Názov športu
aikido
americký futbal
americký futbal
amrický futbal
atletika
automobilový šport
automobilový šport
automobilový šport
automobilový šport
automobilový šport
automobilový šport
bandy hokej
basebal
basketbal
basketbal
basketbal na vozíku
baskická pelota
bedminton
beh na snežniciach
biatlon
biatlon
biliard
biliard
biliard
boby a skeleton
boby a skeleton
boccia
boule lyonnaise
bowling
box
bridž
curling
curling na vozíku
cyklistika
cyklistika
cyklistika
cyklistika
cyklistika
cyklistika
cyklistika
dáma
dráhový golf
fistbal
Názov športu
floor hokej
florbal
futbal
go
goalbal

Športové odvetvie
aikido
kontaktný americký futbal
vlajkový americký futbal
plážový americký futbal
atletika
okruhové
rallye
do vrchu
karting
off-road
historické
bandy hokej
basebal
basketbal
basketbal 3x3
basketbal na vozíku
baskická pelota
bedminton
beh na snežniciach
biatlon
letný biatlon
karambol
pool
snooker
boby
skeleton
boccia
boule lyonnaise
bowling
box
bridž
curling
curling na vozíku
cestná cyklistika
cyklokros
dráhová cyklistika
BMX
cyklotiral
horská cyklistika
sálová cyklistika
dáma
dráhový golf
fistbal
Športové odvetvie
floor hokej
florbal
futbal
go
goalbal

golf
gymnastika
gymnastika
gymnastika
gymnatika
gymnastika
hádzaná
hádzaná
horolezectvo
horolezectvo
horolezectvo
horolezectvo
horolezectvo
horolezectvo
jachting
jachting
jachting
jachting
jachting
jachting
jazdectvo
jazdectvo
jazdectvo
jazdectvo
jazdectvo
jazdectvo
jazdectvo
judo
ju-jitsu
kanoistika
kanoistika
kanoistika
kanoistika
kanoistika
kanoistika
kanoistika
kanoistika
karate
kendo
Názov športu
kikbox
kolieskové korčuľovanie
kolieskové korčuľovanie
kolieskové korčuľovanie
kolieskové korčuľovanie
kolieskové korčuľovanie
kolieskové korčuľovanie
korfbal
krasokorčuľovanie
krasokorčuľovanie

golf
športová gymnastika
moderná gymnastika
športový aerobik
akrobatická gymnastika
skoky na trampolíne
hádzaná
plážová hádzaná
súťažné ľadové lezenie
alpinizmus
bouldering
ľadové lezenie
športové lezenie
výškové horolezectvo
okruhový jachting
windsurfing
námorný a kajutový jachting
kiteboarding
jachting na ľade
rádiom riadené plachetnice
drezúra
skoky
všestrannosť
voltýž
vytrvalosť
záprahy
western
judo
ju- jitsu
rýchlostná kanoistika
vodný slalom
dračie lode
kanoe pólo
kanoe voľný štýl
kanoistika na divokej vode
námorná kanoistika
vytrvalostná kanoistika
karate
kendo
Športové odvetvie
kikbox
inline rýchlostné korčuľovanie
inline zjazd
skejtbord
inline voľný štýl
inline hokej
inline krasokorčuľovanie
korfbal
krasokorčuľovanie
synchronizované korčuľovanie

kriket
kulturistika a fitnes
kulturistika a fitnes
kulturistika a fitnes
kulturistika a fitnes
ľadové kužele
ľadový hokej
lakros
letecké športy
letecké športy
letecké športy
letecké športy
letecké športy
letecké športy
letecké športy
letecké športy
letecké športy
lukostreľba
lukostreľba
lukostreľba
lukostreľba
lyžovanie
lyžovanie
lyžovanie
lyžovanie
lyžovanie
lyžovanie
lyžovanie
lyžovanie
lyžovanie
moderný päťboj
motocyklový šport
motocyklový šport
motocyklový šport
motocyklový šport
motocyklový šport
motocyklový šport
motocyklový šport
netbal
orientačné športy
Názov športu
orientačné športy
orientačné športy
orientačné športy
petanque
plavecké športy
plavecké športy
plavecké športy
plavecké športy
plavecké športy

