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Programul „Ju-Jitsu Step by Step” 
 
 

�

Dintre toate stilurile de arte mar�iale �i mai ales cele de autoap�rare, cel mai 
cunoscut a r�mas pân� ast�zi stilul de lupt� numit de japonezi Ju-Jitsu. Spre 
deosebire de alte stiluri, Ju-Jitsu-lui nu-i se atest� o dat� exact� de apari�ie, doar 
într-un manuscris caligrafiat de unul dintre cei mai renumi�i mae�tri de Ju-Jitsu, 
Hisamitsu Mimurodo (1911-1985) se men�ioneaz� c� originea acestei arte de 
ap�rare f�r� arme vine de undeva din timpuri str�vechi.  

Celebra oper� de referin�� „Kojiji” ne relateaz� c� în anul 23 î.Hr. un lupt�tor 
pe nume Nomi-No-Sukune practica deja Ju-Jitsu. Se pare c� începând cu secolul 
al VII-lea, în Japonia se contureaz� o disciplin� de lupt�, cu arme (Ken-Jutsu; Kyu-
Jutsu) sau f�r�. Tehnicile de baz� extrase din vechile tehnici japoneze combinate 
cu tehnica de lovire �i blocajele reg�site în Okinawa, în stilul Te, �i mi�c�ri �i 
contra-prize reg�site în artele mar�iale chineze Shaolin Su-Kempo, au constituit 
dou� forme de lupt�: Ju-Jitsu �i Sumo. În afar� de lupta corp la corp cu mâinile 
goale, adep�ii Ju-Jitsu-lui au înv��at s� se apere împotriva unui adversar înarmat 
(sau nu) sau a mai multor adversari. De aceea, în perioada feudalismului japonez, 
artele de r�zboi (Bugei-Jitsu) au fost divizate în termeni proprii de c�tre diferite 
clanuri, ceea ce a generat o multitudine de moduri a denumirii Ju-Jitsu-lui. 
Sinonimele folosite în mod curent în �colile tradi�ionale: Tai-Jutsu, Wa-Jutsu, 
Yawara, Kogusoku, Toride, Komisuchi, etc., prin  prisma documentelor ce se 
g�sesc în arhivele japoneze, privitoare la aceast� perioad�, demonstreaz� c� Ju-
Jitsu era practicat intens �i c�, indiferent de �coal�, ideograma Ju (suple�e) st�tea 
la baza tuturor �colilor. 

Ju-Jitsu, în traducerea lui ca „arta suple�ei, arta banal�”, arta de a-l face 
blând pe agresor, este o complexitate de forme �i metode ale luptei f�r� arme, 
având la baz� forma deplas�rii, îmbun�t��irea elasticit��ii aparatului locomotor, 
urm�rind ca superioritatea în cadrul luptei s� nu fie for�a brut� sau a greut��ii, ci a 
inteligen�ei �i a flexibilit��ii.  

În practic�, principiul esen�ial al Ju-Jitsu-lui este de a-l învinge pe adversar 
prin toate mijloacele, folosind în acela�i timp minimum de efort.  De foarte timpuriu 
a reie�it faptul c� nu întotdeauna suprema�ia fizic� s-a putut impune doar pe baza 
for�ei. Omul slab fizic a experimentat ca de multe ori s� se poat� impune prin 
iu�eal�, suplinind inferioritatea fizic� prin viclenie �i suple�e, compensând cu 
cuno�tin�ele despre punctele vitale ale organismului uman (kyusho), urm�rind 
anularea capacit��ii agresorului de a mai ataca. În timp, Ju-Jitsu a fost detronat de 
alte stiluri ca Judo, Karate, Aikido, el nemaifiind îndr�git �i c�utat. Acest stil de lupt� 
era practicat în foarte multe ��ri, dar din motive obiective el a fost dat uit�rii sau din 
ce în ce mai pu�in practicat. Totu�i, cei care îl utilizau (nu practicau) au fost 
armatele �i poli�iile occidentale, care erau încântate de aceast� form� de lupt�, prin 
care c�p�tau un avantaj decisiv în lupta corporal� cu agresorii. 

