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Programul „Ju-Jitsu Fun & Easy” 

�

Ju-Jitsu -  tradus ca “arta suple�ei”, folose�te în principal „chei”, lovituri 
de bra� �i picior, arunc�ri, dar �i tehnici de luxare �i strangulare, pentru învingerea 
adversarului.  

Apare în secolul al XIII-lea �i este considerat p�rintele tuturor artelor Budo 
(arte mar�iale).  

Cercetând istoria originii Ju-Jitsu-lui, acesta pare a proveni din India. 
Pornind de la arta hindus� a masajului, care cuno�tea înc� din antichitate aproape 
o suta de locuri ale corpului omenesc, sensibile la dureri, dintre care peste 50% 
prezentau primejdia r�nirii, le�inului, paraliziei temporare �i chiar a mor�ii. 

Ju-Jitsu, a fost format în perioada Kamakura (1185-1333), de c�tre Bushi 
(razboinici japonezi) pentru ca r�zboinicii dezarma�i, sau cu lamele s�biilor rupte s� 
se poat� totu�i ap�ra împotriva adversarului înarmat.  

 
 
 

I. ETICHET� �I RESPECT ÎN DOJO  
(SALA DE ANTRENAMENT) 

 
Studiul Artelor Mar�iale nu poate fi disociat de etichet� �i regulile de polite�e 

pentru c� astfel s-ar pierde un mare aport cultural �i spiritual. 
La intrarea în Dojo (care de multe ori este sala de sport a unei institu�ii de 

înv���mânt sau sala de aerobic, etc.), trebuie s� salutam prin înclinarea capului 
spre portretul creatorilor/creatorului O Sensei. 

Deci vom re�ine c� la intrarea vom saluta c�tre direc�ia kamiza; la intrarea pe 
tatami (saltele) ne vom întoarce cu spatele c�tre acestea, ne vom desc�l�a de 
papuci (zori) dup� care ne vom reîntoarce cu fa�a spre tatami, vom saluta prin 
înclinarea bustului de la mijloc, f�r� a curba spatele. Aplecarea trunchiului se va 
face la un unghi de aproximativ 45°. Dac� ora de curs a început, vom saluta 
profesorul, chiar dac� acesta nu ne prive�te �i vom c�uta ca atunci când ni se 
permite intrarea pe tatami s� ne scuz�m pentru întârziere f�r� a intra în detalii sau 
justific�ri. Acela�i lucru trebuie f�cut, respectiv s� salut�m, ori de câte ori ne vom 
adresa profesorului sau unui partener.  

Studiul unei arte mar�iale nu este posibil dac� nu exist� încredere �i respect 
manifestat fa�� de profesor. Profesorul de Ju-Jitsu sau alt� art� mar�ial� nu poate fi 
un oarecare pe care îl pl�tim, ne folosim de serviciile lui �i apoi îl uit�m; dac� ar fi 
a�a nu ar mai fi Budo �i nu am putea înv��a nimic. În momentul începerii cursurilor, 
pentru salut, elevii se vor alinia în fa�a profesorului, deci pe latura shimoza, în 
ordinea gradelor (daca nu exista grade în ordinea în�l�imii, a echipamentului), 
gradele mari (centurile negre) vor fi întotdeauna în stânga profesorului. 

   

�
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La început profesorul �i elevii salut� spre Kamiza, dup� care elevii vor saluta 
sensei-ul, sempai-ul �i apoi între ei. Salutul se face din seiza �i se nume�te zarei. 
Pentru acest salut profesorul va da semnalul de executare, iar elevii vor ridica 
trunchiul dup� ce l-a ridicat profesorul �i niciodat� înaintea acestuia. 

De fiecare dat� când profesorul întrerupe lec�ia pentru a ar�ta sau a explica 
ceva, elevii î�i vor relua cu rapiditate locurile pe tatami, de regul� pe marginea 
spa�iului de lupt�, în pozi�ia seiza. Înaintea relu�rii activit��ii, elevii vor saluta c�tre 
profesor. Dac� profesorul va solicita un elev pentru a face o demonstra�ie, elevul va 
saluta de la locul unde se afl� �i se va deplasa rapid în fa�a profesorului. Dup� ce 
profesorul �i-a terminat demonstra�ia, elevul va saluta �i î�i va relua locul �i 
activitatea. Antrenamentul trebuie s� se desf��oare cu seriozitate, f�r� s� se 
vorbeasc�, într-o atmosfer� de mar�ialitate �i respect. 

