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Programul „Ju-Jitsu Fun & Easy” 
�

�

I. CODUL BUSHIDO  
 
Termenul BUSHI-DO se traduce în limba român� prin „Calea r�zboinicului” 

(BUSHI – r�zboinic, DO –cale) �i se refer� la modul de via�� pe care trebuie s�-l 
realizeze cel ce practic� meseria arme-lor. Principiile BUSHI-DO s-au constituit, 
astfel, ca un cod moral al vie�ii samurailor, în epoca în care ace�tia reprezentau o 
elit� a societ��ii feudale nippone. Pentru a ne face o idee despre perenitatea 
acestor principii, este interesant de a parcurge str�vechiul text al lui Miyamoto 
Musashi, grupând enun�urile sale dup� cele 8 principii esen�iale ale BUSHI-DO: 

 
1. Principiul armoniei (WA) 
� „Nu tr�i�i în contradic�ie cu legea imuabil� care guverneaz� via�a. C�uta�i 

mereu s� v� armoniza�i interiorul cu exteriorul, c�ci sim�i�i aceast� armonie” 
� „Scopurile voastre trebuie s� v� asigure de asemenea armonia, �i numai 

a�a fiind, nu renun�a�i niciodat� la ele” 
 
2. Principiul juste�ii 
� „Fi�i întotdeauna impar�iali în judecat�.” 
� „Nu fi�i gelo�i pe nimeni” 
� „Nu v� l�sa�i niciodat� prad� ranchiunei sau altor sentimente rele” 
 
3. Principiul tenacit��ii 
� „Tr�i�i cu o concentrare esen�ial� pe DO (cale), pe nimic altceva” 
� „Calea proprie este cea pe care o pute�i men�ine pân� în ultima clip� a 

vie�ii” 
 
4. Principiul t�riei 
� „Nu fi�i niciodat� slab” 
� „Nu între�ine�i nici un regret în spiritul vostru” 
 
5. Principiul austerit��ii 
� „Nu c�uta�i comodit��ile cu orice pre�” 
� „Nu c�uta�i satisfac�ie corpului cu orice pre�” 
� „Nu fi�i lacom sau hr�p�re�” 
� „Nu v� subordona�i pl�cerilor c�rnii” 
 
6. Principiul polite�ii 
� „Respecta�i-v� p�rin�ii �i pe mae�trii care v-au ini�iat în BUDO” 
� „Respecta�i zeit��ile �i str�mo�ii dar nu v� l�sa�i niciodat� în grija lor” 
 
7. Principiul ra�ionalit��ii 
� „Nu v� subordona�i via�a sentimentelor, nici chiar celui de dragoste” 
� „Nu considera�i definitiv� �i abstract� nici o ordine a preferin�elor; 

considera�i totul la fel de trec�tor” 
� „Nu v� l�sa�i niciodat� subjuga�i de pasiuni materiale” 
 
8. Principiul creativit��ii 
� „Cultiva�i libertatea interioar� f�r� a o lovi niciodat� în nimic” 
� „Când v-a�i g�sit „calea”, nu mai depinde�i decât de voi în�iv� pentru 

propriul vostru progres” 
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II. DOBÂNDIREA CENTURII 

 

....... 
 

2.1. 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��. 
 

2.1.1. Grupa A – grupa de încep�tori  
10 KYU - CENTURA ALB� ( jukyu) 
9 KYU – CENTURA ALB� CU O TRES� GALBEN� (kukyu) 
8 KYU – CENTURA ALB� CU DOU� TRESE GALBENE (hachikyu) 

 
7 KYU – CENTURA ALB� CU TREI TRESE GALBENE (shichikkyu) 

- examinare dup� minim 3 lun� de la activarea în cadrul programului de 
preg�tire; 

- vârsta minim� 6 ani. 
 
6 KYU – CENTURA ALB� CU PATRU TRESE GALBENE (rokkyu) 

- examinarea se poate face dup� maxim 3 luni de la activarea în cadrul 
programului de preg�tire; 

- vârsta minim� 7 ani. 
 
 
 

 
 
 

7 KYU – CENTURA ALB� CU TREI TRESE GALBENE (shichikkyu) 
• examinare dup� minim 3 lun� de la activarea în cadrul programului de preg�tire; 
• vârsta minim� 6 ani. 

 
Examen scris - nu 
Examen teoretic - toat� programa de examin�ri pân� la gradul de 7 kyu – 

recapitulare; 
Examen tehnic - toat� programa de examin�ri pân� la gradul de 7 kyu – 

recapitulare; 
- ie�irile din priz� (stânga/dreapta) – 3 tehnici (fa��, spate, 
lateral); încentur�rii pe sub mâini �i peste mâini; 
- priz� de rever – 1 tehnic�; 
- priz� de p�r – 2 tehnici / 1 tehnic� din fa��, 1 tehnic� din spate; 
- priz� dubl� de rever – 2 tehnici; 
- priz� de guler (din spate) – 2 tehnici; 
- primele 2 grupe de atac conform anexei JJIF. 

