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Istoria Ju-Jitsu-lui în România 
 

      În ţara noastră, Ju-Jitsu şi-a făcut apariţia în anul 1928, cand japonezul Keishigi Ishiguro a predat un curs de Ju-Jitsu şi Judo, 

acesta nefiind deschis publicului larg, ci numai forţelor din armată şi ordine. Deşi a rămas în ţară noastră numai 3 luni, el a reuşit 

să iniţieze câţiva entuziaşti, printre care ofiţerul de poliţie Emilian Teacă şi ofiţerul de jandarmi Dumitru Carapancea. Amândoi au 

obţinut centura neagră, Teacă devenind mai târziu profesor la catedra de Ju-Jitsu a A.N.E.F. (vechea denumire a actualei 

Academii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport), iar Carapancea a continuat să predea elemente de Ju-Jitsu în cadrul jandarmeriei. 

      În 1930, Teacă înfiinţează primul “club” de Ju-jitsu şi Judo, dar acesta are o existenţă efemeră. Datorită faptului că sensei 

Keishigi Ishiguro şi-a predat cursul fără o planificare riguroasă, materia fiind prezentată dispersat,  Emilian Teacă a sistematizat 

exerciţiile şi a publicat în 1935 lucrarea intitulată “Arta apărării personale”, având ca subtitlu “Ju-Jitsu”. 

      Dezvoltarea Ju-Jitsu-lui a fost întreruptă de cel de-al II-lea război mondial, rămânând fără rezultat tentativa de introducere a 

lui pentru public. Printre cei ce au încercat să revigoreze Ju-Jitsu în ţara noastră se numără şi maeştrii Vasile Goteleţ, Ion Hantău , 

Ioan Capotă, Mihai Botez Florian Frazzei, însă datorită nereuşitelor s-au dedicat mai mult propagării Judo-ului. Trebui sa 

evidenţiem faptul că Vasile Gotelet a înfiinţat o secţie de Judo (cunoscut fiind faptul că în cadrul antrenamentelor de Judo se 

transmiteau camuflat şi cunoştinţe de Ju-Jitsu), iar mai târziu, gimnastul Mihai Botez. Antrenorul Ioan Capotă efectuează însă mai 

multe demonstraţii de Ju-Jitsu în mai multe oraşe din ţară. 

      Împrejurări favorabile s-au creat în anul 1957, când Judo-ul a fost recunoscut de organele de conducere ale sportului la nivel 

naţional, organizându-se un centru de Judo sub auspiciile Federaţiei Române de Lupte, condus de profesorul Florentin Frazzei, 

care a întemeiat 2 secţii la liceele “Spiru Haret” si “I.L. Caragiale” din Bucureşti. 

      În 1958, Şcoala Sportivă de elevi crează catedra de Judo constituindu-se totodată prima secţie de Judo oficială în România. 

Până în acest moment, istoria Ju-Jitsu-lui se împleteşte foarte strâns cu dezvoltarea Judo-ului în ţara noastră. O perioadă, în toate 

secţiile de Judo s-a continuat predarea elementelor de Ju-Jitsu, aceste cunoştinte fiind necesare pentru promovarea examenelor de 

centură neagră din Judo. Cu toate acestea, evoluţia Ju-Jitsu-lui în România a avut o perioadă de scădere drastică datorită 

dezinteresului faţă de arta martială originală, dezinteres cauzat de apariţia competiţiilor de Judo ceea ce a dus pană la urmă la 

predarea în cadrul antrenamentelor numai a elementelor proprii Judo-ului. 

      Revigorarea Ju-Jitsu-lui a avut loc în anul 1966, când un mare ajutor ni l-au acordat comisia de antrenament şi examinare a 

Uniunii Internaţionale de Ju-Jitsu, sub conducerea lui Hans Rainer Hoffmann, Comisia de examinare a U.I.J.J ne vizitează ţara şi 

organizează stagii de pregătire şi examinare între 10 şi 21 de zile, în diverse localităţi: Timişoara, Lugoj, Tomeşti (Medias), 

Sighişoara şi Braşov. Printre cei examinaţi cu acea ocazie se numără şi Shihan Alois Gurski (1932-1996) (2 dan Ju-Jitsu atunci). 

