o- 

	

B 	olőreadL 

	

T;UD 	előfutaa o  c - lejtező fleam 
fatgis t  dobls 

0 - c1oklo6G, hcserAnis 
0 - vez6rovezős 

ce1ejtoz5 2.',)rdulő 

	

0 	3cacjtoz5 mirkőzcb 

	

UB 	c/61a4rit3zcls 9  . ;olcj oző 
rOrkőze .  

lapios 

	

OB 	oi5dUntő 

	

" 	előjEltdk 

	

D 	lendit6e 0/04,0 

der VoroprunG-T,-Ue 	OD - 
Br hat molar ale clne Einuto - 
VorsrunG geGeedber (Wm 
nhuuptfold 
der Vorstoppr_r-G- 	BD 
dcr Vozoto3-opoo-Usco 	- 
0i1on Voroto3 	rton 
do.v VoV,cflAregelae. 	Ö- 
&al Vorcil:oGol » lten ien 
Co r Vorturnor-s-. 

olőns 
2dmezőnyht170 	E 	bb 

mint cm ly.:ra dőnye van 

clőrevont 1:016phátv6d 
t6a2d63, kit3r6s, sznAs 
kiik;rik v  nezzUkik /ker61.06r 
ennyoaabas 

,16nsszabályt alkalmas 
clőtomim 



Vacho-o$-e 	0 - 
der Waldlauf 	B -.  
der 'alndorpoke1-3-0 	6D 7 
do Vanderprois--c 	OD .  - 
d:o Wanken/ins űcnken kommen-
dzs Wasoor-s- BUD . 
leiehten -iasooz 
sehoeren U70:or 
dor Wascerbz11 	BUD - 
dor Wasserirlier,-s- 	D . 
(2ft, 'CiasooY1111-7Tanmelv.ft B - 
&e  Wascerbll-Siebon 
ct 

D 
zs WaseerbAltorma-z 	0 

der saassoraport-os- 	0 - 
01T6 W erz7 aczportzentrm-rJ-en 6s,  

D 
D 
B 

D 
- 
— 

623 

- 
D 

- 
B 
D 

eine Runde ;mite iaricn 
der Weiter:vorbleib-:)o-e 0 — 

doc Wassers9rin3on-c-
der Waseermirinzer-o-
der Wasoergrab-oor 
UaoccrgrUbc nrhr '.210 5 
Uetern Breit° 
deo Vazaari 
der al1mor4-s- 
der ailzeropzung-co-Uo 
die V.JUlzteehnik 
der Weetice1-s-
loranItfurter Vlochoel 
der Wechs-olfehlero-
df.c 4eehoelw,rke-n 
dor Weitenjdger-o-
die Weitonnoto-n 

iviasz 
erdoi/tdja:o1252dei futds 
vdndorocricG 
vándordij 
megino3 6 

viz 
kUnnyU viz .  
nelrAz viz 
vizinbda 
viziltd1z6 

vizilcbda-cm-Ipat 
visiltílbac-es, pat 
visisport 
vizisport kl;spont/bisis ' 
ugrds 
ty6/mlu3r4 
viseedr:)k /16/ 
t6bb, r nt 5 mt5te_ macs 
vize-drok 
wnzaari/261nt /jud6 
hnsmInt 
hasmánt u rla 
a hasadnt t',:chnik2 
vditdo, 2,5nd69  
fr nkfurti valtás 
hibdo vtÉio 
vált5lvt:Irist3f6te 
3iu3r6 tehoto6a 
táVolodci pont 
tovl*3ut4to 
egy fardulóvca tovaibbjut 
bennmaradds 
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dor Woiterverblelb-co-c 	0 - 
um don Woltorverbloib in 
Graype B kampfon 
dor Voitcchu3 	 BO - 
der Weitechiltze-n-n 	DO 40 
der Ocitoprn3cr•o• 	 - 
dor Voitcorung-ct7.no 	DO - 
der Weltopwun3rehord-eo-e 0 - 
der Weitaprangrok3rdmann 0 - 
duo Vollepreiten-o- 	BUD - 
die Uellentoehnik 	0 - 
die Woltauwahl 	 OD -4 
die 1701tbootonliote-41 	D  
dieUeltbootloictunci-en B - 
die Veltbootleiptung aufotellen 
die Weltbootzeit-en B 
do_Voltwup-o-o 	 OD 4- 
de 2 WelteupoieGor-e- , 	0 -0 
die Ucltelf 	 B 
dao VoltorGevyftcht-co 	DO - 
dor Welteewichtloro 	DO 
der Welt-Fu3b llvorb2nd 	0 - 
die Ueltklaeoc-n 	B7D 
dor Ue1t/1s000fhrer-o40 	0 4. 