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. 
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6 KYU – CENTURA ALB� CU PATRU TRESE GALBENE (rokkyu) 
• examinarea se poate face dup� maxim 3 luni de la activarea în cadrul programului de 

preg�tire; 
• vârsta minim� 7 ani. 

 
Examen scris - nu 
Examen teoretic - toat� programa de examin�ri pân� la gradul de 6 kyu – 

recapitulare; 
- no�iuni de baz� pentru definirea tehnicilor de �trangulare �i 
sugrumare – enun�area a trei tehnici; 

Examen tehnic - toat� programa de examin�ri pân� la gradul de 6 kyu – 
recapitulare; 
- tehnici de secerare (tehnicile de baz�) – pozi�ie static�;  
- prize – 3 tipuri de priz�;  
- lovituri de pumn;  
- lovituri de picior;  
- 3 tehnici de fixare la sol; 
- no�iuni de baz� pentru definirea, exemplificarea �i 
demonstrarea tehnicilor de �trangulare �i sugrumare – 3 tehnici; 
- o combina�ie de tehnici din ie�ire din priz� (la alegere) – 
lovitur�; aruncare; fixare; 
- tehnici de baz� de secerare �i de strangulare – demonstra�ie; 
- garda cu arme: TANBO �i TANTO; 

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. 

 
 

TABEL DE VALORI �I A EXAMENULUI DE EFORT FIZIC 
 

VÂRSTA / 
ANI 

FLOT�RI 
F / M 

GENOFLEXIUNI 
F / M 

ABDOMENE 
F / M 

5 / 6 1 / 2 5 5 
6 / 7 2 / 3 6 5 
7 / 8 3 / 4 7 6 
8 / 9 4 / 5 8 6 
9 / 10 5 / 6 9 7 

10 / 11 6 / 7 10 7 
11 / 12  7 / 8 15 8 

 
F – fete 
M – b�ie�i 

 
 

Taxele de examinare vor fi stabilite conform gradului pentru care se 
opteaz� dup� cum urmeaz�: 
   7 Kyu – 3 Mon     = 4 Euro; 

  6 Kyu – 4 Mon     = 8 Euro. 
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III. ABORDAREA GRUPELOR TEHNICE FUNDAMENTALE 
 

3.1. KUMI KATA (prizele)  
Prizele joac� un rol important în anumitete stiluri de arte mar�iale (Judo, Ju-

jitsu, Aikido), condi�ionand tehnica dezechilibr�rii �i proiect�rii adversarului. 
Acestea pot fi de mai multe feluri, îns� ne limit�m a prezenta cele trei prize 

principale. 
- Priza normal�, de la rever (A) 
- Priza japonez�, de sub bra� (B)  
- Priza european�, de dupa gât (C) 

A  B C 
 

3.2. KUZUSHI (dezechilibr�ri) 
Un rol deosebit de important, este dezechilibrarea adversarului, înainte de a-

i-se aplica un procedeu tehnic. Esen�ialul consta în sesizarea momentul oportun în 
care adversarul se afl� într-o pozi�ie favorabil� unei ac�iuni de dezechilibrare. 

Starea de dezechilibru se nume�te KUZURE NO JOTAI fie ca este 
provocat� de tori, fie c� uke î�i pierde singur echilibrul ajungând într-o pozi�ie 
vulnerabila. Un corp se g�se�te în echilibru atâta timp cât proiec�ia centrului de 
greutate cade în interiorul suprafe�ei de sprijin. 

o MAE KUZUSHI        - dezechilibrarea înainte; 
o USHIRO KUZUSHI       - dezechilibrarea înapoi; 
o MIGI YOKO KUZUSHI       - dezechilibrarea spre dreapta; 
o HIDARI YOKO KUZUSHI      - dezechilibrarea spre stânga; 
o HIDARI SUMI KUZUSHI      - dezechilibrarea spre înainte-dreapta; 
o HIDARI MAE SUMI KUZUSHI      - dezechilibrarea spre înainte-stânga; 
o MIGI USHIRO SUMI KUZUSHI     - dezechilibrarea spre înapoi-dreapta; 
o HIDARI USHIRO SUMI KUZUSHI - dezechilibrarea spre înapoi-stânga; 
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3.3. ASHI-WAZA (tehnici de picior) 
 

O-SOTO-GARI (secerarea mare exterioara) 
Descrierea tehnicii : Din pozitie de garda, cu priza clasica (Kumi-Kata), Tori 

îl dezechilibreaza pe Uke înapoi-lateral, concomitent cu deplasarea piciorului stâng 
spre înainte si lateral stânga. Prin transferarea greutatii pe piciorul stâng, Tori 
amplifica actiunea de dezechilibrare folosind bratele, avanseaza cu trunchiul si ia 
contact strâns cu pieptul adversarului si flancul drept al acestuia. Piciorul drept al 
lui Tori este balansat spre înainte, în plan sagital (antero-posterior). Prin 
balansarea piciorului drept pe directia înainte-înapoi si înclinarea trunchiului înainte, 
Tori secera piciorul de sprijin al lui Uke (piciorul drept) proiectându-l pe spate. 