Născut în localitatea Lespezi (judetul Iaşi) la 24 martie 1932. A început ca practicant de Judo, dar alegerea sa finală a fost Ju-

Jitsu-l, el fiind unul dintre puţinii promotori din ţara noastră. Dorinţa şi ambiţia lui Shihan Alois Gurski a fost aceea de a 

dezvolta în România o mişcare de Ju-Jitsu cel puţin de aceeaşi anvergură cu cea de Judo. Trebuie subliniat că odată cu 

plecarea din Tomeşti-Mediaş şi stabilirea în Bucureşti a lui Shihan Gurski se deschide în capitală prima secţie de Ju-Jitsu după 

“momentul „66”. Această secţie a avut iniţial sediul în Sala Sportivă de la Uzina "Cinescoape" (actuala Rocin S.A.), după care se 

va muta în cadrul Liceului Cantemir. A existat şi o scurtă perioadă în care antrenamentele s-au desfăşurat în sala de sport a Şcolii 

Generale nr. 56  pentru ca în final să se stabilească în cadrul Şcolii Generale nr. 25 din strada Silvia nr. 54.  Se ştie şi se 

recunoaşte faptul că singurul nucleu de Ju-Jitsu din România şi-a desfăşurat activitatea în cadrul acestei scoli, cunoscută sub 

numele de „Silvia”  În tot acest timp, antrenamentele au fost conduse de către sensei Alois Gurski unde şi-au început activitatea 

majoritatea antrenorilor din cadrul mişcării actuale, cum ar fi: Cătălin Georgescu, Ilie Ghepeş, Neculai Agavriloaie, Dan 

Alexandrescu, Vasile Coroi, Robert Manole, Nistor Gheorghe, Iorga Gabriel, etc. Actualmente unii dintre ei retraşi. 

      Nu au fost probleme până în anul 1978, când în urma unei hotărâri a conducerii din vremea respectivă a C.N.E.F.S., artele 

marţiale au fost restricţionate. Printr-o circulară emisă cu numărul. 1253  emisă în 1982 erau interzise complet practicarea şi 

predarea artelor marţiale extrem orientale. Din acest moment, practicarea Ju-Jitsu-lui a fost continuată sub paravanul lecţiilor de 

Judo, şi aici trebuie să mulţumim domnului profesor Anton Muraru (fost secretar al F.R.J.), care a sprijinit mişcarea de Ju-Jitsu 

prin convocarea antrenorilor de Ju-Jitsu la cursuri de perfecţionare a antrenorilor de Judo, coduse de diverşi maeştri japonezi şi 

europeni. 

      Datorită faptului că sălile de antrenament lipseau cu desăvârşire, cursurile de pregătire s-au desfăşurat chiar în aer liber, în 

parcuri, ferit de ochii autorităţilor sau sub diverse paravane. 

      Dar, odată cu venirea revoluţiei, legea ce interzicea practicarea artelor marţiale a fost abrogată prin ordinul nr. 62din 16 

ianuarie 1990, semnat de ministrul sportului de atunci, Mircea Angelescu. La 20 martie 1990 se înfiinţează F.R.A.M., din care 

făcea parte şi Ju-Jitsu, prin Comisia Naţională de stil. Mai târziu în data de 22 iunie 1990 a urmat Liga Română de Ju-Jitsu, al 

cărui prim Consiliu de Conducere a avut în componenţă pe următorii: 

      - preşedinte: Gurski Alois;  

      - vicepreşedinte: Nistor Gheorghe;  

      - secretar: Lipan Gheorghe;  

      - responsabilul Comisiei de Disciplina: Manole Robert;  

      - responsabil financiar: Daju Gheorghe;    

      - juristconsult: Petrescu Laurenţiu;  

      - economist: Burcă Vasile. 

