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Intemacia terrninologia kunlaboro en la sfero de la
korp-edukado kaj la sporto
Vticlav Fiala (Celioslovakio)"

1. Enkonduko

Unu e1 1a sferoj de 1a plej intensaj intemaciaj kulturaj packontaktoj estas 1a
korp-edukado kaj sporto. La signifo de 1a sporto por 1a internacia paca kun-
ekzistado estas generale konata kaj satata. Milionoj da sportistoj kaj korp-edukaj
kornpetentu1oj en 1a tuta rnondo deziras, ke 1a paca sporta konkursado por
öiarn anstataüigu militajn konfliktojn en juste ordigita rnondo kaj ke la sporto
neniam estu misuzata. Tiujn öi ideojn oni ripetas dum öiu] grandaj internaciaj
sportaj renkontigoj, rnondöampionadoj en la p1ej gravaj sportoj kaj precipe
dum olimpikoj. Sendube gi estos ankaü 1a öefa ideo öe 1a dudekdua olimpiko
en Moskvo (1980).

La internacia sporta rnovado estas tut monde organizita. La p1ej popularaj
sportoj havas siajn internaciajn federaciojn. Naciaj korp-edukaj kaj sportaj
federacioj havas siajn naciajn olimpikajn komitatojn, kiuj estas rnernbroj de
Centra Internacia Olimpika Komitato (CIOK). Nature ne ternas nur pri inter-
naciaj sportaj aü korp-edukaj kontaktoj, sed ankaü pri internacia faka, teoria
kaj scienca kunlaborado. Ce Unesko funkcias Tutrnonda Komisiono por Korp-
edukado kaj Sporto (CIEPS), kiu gvidas, organizas kaj instigas tiun ci kun-
1aboron. Celioslovakion reprezentas en tiu öi kunlaboro en organoj de CIEPS
Celioslovaka Federacio por Korp-edukado kaj Sporto (CSTV) pere de siaj
delegitoj. Intensa kunlaborado evoluas inter 1a socialisrnaj landoj.

Tarnen ni rigardu 1a internaciajn kontaktojn e1 vidpunkto de kornunikado.
Rektaj internaciaj kontaktoj, simile kiel faka kun1aborado, ekzempie pere de
skribaj rnaterialoj kaj literaturo finfine dependas de scipovo de frerndaj lingvoj.
En skriba komunikado rolas ekonomiaj eblecoj de la rnultekosta sistema tra-
dukado. En rekta interparo1ado gravas aii sufiöa scipovo de uzata lingvo, aü
tiu de almenaü unu e11a t.n. "mondlingvoj", uzataj durn internaciaj konferencoj,
sirnpozioj, serninarioj k.t.p. Ankaü tiaspeca maniero de tradukado por arnasa
aüskultado de p1uraj lingvoj estas ege multekosta kaj limigas eb1ecojn de öi
tiuj internaciaj kontaktoj kaj kvaliton de 1a interkomprenado. La kvalito de

* Doktoro de la natursciencoj, kandidato de la pedagogiaj sciencoj, docento pri la teorio
kaj metodiko de la korp-edukado (katedro de Pedagogiko ce Filozofia Fakultato de Karola
Universitato en Prago), prezidanto de Komisiono por Korp-eduka Terminologio.
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interkomprenigo dependas ja de lingvoseia grade de la öeestantoj, kiu_ne öiarn
respondas al faka nivelo de la koneerna fakulo. Sekve ni renkontas dum inter-
naciaj kunvenoj ofte fakulojn, kiuj regas bone la lingvon, tarnen jam ne la temon
de la traktado, aü male. La naeianoj, kies lingvo estas uzata kiel interkomunikilo,
ofte ne kapablas eö imagi, kian handikapon havas dum reeiprokaj komunikadoj
la alinaeianoj, kiuj estas devigitaj regi fremdan lingvon. Tio postulas muhe da
tempo, kiun oni ne povas dediöi al plialtigado de sia faka nivelo. Estas certe
klare, ke tio kondukas al sento de supereeo de unuaj kaj la malsupereco de aliaj.