 
O-UCHI-GARI (secerarea mare interioara) 
Descrierea tehnicii : Din pozitie de garda clasica, cu ambele picioare 

situate pe aceeasi linie si prize clasice (Kumi Kata), Tori dezechilibreaza adversarul 
spre înapoi-dreapta prin împingere cu mâna dreapta în umarul stâng al lui Uke, iar 
mâna stânga împinge la nivelul cotului si spre înapoi. Simultan cu dezechilibrarea, 
Tori pivoteaza pe piciorul stâng si introduce piciorul drept între picioarele 
adversarului. Prin amplificarea actiunii bratelor, Tori secera cu piciorul drept picorul 
stâng al lui Uke pe directive circulara înapoi-lateral-dreapta. Prin intermediul 
cuplului de forte creat de actiunea bratelor si actiunea de secerare, adversarul este 
proiectat pe spate. 

 
KO-UCHI-GARI (secerarea mica interioara) 
Descrierea tehnicii : Din pozitie de garda pe dreapta (Migi-Shizentai) cu 

priza clasica, Tori executa un pas spre înapoi cu piciorul stâng. Cu mâna stânga 
trage de priza dezechilibrându-l pe Uke spre înainte-lateral-dreapta si stabileste un 
contact strâns cu pieptul adversarului. Uke este obligat sa paseasca cu piciorul 
drept înainte. Înainte ca piciorul drept al lui Uke sa atinga salteaua, Tori transfera 
întreaga greutate pe piciorul stâng si secera cu piciorul drept la nivelul calcâiului în 
directia de deplasare. Schimbând directia de actiune a bratelor prin dezechilibrarea 
lui Uke înapoi-dreapta, Tori amplifica actiunea bratelor. Cuplul de forte realizat de 
actiunea piciorului de atac si actiunea bratelor determina proiectarea adversarului 
pe spate. 
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KO-SOTO-GARI (secerarea mica exterioara) 
Descrierea tehnicii : Cei doi judoka se gasesc în pozitie de garda cu priza 

clasica pe dreapta. Tori executa un pas cu piciorul stâng înapoi si trage cu ambele 
brate pentru a-l obliga pe Uke sa paseasca spre înainte cu piciorul drept. Pe 
miscarea lui Uke (pasul înainte), Tori eschiveaza cu piciorul drept înapoi si lateral 
stânga, transferând greutatea pe acest picior. În continuare Tori efecutueaza 
secerarea cu piciorul stâng, dinainte spre înapoi, în exteriorul piciorului drept al lui 
Uke, cu planta la nivleul calcâiului adversarului. Prin actiunea de dezechilibrare a 
bratelor si coordonarea cu actiunea de secerare a piciorului stâng, Tori îl 
proiecteaza pe Uke pe spate. 

 
 

DE-ASHI-BARAI (maturarea piciorului care înainteaza) 
Descrierea tehnicii : Din pozitie de garda pe partea dreapta, cu priza 

clasica pe dreapta, Tori executa o tractiune cu ambele brate pentru a-l dezechilibra 
pe Uke înainte. Concomitent cu miscarea de dezechilibrare, Tori executa un pas 
înapoi cu piciorul drept, transferând greutatea pe acest picior de sprijin. Simultan cu 
pasirea lui Uke înainte pe piciorul drept, Tori matura din exterior spre interior cu 
piciorul stâng la nivelul maleolei externe a piciorului drept al adversarului. 
Maturarea este executata cu planta piciorului stâng înainte ca piciorul adversarului 
sa atinga salteaua. Actiunea de dezechilibrare circulara a bratelor, sincronizata cu 
maturarea, îl proiecteaza pe Uke lateral pe spate. 

 
3.4. KOSHI-WAZA (tehnica de �old) 
 

UCHI-GOSHI (aruncarea peste �old) 
Descrierea tehnicii : Din pozitie de garda cu priza clasica, Tori îl 

dezechilibreaza pe Uke înainte dreapta prin tractiunea din brate simultan cu 
pasirea înainte cu piciorul drept. Amplificând actiunea de dezechilibrare 
concomitent cu pivotarea spre dreapta prin aducerea piciorului stâng prin spate 
(Ushiro-Tai-Sabaki), elibereaza priza cu mâna dreapta de la rever si o introduce 
adânc dupa soldul partenerului, la nivelul centurii. Prin continuarea dezechilibrarii 
cu mâna stânga si tractiunea cu mâna dreapta, Tori stabileste un contact strâns cu 
abdomenul lui Uke. În continuare, Tori extinde puternic genunchii si loveste cu 
soldul în adversar care este proiectat pe spate peste soldul atacantului. 

 



7 
 

 
O-GOSHI (marea aruncare peste �old) 
Descrierea tehnicii : Se aseamana foarte mult cu procedeul anterior fiind o 

varianta a procedeului de baza din grupa aruncarilor peste sold. Comparativ cu 
aruncarea peste sold (Uchi-Goshi), bratul drept paraseste priza de rever si prinde 
spatele adversarului la nivelul omoplatului drept. Pivotarea se realizeaza printr-o 
flexie mai ampla a genunchilor, bazinul fiind introdus mai adânc sub adversar. 
Greselile de executie sunt aceleasi ca la procedeul anterior, la care se adauga 
asezarea gresita a prizei cu mâna dreapta, prin prindere de centura sau prin 
înfasurarea antebratului stâng al adversarului. 