kriket
bodyfitnes
fitnes
klasická kulturistika
kulturistika
ľadové kužele
ľadový hokej
lakros
balónové lietanie
bezmotorové lietanie
letecká akrobacia
letecké modelárstvo
motorové lietanie
parašutizmus
ultraľahké lietanie
vrtuľníkové lietanie
závesné lietanie a paraglajding
3D lukostreľba
terénna lukostreľba
terčová lukostreľba
halová lukostreľba
bežecké lyžovanie
lyžovanie na tráve
lyžovanie telemarkom
severská kombinácia
skoky na lyžiach
snowboarding
voľný štýl lyžovanie
zjazdové lyžovanie
rýchlostné lyžovanie
moderný päťboj
cestné motocykle
enduro
motokros
plochá dráha
rely
trial
mototuristika a šprint
netbal
orientačná cyklistika
Športové odvetvie
presná orientácia
lyžiarsky orientačný beh
orientačný beh
petanque
plávanie
diaľkové plávanie
skoky do vody
synchronizované plávanie
vodné pólo

plavecké športy
pólo
potápačske športy
potápačske športy
potápačske športy
potápačske športy
potápačske športy
potápačske športy
potápačske športy
potápačske športy
povzbudzovanie
pozemný hokej
pozemný hokej
preťahovanie lanom
psie záprahy
raketbal
rugby
rugby
rugby na vozíku
rybolovná technika
rýchlokorčuľovanie
rýchlokorčuľovanie
sambo
sánkovanie
savate
sepaktakraw
silové športy
skialpinizmus
sledge hokej
soft tenis
softbal
squash
stolný tenis
streľba
streľba
streľba
streľba
streľba
streľba
sumo
surfovanie
šach
šerm
šerm na vozíku
šípky
športové lezenie
športové lezenie
športové lezenie
športové rybárstvo
športy s lietajúcim diskom

skoky do vody z výšky
pólo
plutvové plávanie
orientačné potápanie
ragby pod vodou
hĺbkové potápanie na nádych
aquathlon
hokej pod vodou
streľba na terč pod vodou
športové potápanie
povzbudzovanie
pozemný hokej
halový pozemný hokej
preťahovanie lanom
psie záprahy
raketbal
rugby 7s
rugby XV.
rugby na vozíku
rybolovná technika
rýchlokorčuľovanie
šort trak
sambo
sánkovanie
savate
sepaktakraw
silové športy
skialpinizmus
sledge hokej
soft tenis
softbal
squash
stolný tenis
streľba z brokovej zbrane
streľba z historických zbraní
streľba z kuše
streľba z pištole
streľba z pušky
dynamická streľba
sumo
surfovanie
šach
šerm
šerm na vozíku
šípky
bouldering
lead
lezenie na rýchlosť
športové rybárstvo
double disc court

Názov športu
športy s lietajúcim diskom
športy s lietajúcim diskom
športy s lietajúcim diskom
športy s lietajúcim diskom
športy s lietajúcim diskom
športy s lietajúcim diskom
taekwondo
tanečný šport
tanečný šport
tanečný šport na vozíku
tenis
tenis na vozíku
thajský box
triatlon
triatlon
triatlon
triatlon
triatlon
triatlon
triatlon
veslovanie
vodné lyžovanie
vodné lyžovanie
vodné lyžovanie
vodné lyžovanie
vodné lyžovanie
vodné lyžovanie
vodné záchranárstvo
vodný motorizmus
vodný motorizmus
vodný motorizmus
volejbal
volejbal
vzpieranie
wushu
zápasenie
zápasenie
zápasenie

Športové odvetvie
gooltimate
guts
plážové ultimate
freestyle(voľný štýl)
ultimate
discgolf
taekwondo
akrobatický rokenrol
tanečný šport
tanečný šport na vozíku
tenis
tenis na vozíku
thajský box
triatlon
akvatlon
dlhý triatlon a dlhý duatlon
kros triatlon a duatlon
zimný triatlon
duatlon
kvadriatlon
veslovanie
rýchlostné vodné lyžovanie
vodné lyžovanie za člnom
vodné lyžovanie za vlekom
wakeboard za člnom
wakeboard za vlekom
lyžovanie barefoot
vodné záchranárstvo
vodný motorizmus
vznášadlá
vodné skútre
plážový volejbal
volejbal
vzpieranie
wushu
grécko-rímske zápasenie
zápasenie voľným štýlom
ženské zápasenie