der Woltklaoscoprintor-o- B 
do Weltracietor-o- 	OD - 
die Woltoolotcrelf 	D - 
dc Woltmelatorin-non 	OD - 
voltmoietorlich 	0 -4 
dor We1taciotha1-f7-0 0 - 

die ',:!eltneisterrxhaft..en BU) 
nine Weltnniotorchaft 
ouorichtcn 

bennmaraddo 
a B cooportban vt7/4 benn-,  
mradLlocIrt leizd 
tdvoli 
tavall 1W5, dob6 
tivalus,r6 
t5voluardo 
talvaluarS rok3rd 
t1volu3r4bAn3k/rekoEdor 
hullkalovagldo 
hu114mtechnika,  /oi 
vildgvalegatott 
val6Grencliota 
vildscouce 

feldllitja n Irldzeouepot 
vilk;caucaidei 
világkupa 
vlicickuna cyCztes 
vileigvellocatott/futbnll 
vat6ouly 
vrat6oulyu ocrtol6 
Labdaru36 ri1dcozUvete63/72I1?A 
vildatacomio 
vilaGlanomio /wter/korCstodrd 
aut6vero - ny 
vilA3k1:flozio :Trintcr 
vilbajnok 

vilZIcbajnlk "11"/ent 
rildgbljnalsnő 
viliabajnplchoz móltelan 
villzbAnoti kupc/m-;rloc 
ViaalgacYt hot, 
rend= 
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dco Woltmoiotcroch'Aftoondopol-
der VeltmoloteEoch ftolauf O-
dic WeltmciotoLcchaftootrocko - 
der Weltmoiotertitol-o- BUD-
den Uoltmeistortitel gowinnen 

der Ueltpokal-s-e 	 D - 
der r/e1tpokalsieGor-c- 	D b. 
die rileltrcAnglizto-n 	U - 
dor Uoltrokord-oo-o 	On - 
dos Weltrekordhalterg.o- 	0 - 
der Weltrokordler-o- 	0B 
die Ue1trok)rdliote-n 	B - 

do r Weltrokordotommor-o- 

die VeltrokordZoit-en 
die Veltcoitze-n 
an dor Veltqpitze lieGon 
do  r Weltoter-s-e 
dco 7elttocm-b--6 
der Welttitel-o-
data Woltturnierg.e-o 
die Wortung-en PM* 
dor Wondepunkt-ec-e 
vorfon eich 
der Werfer-o- 
d c  7orformeeting-e-o 
vorten 
• f.:ertung-on 
der Vertunzolnuf-o  -bio  
die Uertunzotabe%le-n 
die Wortzahl-on 

dUnt6 B 
vildgbAnoki futam 
vildeb2jnoki ply, ozbaszB 
vilisbajnotti cim 
viiistrjn)ki °Snot nyor, 
SZOE:03 
vildshulon 
viligkuxlay5zteo 
vildernalizto 
vild371okogd, vildacmco 
vildccoucetart6 
vildcicoucetart6 
vildgcoucolieta, viidg-
ranzliota 
oulyonel5 vild6b2jnok /v. 
coucotart6 
VPildGcuco/ide 
a vii dg nv3n21a 

vi1d6 avonaldbo tartozik 
vilkortdr 
vildevdlogat3tt 
vildebajnoki cim 
vii rj 	 torn2 
toborzde 
fordulShont 
votgdik 
dob5, ltiva 
dob6vornony 
6rtőtel 
rt6o1(5o 

4rt6kolt futam 
erodm4nyjelző tIblo 
6rt6kozdm 

0 - 

0 - 
B - 

- 

 