 
 

KOSHI-GURUMA (roata peste �old) 
Descrierea tehnicii : Cei doi judoka sunt situati fata în fata, în pozitie de 

garda Migi-Shizentai, cu priza clasica, pe dreapta. Din aceasta pozitie, Tori executa 
o tractiune puternica cu mâna stânga pentru a-l dezechilibra pe Uke spre înainte-
dreapta. Mâna dreapta paraseste priza de rever si prinde bluza pe umarul opus, 
peste ceafa partenerului. Bazinul se introduce cât mai adânc sub bazinul 
partenerului. Prin amplificarea dezechilibrarii, extensia genunchilor si blocajul 
soldului, Uke este proiectat pe spate. 

 
 
HARAI-GOSHI (m�turarea �oldului)  
Descrierea tehnicii : Din pozitie de garda (Migi-Shizentai) cu priza clasica, 

Tori îl dezechilibreaza pe Uke spre înainte prin tractiuni cu amble brate. Simultan 
cu dezechilibrarea, Tori executa un pas înainte stânga cu piciorul drept, pivoteaza 
pe acest picior ducând piciorul stâng între picioarele lui Uke. Transferând întreaga 
greutate pe piciorul stâng, balanseaza piciorul drept dinainte spre înapoi lovind 
coapsa dreapta a lui Uke cu fata posterioara a coapsei. Prin amplificarea 
dezechilibrarii si balansarea trunchiului înainte, simultan cu atacul piciorului, Uke 
este proiectat pe spate peste coapsa dreapta a lui Tori. 
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3.5. TE-WAZA (tehnica de bra�e) 
 

IPPON-SEOI-NAGE (aruncarea peste umar) 
Descrierea tehnicii : Cei doi judoka se gasesc fata în fata în pozitie 

fundamentala cu garda pe dreapta. Tori îl dezechilibreaza pe Uke spre înainte, 
simultan cu pivotarea prin pasire înainte-stânga cu piciorul drept si introducerea 
piciorului stâng adânc între picioarele adversarului. Prin amplificarea dezechilibrarii 
si introducerea bratului drept sub axila de aceeasi parte a adversarului, Tori intra cu 
bazinul adânc sub adversar. Prin amplificarea tractiunii bratului stâng si ridicarea 
bratului drept, concomitent cu extensia genunchilor, Uke este proiectat pe spate 
peste umarul drept al lui Tori. 

 
 
MOROTE-SEOI-NAGE (aruncarea peste um�r cu dou� bra�e) 
Descrierea tehnicii : Este un procedeu aparut ca o varianta a procedeului 

anterior. Pozitia initiala si dezechilibrarile sunt similare cu procedeul anterior, cu 
deosebirea ca bratul drept nu paraseste reverul drept, ci se fixeaza cu cotul sub 
axila dreapta a adversarului. Intrarea sub adversar este mai adânca datorita flexarii 
genunchilor. Prin continuarea dezechilibrarii si extensia genunchilor, Uke este 
proiectat pe spate peste umerii atacantului. 

 
 

3.6. OSAE WAZA (tehnici de imobilizare) 
 
Kesa Gatame (imobilizare lateral�) 
Descrierea tehnicii : Este o imobilizare folosita frecvent deoarece permite 

si diferite combinatii cu tehnica articulara. Pentru a executa aceasta imobilizare tori 
se aseaza aproape de soldul drept al lui uke blocand sub axila stanga partea 
superioara a bratului drept al acestuia. Apoi cu bratul drept cuprinde ceafa lui uke 
apucandu-l cu mana de umarul drept iar cu partea drepta a trunchiului apasa 
asupra lui. Ca sa poata stabili un contact cat mai strans tori lipeste coapsa 
piciorului drept flexat de flancul drept al lui uke apropiind genunchiul cat mai mult 
posibil de umarul drept al acestuia. Pentru a asigura o suprafata de sprijin cat mai 
mare piciorul stang usor flexat se intinde oblic inapoi.  
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Kuzure Kesa Gatame (controlul corpului deacurmezi�ul) 
Descrierea tehnicii : Este o imobilizare folosita frecvent deoarece permite 

si diferite combinatii cu tehnica articulara. Pentru a executa aceasta imobilizare tori 
se aseaza aproape de soldul drept al lui uke blocand sub axila stanga partea 
superioara a bratului drept al acestuia. Apoi trece bratul drept pe sub axila stanga a 
lui uke apucandu-l cu mana de umarul drept iar cu partea drepta a trunchiului 
apasa asupra lui. Ca sa poata stabili un contact cat mai strans tori lipeste coapsa 
piciorului drept flexat de flancul drept al lui uke apropiind genunchiul cat mai mult 
posibil de umarul drept al acestuia. Pentru a asigura o suprafata de sprijin cat mai 
mare piciorul stang usor flexat se intinde oblic inapoi.  