Bazo de la faka kaj seienca komunikado estas faka dokumentado. Dokument-
adon pri la literaturo de sia propra fako faras kutime en certa grade öiu fakulo
aü scieneulo mem, aü oni ti on por li faras öe lia laborejo. Tarnen rilate al senöese
kreskanta kvanto da faka literaturo en öiu konsiderinde gran da fako, nur ne-
multaj povas plu procedi tiamaniere kaj oni devas seröi helpon öe fakaj eentroj
de dokumentado, kiuj estigas nur malfaeile. Same malfaeile eblas subteni ilian
funkciadon. En la sfero de la korp-edukado kaj sporto ekzistas (en la celia
lingvo) du tiaj centroj en Prago , t.e. Centra Korp-eduka Bibliote~o öe la Fakul-
tato de Korp-edukado kaj Sporto öe Universitato de Karolo (Ustiedni telovy-
chovnd knihovna pii fakulte telesne vychovy a sportu pii Univerzite Karlove)
kaj Informa kaj Dokumentada Centro de CÜV CSTV (Cesky üstiednivybor Ces-
koslovenskeho svazu telesne vychovy}, kiuj havas relative viglan intersangan
komunikadon kun eksterlandaj laborejoj kaj centroj de dokumentado. En
Slovakio funkcias Centro por Studado kaj Informoj de FFVS- UK (Studijne
a informacne stredisko FTVS UK). Ce CIEPS oni starigis jam antaü dek jaroj
la t.n. Internacian Ofieon por Dokumentado kaj Informoj (BIDI), kiun en
1974 oni transformis al Internaeia Asoeio por Sportaj Informoj (lASI). Oni
serröese klopodas pli bone koncentri internacian dokumentadon en la sfero de
la korp-edukado kaj sporto, pli bone kaj efike klasadi sen öese arnasigantajn
informojn kaj ellabori fakan t.n. "trezoron", bazitan sur la seienea klasado de
la informoj. La plej aktivaj estas en tiu ci sfero fakuloj el okeidentaj, germane
parolantaj landoj (Aüstrio , FRG, Svisio).

Ajna dokumentado de informoj havas sian fundamentan probiernon en
sisterno de klasado. Krom la generala aboea klasado lau aütoroj estas ankaü
neeese klasi, se la kvanto da informoj estas granda, konforme al iu laüobjekta
sistemo de koneerna fako. Klopodoj de dokumentistoj pri ellaborado de do-
kumentada sistemo direktigas kutime al la celo, klarigi kaj difini terminojn kaj
nociojn. Oni eliras dedukte de bazaj nocioj (kategorioj - deskriptoroj), kiujn
oni konkretigas en subordigitaj terrninoj lau ilia generaleco, gis konkretaj ter-
minoj. Tio nature premisas, ke la ba'Zajnocioj estu senriproöaj.

Tiu ci sistemo surbaze de fakterminoj-noeioj subordigitaj kaj superordigitaj
ja kornplikigas, öar unuopaj fakoj ofte ne havas ellaboritan teorion, öar la prak-
tiko estas ofte pli komplika 01 oni komence opiniis kaj ankaü sekve de tio, ke
la fakoj senöese sangigas. EI tio rezultas, ke la sistemeea dokumentado estas
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strikte ligita al nivelo de koncerna teorio kaj gi povas esti nur tiom valora, kiom
estas la teorio. Sekve estas necese plibonigadi unueean teorion de koneerna
fako, t.e. en nia okazo la teorion de la korp-edukado. La sistemoj, kiuj eliras el
la terminologio kaj dokumentado povas tre helpadi alrnenaü tiel, ke ili atentigas
pri malakordoj en opinioj de aütoroj kaj fakuloj rilate al iuj problemoj.

La internaciaj interkomunikadoj senöese montras, ke en diversaj landoj
estas nek la dokumentado, nek la teorio de la korp-edukado egalnivele evolu-
intaj. Tio malplifaeiligas disvastigon de la informoj kaj spertoj. Krome malhelpas
subjektivaj kaj ekonomiaj malfacilajoj, kiel ni jam diris. Tarnen ekzistas ankoraü
malfacilajoj objektivaj, kiujn estigas la lingvoj mem.