O alt� regul� important� este aceea de a saluta profesorul ori de câte ori 
acesta intr� sau iese din dojo, intr� sau iese de pe tatami. Acest lucru trebuie 
anun�at de cel care observ� primul, de regul� gradul cel mai mare, care va 
comanda YAME! (opri�i) moment în care to�i elevii vor înceta orice activitate, vor lua 
o pozi�ie cât mai respectuoas� �i se vor întoarce cu fa�a c�tre locul indicat de cel 
care a dat semnalul. La comanda „Sense-ni-rei” to�i elevii vor saluta în acela�i timp. 

Nu trebuie uitat, de asemenea, c� este foarte important ca în afara 
disciplinei în dojo, va trebui p�strat� cur��enia, aceast� datorie revenind exclusiv 
elevilor. În afara îngrijirii dojo-ului elevii vor avea grij� s� aib� în permanen�� 
kimono-ul curat, s� fie proasp�t sp�la�i, cu unghiile t�iate �i p�rul strâns cu 
elemente ce nu pot produce r�niri. Se în�elege c� va trebui s� acord�m aten�ie �i 
respect tuturor lucrurilor neuitând faptul c� în procesul de studiere ne servim uneori 
de diferite arme: sabie – katana; baston - jo; cu�it de lemn - tanto, baston scurt - 
tambo. Pe acestea le vom mânui cu respect, iar atunci când nu le folosim nu le 
vom arunca oriunde �i oricum, ci vom avea grij� de ele, a�a cum fiecare samurai 
avea grij� de armele sale. 

In budo, cel avansat, sau mai puternic, are îndatorirea de a-l ajuta pe cel mai 
slab. 

 

OSU - în �coala de ju-jitsu OSU este un salut �i e folosit �i pentru a înlocui 
cuvinte precum da, bine, a�a voi face, m� scuza�i, �i îmi pare r�u. Cuvântul OSU 
vine din caracterul Kanji chinezesc OSHI SHINOBU care însemn� a persevera. 
Acest cuvânt este una din cele mai importante filosofii în Artele Mar�iale.  

 
II. DOBÂNDIREA CENTURII 

 

Centura unui practicant se dobânde�te – de regul� – dup� trecerea unui 
examen de grad, �i reprezint�, pe lâng� recunoa�terea unui anumit nivel tehnic, �i 
dovada unei înalte �inute spirituale. De aceea, centura este singurul accesoriu care 
nu se spal� niciodat�, f�când [�i] în acest mod, dovada muncii �i perseveren�ei în 
antrenamente.  

Pentru o mai bun� apreciere a valorii practicantului s-au stabilit ni�te grada�ii 
care sunt date de culoarea centurii. Astfel pentru centura alb� exist� grada�iila 
MON („poart�”) �i este caracteristic� copiilor (de la 4-5 ani pân� la 8-12 ani). Este 
reprezentat� de trese galbene (sau ro�ii în Judo) în num�r de 4, ata�ate la distan�a 
de un centimetru unele de altele pe capetele centurii albe (în Judo numai pe 
cap�tul din dreapta), reprezentând cinci trepte de preg�tire. Simbolul acestor grade 
este asem�n�tor razelor de soare care st�bat timid linia orizontului într-o diminea�� 
de prim�var�. De�i este perioada test�rilor �i acomod�rilor, micii ju-jitsu-ka trebuie 
s� fac� dovada asimil�rii unor cuno�tin�e tehnice �i deprinderi în func�ie de vârst� 
�i posibilit��i psiho-fizice. Acordarea grada�iilor MON se face la 2-6 luni, uneori mai 
pu�in sau mai mult, în func�ie de aptitudinile practican�ilor, stabilite în urma mini 
examenelor de grad. 
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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) 

- se ob�ine dup� ce sportivul trece de baremul fizic din tabelul anexat la acest 
grad; 

- examinare dup� maxim 1 lun� de la activarea în cadrul programului de 
preg�tire; 

- vârsta minim� 5 ani. 
 