      La sfârşitul anului 1994, în perioada 21-23 octombrie, la Cluj Napoca, a avut loc primul Campionat Naţional de Ju-Jitsu, 

iniţiator fiind domnul antrenor Ioan Bălăceanu. Sensei Ioan Bălăceanu coordonator,  preşedinte al clubului White Tiger şi 

împreună cu  Fundaţia Vatra Romanească au asigurat organizarea pe plan local al acestui prim Campionat Naţional.În vara anului 

1996 s-a reluat obiceiul stagiilor internaţionale, primul maestru străin care a vizitat ţara noastră a fost shihan Ken Culshaw 8 dan 

(Marea Britanie). Din acest moment, contactele cu experţi din străinătate sau înmulţit, susţinand stagii maeştrii precum shihan 

Shizuya Sato 9 dan, shihan Kurt Schoffmann 7 dan, sensei Szepvolgyi Geza 5 dan, shihan G. S. Bertoletti 8 dan. 

      După moartea lui Shihan Alois Gurski, (7 dan),  toţi dişcipolii au încercat să ducă mai departe visul şi dorinţa maestrului. 

Odată cu trecerea în mileniul III Ju-Jitsu s-a afiliat la organizaţia J.J.I.F. (Federaţia Internaţională de Ju-Jitsu), singura organizaţie 

recunoscută de SportAccord (AGFIS) şi World Games. 

      Din anul 2000, stilul Ju-Jitsu este afiliat la acest organism, şi din anul 2001 încep şi participările României la competiţiile 

internaţionale de stil. Până în prezent, sportivii Români reuşind să obţină diverse distincţii la majoritatea concursurilor la care au 

participat. 
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“Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă” 

 

 
I. DOBÂNDIREA CENTURII 

....... 
 

a. ORGANIZAREA GRUPELOR VALORICE 
În clubul nostrum, organizarea gradelor a fost făcută în funcţie de nivelul 

tehnic de pregătire şi în funcţie de valoarea tehnică efectivă a gradelor. În acest 
sens avem trei grupe valorice de pregătire, reprezentate astfel: 

Grupa A – grupa de începători; 
Grupa B – grupa de avansaţi; 
Grupa C – grupa de performanţă. 
 

Grupa C – grupa de performanță  
2 KYU – CENTURA ALBASTRĂ (nikyu) 
1 KYU – CENTURA MARO (ikkyu) 

 

 

 
 
1 KYU – CENTURA MARO (ikkyu) 

 examinare după minim 12 luni de la ultima examinare; 
 vârsta minimă 16 ani. 

 

Examen scris - test recapitulativ 
- referat cu temă dată 

Examen teoretic - toată programa de examinări până la gradul de 2 kyu – 
recapitulare; 

Examen tehnic - toată programa de examinări până la gradul de 2 kyu – 
recapitulare; 
- tehnici noi. 

Examen fizic  se va efectua testul fizic conform vârstei 
candidatului şi a tabelului de mai jos, la nivelul vârstei pe 
care sportivul candidat o are; 
 examenul fizic va avea atât testări fizice cât şi 
testări cu privire la rezistenţa fizică a sportivului în 
condiţiile de oboseală fizică şi de stres competiţional. 

 

TABEL DE VALORI ŞI A EXAMENULUI DE EFORT FIZIC 
 

VÂRSTA / 
ANI 

FLOTĂRI 
F / M 

GENOFLEXIUNI 
F / M 

ABDOMENE 
F / M 

15 / 16 11 / 12 35 10 

16 / 17 12 / 15 35/40 10/15 

17 / 18  15 / 20 40/50 15/20 

+ 18 15 / 25 50/70 20/30 

F – fete 
M – băieţi 
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Taxele de examinare vor fi stabilite conform gradului pentru care se 
optează după cum urmează: 
   1 Kyu (centura maro)   = 100 Euro. 

