
9 netradičných športov 
 

Máte aj radi šport? Aj ja. Máte pocit, že poznáte takmer všetky svetové a nasledovanejšie 
športy? Aj ja som mal tento pocit, kedysi… 🙂 Ale rýchlo som bol vyvedený z omylu, keď sme v 
roku 2016 precestovali pár desiatok krajín naprieč 4 kontinentmi.  

Kabaddi 

Jeden z mojich najobľúbenejších ázijských športov na sledovanie 🙂 Ide o vcelku vtipný 
kontaktný tímový šport (7 na 7). Niečo na štýl naháňačky, ale na uzavretej ploche. Cieľom 
útočiaceho družstva je vyslať svojho útočníka tzv. raidera, ktorý musí prekročiť stredovú čiaru, 
dotknúť sa súpera (alebo súperovej vnútornej čiary) a minimálne nejakou časťou tela prejsť 
späť na svoju polovicu (alebo sa aspoň dotknúť stredovej čiary). To musí spraviť bez toho, aby 
ho brániace družstvo chytilo a pozor, teraz prichádza tá lahôdka – útočník to musí spraviť na 
jeden nádych. Ako to zmerať? Útočník musí kričať „kabaddi-kabaddi“ 🙂 

Canoe Polo 

Kanoe a vodné pólo dokopy? Och áno, ide to! V talianskom Trieste sme mali možnosť naživo 
vidieť národné majstrovstá v tomto športe a bola to prekvapivo zábava. 5 na 5, všetci na 
kanoe, hrá sa na dve polovice (každá 10 min). Bránka je vo výške niečo cez 2 metre a váš 
tímový cieľ je jasný – dostať vodnopólovú loptu do brány. 

Chessbox 

Toto vyzerá ako nepochopiteľný mix športov a strašne by som ho chcel vyskúšať. Šach spojený 
s boxovaním? Presne tak! Jedno kolo boxujete, druhé hráte šach. Obe časovo limitované. 
Potom znova box a znova šach. Vyhráva ten, kto dá druhému K.O. v boxe alebo šach-mat v 
šachu 🙂 Vyzerá to možno uletene, ale predstavte si, čo musíte spĺňať na tento šport – mať 
výborné mentálne zdravie a perfektnú kondičku.   

American Cornhole 

 Dvaja hráči hrajú proti sebe a hádžu vrecko naplnené kukuricou do vyvýšenej plošiny s dierou 
na jej konci. 3 body získate, ak sa trafíte do diery, 1 bod ak zostane vaše vrecko aspoň na 
plošine. Hrá sa do 21. Znie to nudne? Tak trocha, ale pozrite si toto video s najlepšími hodmi z 
americkej ligy: 

Podvodný ľadový hokej   (Fínsko, Rakúsko, Nemecko) 

Preverí aj tých najtvrdších chlapov (a ženy). Hrá sa totiž v ľadovej vode a bez dýchacieho 
prístroja. Nič nezničí gólovú šancu lepšie, ako keď sa po pár desiatkach sekúnd musíte vynoriť 
a nadýchnuť. Tiež má svoje majstrovstvá sveta, no na rozdiel od klasického ľadového hokeja je 
to bezkontaktný šport. 

 

 



Otázky :  

1. Ktorý šport vznikol v roku 1989 ? 
2. Ako sa nazýva plavidlo používané v netradičnom športe? 
3. Napíš názvy dvoch  rozdielnych športov, ktoré sa vyskytli v jednom 

špeciálnom. 
4. Hrá sa podvodný ľadový hokej bez dýchacieho prístroja ? 
5. Čo je náplňou vrecka ,ktoré sa hádže do diery ,aby ste získali bod? 
6. Písmenko, ktoré Ti pomôže zistiť priezvisko detektíva je prvým písmenom mesta, v ktorom 

sa uskutočnili majstrovstvá v Canoe Polo. 

 

 


	9 netradičných športov
	Kabaddi
	Canoe Polo
	Chessbox
	American Cornhole
	Podvodný ľadový hokej   (Fínsko, Rakúsko, Nemecko)