9 KYU – CENTURA ALB� CU O TRES� GALBEN� (kukyu)   

- tresele se pot ob�ine printr-o examinare par�iala pentru fiecare tresa în parte 
sau printr-o examinare total� pentru toate tresele; 

- în cazul unei examin�rii par�iale se va ob�ine gradul în func�ie de nivelul 
tehnic la care s–a ajuns; 

- examinarea se poate face dup� minim 2 luni de la activarea în cadrul 
programului de preg�tire; 

- vârsta minim� 6 ani. 
 
8 KYU – CENTURA ALB� CU DOU� TRESE GALBENE (hachikyu)     

- examinarea se poate face dup� maxim 2 luni de la activarea în cadrul 
programului de preg�tire; 

- vârsta minim� 6 ani. 
 
 
 

 
 

10 KYU - CENTURA ALB� ( jukyu) 
• se ob�ine dup� ce sportivul trece de baremul fizic din tabelul anexat la acest grad; 
• examinare dup� maxim 1 lun� de la activarea în cadrul programului de preg�tire; 
• vârsta minim� 5 ani; 
• examen ini�ial de aptitudini/ tabelul de valori echivalent si 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 
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9 KYU – CENTURA ALB� CU O TRES� GALBEN� (kukyu)   
• tresele se pot ob�ine printr-o examinare par�iala pentru fiecare tresa în parte sau printr-o 

examinare total� pentru toate tresele; 
• în cazul unei examin�rii par�iale se va ob�ine gradul în func�ie de nivelul tehnic la care s-a 

ajuns; 
• examinarea se poate face dup� minim 2 luni de la activarea în cadrul programului de 

preg�tire; 
• vârsta minim� 6 ani. 

 
Examen scris - nu 
Examen teoretic - ju- jitsu, ce este ju-jitsu; 

- budo, ce este budo; 
- dojo, ce este dojo; 
- num�r�toarea de la 1 la 10 în japonez�; 
- saluturile de baz� din a�ezat/ZAREI �i din picioare/RITSUREI; 
- enun�area �i enumerarea saluturilor (denumirea �i ce 
reprezint�); 
- ce este Tori; ce este Uke; 

Examen tehnic - saluturile de baz� din a�ezat �i din picioare; 
- �coala c�derii - tehnica de baz�1 din pozi�ie static�; 
- �coala rostogolirii – tehnici de baz�2 - pentru nivelul de 
preg�tire; 
- pozi�ia static� de gard� în stilul ju- jitsu. 

 
 

8 KYU – CENTURA ALB� CU DOU� TRESE GALBENE (hachikyu)     
• examinarea se poate face dup� maxim 2 luni 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 8 kyu - 

recapitulare; 
- definire: Tai– Sabaki, Ma-ai; 
- ce este mocuso; 
- comenzile de baz� – exemplificare �i enumerare; 
- pozi�iile din picioare. 

Examen tehnic - toat� programa de examin�ri pân� la gradul de 8 kyu- 
recapitulare; 
- demonstrare mocuso; 
- demonstrarea pozi�iilor din picioare;  
- tehnicile de baz� – priz� �i ie�irile din priz�: 

- priz� de p�r - 1 tehnic� (f���), 
- priz� simpl� de rever – 1 tehnic� (fa��), 
- priz� simpl� de gât – 1 tehnic� (fa��), 
- priz� de mân� – încheietur� – 1 tehnic�; 

- Tai – Sabaki – exemplificare f�r� partener; 
- Ma – ai – exemplificare f�r� partener. 