 
 

II. ABORDAREA GRUPELOR TEHNICE FUNDAMENTALE 

 
a. FUSEGI -Tehnici de aparare     nr de procedee 

 
Tekubi Waza    (prize incheieturi)             10 
Gyaku Yubi Waza    (tehnici de priza a degetelor)   3 
Ude kansetsu Waza   (tehnici de priza a bratului)             15 
Ashikubi Kansetsu Waza 

(tehnici de priza si luxare a piciorului si degetelor piciorului)  4 
Ashi Kansetsu Waza  (tehnici de priza si luxare a piciorului)  6 
Dojime Waza    (secerare)      2 
Shime Waza    (tehnici de strangulare)            12 
Gyaku Kubi Waza   (prinderea/ sugrumarea/ strangularea gatului) 5 
Osae Waza    (imobilizare)               10 
Taiho Waza    (transport fortat)     8 
Te Waza    (tehnici de proiectare cu ajutorul bratelor) 4 
Koshi Waza    (tehnici de proiectare cu ajutorul soldului) 5 
Ashi Waza    (tehnici de proiectare cu ajutorul picioarelor) 5 
Sutemi Waza    (proiectare prin sacrificiu)    3 
Kaeshi Waza    (tehnici de contraatac)    5 
Renzoku Waza   (tehnici combinate)     5 
Katate Dori Katate Mochi  (priza bratului cu ambele maini)           16 
Katate Dori Ryote Mochi  (priza bratului cu ambele maini)   7 
Ryote Dori Ryote Mochi  (priza ambelor brate cu mainile)   7 
Ki Mochi    (prinderea de imbracaminte)           10 
Tachi Kubi Jime Ryote Mochi (strangularea din picioare)            13 
Ne Kubi Jime Ryote Mochi  (strangularea la sol)             13 
Atama Mochi    (prinderea capului)     6 
Do Tai Ryote Daki   (incenturare)              14 
Tai Ryoashi Jime    (eliberarea din secerare prin incenturare) 2 
Waki Ken Zuki    (aparare impotriva loviturilor de pumn)  4 
Waki Fumitsuke    (apararea impotriva loviturilor de picior)  4 
Ne Waki    (apararea in lupta la sol)    4 
Jo Dori / Tanto Dori  (apararea impotriva loviturilor de baston sau de cutit) *         18 
 

b. ATEMI-WAZA - Tehnica de a lovire  
Kyusho    (indicarea de puncte vitale)          18 
Ate-waza / Uchi-waza (tehnici de lovire cu: degetele, taisul palmei, palma, 
pumn, incheietura mainii, dosul pumnului, antebratul, cotul)    8 
Geri-waza (tehnici de picior)        6 
Uke Waza (tehnici de aparare, de eschiva cu riposta prin lovitura sau prin 
dezechilibrare si proiectare, cu sau fara sutemi)      8 

 
* Valabil doar pentru cei ce au împlinit 16 ani 
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III. ARMELE NATURALE ALE CORPULUI UMAN 
 
 

 
SEIKEN 

 
HAISHU  

URAKEN 

 
SHUTO 

 
 
 
 

  

 
TETTSUI 

 
KAKUTO 

 
 

HIRAKEN 
 

HAITO 

 
 
 
 

  

 
TEISHO 

 
KEITO 

 
SEIRYUTO 

 
NIHON NUKITE 

 
 
 
 

  

 
KUMADE 

 
WASHIDE 

 
GAIWAN 

 
HAIWAN 

 
 
 
 

  

 
NAIWAN  

ENPI 
 

HIZA 
 

TEISOKU 

 
 
 
 

  

 
HAISOKU 

 
KOSHI 

 
SOKUTO 

 
KAKATO 
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IV. LOVITURILE DE PUMN SAU PICIOR 
 
CHOKU ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken, Ipon - Ken, Hiraken, Nakadaka - Ipon Ken, Nukite 
Descrierea tehnicii : (Seiken) Din Hachiji Dachi, mana stanga intinsa inainte, cu palma catre in jos. 
Mana dreapta la soldul drept, cu palma privind in sus (pumnul strans).Se impinge ca un piston mana 
dreapta catre inainte, in planul meridian al corpului si in acelasi timp, mana stanga este retrasa catre 
soldul stang. Pumnii se rotesc simultan in jurul propriilor axe. In final, pumnul drept se afla cu palma 
catre in jos, iar cel stang cu palma in sus. Umerii "cad" normal, muschii abdominali sunt contractati, 
la fel si musculatura axilei, la sfarsitul miscarii. Coatele sunt aproape de coaste.Se respira pe 
lovitura. Se aplica la fata, stomac, abdomen. 
 