En Ciu evoluinta fako oni uzadas multe da komunaj internacie kompren-
eblaj terminoj, kiuj devenas kutime el la greka kaj latina lingvoj aü el la lingvo, en
kiu la fako estigis aü kie gi estas plej progresinta. Krome, Ciil lingvo pose das
multe da terminoj, laükutime uzataj nomoj kaj idiotismoj, laiivorte netraduk-
eblaj aü tre malfaeile tradukeblaj. La termino eö povas havi en du lingvoj diver-
sajn signifojn; tio estas por tradukado la plej gena okazo. Laüvortaj tradukoj
faris jam multajn konfuzojn. Tio estas konata al ciu scieneisto, tradukisto kaj
al öiu, kiu regas bone iun frerndan lingvon. Montrigas. ke öiu naeio ne nur alie
parolas, sed iugrade eö alie pensas. En Ciokazoj estas necese seröadi ekvivalentojn
por reala seneo de koncernaj vortoj, eldirojn aii priskribojn, kiuj esprimus kaj
klarigus preeize la samon en cellingvo. Evidentas, ke internacia terminologia
kunlaborado en la sfero de la korp-edukado kaj sporto estas necesa.

2. Kion ni komprenas sub la terminologia kunlaboro?

La termino estas preciza kaj unusignifa faka nomo por nocio aü ajo en
certa praktika aü seienca fako. La aro el öiuj fakaj nomoj en la korp-edukado
kaj la sporto konsistigas la fakan korp-edukan terminologion (K. SOCHOR
1955, V. FIALA 1976). La terminologia laboro laii nia koneepto estas klopodo
normigi tiun ci terminologion.

La korp-eduka terminologio estas ampleksa kaj tre komplika sistemo, kiu
konsistas el muhe da ampleksaj nesimplaj subsistemoj. Oni distingas antaü öio
grupojn de specialaj fakterminologioj lau korp-edukaj aii sportaj disciplinoj,
ekzernple la terminologion de la piedpildko, atletiko, gimnastiko, nago , skermo,
turismo, daneo k.t.p. Tiuj Ci grupoj interrilatas. Tarnen la sportaj terminologioj
evoluadis aparte unu de la alia, sekve ili entenas multajn malakordojn. Estigis
multaj terminoj kornunaj, kiuj ja havas en diversaj sportoj malsamajn signifojn.
Au kontraüe, la samaj movoj havas malsamajn nomojn. En iuj fakoj ekzistas
bonaj terminologioj, sed en la aliaj la terminologioj ne estas sufiöe altnivelaj, oni
uzadas fremdajn vortojn, terminojn nekorektajn aü slangajn. Tio ja komplikas
interkomprenon de unuopaj fakoj kaj la internaeian. Estas neeese forigadi la
malakordojn kaj unuigi la terminologion.
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Lau la enhavo de la korp-eduka terminologio ni distingas la nomojn kaj
nociojn generalajn, organizajn, metodikajn, la nomojn por konkreta agado,
materialaj necesajoj k.t.p. La plej grandan grupon en öiu fako prezentas la
tenninologio de korp-ekzercoj, movoj kaj kompleksaj movoj. En Celioslovakio
havas 'longjaran tradicion "Tyrsovo telocvicne ndzvoslovi [gymnasticke)" (Korp-
ekzerca terminologio de Tyrs - gimnastika). Oni kreis gin por bezonoj de la
sokola* organizo. Unue gi estis eldonita en 1872. Ci estas logike kaj sistemece
arangita kaj plejparte gis nun uzata.

Por klarigi, kio estas logika kaj sistemeca arango de terminologio kaj kio
estas semantika precizeco kaj unusignifeco de faka termino, ni devas reveni
al dialektika rilato inter la faka termino, nocio kaj reala fenomeno, kiuj estigas
la Ln. semantikan referencan triangulon.

Simple dirite, ekzistas esence du specoj de la terminoj: la markaj kaj la
sistemecaj. La marka termino estas ajna elpensita vorta signo, kiu ne eliras el
reala fenomeno, kiun gi priskribas. Tio estas ekzemple iuj Ln. imitaj nomoj,
ekzernple en nage la Ln. "papili-nago". Ci tie temas pri tute supraja simbola
komparo de movoj fare de naganto kun la flugmovoj de papilio, kiuj reale havas
nenion komunan. Allaiko tiu ci nomo diras nenion.

Kontraüe, sistemeca termino eliras el esenco kaj interrilato de realaj ajoj
(objektoj), agadoj aü fenomenoj. Do ekzemple , la termino "rektrnanfrapo"
(I. NOVAK, I SPlCKA 1978) eliras el pli generala termino (supera) "man-
frapo ", kiun oni specifas per la vorto "rekta", mon tran ta, kiamaniere oni la
manfrapon faras. Eö laiko povas esence lau tiu ci specifo distingi la rektman-
frapon disde aliaj frapoj. En la praktika oni la duvortan terminon kunigas kaj
estigas la unuvorta: rektmanfrapo.