 
Taxele de examinare vor fi stabilite conform gradului pentru care se opteaz� 

dup� cum urmeaz�: 
 10 Kyu – Centura alb�    = 0 Euro; 
   9 Kyu – 1 Mon     = 1 Euro; 

  8 Kyu – 2 Mon     = 2 Euro. 
 

                                                 
1 C�derile de baz�: fa��, lateral, spate. 
2
 Rostogolirile de baz�: fa��, lateral, spate. 
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III. ABORDAREA GRUPELOR TEHNICE FUNDAMENTALE 
 

3.1. ECHIPAMENTUL 
�inuta este materialul indispensabil pentru a 

practica judo, ju-jitsu sau karate, de fapt, încep�torul nu are 
nevoie la început decât de un keiko gi, un obi �i de zori.  

Keiko gi, adeseori numit �i „kimono”, este un costum 
alb din bumbac sau din in - cele de karate trebuie evitate la 
luarea prizelor pentru c� nu sunt solide; în judo �i ju-jitsu 
exist� multe prize de costum. 

Obi este centur cu care ne încingem peste keiko gi, 
aceasta având diferite culori sau trese colorate în func�ie 
de stilul practicat �i nivelul purtatorului. 

Zori sunt papucii destina�i s� p�streze picioarele 
curate la deplasarea între vestiare �i dojo. 

 
3.1.1. ÎMBR�CAREA GI-ULUI (KIMONOUL-UI) 

�

�
 

3.1.2. LEGAREA OBI (CENTURII) 
�

�

�

3.1.3. ÎMPACHETAREA GI-ULUI (KIMONOUL-UI) 
�

�

�

�
�
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3.2. SALUTUL  
 
3.2.1. RITSUREI (salutul din picioare)  

Este o forma de politete folosita in Dojo-urile in care se practica Arte Martiale 
- se foloseste la începutul si in final de Kata, sau intre parteneri, la Kumite. Din 
pozi�ia natural� se adopta pozitia YOI DACHI: apropiem piciorul drept de cel stâng, 
mâinile �i bra�ele suple de-a lungul corpului, se înclin� bustul aproximativ 10° spre 
înainte si revenim in pozitia Yoi Dachi. 

În cazul salutului spre kamiza, salutul trebuie s� fie mai pronun�at �i cere un 
unghi de aproximativ 30°. 

                                                       
 
 

 
 

3.2.2. ZAREI (salutul din genunchi)  
Este folosit la începutul si finalul antrenamentului. Din Yoi Dachi - apropiem 

piciorul drept de cel stâng, si coboram prin flexia genunchilor pastrând spatele 
drept. 

Punem genunchii pe tatami, laba piciorului fiind initial pe degete, dupa care 
aceasta se intinde ajungand cu talpa in sus, cu mâinile pe coapse. Se pune jos 
întâi mâna stâng�, apoi mâna dreapt�. În aceast� form� de salut se reg�se�te 
practica vechiului r�zboinic, care, vigilent �i prudent în a se ap�ra de un eventual 
atac al interlocutorului, punea jos întâi mâna stâng�, dreapta r�mânând disponibil� 
pân� în ultimul moment pentru a scoate sabia. Apoi, cu degetele mari �i 
ar�t�toarele formând un triunghi, se apleac� bustul în fa��, cu capul �i spatele 
drepte, f�r� a ridica �ezutul de pe c�lcâie. Revenirea in Yoi Dachi se face 
inversând ordinea miscarilor descrise mai sus. 

 

          

     �

�

YOI DACHI RITSUREI 
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3.3. POZI�IILE  
Pozi�iile sunt numite DACHI �i sunt o atitudine pre-determinata a corpului 

care confera for�� �i o baz� puternic� de pe care oricare tehnica poate fi executata 
cu maxima eficienta. 

Aceste pozitii variate au fost proiectate pentru diversele situatii care pot 
apare: atac, aparare, asteptare, sau schimbarea directiei. Fiecare pozitie a fost 
stabilita pe principiile giometriei si mecanicii, permitind tuturor partilor mobile ale 
corpului ca: picioare lungi, coloana vertebrala, brate si umeri, sa fie folosite la 
întregul lor potential, repede, eficient si cu maxima putere. 