 
Istoria Ju-Jitsu-lui în România  
În �ara noastr�, Ju-Jitsu �i-a f�cut apari�ia în anul 1928, cand japonezul 

Keishigi Ishiguro a predat un curs de Ju-Jitsu �i Judo, acesta nefiind deschis 
publicului larg, ci numai for�elor din armat� �i ordine. De�i a r�mas în �ar� noastr� 
numai 3 luni, el a reu�it s� ini�ieze câ�iva entuzia�ti, printre care ofi�erul de poli�ie 
Emilian Teac� �i ofi�erul de jandarmi Dumitru Carapancea. Amândoi au ob�inut 
centura neagr�, Teac� devenind mai târziu profesor la catedra de Ju-Jitsu a 
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A.N.E.F. (vechea denumire a actualei Academii Na�ionale de Educa�ie Fizic� �i 
Sport), iar Carapancea a continuat s� predea elemente de Ju-Jitsu în cadrul 
jandarmeriei. 

În 1930, Teac� înfiin�eaz� primul “club” de Ju-jitsu �i Judo, dar acesta are o 
existen�� efemer�. Datorit� faptului c� sensei Keishigi Ishiguro �i-a predat cursul 
f�r� o planificare riguroas�, materia fiind prezentat� dispersat,  Emilian Teac� a 
sistematizat exerci�iile �i a publicat în 1935 lucrarea intitulat� “Arta ap�r�rii 
personale”, având ca subtitlu “Ju-Jitsu”.  

Dezvoltarea Ju-Jitsu-lui a fost întrerupt� de cel de-al II-lea r�zboi mondial, 
r�mânând f�r� rezultat tentativa de introducere a lui pentru public. Printre cei ce au 
încercat s� revigoreze Ju-Jitsu în �ara noastr� se num�r� �i mae�trii Vasile Gotele�, 
Ion Hant�u , Ioan Capot�, Mihai Botez, Florian Frazzei, îns� datorit� nereu�itelor s-
au dedicat mai mult propag�rii Judo-ului.  

Revigorarea Ju-Jitsu-lui a avut loc în anul 1966, când un mare ajutor ni l-au 
acordat comisia de antrenament �i examinare a Uniunii Interna�ionale de Ju-Jitsu, 
sub conducerea lui Hans Rainer Hoffmann, Comisia de examinare a U.I.J.J ne 
viziteaz� �ara �i organizeaz� stagii de preg�tire �i examinare în diverse localit��i din 
Romania, pionierul acestei arte fiind Shihan Alois Gurski (1932-1996) (2 dan Ju-
Jitsu atunci).  

In anul 1978, când în urma unei hot�râri a conducerii din vremea respectiv� 
a C.N.E.F.S., artele mar�iale au fost restric�ionate. Printr-o circular� emis� cu 
num�rul. 1253  emis� în 1982 erau interzise complet practicarea �i predarea artelor 
mar�iale extrem orientale. Dar, odat� cu venirea revolu�iei, legea ce interzicea 
practicarea artelor mar�iale a fost abrogat� prin ordinul nr. 62din 16 ianuarie 1990, 
semnat de ministrul sportului de atunci, Mircea Angelescu. La 20 martie 1990 se 
înfiin�eaz� F.R.A.M., din care f�cea parte �i Ju-Jitsu, prin Comisia Na�ional� de stil.  

La sfâr�itul anului 1994, în perioada 21-23 octombrie, la Cluj Napoca, a avut 
loc primul Campionat Na�ional de Ju-Jitsu, ini�iator fiind domnul antrenor Ioan 
B�l�ceanu. 

Dup� moartea lui Shihan Alois Gurski, (7 dan),  to�i di�cipolii au încercat s� 
duc� mai departe visul �i dorin�a maestrului. Odat� cu trecerea în mileniul III Ju-
Jitsu s-a afiliat la organiza�ia J.J.I.F. (Federa�ia Interna�ional� de Ju-Jitsu), singura 
organiza�ie recunoscut� de SportAccord (AGFIS) �i World Games. 

Din anul 2000, stilul Ju-Jitsu este afiliat la acest organism, �i din anul 2001 
încep �i particip�rile României la competi�iile interna�ionale de stil. Pân� în prezent, 
sportivii Români reu�ind s� ob�in� diverse distinc�ii la majoritatea concursurilor la 
care au participat. 