En la cefia kaj la slovaka korp-edukaj terminologioj oni jam tradicie
klopodas pri ilia sistemeco. En iuj lingvoj estas pli kutimaj, speciale en la sporto,
ne tro kompreneblaj markaj terminologioj.

Plue estas necese distingi diversan nivelon de generale co de la terrnino, kiu
estas esprimita per vorto. Antaü öio estas necese distingi nomojn - per kiuj-
oni esprimas unikan, konkretan objekton, senteblan per sensorganoj - disde la
nomoj generalaj. Do ekzemple, la nomo "ludkampo de (klubo) Sparta en Prago"
estas unika kaj unusignifa nomo, la nomo "ludkampo" estas termino generala,
kaj gi esprimas generalan nocion "ludkampo" . Absoluta plejparto de la fakaj
terminoj esprimas nociojn en diversa nivelo de generaleco kaj abstrakte co .

La nocioj estas ideo-bildoj de esencaj ecoj de realaj aferoj. Ili entenas
en si nur komunajn esencajn signojn de multaj aferoj. lli estigas per indqkto en
homa praktiko pere de la parolo kaj kapablo logike pensi. llia signifo estas en
tio, ke ili plifaciligas per dedukta vojo konatigi ankaü kun aliaj aferoj (fenome-
noj), kiuj apartenas al ilia enhavo. Do ekzernple, konatigo kun unuopaj arboj

* Sokol estis Cellakorp-eduka organizo, fondita en 1862 de M. Tyrs.
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kaj estigo de generala nocio "arbo" ebligas ekkoni facile öiujn arbojn, kiujn oni
ankoraü ne konas.

Pli generalaj nocioj entenas en si la nociojn subordigitajn kaj faras kun
ili logikan sistemon. La logika sistemo de la nocioj estigis tial, öar gi spegulas

la realecon, kiu estas ankaü sistema. Sekve al la sistemo de la nocioj rilatu ankaü
la sistemo de la terminoj, kio en la praktiko ofte ne estas plenumita.

Ciu faka nocio, kaj speciale la nocio scienca, estu klarigita per la t.n.
esenca difmo, kiu diras, al kiu plej proksima pli supera nocio la fenomeno
apartenas, kaj havas öiujn giajn fundamentajn, t.e. neneglekteblajn signojn,
tarnen nur tiujn Ci. Tio validas ankaü por tiuj fakaj terminoj, per kiuj oni la
nociojn signas.

Hierarliio de nocioj kaj terminoj en evoluinta fako, kiel ekzempie la korp-
edukado kaj la sporto, kondukas kutime al la t.n. fundamentaj nocioj, do kate-
gorioj. Klarigo de la fundamentaj nocioj en öiu fako estas la celo, rezulto kaj
sukceso de bona, longdaüra faka scienca laboro kaj ne öiu fako atingas ilin. Ne
mirindas do, ke eö en la korp-edukado kaj sporto ne estas gis nun la fundamentaj
nocioj unuece klarigataj kaj difinitaj.

La fakaj terminoj estigas komplike, ne öiam laüregule kaj korekte. lli
estigas antaü öio en la praktiko kune kun la nocioj. Tamen ne öiam oni sukcesas
derivi la nomon de la plej grava afero, do de ties esenco. La terminoj estigas
ankaü per adapto de fremdlingvaj vortoj, de kie oni prenis ankaü Ia konon de
la afero, aü el hazarda simile co de vortoj aü aferoj, aü per sangado de la senco
de la jam ekzistantaj vivantaj vortoj, el vortoj slangaj k.t.p. Estas konate, ke
multaj aferoj havas kelke da nomoj samsencaj (sinonimoj) aü unu vorto esprimas
kelke da nocioj (homonimoj). Kreado de fakaj terminoj kaj taksado de ilia
korekteco okazas lau firmaj reguloj. Enradikigantan kaj negustau nomon oni
povas anstataüigi malfacile.

La celian korp-edukan kaj sportan terminologion normigas en Celioslova-
kio t.n. Komisiono por Korp-eduka Terminologia (Komise pro telovychovne
ndzvoslovty Ce Metodika Konsilio (Metodickd rada) de CÜV CSTV. Ci lingve
kunlaboras kun Instituto por la Cella Lingvo [Üstav pro jazyk cesky] de CSA V
(Celioslovaka Akademio de Sciencoj).