Pentru a realiza un atac, o tehnica de aparare, sau schimbarea directiei, 
devine necesara trecerea dintro pozitie in alta. In artele martiale, aceasta 
schimbare se realizeaza repede, eficient, fara a se pierde controlul sau forta, adica 
un practicant avansat poate acoperi o distanta mare mentinindu-si intreaga 
rapiditate si forta. 

Pozitiile principale care vor fi descrise ilustreaza doar cateva din totalitatea 
pozitiilor utilizate in diferite stiluri de arte martiale, acestea fiind insa cele de baza in 
cadrul clubului nostru.  
  
3.3.1. JIGO-TAI sau KIBA DACHI (pozitia cavalerului) 
 

Din aceasta pozitie, foarte puternica, se pot executa 

atacuri sau aparari in lateral sau spre în fata. Aceasta pozitie 

este esentiala in lupta contra mai multor adversari. 

 
3.3.2. SHIZEN-TAI  sau HEIKO DACHI (pozitia naturala) 

 
Din aceasta pozitie, fiind una de relaxare, se poate 

trece la celelalte pozitii atat cele de atac cat si de aparare, 

atat in lateral cat si spre fata sau spate, dar putandu-se 

folosi si ca pozitie de asteptare.  

 
3.3.3. SEIZA (pozitia pe genunchi) 
 

In Dojo (sala de antrenament) nu se admit pozitii 
necontrolate: culcat, asezat, rezemat, etc., ci sunt 
permise doar pozitiile controlate �i atente la ce petrece 
în jur.  Pe saltea se st� fie în picioare, fie în genunchi 
(Seiza sau Za), fie a�ezat într-o pozi�ie de relaxare 
(Agura). In oricare din aceste pozitii coloana vertebrala 
trebuie sa fie dreapta si vertical�.  

Pozitia in genunchi (Za) este cea uzuala pe saltea (Tatami). Aceasta pozitie 
prezinta o serie de avantaje: 
          - este o pozitie intermediara intre pozitia in picioare si cea sezind, imbinind 
caracteristicile ambelor: miscare si repaus, si permitind trecerea usoara de la una 
la cealalta.  
          - maseaza membrele inferioare, îmbunatatind circulatia singelui si ajutind 
inima datorita reducerii înaltimii de pompare.  

Suprafata de sprijin pe sol este deci un triunghi. Centrul de greutate al 
corpului (Hara) se gaseste in apropierea solului si sta deasupra centrului 
triunghiului de sprijin.  
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3.3.4. AGURA 

Este pozitia cunoscuta la noi sub denumirea de „�ezând turceste”, 
sezind pe sol cu picioarele încrucisate iar spatele, barbia si capul ca la 
pozitia Za. Agura este o pozitie de repaus deplin. Cu greu s-ar putea 
trece din Agura la o pozitie de lupta (aparare), spre deosebire de Za, din 
care trecerea se poate face aproape instantaneu. De aceea trebuie 
respectata si însusita urmatoarea succesiune a miscarilor: Za-Agura, 
respectiv Agura-Za. Trecerea de la Za la Agura si invers se face gratios si 
echilibrat, fara a sprijini miinile pe Tatami.  
 
 
3.4.  DEPLAS�RILE 
 

Numite SHINTAI sau SABAKI care se execut� pe tatami sunt:  
SABAKI (deplasare) inseamna o schimbare a pozitiei centrului corpului 

(Hara) in directie orizontala. Proiectia pe sol a corpului descrie in acest caz linii 
curbe, mai rar drepte. 

Deplasarea corpului se poate face fie dupa o linie dreapta (Shintai) cu pasi 
alternativi sau cu pasi adaugati (Okuri Ashi - Ayumi Ashi) cu pasi normali (Tsugi 
Ashi), ori printr-o combinatie a acestora, fie prin rotatie a corpului (Tai Sabaki) care 
are doua forme de baza - pivotarea si rasucirea.  

Pivotarea consta in rotirea corpului mentinand ambele talpi pe locul lor, 
rotindu-le pe varfuri. Pivotarea poate fi facuta la 90 grade sau 180 grade.  

Rasucirea consta in rotirea corpului folosind un picior de sprijin, celalalt 
miscandu-se inainte sau inapoi in jurul celui de sprijin.  