Astazi, departamentul de Ju-Jitsu din cadrul F.R.A.M. este condus de: 
� Director Departament: Ion Chelu  
� Director Colegiu Arbitri: Constantin Vacarenco  
� Director Colegiu Antrenori: Gheorghe Cojocaru  
� Director Comisie Omologare Grade: Robert Manole  
� Director Comisie Organizare Competitii: Dana Murgescu  
� Antrenor principal lot seniori: Doru Galan  
� Antrenor principal lot juniori-tineret: Ion Chelu  
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“S� te pierzi într-o tehnic� sau alta nu-�i este de 
folos. Ac�ioneaz� cu hot�râre, f�r� rezerve !”  

 
 

I. DOBÂNDIREA CENTURII 
....... 
 

a. ORGANIZAREA GRUPELOR VALORICE 
În clubul nostrum, organizarea gradelor a fost f�cut� în func�ie de nivelul 

tehnic de preg�tire �i în func�ie de valoarea tehnic� efectiv� a gradelor. În acest 
sens avem trei grupe valorice de preg�tire, reprezentate astfel: 

Grupa A – grupa de încep�tori; 
Grupa B – grupa de avansa�i; 
Grupa C – grupa de performan��. 
 

Grupa B – grupa de avansa�i  
5 KYU – CENTURA GALBEN� (gokyu) 
4 KYU – CENTURA PORTOCALIE (yonkyu) 
3 KYU – CENTURA VERDE (sankyu) 

 
 

 
 
4 KYU – CENTURA PORTOCALIE (yonkyu) 

- examinare dup� minim 6 luni de la ultima examinare; 
- vârsta minim� 8 ani. 

 
Examen scris - test recapitulativ 
Examen teoretic - toat� programa de examin�ri pân� la gradul de 5 kyu – 

recapitulare; 
- comenzile de baza; 
- anexa IJJF competitionala. 

Examen tehnic - toat� programa de examin�ri pân� la gradul de 5 kyu – 
recapitulare; 
- legarea centurii; 
- kyusho – puncte vulnerabile pe corp; 
- tehnici executate din picioare (Tachi-Waza); 
- tehnici de proiectare (Nage-Waza): 

� Secerarea mica exteriara (Ko-Soto-Gari); 
� Secerarea mica interioara (Ko-Uchi-Gari); 
� Rostogolirea peste sold (Koshi-Guruma); 
� Arncarea cu ajutorul soldului prin tactiune si 

ridicarea bratului (Sode-Tsuri-Komi-Goshi); 
� Maturarea ambelor picioare (Okuri-Ashi-Barai); 
� Rasturnarea corpului (Tai-Otoshi); 
� Maturarea soldului (Harai-Goshi); 
� Secerarea interioara a coapsei (Uchi-Mata). 

- tehnici de lupta la sol (Katame-Waza): 
� imobilizari (Osae-Waza) – 3 procedee; 
� stranguklari (Shime-Waza) – 3 procedee; 
� tehnici articulate (Kansetsu-Waza) – 3 procedee. 
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Examen fizic - se va efectua testul fizic conform vârstei candidatului �i a 
tabelului de mai jos, la nivelul vârstei pe care sportivul 
candidat o are; 
- va efectua randori de judo cu un partener 3 reprize a 
cate 60 de secunde; 
- va efectua fighting de ju-jitsu cu 3 parteneri a cate o 
repriza fiecare de cate 60 de secunde.   

 
 

TABEL DE VALORI �I A EXAMENULUI DE EFORT FIZIC 
 

VÂRSTA / 
ANI 

FLOT�RI 
F / M 

GENOFLEXIUNI 
F / M 

ABDOMENE 
F / M 

8 / 9 4 / 5 8 6 
9 / 10 5 / 6 9 7 

10 / 11 6 / 7 10 7 
11 / 12  7 / 8 15 8 
12 / 13 8 / 9 20 8 
13 / 14 9 / 10 25 9 

 
F – fete 
M – b�ie�i 

 
 

Taxele de examinare vor fi stabilite conform gradului pentru care se 
opteaz� dup� cum urmeaz�: 
   4 Kyu (centura portocalie)   = 20 Euro . 