 
 
 

GYAKU ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken, Nakadaka - Ipon, Hiraken, Nukite, Teisho, Ipon Ken 
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. 
 

 
 
 

OI ZUKI 
Armele corpului utilizate : Nakadaka Ipon Ken, Hiraken,Seiken, Nukite, Teisho 
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. 
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URA ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken 
Descrierea tehnicii : Procedeul se executa aproape similar cu Gyaku Zuki cu conditia ca pumnul 
drept sa nu se mai roteasca cu palma in jos, in pozitie finala aflandu-se cu palma in sus. Este o 
lovitura asemanatoare "upercut-ului" din box, utilizabila pentru distanta mica. Se aplica la plexul 
solar, fata si flancuri. 

 
 
AGE ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken 
Descrierea tehnicii : Procedeul se executa asemanator cu Gyaku Zuki, singura diferenta fiind ca 
dupa rotatia soldurilor, bratul care loveste descrie un arc de cerc, de jos in sus, lovindu-se de jos in 
sus barbia adversarului si nu perpendicular pe tinta ca in cazul tehnicilor Zuki. Se aplica la barbie. 

 
 

MAWASHI ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken 
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 

 
 

KAGI ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken 
Descrierea tehnicii : Din pozitia Kiba Dachi, cu mana stanga avand palma orientata catre in jos, iar 
mana reapta cu pumnul la soldul drept se loveste "in carlig" catre stanga. Se aplica la plexul solar si 
in flancuri. 
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MOROTE ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken, Nakadaka Ken 
Descrierea tehnicii : Din Zenkutsu Dachi cu piciorul stang avansat se trag ambii pumni la sold, cu 
palmele catre in sus, apoi se loveste simultan cu ambii pumni catre nivelul stomacului, rotind pumnii 
cu palmele in jos.In faza finala se contracta abdomenul si axilele. Se expira pe lovitura. Se aplica la 
stomac. 

 
YAMA ZUKI 
Armele corpului utilizate : Seiken, Nukite 
Descrierea tehnicii : Pozitia Zenkutsu Dachi cu piciorul inainte. Soldurile si corpul rotit lateral, 
pumnul drept la soldul drept cu palma in sus, mana stanga peste pumnul drept.Mana dreapta 
loveste in fata, mana stanga la abdomen. In pozitia finala pumnul drept se afla cu palma in jos, iar 
pumnul stang cu palma in sus. Muschii pectorali se contracta puternic in pozitia finala.Se expira pe 
lovitura. Se aplica la abdomen si fata. 

 
URAKEN UCHI 
Armele corpului utilizate : Uraken 
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 
Armele corpului utilizate : Haito 
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 orientata perpendicular pe tinta. Se aplica la tample, gat, trahee, coaste, clavicula, 
maxilar, testicule.  
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SHUTO UCHI 
Armele corpului utilizate : Shuto 
Descrierea tehnicii : 
1. Varianta de exterior către 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. 

 
 

MAWASHI EMPI UCHI 
Armele corpului utilizate : Empi 
Descrierea tehnicii : Pozitia preparatorie este ca si pentru Gyaku Zuki, singura diferenta fiind ca in 
loc ca bratul (pumnul) sa urmeze o traiectorie rectilinie, cotul va urma o traiectorie circulara in plan 
orizontal.Important este ca antebratul sa fie pliat pe brat, pumnul in pozitie finala "privind" cu palma 
in jos. Se aplica la stomac, tample, maxilar, coaste, trahee. 