0 s. 
0 - 
B gb 
fl.. 
D 
0.i,  

MbD - 
OD - 
0 - 

BUD - 

nbri 
D - 
B 
U 



-153- 

der Uottbac- Q!*() 

dcr '7ottbooerla nag 
KlaeoiMatio* 
dor Qottbovorb dor 

OD - voroonyozin 
)0stIl1yoz5 vol'oony 

ktunaZztoctok kupAja/vor- 
Pahaleiocor-o- .. 	 eonyo .  
Cie alympicchon Wottbouorbo - os 112mini voroonyev:Imak 
daolottteuerbprogra=-cn-oD 47■ voroony0E-o3rAm, vercenyn2ptn 
dic Woltte-n 	 ODD fogedio 
wotton 	 B3D 47. foGad 
die c;ettf-hrt-on,, 	DOB c6pkacol/mat3rvoreny, 

gyere:e6Gi vor3onyhisj6 pi. 
der -7otttamEal-ool-,4o 	• EUD vor9ony 
omen Uottkampf vornotalton vozmonyt rondoz 

' die Wettkuip2boingunz-on D vp;oonyfolt6to1, 
oonyz6e fOlt6tolo 

die .:ottizaupfkloiddng-on D veroonyruha, veroonV , Wozot 
de Vettkampfplatz-os-tio D - kftd5t6r, pasta 

. die Vettkcapfeniban 	U - vorGon7A6ny 
-der Uottkampftagl,!oe»o 	OD - vorcenynap 

B voroonyosni 
6 - vosonyz6 9  1:7ed6 
0 J4161:, n6r16z6e 

dor 7ettoplIc1allocollu3-0000-liao -,voreenybisottok. U, 
der Ulottotroits.oe-o 	_BD vercony/p1, Utprlba 
dor Widcraufetioc-ooriio 	B foltzorUl6o, viocs2jutlo 

/1::M160 
dor Ulderboginn-es-o 	0 - ujr2.1.tozdőz 
dis Widdertalunropiol 	,0 - ujrAdtestio, lemtide 
dor VI:Impolaustaueoh-co.so 0 - nase1dceore 
die "Iindbti-e, 
dor Wankci-3- 
prEltzor VVi&zei 
aae cp:Itecn Winkol Tar 
ocUo3on 

0 - 	 ,?Uff 
0 - ezUGlot 

- hompeos':)6 
- 113e7:-,] esU;b51 15 gat 

wott%Epfen 
dor Uottkiimi?fo:2-0- 
dae.Wettopiol-,:.er.o 



gut bei Wurf sein  
plazierter tlurf  
Wu.rfz, a-asAen Lauf   
der Wurf enn-e s-e  

vdi:e Wurfert-en  
Wurffi.nte-n  
Wurfhand-de ;  

e,.: Vurfkanone-n t'réfás  
i~ Wurfkreis--és--e'  

d3e urf~nöglichZce ~.t-en  „ 	.  
vurf s'~̀ ark ~~;~~.  

dex Wu iPato3-scee--ös e  
die Wurf**chnik 1 ! 
surf technfi ch  

der Wintersport-es-► 	BÖD  
der Wille-n-n 	DÖB  
eieerner Wille 
der Wirtschhftsausschu3 	Ö  

die Wochenendrunde- ►n 	Ö -  
die LMcht 	Ö  -► 

die "Wunderelf”  
das V1underteem-s- 6 	B  
der Wunderteamspieler-s- B -  
der Wurf-es-tie 	ÖDB -  
ei.n Wurf mit .  dem Speer  
mit ginem Wurf Neune werfen  

téli sport  
akarat  
vasakarat 
gazdasági bizottság 
a hétvégi forduló  
erő,  let~diflet 

- az "-.aranycsapat" /Puskásuk 
csodacsapat  
a csodacsapat játékoTa . 

dobás, hajitás, vetés 
gerelydobás/vetés  
egy dobással kilencet talál 
/teke  

- dobóformában van 
helyezett dobás 

- dobas futtából /kosár]abda 
BUD- dobókar 
BUD- .  dobásfajta  
BÖD- dobócsel  . 