 
 
 
 
 

II. ABORDAREA GRUPELOR TEHNICE FUNDAMENTALE 
 
 

a. Legarea centurii (OBI) 
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b. KYUSHO – „Puncte slabe sau vitale” 
Cunoasterea in amanunt a punctele vitale (Kyusho) constituie una dintre 

obligatiile unui ju-jutsuka veritabil. Corpul uman are sute de puncte vitale dintre 
care maximum 80 sunt importante, iar dintre acestea circa 30 sunt obligatorii. 
Cunoasterea si folosirea punctelor vitale necesita cunostinte elementare de 
anatomie si fiziologie umana deoarece localizarea acestora se face in functie de 
situarea si de caracteristicile muschilor, tendoanelor, nervilor, vaselor sanguine, 
oaselor, etc. 

 
Puncte mortale sau care pot provoca pierderea cunostintei: 
 

 
 

Pe corp: 
1. Testicule ( kinteki sau tsurigane): lesin, iar uneori chiar moartea; 
2. Ombilic (myojo): lesin; 
3. Plexul solar (suigestsu): pierderea respiratiei; 
4. Baza sternului (kyosen): paralizarea sistemului nervos; 
5. Mijlocul sternului (tanchu): traumatisme cardiace; 
6. Intre coastele a 4-a, si a 5-a (ganka): pierderea respiratiei; 
7. Coastele flotante (denko, izuma 1): paralizie nervoasa si respiratorie. 

 

 
 

Pe spate: 
8. Baza omoplatilor (haya-uchi): stop respirator; 
9. Intre omoplati (kassatsu): lesin; 
10. Rinichi (ushiro-denko): soc nervos; 
11. Coccis (bitei): leziune la maduva spinarii afectat. 
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c. TACHI WAZA (sau tehnica executata din picioare) 
 
Te-dori 
Degajare din priza mâinii                                             - te dori ukete   2 
Degajare din priza încheieturii mâinii, din exterior         - soto te dori ukete    2 
Degajare din priza încheieturii mâinii, din interior          - gyaku te dori ukete 2 
Degajare din priza cotului, din fata   - mae empi dori ukete 2 
Degajare din priza cotului, din spate   - ushiro empi dori ukete 1 
 
Suri age ukete 
Degajare din priza frontal� a p�rului   - mae kami dori ukete  2 
 
Eri-dori 
Degajare din priza frontala a reverului            - eri dori ukete  2 
Degajare din priza frontala a mbelor revere  - ryo eri dori ukete     2 
Degajare din priza diagonal frontala a reverului  - kito eri dori ukete    2 
Degajare din priza ambelor revere in cruce  - juji eri dori ukete     1 
 
Jime-ukete 
Strangulare frontal� cu o singur� mân�                   - te jime ukete  2           
Strangulare frontal� cu ambele mâini   - morote jime ukete   2 
Strangulare laterala cu ambele mâini   - yoko ryote dori ukete   1 
 
Ude juji ukete 
Strangulare laterala cu antebratul                    - yoko ude jime ukete 1           
 
Dori-ukete 
Incenturare frontal pe sub brate                     - mune dori ukete  2           
Incenturare frontal peste brate                     - kakae dori ukete  2          
Incenturare dorsala pe sub brate                     - ushiro mune dori ukete 1          
 
Ate-ukete 
Ap�rare împotriva loviturii de palm�   - shomen ukete              2 
Ap�rare împotriva loviturii cu ambele palme  - morote shomen ukete   1 
Ap�rare împotriva loviturii directe de pumn         - seiken ukete                    2 
Ap�rare împotriva loviturii laterale de pumn         - mawashi tsuki ukete          1 
 
Geri ukete 
Ap�rare împotriva loviturii directe de picior   - mae geri ukete             2 
Ap�rare împotriva loviturii laterale de picior   - mawashi geri ukete  1 

 
Jo-ukete * 
Ap�rare împotriva impungerii cu bastonul scurt   - sasu jo ukete             1 
Ap�rare împotriva loviturii de sus in jos    - tettsui jo ukete             1 

 
Tanto-ukete * 
Ap�rare împotriva impungerii cu cutitul    - sasu tanto ukete             1 
Ap�rare împotriva loviturii de cutit de sus in jos   - tanto tettsui ukete             1 

 
 
 
* Valabil doar pentru cei ce au împlinit 12 ani 
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d. Tehnici de proiectare (Nage-Waza) 
 

KO-SOTO-GARI (secerarea mica exterioara) 

 
 

KO-UCHI-GARI (secerarea mica interioara) 

 
 