Ca regula generala, pasul trebuie sa fie usor si rapid, cu talpile alunecand pe 
saltea, la o distanta foarte mica de aceasta. Se zice: „cand pasesti, talpa nu trebuie 
sa atinga salteaua, dar daca in drum apare o hartie ea trebuie atinsa”.  

Toate deplasarile trebuie facute din 
Hara si exersate cu rabdare si perseverenta, 
fie in forme simple, fie combinate, pentru 
atingerea urmatoarelor scopuri: devierea unui 
atac puternic; pastrarea distantei corecte; 
ajungerea si mentinerea in centrul de rotatie al 
fortelor ce apar; conducerea sigura a lui Uke. 

 
3.4.1. OKURI ASHI  

- deplasare cu pas alternativ, initiere 
facandu-se cu piciorul care se afla inainte; 

 
3.4.2. AYUMI ASHI  

- deplasare cu pas adaugat, initiere 
facandu-se cu piciorul care se afla spre inapoi;  

 
3.4.3. TSUGI ASHI  

- deplasare cu pas normal;  
 

3.4.4. HIRAKI ASHI sau THAI SABAKI  
- deplasare prin evitarea contactului cu 

adversarul, aceasta executandu-se spre cele 
doua laterale, stanga sau dreapta. 

 
 

Thai Sabaki 
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3.5. C�DERILE 
UKEMI - caderea nu este o infrangere daca stii sa te ridici.  
Procedeele de Judo �i Ju-Jitsu se practica de doi sau mai multi parteneri 

care preiau pe rand rolurile de Nage (cel care proiecteaz� sau execut� procedeul) 
sau Uke (cel care se lasa proiectat) numit si Tori. Stapanirea tehnicii caderilor ajuta 
nu numai la cresterea sigurantei elevilor, ci are si o mare importanta pentru 
progresul lor pe Cale (Do). Numai cel care este in stare sa cada inconstient si 
corect dupa ce i s-a aplicat un procedeu dur, poate fi suficient de relaxat si sigur 
pentru a se putea preocupa de studiu, fara sa fie terorizat de ideea caderii.  

Tehnica caderii urmareste doua scopuri: siguranta celui care cade (evitarea 
accidentarilor) si revenirea lui intr-o pozitie buna pentru continuarea luptei (Kamae). 

Toate caderile se termina prin revenirea in picioare cu fata spre locul de 
pornire (spre adversar) cu luarea pozitiei de garda (Kamae) si Ki-ul indreptat spre 
inainte. 

Toate caderile se exerseaza si pe stanga si pe dreapta. In timpul caderilor, 
partile vitale ale corpului (capul, sira spinarii) trebuie protejate de contactul cu solul. 
In timpul caderii prin rostogolire corpul trebuie sa ia forma unei sfere, iar revenirea 
(ridicarea) in picioare sa se faca folosind energia miscarii. In acest scop caderea 
trebuie facuta fara retinere (frica). In timpul caderilor piciorele raman indoite si 
adunate in interiorul sferei, pentru a nu impiedica rostogolirea si ridicarea in 
picioare. 
 
3.5.1. MAE-UKEMI (caderea inainte)  

Poate fi numita si “caderea pisicii” care 
se executa prin ducerea bratelor spre 
inainte, contactul cu tatami se executa pe 
antebrate si pe choshi, picioarele sunt 
departate la nivelul umerilor. 
              
 

3.5.2. KAME-ZEMPO-UKEMI (c�dere spre înainte prin rostogolire) 
 

Se execut� din 
Hidari-Kamae, 
desf��urându-se prin 
rostogolire spre inainte 
luand contact cu solul prin 
sabia mainii stangi apoi va 
rula pe sol cu brat, umar, omoplat, se va rula in continuare pe diagonala spatelui, 
pe sold, pe picior pe care se si ridica in final in pozitie vericala. Piciorele trebuie 
stranse, tot corpul se face ghem. Barbia trebuie apasata mult in piept, iar capul nu 
trebuie sa atinga salteaua. Corpul trebuie sa se rostogoleasca ca o bila, fara a se 
ciocni cu salteaua.  
 
