
SPORT (S) 
 
Domeniu de aplicare 
 
Subdiviziunile urmãtoare pot fi folosite atunci când sunt adecvate: 

- la diferitele sporturi şi jocuri sportive, de competiţie sau nu,  
  de ex.: Fotbal 

- la familiile şi genurile sportive,  
de ex.: Sporturi de luptã şi autoapãrare 

- la anumite evenimente sportive, dacã documentul de indexat o impune şi dacã 
informaţia astfel prezentatã nu disperseazã documentaţia,  

  de ex.: Cupa Davis 
Ele nu se aplicã la vedeta “Sport” ca atare, pentru care consultarea listei de autoritate este 
obligatorie. 
În mod normal, ele nu sunt aplicabile jocurilor şi petrecerii timpului liber nonsportiv, dar 
unele dintre ele pot, în afara situaţiilor în conflict, sã fie folosite ca termeni adecvaţi, 
  de ex.: Bridge - - Reguli 
Notã: Anumite subdiviziuni din listã nu se folosesc decât la sporturile ce fac parte din aceeaşi 
familie,  
  de ex.: Portari 
Anumite sporturi şi jocuri deţin, între altele, subdiviziuni speciale pentru a reda posturile, 
gesturile şi acţiunile care le sunt proprii. Ele sunt menţionate în lista de autoritate la 
denumirea acestor sporturi,  
  de ex.: Tenis - -Serviciu 
De reţinut: Subdiviziunile de utilizare generală (subiect şi formã) pot fi folosite când sunt 
corespunzătoare. Vezi lista cu subdiviziunile de utilizare generală. 
 Vedetã-model în LCSH: “Soccer” 
ACCIDENTE <-- subd. geogr> 
UP Accidente şi rãni 
TA Leziuni şi rãni 
TA Mãsuri de siguranţă 
 
Accidente şi rãni 
Vezi Accidente 
Vezi Leziuni şi rãni 
 
Administrare 
Vezi Organizare şi administrare 
 
ANTRENAMENT <--subd. geogr> 
 
ANTRENORI  <--subd. geogr> 
TA Manageri 
 
APĂRARE <--subd. geogr> 
TA Atac 
 
Aparate şi materiale 
Vezi Materiale 
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ARBITRAJ  <--subd. geogr> 
 
ARBITRI <--subd. geogr> 
UP Arbitri-judecători   
 
Arbitri-judecãtori 
Vezi Arbitri 
 
ASOCIAŢII <--subd. geogr> 
Se utilizează pentru asociaţiile de suporteri sau toate alt tip de asociaţii, altele decât 
cluburile sportive propriu-zise 
UP Societãţi, etc. 
UP Suporteri -- Asociaţii 
 
ATAC <--subd. geogr> 
TA Apãrare 
 
CALENDARE (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de formã 
UP Calendarul probelor 
UP Sezon 
TA Program 
 
Calendarul probelor 
Vezi Calendare 
 
CĂPITANI DE ECHIPĂ <--subd. geogr> 
 
Cluburi 
Vezi vedetele care încep cu termenul “Cluburi”,  
de ex.: Cluburi de fotbal 
 
COMPETIŢII <--subd. geogr> 
UP Concursuri 
UP Probe 
TS Meciuri 
TS Turniruri 
Vezi şi subdiviziunile specifice unor sporturi, de ex.:  
Fotbal - - Cupã mondialã (1998) 
Vezi şi competiţii şi evenimente speciale,  
de ex.: Cupa Davis 
 
COMPETIŢII DE SALĂ <--subd. geogr> 
UP Competiţii pe teren acoperit 
UP Meciuri de salã 
 
Concursuri 
Vezi Competiţii 
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COSTUME <--subd. geogr> 
UP Ţinutã 
UP Uniforme 
 
Echipamente  
Vezi vedeta “Echipamente sportive”şi vedetele specifice corespunzătoare 
 