 
 

Kami Shiho Gatame  
Descrierea tehnicii : Tori ingenuncheaza inapoia capului lui uke si 

introduce ambele brate sub umerii sai apucandu-l cu mainile de centura din lateral 
apoi se intinde peste uke presandu-l in jos cu abdomenul si cu pieptul. In acelasi 
timp tori sprijinindu-se lateral pe antebrate apasa cu bratele spre interior. Tori se 
afla pe genunchi sezand pe calcaie, cu picioarele departate la nivelul umerilor lui 
uke.  

 
 
Kuzure Kami Shiho Gatame (controlul celor patru puncte pe deasupra)  
Descrierea tehnicii : Tori se lasa cu pieptul peste umarul drept al lui uke si 

introduce bratul stang sub umarul stang al acestuia apucandu-l in spate de centura, 
apoi intinde bratul drept sub axila dreapta a lui uke apucandu-l cu mana de centura 
din spate. Picioarele lui tori sunt intinse si bine departate, cu degetele sprijinite pe 
saltea. In aeasta pozitie tori strange cu mainile centura apropiind coatele aoi apasa 
pieptul lui uke imobilizandu-l.  

 
 
Kata Gatame (control prin um�r) 
Descrierea tehnicii : Tori se sprijina pe genunchiul drept care este lipit de 

flancul drept al lui uke si respinge bratul drept al acestuia blocandu-l spre dreapta 
la nivelul deltoidului, cu partea dreapta a gatului. In continuare intinde piciorul stang 
lateral si introduce in acelasi timp bratul drept sub ceafa lui uke apucandu-si mana 
stanga. Tori, strangand mainile se apleaca in jos peste uke atingand salteaua cu 
capul.  
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Tate Shiho Gatame (imobilizare în cele patru puncte) 
Descrierea tehnicii : Executarea acestui procedeu consta in imobilizarea 

de catre tori care trece calare peste abdomenul lui uke, sprijinindu-si calcaiele pe 
partea posterioara a coapselor acestuia, cu varfurile picioarelor orientate spre 
interior. Din aceasta pozitie se culca peste uke si-i cuprinde cu bratul drept ceafa, 
iar cu bratul stang se sprijina cu palma pe saltea. De asemenea, tori poate 
introduce bratul stang sub axila lui uke sau ambele antebrate sub axilele acestuia si 
inclestand mainile se apleaca ianinte, sprijinindu-se pe antebrate.  

 
 

Yoko Shiho Gatame (imobilizare lateral în cele patru puncte) 
Descrierea tehnicii : Tori introduce la inceput mana dreapta intre coapsele 

lui uke si sub fesa dreapta, apucandu-l de centura la nivelul soldului stang. Mana 
stanga aluneca mai departe sub ceafa lui uke apucandu-l de partea stanga a 
gulerului sau de umar. Piciorul drept al lui tori este flexat si lipit cu genunchiul de 
uke apeoximativ la nivelul soldului drept iar piciorul stang se intinde inapoi 
sprijinindu-se cu degetele de saltea. Piciorul stang poate fi de asemenea flexat 
pentru a veni in contact cu axila dreapta a lui uke. Tragand puternic cu mainile si 
lasandu-se cu pieptul peste flancul drept al ui uke tori asigura imobilizarea.  

 

 
 

3.7. SHIME WAZA (�trangul�ri) 
 
NAMI JUJI JIME (�trangulare din fa�� cu mâinile încruci�ate, palma spre 

interior) 
Descrierea tehnicii : Uke se afla culcat pe spate iar tori calare pe el. Din 

aceasta pozitie, tori controleaza soldurile lui uke cu genunchii asezati pe sol, apoi 
apuca cu mana dreapta cu palma in jos, gulerul drept al acestuia, cat mai sus 
posibil, cu degetul mare in interior. In continuare, tori incruciseaza antebratele si 
introduce mana stanga sub antebratul drept pentru a apuca cu palma in jos si cu 
degerul mare in interior gulerul stang al lui uke, cat mai sus posibil, in acelasi plan 
cu mana dreapta. In faza finala tori se apleaca in fata si apropiind coatele de corp 
trage puternic cu ambele maini, actionand asupra carotidelor lui uke strangulandu-l. 
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KATA JUJI JIME (�trangulare în cruce din fa�� cu mâinile opuse) 
Descrierea tehnicii : Procedeul se bazeaza pe apasarea mainilor asupra 

carotidei si a traheei. Tori trece calare peste uke, cu genunchii pe saltea, cu 
ajutorul carora ii blocheaza soldurile si abdomenul; apoi tori efectueaza 
strangularea astfel: 

- mana dreapta cu palma in jos apuca gulerul din partea dreapta a lui uke, 
aproape de urechea dreapta; 

- mana stanga cu palma in sus trece pe sub antebratul drept pentru a apuca 
gulerul lui uke din partea stanga. 

Dupa stabilirea prizelor tori trage concomitent cu ambele maini in aceeasi 
directie si actioneaza asupra carotidelor. 