Normigo de terminologio, kiel estis jam aludite, ne estas nur praktika
korektado de unuopaj terminoj aü terminologia ordigo en unuopaj fakoj. Antaü
öio oni devas solvi multajn generale teoriajn problemojn. Ciu termino havas du
aspektojn: la materian kaj la lingvan. El1a materia vidpunkto öiu termino eliru
el la esenco de la afero. Ciu afero apartenas al io kaj rilatas al iu sistemo. Sekve
estas necese konstruadi sistemecajn terminologiojn, kiuj respondas al la sistemo
de aferoj. EI la lingva vidpunkto la faka termino devas obei regulojn kaj legojn
de la norma lingvo, kies ero gi estas.
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La normigo de la korp-eduka aü de la sporta terminologio estas do antaü
50 longdaüra korp-eduk-teoria kaj lingvistika laboro kaj öiuflanka klopodo pri
unuigo de la traktata terminologio. Tiarnaniere povas estigi kompletaj termino-
logiaj sistemoj kaj normoj validaj relative longan tempon. Tarnen tiuj Cinormoj
postulas oficialigon kaj lanöon per koncema aütoritateco ,

3. Principoj de zorgado pri korp-eduka terminologio

Enkadre de Komisiono por la Korp-eduka Terminologio estis surbaze de
longjara labore formulitaj jenaj öefprincipoj de zorgado pri la korp-eduka terrni-
nologio:

3.1. Respekti la norman lingvon

Korekta faka termino estas ero de la norma lingvo. Sekve la nenormaj
(slangaj aü jargonaj) vortoj, kiuj estigas en la praktiko (plejparte en la sporto),
estu ekstermitaj. Parolado en la norma lingvo eö en la sporto ne es.tas esprimo
de troigita naciismo aü snobismo, sed de la estimo al gepatra lingvo. La fremdaj
termttoj estu uzataj nur tiam, kiarn tio bezonas faka kaj scienca laboro, por ke
la faka lingvo estu komprenebla por plejparto de la korp-edukaj fakuloj.

\

3.2. Krei sistemecajn terminologiojn

Aferoj kaj fenomenoj, kiel estis jam dirite, interrilatas reciproke, ili kreas.
grupojn kaj sistemojn. Sekve ankaü la fakaj terminoj faru laüeble koherajn
tutojn. La nocio, kiun oni per la termino esprimas, estu guste difinita. Ankaü
la terminoj estu kreitaj lau logikaj reguloj. Estas necese distingadi la terminojn
sistemecajn kaj la markajn. Oni kreu laüeble la sistemecan terminologion, kiu
estas komprenebla eö allaikoj.

3.3. La termino rilatu al la esenco de la afero

Terminologio ne estas beletro. Ci esprimu racionalan aspekt on de aferoj
kaj rilatu al iliaj plej gravaj signoj. La esenco de la afero ne estas öiam konata. Ci
rezultas el scienca studado. La terminoj, derivitaj de flankaj (laüaperajaj) signoj,
estas iluziaj. La termino ne estas nura konvencio, ne estas nura vinjeto.

3.4. La termino estu unusignifa

La termino karakterizu sian enhavon, kiu estu precize difinita. Estas necese
evitadi plursignifecon de la vortoj (homonimoj). La difino de la nocio rilatas
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ankaü al la koncema termino, gi estas ties esprimo.

3.5. La termino estu kiel eble konciza

La ~rak~~? postulas ~oncizecon, t.e , laüeble unuvortajn terminojn, gi
emas .~lgadl ilin. Tarnen tiarnaniere estigas iam kaj tiam nenormaj esprirnoj.
La pnncipo de la koncizeco kolizias kun tiu de sistemeco (3.2); siste rnece deriv-
itaj terrninoj estas ofte plurvortaj. Estas necese defendadi principon de sistemeca
kaj komprenebla terminologio, sed dume ne sencele bremsadi naturan evoluon
de la faka lingvo al koncizeco.