Echipamente şi materiale 
Vezi Materiale 
 
ECHIPE  <--subd. geogr> 
Vezi şi la denumirile de cluburi 
Vezi de asemenea, pentru echipele naţionale, subdiviziunile specifice de tipul: 
“Echipa [numele ţãrii]” 
de ex.: Fotbal<--Echipa României 
 
GESTIONARE 
TA Organizare şi administrare 
 
Impresari 
Vezi Manageri 
 
Instalaţii 
Vezi vedeta “Echipamente sportive” şi vedetele specifice corespunzătoare 
 
LEZIUNI ŞI RĂNI <--subd. geogr> 
Nu se va utiliza la sporturi decât dacã categoria de persoane (sportivi) corespunzãtoare nu 
poate fi altfel exprimatã 
UP Accidente şi răni 
UP Răni 
TA Accidente 
 
Licenţiaţi 
Vezi vedeta “Sportivi” şi vedetele de forma “Jucãtori de [denumirea sportului] 
 
Loviturã 
Vezi Loviturã de picior 
 
Loviturã de picior 
UP Şut 
TA Tragere la ţintã 
 
Loviturã la ţintã 
UP şut 
TA Loviturã de picior 
 
Manageri  <--subd. geogr> 
UP Impresari 
TA Antrenori 
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
UP Siguranţă, Mãsuri 
TA Accidente 
TA Suporteri 
 
MATERIALE 
UP Aparate şi materiale 
UP Echipamente şi materiale 
 
MECIURI <--subd. geogr> 
TG Competiţii 
 
Meciuri în salã 
Vezi Competiţii de salã 
 
ORGANIZATORI <--subd. geogr> 
 
ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE<--subd. geogr.> 
UP Administrare 
TA Gestionare 
 
PARIURI  <--subd. geogr> 
 
Partizani 
Vezi Suporteri 
 
PATRONI DE ECHIPĂ  <--subd. geogr> 
 
Prospectori 
Vezi Recrutori 
 
POARTĂ <--subd. geogr> 
 
PORTARI  <--subd. geogr.> 
 
Practicanţi 
Vezi vedeta “Sportivi” şi vedetele de forma “Jucãtori de [numele sportului] 
 
PRACTICI NELOIALE  <--subd. geogr> 
UP Trişare 
 
Probe 
Vezi Competiţii 
 
PROGRAM (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă. 
TA Calendar 
 
Promotori 
Vezi Organizatori 
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Prospectare 
Vezi Recrutare 
 
PUBLIC  <--subd. geogr> 
UP Spectatori 
TA Suporteri 
 
Rãni 
Vezi Leziuni şi rãni 
 
RECORDURI  <--subd. geogr> 
 
RECRUTARE  <--subd. geogr> 
UP Prospectare 
 
RECRUŢI  <--subd. geogr> 
 
RECRUTORI  <--subd. geogr> 
UP Selecţioneri 
UP Prospectori 
 
REGULI(F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formã 
 
Selecţioneri 
Vezi Recrutori 
 
Sezon sportiv 
Vezi Calendar 
 
Siguranţă - - Mãsuri 
Vezi Mãsuri de siguranţă 
 
Societãţi, etc. 
Vezi Asociaţii 
 
Spectatori 
Vezi Public 
 
Suporteri - - Asociaţii 
Vezi Asociaţii 
 
Suporteri  <--subd. geogr> 
UP Partizani 
UP Susţinatori 
TA Mãsuri de siguranţă 
TA Public 
 
Susţinãtori 
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Vezi Suporteri 
 
Şut 
Vezi Tragere la ţintã 
 
Terenuri 
Vezi vedeta “Terenuri de sport” şi vedetele specifice corespunzătoare 
 
Ţinutã  
Vezi Costum 
 
Trişare 
Vezi Practici neloiale 
 
Turniruri  <--subd. geogr> 
TG Competiţii 
 
Uniformă 
Vezi Costum 
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