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Programul „Ju-Jitsu Step by Step” 
 
 

I. Jigoro Kano 
 

În satul pescăresc Mikage, lângă Kobe, în Japonia, s-a născut Jigoro Kano 
pe 28 octombrie 1860. 

În 1871, familia lui Kano s-a mutat în Tokyo. 
Copil fiind, Kano era firav, slab, mic de înălţime şi 
bolnăvicios. Împotriva sfatului doctorului, Kano a 
decis să facă ceva pentru a îşi îmbunătăţi sănătatea 
şi în acelaţi timp să înveţe să se apere. La vârsta de 
18 ani s-a înscris în şcoala de jujutsu Tenjin Shinyo 
ryu. Sub tutela lui Fukuda Hachinosuke, Kano şi-a 
început călătoria spre bunăstarea fizică. 

Tenjin Shinyo ryu era o artă marţială blândă 
care aborda mai mult armonia decât lupta, cu toate 
că includea şi tehnici de lovitură şi de apucare. După 
ce a studiat la Tenjin Shinyo ryu, Kano s-a transferat 
la şcoala Kito ryu pentru a studia cu Tsunetoshi 
Iikubo. Această formă de jujutsu era mult mai blândă şi mai moderată. 

În acele vremuri Kano a început un studiu sistematic şi cuprinzător al 
celorlalte forme de jujutsu, cum ar fi sekiguchi-ryu şi seigo-ryu. El a înţeles foarte 
repede că râvnea la o cunoaştere mentală care lipsea din învăţăturile maeştrilor 
săi. Încerca să înţeleagă superioritatea controlului pe care maeştri lui o 
dobândiseră. A studiat de asemenea manuscrise ale fondatorilor diverselor şcoli, I 
Ching (Cartea Schimbărilor), filosofia Lao-Tsze. 

În 1880, Kano a început să regândească tehnicile de jujutsu pe care le 
învăţase. Vroia să combine cele mai bune tehnici învăţate de la diversele şcoli într-
un sistem pentru a creea un program de educaţie fizică care să dezvolte atât 
calităţile fizice cât şi cele mentale. În plus, credea că tehnicile pot fi practicate sub 
forma unui sport dacă tehnicile mai periculoase erau excluse. Astfel, în 1882, a 
extras din străvechiul jujutsu cele mai bune aruncări şi apucări, a adăugat şi câteva 
elemente personale şi a eliminat tehnicile periculoase de lovituri de mâini şi 
picioare. Kano, la vârsta de 22 ani, a prezentat noul sport obţinut (judo). L-a 
denumit Kodokan Judo. Termenul de Kodokan se desparte în ko (lectură, studiu, 
metodică), do (drum sau cale) şi kan (sală sau loc). În consecinţă se obţine “un loc 
pentru a studia calea”. 

Similar, judo se împarte în ju (lin) şi do (drum sau cale) obţinându-se “calea 
lină”. Kano şi-a înfiinţat şcoala de judo, intitulată Kodokan, în templul budist din 
Tokyo, Eishoji. Ulterior şcoala s-a dezvoltat şi s-a mutat. Primul Kodokan avea doar 
12 saltele (12 x 18 picioare, aprox. 3,65 x 5,48 metri) şi nouă studenţi în primul an. 
Astăzi Kodokan are peste 500 de saltele şi mai mult de 1 milion de vizitatori anual. 
Devotamentul lui Kano către judo nu a interferat cu progresul său academic. A 
studiat literatura, politica, economia politică şi a absolvit Universitatea Imperială din 
Tokyo în 1881. 

La Inceput scoala infiintata de el era considerata ca oricare alta scoala de 
jujutsu insa s-a dovedit a fi cu totul altfel deoarece existau o serie de principii 
diferite de cele ale scolilor vechi. Inlocuind cuvântul "jutsu" cu "do" (cale spirituala ) 
KANO afirma ca scopul principal era o imbunatatire moral-mentala pâna la 
atingerea eticului ideal. Ideea lui KANO a fost acceptata si tot asa au luat nastere 
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mai târziu artele martiale moderne (Gendai Budo) precum Kendo, Iaido, Kyudo, 
Aikido, Karatedo, si altele.  