 
OKURI ERI JIME (�trangulare alunecat� din spate cu reverul) 
Descrierea tehnicii : Uke se afla asezat pe saltea iar tori se plaseaza in 

spatele lui sprijinindu-se pe genunchi. Din aceasta pozitie tori introduce bratul stang 
sub axila stanga a lui uke, apucand cu mana reverul stang, cat mai sus posibil. 
Mana dreapta a lui tori, cu degetul mare in interiorul bluzei, preseaza asupra partii 
stangi a gatului, in timp ce mana stanga trage in jos. In continuare, tori, parasind 
priza cu mana stanga, apuca reverul drept la nivelul pectoralului drept, apleaca 
capul pe umarul stang al lui uke si retrage genunchiul stang pentru a-l dezechilibra 
inapoi. In acelasi timp accentueaza tractiunea cu mana stanga in jos si cu bratul 
drept inapoi, provocand strangularea. 

 
 
KATA HA JIME (�trangulare din spate cu controlul lateral al um�rului) 
Descrierea tehnicii : Uke se afla in sezand, iar tori se apropie din spate 

plasand genunchiul stang pe saltea, iar genunchiul drept ridicat il tine in contact cu 
flancul drept al acestuia. Dupa stabilirea contactului cu spatele lui uke, tori trece 
bratul stang sub axila stanga si-i apuca cu mana reverul stang la nivelulstomacului, 
apoi trece bratul drept peste uarul drept si sub barbia acestuia si-i apuca cu mana 
gulerul stang cat mai sus posibil. In continuare, tori paraseste reverul stang si ridica 
bratul stang al ui uke, aplicand marginea cubitala a mainii stangi deasupra cefei. 
Pentru a strangula tori se retrage la inceput putin inapoi cu picioarele, 
dezechilibrand pe uke usor inapoi. In faza finala trage puternic bratul drept ianapoi, 
blocand cu bratul stang bratul si umarul stang al lui uke. 

 

Nami Juji Jime Kata Juji Jime 
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GYAKU JUJI JIME (�trangulare invers� din fa��, palmele în sus) 
Descrierea tehnicii : Tori trece calare peste uke blocandu-l din lateral cu 

picioarele. Din aceasta pozitie, tori efectueaza strangularea cu mainile incrucisate 
si cu palmele in sus astfel: 

- mana dreapta cu palma in sus apuca gulerul drept al lui uke inapoia 
urechii; 

- mana stanga cu palma in sus trece pe sub antebratul drept pentru a apuca 
gulerul stang al lui uke cat mai sus posibil. In continuare tori aplica marginea 
radiala a pumnilor pe gatul lui uke si il strange, apoi trage in sus si se apleaca 
peste el. 

 
 

3.8. LOVITURILE DE PUMN SAU PICIOR 
 

3.8.1. LOVITURI DE PUMN 
 

GYAKU ZUKI (lovitur� de pumn invers� piciorului avansat) 
Descrierea tehnicii : Din pozitia Zenkutsu Dachi cu piciorul stang inainte, 

mana stanga intinsa in fata cu palma in jos, pumnul drept se afla la sold cu palma 
privind in sus. Soldul este rotit. Procedeul se incepe impingand cu piciorul drept in 
sol (in prealabil piciorul drept fiind putin flexat), pana cand piciorul se intinde 
complet, apoi soldurile se rotesc in directia loviturii (ca si cum ai lovi cu soldul 
drept) dupa care se porneste Choku Zuki drept. In pozitia finala, muschii 
abdominali sunt contractati, de asemenea si muschii axilei.Se expira pe lovitura. Se 
aplica la stomac, fata, coapsa etc. 

 

    
 

Gyaku Juji Jime 
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OI ZUKI (lovitur� de pumn pe aceia�i parte cu piciorul avansat)  
Descrierea tehnicii : Din Zenkutsu Dachi cu piciorul stang in fata, mana 

stanga, cu pumnul deasupra genunchiului, iar pumnul drept la soldul drept, se 
paseste cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi drept, impingand in piciorul stang si 
proiectand abdomenul in directia loviturii. In acelasi timp, peste aceasta "translatie" 
a corpului se suprapune Choku Zuki. Muschii abdominali si axilari sunt contractati 
si se expira pe lovitura. Se aplica la stomac, fata. 

 

     
 

MAWASHI ZUKI (lovitur� de pumn circular�) 
Descrierea tehnicii : Pozitiile initiale si intermediare sunt identice ca pentru 

Oi Zuki. Diferenta consta in traiectoria circulara capatata de pumn, tinta fiind lovita 
lateral. Se poate aplica si pentru Gyaku Zuki. Se aplica la corp si la cap. 

 

 

URAKEN UCHI (lovitur� dat� cu dosul pumnului) 
Descrierea tehnicii : (Uraken Yoko Mawashi) In pozitia Kiba Dachi cu 

pumnul drept in hikite. Cotul stang si antebratul paralele cu solul, iar pumnul stang 
cu palma in jos.Se incepe miscarea din umarul stang, pumnul descrie o traiectorie 
circulara in plan orizontal, la capatul cursei fiind rotit in asa fel incat sa loveasca 
tinta cu dosul pumnului. Miscarea se face cu senzatia unei biciuiri dupa care 
pumnul este retras rapid (ca un resort) in pozitia initiala. Se aplica la plexul solar, 
tample si maxilar. 