Tiuj Ci principoj de zorgado pri la korp-eduka terminologio validas gene-
~~e. ~ni povas ~pliki ilin ankaü en aliaj lingvoj. Memkomprene oni devas adapti
ilin lau la reguloj de unuopaj lingvoj.
_ Enkadre de Komisiono por Korp-eduka Terminologio de VMR* cOV

CSTV estis solvitaj ankaü aliaj scienc-praktikaj problemoj, t.e. unueca baza
ter~olo~o de la korp-ekzercoj. Normigante terminologion de unuopaj korp-
edukaj ~a] sportaj fa~oj, oni sciis jam de longe, ke por priskribi diversajn korp-
e~zercoJn en unuopaj sportoj, oni uzadas iujn terminojn el gimnastiko kaj ke
tio estas necesa. Tiamaniere estigis hipotezo, ke ekzistas baza komuna sistemo
de 1: .ter~n.~j .de la ko~p-ekzercoj, necesa por öiu] korp-edukaj kaj sportaj
branöoj. TlU Clsistemo estis detale prilaborita en la öelia lingvo post pli 01 dudek-
jara labor~ kaj science pridefendita Ce la fakultato de korp-edukado kaj sporto
de UK ~a] e~.1?71 e~donita kiel normiga unuigita baza terminologio ge korp-
ekzercoj por ClU]sferoj de la korp-edukado kaj sporto en la öefia parto de CSSR.

..B~~ ter~inologi~ de korp-ekzercoj estas kohera sistemo de fakaj terminoj
por ClU]simplaj movo] de la homa korpo aü de giaj partoj, kiuj estis difinitaj
s~rba~e de analizo de anatomia strukturo de la homa korpo kaj de giaj spacaj
rilatoj.
. La b.aza terminologio de la korp-ekzercoj estas generale valida kaj logika

sisterno , kiun oni povas traduki kiel sistemon en öiun evoluintan lingvon, even-
~~ale post necesaj adaptöj. En gi estas solvitaj jenaj problemoj, kiuj trovigas en
ClUkorp-edukado'aü sporto ie ajn:

entenas öiujn imageblajn simplajn movojn de la homa kor po aü de
g~ajpartoj;
distingas la movojn de la tuta korpo kaj de la partoj de la korpo, kiuj
esence diferencas;
distingas inter la movoj kaj la pozicioj kaj rilatoj inter ili, kio estas
unu el la plej grandaj problemoj de öiu terminologio;
solvas komplekse ekregon de la spaco kaj determinon de movoj kaj

____ p_o_ziciojen la spaco aü rilate al bazo (pri tio vane klopodis jam multaj

* Vedecko - metodickd rada = Scienc-metodika Konsilio.
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korp-edukaj sistemoj).
La baza terrninolegio de la korp-ekzercoj ne kontraüstaras la unuopajn specialajn
terminologiojn de diversaj korp-edukaj fakoj kaj sportoj (se ili ne entenas gravajn
erarojn). Kontraüe, gi helpas al unuopaj specialaj terminologioj detale priskribi
eö aliajn movojn 01 la korp-ekzercojn, ekzernple la labormovojn. __

Komisiono por Korp-eduka Terminologio Ce Scienca Konsilio de CUV
CSTV partoprenas la internacian terminologian kunlaboron jam ekde la unuaj
internaciaj seminarioj en Strobl (1963) kaj en Gauting (1965), kiujn inspiris

la germane parolantaj landoj. Dum 1967 estis starigita öeBIDI Internacia Termi-
nologia Komisiono konsekvence de tio, ke kunlaborado en dokumentado estis
malhelpata de gravaj terminologiaj problemoj. Oni organizis vicon da internaciaj
terminologiaj seminarioj (1967, Bukaresto ; 1968, Zeist kaj Magglingen; 1969,
Snagov; 1972, Graz; kaj la lasta, 1972, en Prago). La öefan atenton oni dediöis
ekde la komeneo al fundamentaj nocioj (kategorioj) de la korp-edukado kaj
sporto, al la nocioj kiel "movo", "trejnado" k.t .p. En öiu]kunvenoj nia komisi-
ono tre vigle partoprenis.

Dum internaciaj terminologiaj renkontigoj oni akiradis multajn valorajn
spertojn por la plua terminologia kunlaborado. Montrigis. ke terminologiajn
problemojn en la sfero de la korp-edukado kaj la sporto oni solvas praktike en
öiuj partoprenantaj landoj kaj en öiuj lingvoj. Antaü öto instruado pri la teorio
de la korp-edukado en superaj lernejoj bezonas klare difini la terminojn kaj la
nociojn. Tarnen ne en öiuj landoj estas la laboro unuece direktita kiel en Celio-
slovakio. La plej altnivelajn rezultojn oni akiris en la germana lingvo, kie la
laboro estas farata eö ekster CIEPS, speciale en la t.n.Interterm, kies centro estas
en Vieno. Tre bonajn rezultojn oni akiris ankaü en Rumanio, kie oni eldonis en
1974 seslingvan korp-edukan vortaron. En iuj landoj oni starigis terminologiajn
komisionojn lau nia modelo.

