Express air polet, při kterém chytíte stejnou rukou
brusli zevnitř.
FS zkratka frontside
Fakie pozpátku (cokoliv).
Fakio je to takové makio ,ale ta neslajdující noha je
postavena na té slajdující.
Farfig grind podobný negative royalu, ale víc se
v něm jakoby sedí.
Farside u soul triků přeskočení railu, tak aby jsme
jakoby naskočili z druhé strany - když se to trochu
naklopí na stranu, z který jste naskakovali, je to
topside.
Farslide suislide.
Farvergnugen negative royale.
Fast slide jako frontside, ale pouze po přední noze,
druhá je chycená.
Fast soul makio.
Fishbone topside rockio.
Fishbrain topside makio.
Flat rocker uspořádání koleček, tak že se všechny
dotýkají země, ale vnější kola jsou větší.
Flat spin otočka při které se jakoby leží.
Flatlander borec, co jezdí jen street.
flip salto
Frame ten "nůž" ve kterém jsou strčené kolečka, je na
něm grindplate, atd.
Frank Sinatra shifty mizsou.
freestyle volná jízda,triky a jízda ve volné přírodě
frontflip salto dopředu
Frontside grind.na rail, který je od vás na pravo
naskočíte otočkou 90ř doprava.opak backside
Full torque negative royale.
Gap velký skok (typicky do hloubky nebo do rampy).
goofy postoj na snowboardu, kdy je pravá noha
vepředu
Grab chycení nohou během airu.
grab chycení prkna
Granny smith nyc alley oop soul.
Grind nějaké ježdění na trubkách a zídkách
Grind plate taková ta věc na boku frejmu u druhého a
třetího kolečka, aby se nesjížděl tolik frame. může být
ze železa nebo z plastu.na některých bruslích je jen
jeden.
Grommet mladý roller.
H grind x- grind, ale jede se na obouch nohách jako
daemon (po vnitřních stranách).
Half cab fakie 180.
Half pipe říkáme tomu u-rampa.
Han solo alley oop makio.
Hand plant invert.
Hardcore termín popisující bruslaře, který se nebojí
riskovat.
Hip ta část u-rampy, která je kolmá na spodek.
Hip hop trik, který obměníte tím samým.
Hobo backslide, ale chycená noha je postavená na
předním kolečku a jede fakie.

Hop-up kit krabička se všema šroubama (a
podobnýma sračkama) na určité brusle.
Hoston air fakie 360 rocket.
In spin náskok na trubku. jedete fakie a otáčíte se
frontsajdově.
Indi grap v u-rampě, když se točíte po směru
hodinových ručiček a chytíte pravou brusli levou
rukou.
Indy zadní rukou chycení snobordu, ke jsou špičky
Inside Grind daemon (souly jeté po vnitřní straně)
Invert stojka na rampě.
Japan air air, kdy chytíš za sebou druhou nohu a ta
první je volně
Judo air jako japan air, ale ruka chytá vnější část
brusle (soulovou) a ta první je rovně natažená.
Kang fakie 360 liu kang
Kazoo alley oop meow
Kind Grind alley oop topside mizsou.
Kinder přemet v rampě (frontflip přes ruce)
Kung lao air-vykopnutou nohu chytíte stejnou rukou
a ta druhá zůstane přikrčená vedle,air - vykopnutou
nohu chytíte stejnou rukou a ta druhá zůstane
přikrčená vedle
Late opožděná 180 nebo víc. letíte otočíte se o 90 a
v posledním momentu to dotočíte na 180.
Leg line na rovince, když jedete a dáte paty k sobě a
uděláte linii.
Liu kang air-tou samou rukou chytíte nohu a ta druhá
noha je vykoplá dopředu,air - tou samou rukou chytíte
nohu a ta druhá noha je vykoplá dopředu
Look-back když se při graindu podíváte dozadu co to
jde.
Lowrider soul hodně nízko položený soul
Magic trick z backside royale do alley oop makio bez
výskoku.
Makio soul po jedné noze, kdy druhá je chycená.
McMethod mctwist, s tím ,že jak jsme přetočeni o
360ř protáhneme nohy do methoda.
McTwist v rampě misty flip, ale ne fakie.
Med spin na rovince jedete popředu a otočíte se na
fakie solo na noze č.1 a z toho se otočíte na popředu
na nohu č. 2
Meow poklopený mizsou až na royale.
Method chycení druhý nohy první rukou ve předu, ale
protažené až do zadu.
Miller flip v rampě backflip s tím, že se dotknete
rukou kopingu.
Minirampa u rampa, ale menší (mám pocit, že asi
180
Misfit alley oop topside mistrial.
Mistrial pojmenování pro meow, když je farside nebo
topside nebo negative.
Misty flip frontflip přes rameno 540.
Mizsou soul, kdy nesoulová noha není v předu, ale je
vzadu.
Monkey flip misty flip přes ruku.
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Mono fakie solo.
Mute grab neprotažený method.
Nasty grind neighborhood.
Natural opak unnatural.