3.5.3. USHIRO-UKEMI (caderea inapoi)  

 
Pornind din aceeasi pozitie de Hidari 
Kamae, elevul cade pe spate retragand si 
indoind piciorul drept sub corp astfel incat 
acesta sa functioneze ca un amortizor 
evitand izbirea corpului de sol. Se ruleaza 
apoi pe sold, diagonala spatelui, omoplat, 

umar, sprijin cu bratul pe sol si revenirea in picioare cu piciorul drept sau stang 
inainte cu intrare in Kamae. 
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3.5.4. YOKO-UKEMI (cadere laterala) 
 

Caderea la inceput se executa de 
jos, dupa care din Hidare Kamae, elevul 
intinde piciorul din spate spre lateral, 
indoind piciorul si lovind cu putere tatami 
cu mana. Caderea se efectueaza pe 
partea laterala a corpului. În acest caz se 
urm�re�te repartizarea energiei de 
ciocnire pe o suprafa�� cât mai mare. 
 
 
3.6. GARDA 
  

KAMAE - pentru a fi pregatit oricand pentru o confruntare trebuie sa ai o 
pozitie corespunzatoare atat in miscare cat si in repaus. Felul si momentul atacului 

sunt determinate de cel care ataca (Uke), cel care se apara (Nage) 
neputand decat sa adopte o postura care sa-i permita o aparare 
eficienta indiferent de atac. Lupta consta in diverse faze statice si 
dinamice care se schimba intre ele fara o ordine prestabilita. 

O postura corecta, martiala, se defineste prin echilibru. Ki-ul 
lui Uke poate fi preluat, condus si indreptat impotriva lui Uke numai 
daca Nage actioneaza din Hara si cu Hara. “in toate miscarile si 
pozitiile utilizate, verticala centrului de greutate al corpului trebuie 
pastrata in interiorul suprafetei de sprijin pe sol”. 

Kamae este conceputa astfel incat sa asigure atat apararea 
pasiva, nelasand nici o parte descoperita, cat si apararea activa, trecerea rapida la 
executarea unui procedeu. 
 
3.7. DISTANTA DE LUPTA 
 

MA-AI (distanta optima de lupt�)  
Distanta de actiune armoniosa 
(optima) dintre Uke si Nage se 
numeste Ma-ai. In diagrama 
al�turat�, centrele cercurilor 
reprezint� centrele celor doi 
parteneri iar cercurile reprezinta 

spatiul de actiune al fortelor (Ki-ului) lor. 
 
3.8. "MOKUSOOOOO!!!" 

 
În foarte multe s�li de arte mar�iale, acest cuvânt vuie�te ca un strig�t de 

lupt�. Ar fi normal s� se întâmple de dou� ori, la începutul orei de practic� �i înc� o 
dat� la sfâr�it, întotdeauna dup� ce elevii din DOJO s-au aliniat în forma�ie �i s-au 
a�ezat în lini�te, strigându-se alinierea (SEIRETSU). Odat� a�eza�i, zgomotul de 
haine aranjate, gâfâielile obosite �i respira�iile extenuate se vor lini�ti încet-încet, 
l�sând locul unei t�ceri sparte brutal de strig�tul care pare s� p�trund� chiar prin 
trupurile celor din DOJO. 

Particula MOKU din MOKUSO înseamn� "a lini�ti, a reduce la t�cere." SO 
înseamn� "gânduri." MOKUSO este privit ca perioad� de "meditare." Într-un fel, 
chiar este. Îns� mai degrab� ar trebui privit ca o perioad� de tranzi�ie, tranzi�ia 
efectuându-se atunci când intri în Dojo �i la�i afar� problemele curente.  
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3.9. NUMERELE 
 

ichi ni san shi go roku shichi achi kyu ju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
3.10. 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  
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 
Tatami = saltea 
Tori = cel care se apara in 
demonstrarea unei tehnici 
Tsuki = lovitura de pumn 
Uke = aparare, cel care se apara 
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 