Por nia plua terminologia laboro estis tre signifoplena Ia lasta terminologia
seminario enkadre de BIDI, kiu okazis en 1972 sub aüspicio de.Scienca Konsilio
de ÜV CSTV en Prago. ein partoprenis delegitoj el la socialismaj landoj, unua-
foje ankaü el Sovetio, kaj la estraro de BID!. En tiu Ci seminario oni akceptis
niajn proponojn de la supre enkondukitaj principoj de flegado pri la korp-eduka
terminologio. Denove montrigis, kiel grava estas por la internacia kunlaborado
propra terminologia laboro kaj normigo de la korp-eduka terminologio en ciu
lingvo. En la seminario oni iniciatis gian pluan intensigon.

Ankaü konfirrnigis, ke pli generalaj korp-edukaj terminoj kaj nocioj,'
precipe la bazaj nocioj, entenas fortajn ideologiajn aspektojn, kiel montrigis
jam dum antaüaj seminarioj. Do, ekzernple, apenaü estus eble atingi unuecan
difinon de la korp-edukado en la germana lingvo inter fakuloj en GDR kaj FRG,
se eö la nomoj ne povis esti la samaj (Körpererziehung / Leibeserziehung); tarnen
oni konstatis, por ebligi interkomprenigon, ke ili estas egalaj. La ideologian
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enhavon de generalaj terminoj oni ja ne povas eskludi.
En arnbaü lastaj seminarioj de BIDI oni estis tre interesata pri la baza

terminologio de la korp-ekzercoj. Traduki tiun ci terminologion en aliajn !in-
gvojn, kiuj gis nun ne havas disvolvitajn sistemecajn terminologiojn kiel en la
öelia aü slovaka lingvoj, versajne estos malfacile. Tarnen tiun Ci evoluon oni
povus ja plifaci!igi. Ni supozu, ke la baza terminologio de la korp-ekzercoj estus
ekzempie germanigita, kaj nur poste, pere de la germana lingvo, tradukita ekzem-
pie en la hungaran, rumanan k.a. lingvojn. Kiom da neprecizecoj povus dume
arnasigi nur pro la objektiva lingva diverseco! Ci-loke sajnas esti unika oportuno
esperantigi tiun ci sistemecan terminologion kaj plue pere de Esperanto lau-
bezone traduki gin en ajnan alian lingvon. Esperanto rilate al siaj ecoj povus
certigi maksimume precizan transdonon de la infonnoj.

Nian rezonadon pri la internacia terminologia kunlaborado en la korp-
edukado kaj sporte ni ne povas fini sen bedaüro, ke dum transforrnigo de BIDI
al IASI en 1974 oni ne plu starigis la specialan komisionon por la terminologio.
Provizore oni solvas estigintajn terminologiajn problemojn enkadre de la do-
kumentistiko. Tarnen ni eble sufice aludis, ke plua internacia speciala termino-
logia kunlaborado tre prosperigus la mondajn internaciajn kontaktojn en la
sfero de la korp-edukado kaj la sporto. '
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Mezindrodnt terminologickd spoluprdce V oblasti telesne vychovy a sportu

Telesnd vychova a sport je oblast intenzivniho mezindrodniho styku, sport
je celosvetove organizovdn. Mezindrodni spoluprdce je vsak brzdena, zejmena
v teorii a dokumentaristiee tim, ie telovychovnä terminologie je nejednotnd.
Kaidy ndrod nejen jinak mluvi, ale i ponekud jinak mysli. Piekldddni z jednoho
jazyka do druheho je obttzne a pii mezinarodntch konferencieh velmi drahe a
nedokonale. Nejviee jsou postiieni piislusnici malych ndrodü, kteii se musi
naucit tzv, jednaci mezindrodnt jazyky. Je prolo tieba, aby v kai dem jazyee
byla telovychovnd terminologie normalizovdna podle uvedenycn zdsad a aby
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pokracova mezindrodni terminologickd spoluprdce, kterd byla zacata v CIEPS
UNESCO. V ces"tine je zdkiadni ndzvoslovi telesnycn evident normalizovdno
podle teoretickeho systemu, ktery je vseobecne platny pro vsechny jazyky. Pro
presny mezindrodni p ienos informaci by se nejlepe hodilo esperanto, ktere je
zaloieno vyhradne na vecne ekvivalentni srozumitelnosti.