 

   
 

HAITO UCHI (atac cu “sabia mâinii” întoars�) 
Descrierea tehnicii : Din Zenkutsu Dachi, bustul in profil, soldul stang 

avansat, pumnul drept in hikite, pumnul stang deasupra genunchiului stang. Se 
impinge cu piciorul drept in sol, se roteste soldul drept catre inainte si mana 
dreapta porneste intr-un arc de cerc larg. Suprafata de lovire (Haito) este orientate 
perpendicular pe tinta. Se aplica la tample, gat, trahee, coaste, clavicula, maxilar, 
testicule.  
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SHUTO UCHI (atac direct cu “sabia mâinii”) 
Descrierea tehnicii : 
1. Varianta de exterior c�tre interior : Din Zenkutsu Dachi, cu mana 

dreapta in dreptul fruntii, cotul orientat catre inapoi, corpul in profil, se impinge in 
piciorul drept, se rotesc soldurile, iar mana dreapta descrie un arc de cerc in plan 
orizontal ca si cand s-ar despica tinta cu o sabie. Mana stanga se retrage in Hikite. 
Se aplica la tampla, gat, trahee, coaste. 

                   
 

2. Varianta din interior catre exterior: din Zenkutsu Dachi, cu mana 
stanga sub axila dreapta (palma catre in jos), mana dreapta cu pumnul orientat 
catre tinta. Mana stanga porneste intr-un arc de cerc de jos in sus, mana dreapta, 
concomitent, se retrage catre soldul drept care la randul sau se roteste spre 
stanga. 

                   
 

3.8.2. LOVITURI DE PICIOR 
 

MAE GERI (lovitur� de picior spre înainte) 
Descrierea tehnicii : Din Zenkutsu Dachi, bratele cu pumnii stransi pe 

langa corp, se ridica genunchiul drept, se basculeaza bazinul catre inainte si 
piciorul loveste dupa un arc de cerc de jos in sus si apoi revine inapoi ca tras de un 
resort, dupa care se aseaza pe sol in pozitia initiala. Se aplica la abdomen, piept, 
testicule si fata. Varianta - Mae Geri Kekomi Pozitia de plecare este identica, 
genunchiul se ridica, iar piciorul care loveste se misca pe o traiectorie rectilinie, 
avand senzatia ca este "implantat" in tinta. 
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YOKO GERI (lovitur� lateral de picior)  
Descrierea tehnicii : Din Kiba Dachi; mana dreapta in Hikite, mana stanga 

cu pumnul deasupra genunchiului stang. Piciorul drept, prin glisare, vine in fata 
piciorului stang, se ridica genunchiul stang care se indreapta catre tinta, imediat se 
loveste de jos in sus cu Sokuto. Piciorul revine ca tras de un resort, cu genunchiul 
ridicat, dupa care se aseaza pe sol tot in Kiba Dachi. Se aplica la abdomen, corp, 
testicule si maxilar. 

 

MAWASHI GERI (lovitur� circular de picior) 
Descrierea tehnicii : Din Zenkutsu Dachi, se ridica lateral piciorul drept, 

genunchiul este pliat cu calcaiul catre fesa dreapta. Se pivoteaza pe piciorul stang 
si se loveste sec, pe o traiectorie circulara (plan orizontal) cu o senzatie de 
"biciuire". Piciorul este tras imediat cu calcaiul in pozitia initiala, dupa care se 
aseaza pe sol. Se aplica la plexul solar, piept, flancuri, cap si coapse. 

 
 

3.9. BLOCAJE DE BRA�E 
 

AGE UKE (blocaj de ap�rare de jos în sus) 
Descrierea tehnicii : Piciorul stang este avansat in Zenkutsu Dachi. Se 

avanseaza cu piciorul drept executand in prealabil un "preblocaj" cu mana stanga, 
dupa care, in momentul pasirii, antebratul drept executa Age Uke. Soldul se 
roteste, iar mana stanga se retrage in Hikite. Soldul se roteste usor in directia 
blocajului. In momentul final, tot corpul este incordat si se expira scurt. 

 

Mae Geri 

Yoko Geri 

Mawashi Geri 
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SOTO UKE (blocaj exterior de antebra�ul) 
Descrierea tehnicii : Din Zenkutsu Dachi, cu piciorul stang inainte, se 

intinde mana stanga catre in fata, iar mana dreapta se armeaza cu cotul catre 
spate. Se paseste cu piciorul drept si in momentul pasirii se executa blocajul, cu o 
miscare corculara in plan orizontal. Mana stanga este trasa la soldul stang. 
Soldurile se rotesc in sensul blocajului. 