KOSHI-GURUMA (roata peste �old) 

 
 

SODE-TSURI-KOMI-GOSHI (aruncare cu ajutorul soldului prin tractiune si 
ridicarea bratului) 

 
 

OKURI-ASHI-BARAI (maturarea ambelor picioare) 
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TAI-OTOSHI (rasturnarea corpului)  

 
 
HARAI-GOSHI (m�turarea �oldului)  

 
 

UCHI-MATA (secerarea interioara a coapsei)  

 
 
 
 

e. Tehnici de lupta la sol (Katame-Waza) 
 

 
OSAE WAZA (tehnici de imobilizare) 
 
Gyaku-Kesa-Gatame (imobilizare in diagonal peste piept) 
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Yoko Shiho Gatame (imobilizare lateral al celor patru puncte) 
 

 
 
Mune Gatame (imobilizare transversal peste piept) 
 

 
 
 
 
 
SHIME WAZA (tehnici de �trangulare) 
 
NAMI JUJI JIME (�trangulare din fa�� cu mâinile încruci�ate, palma spre 

interior) 

 
 
 
KATA JUJI JIME (�trangulare în cruce din fa�� cu mâinile opuse) 
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GYAKU JUJI JIME (�trangulare în cruce din fa�� cu mâinile intoarse in sus) 
 

 
 
 
 
 

KANSETSU WAZA (tehnici articulare) 
 
UDE HISHIGI JUJI GATAME (actiune in cruce asupra bratului intins) 
 

 
 

UDE GARAMI (actiune articulara asupra bratului flexat) 
 

 
 

UDE HISHIGI sau UDE GATAMI (controlul bratului intins) 
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III.  GRUPELE DE ATAC CONFORM I.J.J.F.  
 

��������

Tehnici de atac cu 
prize 

��������

Tehnici de atac cu 
încentur�ri 

������	�

Tehnici de lovire 

������
�

Tehnici de atac cu 
arme 

MOROTTE-DORI 

priz� dubl� pe o mân� 

 

MAE-SHITA/ KAMI -DORI 

încenturare din fa�� peste sau 
pe sub bra�e 

 

 

JODAN/CHUDAN-OI-TSUKI 

lovitur� cu pumnul la nivelul 
b�rbiei sau plex solar cu 

pozi�ia piciorului pivotat pe 
accea parte cu a loviturii 

 

TATE-TANTO-UKETTE 

lovitur� descendent� 
vertical� cu cu�itul 

 

NANAMI-ERI-DORI 

priz� în diagonal� a reverului 

 

USIRO-KAMI / SHITA1-DORI 

încenturarea din spate peste / 
pe sub bra�e 

 

 

AGE-TSUKI 

lovitur� de pumn în sus 
cu pozi�ia piciorului 

invers pivotat 

 

CHUDA-TANTO-TSUKI 

lovitura cu cu�itul în fa�� la 
nivel mediu (abdominal) 

 

MAE/USIRO-RYOTE-JIME 

sugrumare din fa�� sau spate 
cu dou� mâini 

 

 

YOKO-UDE-JIME 

�trangulare lateral� cu 
antebra�ul 

 

MAWASHI-TSUKI 

lovitura semi-circular� cu 
pumnul cu pozi�ia piciorului 

invers pivotat 

 

NANAMI-TANTOUCHI 

lovitur� lateral� sau diagonal� 
de cu�it la nivel mediu/jos 

 

 

MOROTTE-YOKO-JIME 

sugrumare cu ambele mâini 
din lateral (dreapta) 

 

MAE-UDE-JIME 

�trangulare frontal� cu 
antebra�ul 

 

CHUDAN-MAE-GERI 

lovitura cu piciorul în fa�� la 
nivel mediu 

 

TATE-JO-TSUKI 

lovitura descendent� 
vertical� cu baston scurt 

 

USHIRO-GYAKU-KATA 

priza lateral spate a um�rului 

 

HADAKA -JIME 

�trangulare din spate cu 
antebra�ul cu blocaj la bazin 

 

CHUDAN-MAWASHI- GERI 

lovitur� circular� cu piciorul 
la nivel mediu 

 

MAWASHI-JO-TSUKI 

lovitura circular� cu 
bastonul scurt la nivel 

mediu/superior 
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NOTI�ELE ELEVULUI 


