
VOCABULARIO DOS DEPORTES

DEPORTES: Bádminton, baloncesto, patinaxe, atletismo.

VOCABULARIO XERAL:
Abandonar: Non continuar facendo [unha cousa na que se estaba ocupado ou que se tiña o costume
de facer], non continuar con [algo].
Adiantar: Gañarlle a dianteira a [algo ou alguén], pasar diante por ir a máis velocidade.
Adestrar: Realizar exercicios para tornarse destro ou hábil nunha determinada práctica.
Afeccionado: Persoa que se dedica a unha arte ou a un deporte por gusto e non por profesión.
Alevín: [categoría  deportiva]  Que  engloba  a  los  deportistas  mayores  que  los  de  la  categoría
benjamín y menores que los infantiles.
Antirregulamentario: Que vai contra o regulamento ou é contrario ao que este dispón.
Amoestación: Acción e efecto de amoestar.
Apuntamento: Resumo ou notas que se toman sobre algo que se le, observa ou oe
Achegarse: [Persoa] poñerse cerca ou a menor distancia.
Agasallar:
Cadete: Deportista  que  pertence  á  categoría  que  inclúe  normalmente  os  rapaces  de  catorce  a
dezaseis anos.
Campión : Que gaña ou vence nunha competición deportiva.
Campionato: Competición deportiva na que se disputa o título de campión
Combater : Manter un combate.
Comezar: [Algo] ter o seu comezo.
Cualificar : Obter un posto determinado nunha clasificación dunha proba, que permita disputar
outra de nivel superior.
Desvantaxe: Condición de inferioridade ou carencia dunha persoa ou cousa con respecto a outra ou
a outras.
Escordar: Forzar violentamente a articulación de [unha parte do corpo], ás veces coa rotura dalgún
ligamento ou de fibras musculares próximas.
Fallar: Non obter o resultado que se pide ou que se espera de [algo].
Inflixir: Causar ou aplicar [un castigo, golpe, pena etc., físico ou moral].
Quecemento: Conxunto de exercicios físicos que se realizan para desentumecer os músculos antes
de realizar outro máis forte.
Padioleiro: Persoa que transporta feridos ou enfermos en padiola.
Padiola: Instrumento a modo de leito portátil para o traslado de enfermos ou feridos, que pode
levarse á man ou sobre rodas.
Pista: Lugar preparado para a práctica de certos deportes e espectáculos.
Marcador: Cadro onde se anota o nome dos participantes nun deporte ou concurso e os puntos
acumulados no desenvolvemento dun encontró.
Rede.:  Tecido de mallas que divide o campo de xogo en certos deportes.

PATINAXE:
Patinaxe: Deporte que consiste en desprazarse esvarando sobre unha superficie dura e lisa con
patíns.

BALONCESTO:
Baloncesto: Deporte en que participan dous equipos de cinco xogadores, que consiste en xogar un
balón coas mans para tratar de introducilo na canastra do equipo contrario.
Balón: Pelota grande inchada de aire que se utiliza en varios deportes.
Xogador base: Xogador dun equipo de baloncesto, xeralmente o de menor altura, que se ocupa de
dirixir o xogo.



Bloqueo: Acción e efecto de bloquear.
Pivotar:  Xirar ou estar apoiado sobre un pivote.

ATLETISMO:
Atletismo: Deporte que abrangue varias disciplinas como as carreiras a pé, saltos e lanzamentos.
Atleta: Persoa que practica o atletismo.
Gaiola:  Caixa  feita  de arames,  barras  ou paus,  para ter  dentro  animais,  especialmente animais
salvaxes e paxaros.
Pértega:  Vara longa e moi resistente.

BÁDMINTON:
Bádminton: Deporte en que se enfrontan dous xogadores, ou dúas parellas de xogadores, sobre un
campo rectangular  dividido  transversalmente  por  unha rede,  que  consiste  en  golpear  o  volante
cunha raqueta de maneira que, pasando por riba da rede, toque no chan do xogador contrario.