 

JUJI UKE (blocaj cu antebra�ele încruci�ate) 
Descrierea tehnicii : Din Yoi se trag ambii pumni in Hikite si se incepe 

retragerea piciorului drept in Zenkutsu Dachi. Se proiecteaza cele doua antebrate 
pe o traiectorie ascendenta si catre inainte pana cand unghiul format de cele doua 
antebrate depaseste cu putin fruntea. Mainile se pot mentine deschise (Shuto) sau 
cu pumnii inchisi. Varianta descrisa este utilizata pentru nivelul capului. Acest 
blocaj se poate executa pentru nivel inferior sau nivel mediu (frontal sau lateral - 
Yoko Juji Uke). 

           
GEDAN BARAI (bloca� cu antebra�ul lateral în jos) 
Descrierea tehnicii : Din Yoi, odata cu pasirea in Zenkutsu Dachi, cu 

piciorul stang avansat, se "armeaza" blocajul ducand mana stanga cu pumnul la 
urechea dreapta, iar mana dreapta este "impinsa" inainte (varianta - mana dreapta 
poate executa un preblocaj gen Kake - agatare). In momentul finalizarii pasului 
mana stanga executa blocajul printr-o miscare de "maturare" de sus in jos si lateral. 
Soldurile se rotesc in sens invers blocajului, iar mana dreapta este trasa la soldul 
drept concomitent cu blocajul. 

                

Age Uke 
Soto Uke 
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3.10. PRIMELE 2 GRUPE DE ATAC CONFORM J.J.I.F. (Ju-Jitsu International 
Federation) 

 
��������

Tehnici de atac cu prize 
��������

Tehnici de atac cu încentur�ri 
 

MOROTTE-DORI 

priz� dubl� pe o mân� 

 
 

 

MAE-SHITA/ KAMI -DORI 

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

 
 

 

NANAMI-ERI-DORI 

priz� în diagonal� a reverului 

 
 

 

USIRO-KAMI / SHITA1-DORI 

încenturarea din fa�� sau spate peste bra�e 

 
 

MAE/USIRO-RYOTE-JIME 

sugrumare din fa�� sau spate cu dou� mâini 

 
 

 

YOKO-UDE-JIME 

�trangulare lateral� cu antebra�ul 

 
 

 

MOROTTE-YOKO-JIME 

sugrumare cu ambele mâini din lateral (dreapta) 

 
 

 

MAE-UDE-JIME 

�trangulare frontal� cu antebra�ul 

 
 

 

USHIRO-GYAKU-KATA 

priza lateral spate a um�rului 

 
 

 

HADAKA -JIME 

�trangulare din spate cu antebra�ul cu blocaj la bazin 
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3.11. DIVERSE COMENZI �I TERMENI UZUALI 
 
 
Budo = cale razboinica, arte 
martiale 
Chudan = nivel de mijloc 
Dachi = pozitie a corpului cu o 
anumita atitudine 
Dan = grad de maestru, nivel 
Dojo = sala de antrenament 
Gedan = nivel de jos  
Geri = picior  
Gi = haina de antrenament (expresie 
prescurtata) 
Gyaku = intoarcere, rasturnare, in 
opozitie 
Hajime = porniti !, incepeti ! 
Hara = abdomen  
Hidari = stanga  
Hiza = genunchi  
Ju-Jutsu = tehnica supletii, metoda de 
auto-aparare  
Jo = baston de 1,20 m 
Jodan = nivelul de sus  
Jigo-tai = postura defensive 
Ju = suplu, bland 
Jutsu = arta 
Kamae = garda  
Kamiza = peretele de onoare  
Kiai = strigat de lupta - unirea 
fortelor  
Ma-ai = distanta optima de lupta  
Mae = inainte! 
Mae geri = lovitura frontala de 
picior 
Matte = opriti ! 
Migi =  (partea) dreapta 
Mokuso = meditatie  

Obi = centura  
Oi tsuki = lovitura de pumn spre 
inainte (acelasi brat cu piciorul in 
inaintare) 
Osae komi = fixare la sol 
O-sensei = mare maestru  
Osu = cuvant de salut cu sensul de 
vom trece toate incerca-rile  
Otagai ni rei = salut intre colegi  
Rei = salut  
Ritsurei = salut din piciore  
Sabaki = intoarcere, esciva  
Seiza = pozitia stand pe genunchi 
Sempai = avansat, titlu purtat intre 1 
kyu - 2 dan 
Sensei = profesor 
Shomen - ni - rei = salut de onoare 
Tai sabaki = rotatia corpului – eschive 
Tanbo = baston scurt (50-70 cm) 
Tanto = Sabie mic� m�surând sub 
30 cm 
Tatami = saltea 
Tori = cel care învinge 
Tsuki = lovitura de pumn 
Uke = cel car este învins 
Ukemi = exercitii de cadere sau 
rostogolire 
Ukemi waza = scoala/tehnica caderii 
Ushiro = spate 
Yame = opreste 
Yoko = lateral 
Za = pozitia asezat genunchi 
Zarei = salut din genunchi 
Zubon = pantaloni 
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NOTI�ELE ELEVULUI 
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NOTI�ELE ELEVULUI 