ESPERANTA MECIDINA TERMINARO

aperis kiel stencilita eldonajo de MEDICINIST A SEKCIO DE Cella Espe-
ranto-Asocio. Öia aütoro, d-ro loset Hradil, CS-295 01 MNICHOVO HRA-
DIS"Tff, Cehoslovakio, skribas en sia enkonduko i.a., ke d-ro Zamenhof ne trovis
tempon por verki siafakan vortaron en Esperanto; ke la medicina vortaro de d-ro
Maurice Briquet entenas 3 675 radikojn; ke d-ro Andre Albault
Maurice Briquet entenas 3 675 radikojn; ke d-ro Andre Albault kompilis ter-
minaron, kiu inkludigas en PLENA ILUSTRIT A VORTARO.

La terminaro de d-ro Hradil enhavas cirkaü 3 000 radikojn , inter ili kelkajn
plej modernajn. Ci prezentas fresdatan helpilon por aiitoroj, redaktoroj kaj
vortaristoj de la medicinaj fakoj.

Estas dezirinde , ke interesatoj mendu la terminaron öe:
Cella Esperan to-Asocio

lilskd 10
SC-II0 00 PRAHA 1- Stare Mesto

Celioslovakio

Kunlaboremuloj kontaktigu kun d-ro Hradil.

INTELESKO
INTERNACIA ELEKTRONIKA ESPERANTO-KOMPOST ADO

Je la servo de la Esperantistaj eldonejoj de la tuta mondo
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La frapoj kaj ilia strukturo (Q
Jindiich Noväk - Ivan Spicka (Celioslovakio)"

1. Kio estas la frapo

Sub la termino "fra po" en vasta senco de la varto ni komprenas en la
bataIagoJogio (l. NOV AK - I SPICKA 1977) iun ajn bataIagon (uzatan por
sendangerigi kontraüulon), öe kiu Ja kineta energio de iu objekto (arrnilo, parte
de la homa korpo aü la homa korpo kiella tuto), efikante la korpon de la kon-
traüulo, sangigas aI misforma laboro. En maIvasta senco de Ja vorto ni nomas
"frapo" ankaü iun ajn irnitajon de la frapo (en la supre menciita senco), uzatan
dum ekzercado aü en la sporto. En la plua klarigo öiarn estos ella kunteksto
klare, en kiu senco ni uzasla termin on "frapo".

Ajna frapo estas nur parto de pli ampleksa tuto , la t.n. frapatako. La
frapatako en generala okazo konsistas el:

atingo de optimuma psilia stato de la fraponto por realigi frapon
(mensa parto de la solvo de situacio);
kreado de kondicoj, en kiuj estas minirnuma probablo, ke la frapanto
suferos maIvenkon dum sia atako (taktiko de la bataIo);
telinika parto de reaIigo de la frapatako (do la frapo).

En tiu ci verko ni okupigas antaü öio pri la tefinika parto de realigo de la frap-
atakoj, norne el formale-biomelianika vidpunkto.

La telinika parte de la realigo de la frapatako konsistas el jenaj fazoj:
translokigo de fraponto en starpozicion oportunan por frapi (t.n.
enstarigo) ;
translokigo de Ja batonta membro en pozicion, kie ßi estas preta
senpere frapi (t.n. enpreturnigo de membro )*~
atingo de optimuma distanco disde frapcelo (t,n. aldistancigo);
atingo de oportuna pozicio rilate aI frapcelo (t.n. enpoziciigo) kaj .
Ja frapo.

La unuajn kvar fazojn de Ja frapatako ni nomas prefrapo.
Se ni uzadas armiJojn (pugneon, tranöilon , bastoneton, bastonon, longan

* Ingenieroj ,

** Sencon de öiuj terminoj, kiuj ne estas enkondukitaj en Iiteraturo (J. NovAK - L. SPIe.
KA 1977,1978, G. WARlNGHIEN kaj kol. 1970, T UJLAKY-NAGY 1972) au kies difi-
n~j~ n~ sangis, v. en Ja vortareto je Ja fino de tiu ci artikoJo. Memkomprene tiuj ci terminoj
au sangoj estas nur proponitaj.
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