D- dobókéz  
B- dobó/hajitógép/kézilabda  

Ö- dobókör  
D- abbási lehetőség/alkalom  
D- jól dobé, dobásban erős  

BUD- . szerelőszurás /vivds  
D- dobótechnika 
D- dobástechnikai/jelző 
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das 7interbahnrennen-a- D 	téli kerékpáros pályaverseny 
die Winterolympiade-n 	Ő 	téli olimpiai játékok  
die Winterspiele/die 	téli olimpiai játékok  
olympischen Winterspieie B  
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der Zaungst-ca.a-3v 	D - ingyen/potyanéző  
der Zdhlcr-©- 	ii - pant  /futball  
zu b©iden Zshlern kamman 	-.mindkét ,onti  t meGezerzi  
die Zohen Pl.  
geotrcekto Zehen  
der Zohnkampf  
der Zahn kJ° je. - :-  
die Zoitdnuer- 
da® Zcitfahren-o- 
die Z itgutschEift  
die Zoitm©3anl2go-n 
die  ZoitnQflcung-en 	D - időmérős  
elektronioehe Zoitmcooung D - Qlektromoo időmérés  
die Zeltnabme-n 	0 -- iiíóenórée  
die elokr:ioc4ze Zeitnahao - .e:lektcromoe/gépi idCaéaőo  
dcr ZeitnaYmer-o- . 	D - időmérő  

	

Zeitnehmung-era 	0 - időmőr6e  

der/dia Zoit_ cbn.1lZoto-n-q2 - a legjobb időt futott . 

ve senyzai D  
der Zcituntcrachied-o-e á 	időka].iinbo6g  
die  Zcátvargeudung-en BUD  - időhuzd© 
des  Zentr  ~  letadion-e-en 	- kUz anti oéadion DO  
ziehen/Rlchtun ; Tor [lichen  - ha  ívura tilr U  
Loa 2,,iehen fdir die  Laufbahn - ki©oroolj  a e futóeávokrat  

dap  ZieZ-e®-©  . 	 rib  - cél  
die Ziclan~.-unft-4e 	D  - Wfutás, megc"rkcz6E a célbe  
d e Z  .l e lband--e  s&do 

	
ú - célszalag  

(1,713 Zielbrett-Qs-er 
	

~D .. palánk /LosárZQbde  
d9s 2iQlfoto-s-o 

	

OD  -- .célfotó  
dic Z3elgorLde-n 	OD  r- célOgyen.ce  
in d i e Zielgorade einbicgem -- befordul e céle3yereobe  
di.e Zf.elísurve-n 	D -  oe;lto duló /Is7,rékpár  
die Ziellinie -n 	bB - célvonal  

D~D - ldbujj 
Zooz.jr:I . t©tt 1ábfQj  

áD .  -,  tiztusa, dokrtlon ---  
.  

~n - t ztuolsó —  
ö - időtartam  

DOD - időfutam --  
0 - ictőj óvái.rás  
D - ir,l&melrő ,cezkUz, mliaz©r  



der Zwoikc mpr-oa-pie 	BD  

die Zweimctemlinie=•g  

..156-  

der.ZfQletr_ifen-m- 	D -  
den Z3.eletre7f, n fibe .equerQn 	 -  
die Zioltreppo-n 	 ~3 ~ 

die Zone-n/abgearonzto Zone . 

die Zoncnvorteic3iclwn3-cn rib  ..  
ZanenvoL taidigung° dreg auf zwei  
der Zug-c®-ite  
die ZuGchUri~koit-cn  
::,urückve áchen  
(1:s Zuarmmcnap i el  

Zuaamnentreffon-e-  
der UusVil:::ueáaas- •  

der Zuschnu©zvlatz-a-tio  
der Zuachauerraum-Q o-ae  
zuse tzen  
dos Zuapic 1-J a-e  
Zu©piel nech vorn  
flachea/at•oA s  Zuep3©1 .. 
Zu©p:ie  1 3m Lauf  
eler' Zuapáelf©hlar--  
dio Zwangpause-n  
dor Zwelerbab-s  
dor Zw„icrla  j ak-a 	B -  
der Zeaeicr: ohne Steuormann B  -► 