 

 
 

TATE EMPI UCHI (AGE EMPI UCHI) 
Armele corpului utilizate : Empi 
Descrierea tehnicii : Din Zenkutsu Dachi, mana stanga porneste catre in sus ca pentru Ura Zuki, 
pumnul se roteste in asa fel incat palma sa priveasca spre interior. Cotul este in pozitia finala 
orientat catre in sus, iar antebratul este puternic pliat pe brat. se aplica la maxilar si la stomac. 
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YOKO EMPI UCHI 
Armele corpului utilizate : Empi 
Descrierea tehnicii : Din Kiba Dachi, mana dreapta in Hikite, mana stanga cu palma catre in sus. 
Se loveste direct, pe o traiectorie rectilinie, cu cotul, in asa fel incat la sfarsitul cursei se afla cu 
palma orientata in sus. De asemenea, antebratul este pliat puternic pe brat. Se aplica la stomac, 
tample, maxilar si coaste. 

 
USHIRO EMPI UCHI 
Armele corpului utilizate : Empi 
Descrierea tehnicii : Din Kiba Dachi cu mana stanga intinsa in fata, cu palma in jos, se roteste cu 
corpul de la stanga la dreapta si in acelasi timp mana stanga se retrage cu putere cu pumnul la 
soldul stang (pumnul in faza finala este cu palma in sus). Lovitura de cot este intarita prinzand cu 
mana dreapta pumnul stang - Ushiro Sempu Empi Uchi. Pozitia finala este Zenkutsu Dachi (trecerea 
din Kiba Dachi in Zenkutsu Dachi se face pe loc). Se aplica la stomac, tampla, maxilar si coaste. 

 
 

USHIRO MAWASHI EMPI UCHI 
Armele corpului utilizate : Empi 
Descrierea tehnicii : Zenkutsu Dachi, cu piciorul stang in fata. Pumnul drept se afla in palma mainii 
stangi. Se rotesc soldurile de la stanga la dreapta, trecandu-se pe loc in Zenkutsu Dachi, cu piciorul 
drept in fata. In acelasi timp, cotul loveste intr-o miscare circulara de la stanga la dreapta, iar mana 
stanga fixeaza lovitura. Se aplica la stomac, tampla, maxilar si coaste. 

 
MAE GERI 
Armele corpului utilizate : Koshi 
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. 

 
 



10 
 

YOKO GERI KEAGE 
Armele corpului utilizate : Sokuto 
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. 

 
 

YOKO GERI KEKOMI 
Armele corpului utilizate : Sokuto 
Descrierea tehnicii : Pozitia initiala este ca si pentru Yoko Geri Keage. Diferenta consta in pozitia 
genunchiului piciorului care loveste, acesta fiind orientat perpendicular pe directia de lovire. 
Soldurile se basculeaza in directia loviturii, iar piciorul descrie o traiectorie rectilinie, ca un "piston", 
dupa care se revine in pozitia initiala ca "tras de un resort." Se aplica la plexul solar, piept, flancuri si 
trahee. 

 
 
MAWASHI GERI 
Armele corpului utilizate : Koshi, Haisoku, Sune (tibia), Hiza 
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. 

 
 

HIZA GERI 
Armele corpului utilizate : Hiza 
Descrierea tehnicii : Din Hidari Zenkutsu Dachi, mainile pe langa corp, se ridica genunchiul 
puternic "pliat", basculand bazinul in directia loviturii, dupa care se revine in pozitia initiala. Se aplica 
la plexul solar, piept, cap, barbie, flancuri (la Mawashi Hiza) 

                         



11 
 

AGE UKE 
Armele corpului utilizate : Exteriorul antebratului blocheaza antebratul advers sau cotul. 
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. 

 
SOTO UKE 
Armele corpului utilizate : Zona interna a antebratului blocheaza antebratul advers sau piciorul. 
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 
Armele corpului utilizate: Unghiul format de partile externe ale antrebratelor blocheaza antebratul 
advers sau tibia. 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 
Armele corpului utilizate: Zona externa a antebratului blocheaza antebratul sau tibia adversa. 
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. 
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