Negative grind deamon - např. daemon soul je soul
jetý po vnitřní straně brusle ( negative mizsou,
negative mistrial).
Negative royale farvenugan, full torque - jako
frontside, ale přední noha je naklopená na vnější
stranu brusle - royale naklopený na druhou stranu.
Neighborhood grind jako frontside, ale zadní noha je
na backside.
Nifty negative royale.
Nine Bar zadní noha je na backslide a přední jede po
zadním kolečku
Nooga aus negative royale
Noollie grind po předních dírách.
Ollie odražení do vzduchu od zadní části prkna,
zvednutí patky do vzduchu
Ore ida alley oop 360.
Out spin náskok na trubku, kdy jedete fakie a
naskakujete na soulový trik jakoby na backside.
Overpuss topside mistrial.
Phillips 66 fakie 360 invert.
Pool takový ten americký oblý bazén.
Pornstar mizsou, ale zadní noha je přetočená na
frontside
Powerslide os brždění jednou nohou zatímco ta druhá
jede fakie.
Pump houpat se v rampě.
Rail prostě nějaká trubka na grindování.
Rail slide os pro grind.
Ramp rampa.
regular postoj na snow boardu, kdy je levá noha
vepředu
Revert seskočení z trubky otočkou ve stejným směru
jako jsme na ni naskočili.
Rewind seskočení z trubky otočkou v opačném
směru.
Roach clip darkside.
Rockering wheels sestavení koleček, tak že
prostřední jsou níž než krajní. pak je lepší
pohyblivost, ale horší stabilita.
Rocket Makio úplně nízko položené makio a ta
chycená noha je propnutá co nejvíc dopředu.
Rockio rocket makio.
Rough grind takový mizsou, ale soulová noha jede
pouze po patě.
Roughneck 540, při které se držíte stejnou rukou
stejné nohy a tou rukou, která je po směru rotace.
Royale frontside naklopený na vnější stranu zadní
boty.
Running man air kedidi - rozhození při nějakém airu
Sad plant stojka pouze na vnitřní ruce.
Savannah alley oop unity.
Shake and bake grind v rampě 360 alley oop

frontside.
Shift kick kombinace, při které zmněníte stance.
Shifty royale, při kterém je přední noha poklopená až
na vnitřní botu. případně se to strká předf triky,
klopený až na botu.,natočení snowboardu o 90 stupňů,
otočení ve vzduchu a přistání zpět
Shuffle cess slide v rampě.
Sideswipe jako sidewalk, ale přední noha je backside
farvergnugen.
Sit down dosedaný grind.
Sit in styl jak sjet rampu. zezadu.
Smith grind soul nyc.
Snot rocket tabernacle.
Solo jedete po jedné noze a druhou si držíte.
Soul grind takový frontside, ale zadní noha je otočená
špičkou proti té přední a jede po té ploše vedle
koleček (po soulplejtu).
SoulPlate ta plocha na vnější straně brusle vedle
koleček.
Soyale alleyoop torque soul.
Spin točka, rotace.
Spine ramp jako by rozřízlá rampa daná copingama
k sobě.
Stair bashing sjíždění schodů.
Stale grab, kdy chytáte kolečka brusle.
Stale fish grab za zády chytíte stejlem druhou nohu a
první vykopnete.
Stall pouze náskok na grind, ale ne jízda. a vrácení
triku.
Stand in styl sjezdu rampy. ze stoje.
Stiffy jakýkoliv grab, kdy jedna z nohou je rovně.
Stub soul soul a přední noha je na deamon.
Sui slide torque slide - negative royal na jedné noze a
ta druhá je chycená.
Sweatstance topside mizsou.
Switch stance druhá cesta, kterou se naučíte dávat
trik. např. druhou nohou soula etc.
TS zkratka topside
Tabernacle přední noha je v royale a zadní
v backside
Toe-tap trik na rampě, kdy kopnete špičkou brusle na
plošinu.
Topside grind když hodíte farside překlopený na
stranu z které jsme naskakovali.
Topside royale topside, kdy přední brusle je
naklopená na vnější stranu
Torque slide suislide.
Torque soul soul, ale přední noha je naklopena na
farvergnugen.
Training wheel jako rockio, ale přední noha jede po
zadnim kolečku
Transition radius na rampě.,radius na rampě.
True spin druh náskoku podobný alley oop, ale teď se
otáčíte na backside.(např.když chcete dát kindgrind na
trubku, která je vpravo a otáčíte se doleva)
U Ramp rampa ve tvaru U
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UFO takový frontside, s kolenama u sebe.
Unity grind s překříženýma nohama po dírách mezi
prostředníma kolama.
Unnatural switch stance - druhá cesta, kterou se dává
trik - soula na druhou nohu.
Variation kombinace dvou různých triků.
Vert taková u-rampa, která je kolmá.
Vile misty flip, který je víc přes bok.
Wall ride jízda po kolmé zdi.
Wax vosk.
Wheel barrow nine bar - zadní noha jede royal a
přední jede po zadním kolečku.
X grind takový soul, kdy frontsajdová noha je na
farside nebo topside.
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