~ 

06/oszlop  

c61b ir6  
cóltdbla 
c6lvonni, c61  
fithnlad a c€Zon 
bir6i enelv6ny  
coziBorito tt  ..terailet  
/koaar1bde BUD  
z6navódelem 
- húrom kctte^ z6na  
huzda, 160.B, /cakk  
' havatortozói©  
' hi trdl  
tisazjaták  
.tC31a1ioz6  
n6ú6  
n6zat6r  
n6z 6tár  
meg9i3dr, 10.k6az3t  
$tadJá s, 	pnoaz  
él6read í®  
iabrofl/mro3ek o`? 6rcedós  
e16read ía fut!Iob^n  
átadósi hiba   
k6ny  - zeserzUnr:t  
kett  , a bob  
%c  j ak kc tt©o  
kormdryos 	kottcyo  
/cAnnk  

pArbnj • piros verseny,  
p  "rvia.dal, U®aze  tett  
verseny /aulwmc  16 s  
k6tm6toro© vlOa  i/vizip616  

der Zielpfoc ten-s-  
der Zie lrichto  . -s-  
die Zioloeheibe-n  



dor Zwcaalnutomn4L-JocM1113 
dog' ZrmitorcvaEojuno-oez-Ve 
Emoitplcolort 
do  o Zweittomann-co-aco 	111 
Oco Zulochonlaicb-,  0-3 
der ZniociAff-os-o 	731,31) 
der Zwaceto412uf 	DD 
die aulGchonzunde-n 

!z6tljeoeos 
t6t351oo ol'2'4y B 

-»+aleadit: belu, - sott 
-.ratlsodkapus, tartolat kpEnis 

ktizhwjl_no /viwle 
vegyop2o do 

...1:74z6p2utan 
kUzelpainta /futbAl 

dio &AD ho otrcell:e-m 	0 - rdlcotgiv 
dio Zwicohenzoit-,-3n 	0 - r6o046 
doo Zwnfhompf-G's-de 	D tioclakqtto,7; veocony 
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A felhasznált irodalom: 
Savi tóttermékek: 

Neues Deutschland;Volksstimme;Kicker;Fu3ballwoche;Der Spiegel; 
Népszabadság;Népsport. 

Szótárak lexikonok: 

'Bildwörterbuch 

.. Hétnyelvű Sportszótár 

Ötnyelvű Sportszótár 

Német-Magyar/Magyar-Német szótár . 

Das Brockhaus Lexikon 

Die Meyers Enzyklopedie 
Szakkönyvek: 

Az uszók korszerű edzése 

/Sport.Budapest,1967/ 

Rugd a labdát 

/Hoffer-Albert,Sport.Budapest,1970 / 

GóllGóóóól!2000 Gól 

/Szepesi György,Budapest 1963 / 
A magyar sport évkönyve 1970 

Felejthetetlen.90 percek 

/Rejtő-Lukács-Szepesi,Sport.Budapest,1964 / 
Az önvédelem 500 fogása 
/V.L.Levsky,Bratislava 1968 / 

Önvédelem,judó 

/Galla Forenc,Sport 1968 / 

A labdarugás a világ szenvedélye 

Nilo J.Suburu,Sport.Budapest,1972 / 

Ökölvivás /Sport.Budapest,1973 / 

Kajakozás,kenuzás /Sport.Budapest 1975 / 

Uszás,miiugrás /Sport.Budapest,1973 / 
Sulyemelés /Sport.Budapest,1973 / 
Kézilabdázás /Sport,Budapest,1973 / 

Sizés,biatlon /Sport.Budapest,1976 / 
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Vizilabaa játék 
/Rajki Béla,Sport.Budapést,Lap-és Könyvkiadó 1973/ 
A Végkorong játaszbálya 
/Budapest 1970 / 
Háromtuda,öttusa 
/Sport.Lap-és könyvkiadó / 
A sport történetéből 
/Földes Éva,Móra Ferenc kiadó 1959 / 
A magyar sportnyelv története és jelene 
/Bánhidi Zoltán,Akadémia 1971 / 
Sport voran 
/Sportverlag Berlin / 
Sportsprache und Komrnunikation 
/Harald Dankert,Ribingen,1972 / 
Die Sportberichterstattung der Presse 
/Hans-Dieter-Kroppach,Marburg/Lahn 1970 / 
Turn--und Leibestibungen /Berlin 1970/ 


