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Deporte/Juego

precalentamiento

Deporte/Juego

preparación

Deporte/Juego

concentración

Deporte/Juego

entrenamiento

Deporte/Juego

partido, juego

Deporte/Juego

partido amistoso

Deporte/Juego

encuentro

Deporte/Juego

iniciar el partido

Deporte/Juego

mitad, tiempo

Deporte/Juego

primera mitad, primer
tiempo
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Sport/Rozgrywki

przygotowanie

Sport/Rozgrywki

rozgrzewka

Sport/Rozgrywki

trening

Sport/Rozgrywki

zgrupowanie

Sport/Rozgrywki

mecz towarzyski

Sport/Rozgrywki

mecz

Sport/Rozgrywki

rozpocząć mecz

Sport/Rozgrywki

spotkanie

Sport/Rozgrywki

pierwsza połowa,
rozpocząć grę

Sport/Rozgrywki

połowa
(meczu)
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Deporte/Juego

segunda mitad,
segundo tiempo

Deporte/Juego

descanso

Deporte/Juego

prórroga

Deporte/Juego

tiempo añadido

Deporte/Juego

luchar hasta el final

Deporte/Juego

previa, eliminatoria
previa

Deporte/Juego

eliminación directa

Deporte/Juego

competición copera

Deporte/Juego

cuartos de final

Deporte/Juego

semifinales
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Sport/Rozgrywki

przerwa

Sport/Rozgrywki

druga połowa

Sport/Rozgrywki

doliczony czas

Sport/Rozgrywki

dogrywka

Sport/Rozgrywki

eliminacje

Sport/Rozgrywki

walczyć do końca,
walczyć do ostatniego

gwizdka
Sport/Rozgrywki

rozgrywka pucharowa

Sport/Rozgrywki

eliminacje
bezpośrednie

Sport/Rozgrywki

półfinał

Sport/Rozgrywki

ćwierćfinał
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Deporte/Juego

final

Deporte/Juego

finalista

Deporte/Juego

semifinalista

Deporte/Juego

desempate

Deporte/Juego

derbi

Deporte/Juego

eliminatoria

Deporte/Juego

campeonato

Deporte/Juego

mundial

Deporte/Juego

sorteo

Deporte/Juego

clasificación
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Sport/Rozgrywki

finalista

Sport/Rozgrywki

finał

Sport/Rozgrywki

baraż

Sport/Rozgrywki

półfinalista

Sport/Rozgrywki

runda

Sport/Rozgrywki

derby

Sport/Rozgrywki

mundial

Sport/Rozgrywki

mistrzostwa

Sport/Rozgrywki

klasyfikacja,
Mistrzostwa Świata

Sport/Rozgrywki

losowanie
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Deporte/Juego

golaveraje

Deporte/Juego

resultado

Deporte/Juego

resultado sin goles

Deporte/Juego

igualado

Deporte/Juego

duelo

Deporte/Juego

favorito

Deporte/Juego

ventaja

Deporte/Juego

adelantarse

Deporte/Juego

ir ganando

Deporte/Juego

ventaja
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Sport/Rozgrywki

wynik

Sport/Rozgrywki

stosunek bramek,
róznica bramek

Sport/Rozgrywki

wyrównany mecz

Sport/Rozgrywki

wynik bezbramkowy

Sport/Rozgrywki

faworyt

Sport/Rozgrywki

pojedynek

Sport/Rozgrywki

objąć prowadzenie

Sport/Rozgrywki

prowadzenie

Sport/Rozgrywki

przewaga

Sport/Rozgrywki

prowadzić
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Deporte/Juego

igualar

Deporte/Juego

empate

Deporte/Juego

perder un gol

Deporte/Juego

derrota

Deporte/Juego

racha

Deporte/Juego

desastre

Deporte/Juego

éxito

Deporte/Juego

victoria

Deporte/Juego

vencer

Deporte/Juego

invicto
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Sport/Rozgrywki

remis

Sport/Rozgrywki

wyrównać

Sport/Rozgrywki

porażka

Sport/Rozgrywki

stracić gola

Sport/Rozgrywki

kompromitacja,
blamaż

Sport/Rozgrywki

passa, seria

Sport/Rozgrywki

wygrana

Sport/Rozgrywki

sukces

Sport/Rozgrywki

niepokonany

Sport/Rozgrywki

pokonać
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Deporte/Juego

partido de vuelta

Deporte/Juego

pase

Deporte/Juego

eliminar

Deporte/Juego

calificarse

Deporte/Juego

punto

Deporte/Juego

ganar un punto

Deporte/Juego

tabla de clasificación

Deporte/Juego

posición, puesto

Deporte/Juego

parte media de la
tabla

Deporte/Juego

líder
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Sport/Rozgrywki

awans

Sport/Rozgrywki

rewanż

Sport/Rozgrywki

zakwalifikować się

Sport/Rozgrywki

wyeliminować

Sport/Rozgrywki

zdobyć punkt

Sport/Rozgrywki

punkt

Sport/Rozgrywki

miejsce

Sport/Rozgrywki

tabela

Sport/Rozgrywki

lider, lokata
(pozycja w tabeli)

Sport/Rozgrywki

środek tabeli
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Deporte/Juego

pichichi

Deporte/Juego

copa

Deporte/Juego

campeón

Deporte/Juego

campeonato

Deporte/Juego

título de campeón

Deporte/Juego

repetición

Deporte/Juego

traspaso

Deporte/Juego

táctica
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Sport/Rozgrywki

puchar

Sport/Rozgrywki

król strzelców

Sport/Rozgrywki

mistrzostwo

Sport/Rozgrywki

mistrz

Sport/Rozgrywki

powtórka

Sport/Rozgrywki

tytuł mistrzowski

Sport/Rozgrywki

taktyka

Sport/Rozgrywki

transfer
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