Cele mai importante dintre teoriile sale despre arte martiale s-au dezvoltat 
din studiile acestuia despre cartile "secrete" HONTAI si SEIKO care vorbesc despre 
fundamentele NAGE (proiectii) prin principiile din KITO RYU Jujutsu. Toate acestea 
Impreuna cu cunostintele sale despre lupta, din Tenshin Shinyo–Ryu l-au 
determinat pe KANO sa se retraga la templul Eishoji pentru a dezvolta propria 
metoda de lupta, JUDO. Denumirea nu era noua In contextul jujutsu-lui dar mai 
mult ca principiu ; ceea ce facea jujutsu lui KANO diferit era modul sau de abordare 
al antrenamentului .Incercand sa pastreze tehnicile de jujutsu,care Insa avea o 
reputatie foarte proasta, el a schimbat intrega filosofie despre arta sa. KANO 
sublinia aspectul fizic deosebit al artei, modificand tehnicile pentru a le prezenta 
intregului public, fiind sugerat de asemeni si aspectul sportiv al artei sale. KANO a 
aranjat KATA in asa fel pentru a asigura siguranta si buna dispozitie In timpul 
antrenamentului, dar a pastrat SHIAI (concurs) pentru a testa tehnicile in situatii de 
semi-lupta. KANO este cel care a introdus de asemeni si sistemul de gradare care 
consta In grade KYU si DAN (nivel), sistem ce nu a existat pâna atunci ( se pare ca 
a fost preluat din sistemul universitar nipon de la acea data). KANO a antrenat de 
asemeni oficialitati militare si guvernamentale, iar drept urmare popularitatea judo–
ului s-a raspândit repede . 

În 1886, datorită rivalităţii dintre şcolile de jujutsu şi cele de judo, s-a 
organizat un concurs pentru a determina care artă este superioară. Studenţii lui 
Kano au câştigat uşor competiţia, stabilindu-se astfel superioritatea judo-ului şi a 
principiilor şi tehnicilor sale practice. Categorisirea Kodokan Judo a fost definitivată 
în 1887. Kodokan avea trei ţeluri: educaţia fizică, eficienţa în concurs şi 
antrenamentul mental. Structura sa ca o artă marţială era de aşa natură încât putea 
fi practicat ca un sport competitiv. Loviturile, şuturile, anumite luxaţii şi alte tehnici 
prea periculoase pentru competiţii erau predate doar studenţilor avansaţi. 

Începând cu 1889, Kano a părăsit Japonia pentru a vizita Europa şi Statele 
Unite. A călătorit peste hotare de 8 ori pentru a propaga judo şi de câteva ori pentru 
a participa la Jocurile Olimpice şi la întâlnirile diferitelor Comitete. În ciuda 
condiţiilor grele de muncă, mai mulţi studenţi ai lui Jigoro Kano şi-au dăruit 
existenţa propagării judo-ului în ţări străine. În 1892, judo a început să se 
răspândescă în toată lumea, odată cu citirea de către Takashima Shidachi în faţa 
societăţii japoneze din Londra a istoriei şi dezvoltării judo-ului. În 1895, Kano a 
clasificat aruncările din judo în Go Kyo No Waza. 

În 1910, judo a fost recunoscut ca un sport care putea fi practicat în 
siguranţă şi în 1911 a fost adoptat ca fiind parte a sistemului de educaţie japonez.  

Pe parcursul vieţii, Kano a obţinut doctoratul în judo, echivalentul a 12 dani, 
dobândiţi doar de fondatorul judo-ului. A muncit constant pentru a asigura 
dezvoltarea atleticii şi a sportului japonez în general, fiind numit în consecinţă 
“Părintele Sportului Japonez”. 

În 1935, i s-a înmânat premiul Asahi pentru contribuţia deosebită la 
organizarea sportului în Japonia pe tot parcursul vieţii sale. Pe lângă calităţile sale 
de inovator şi bun administrator, Kano era şi un luptător iscusit, lucru susţinut de 
toţi judoka avansaţi, care s-au recunoscut învinşi în faţa lui Kano. 

În timpul călătoriei de întoarcere de la întâlnirea Comitetului Internaţional 
Olimpic de la Cairo, unde a reuşit să nominalizeze Tokyo pentru desfăşurarea 
Jocurilor Olimpice din 1940, Kano a murit de pneumonie, la bordul navei S.S. 
Hikawa Maru pe 4 mai 1938, la vârsta de 78 de ani. 
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“Elevul care caută un sensei fără defecte este 
condamnat să nu devină niciodată un elev serios”  

 
 
 

II. 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 B – grupa de avansaţi  
5 KYU – CENTURA GALBENĂ (gokyu) 
4 KYU – CENTURA PORTOCALIE (yonkyu) 
3 KYU – CENTURA VERDE (sankyu) 

 
 

 
 

 
 
 
5 KYU – CENTURA GALBENĂ (gokyu) 

- examinare după minim 6 luni de la ultima examinare; 
- vârsta minimă 8 ani. 

 

Examen scris - nu 

Examen teoretic - toată programa de examinări până la gradul de 5 kyu – 
recapitulare; 
- cunoaşterea loviturilor de bază cu pumnul; 
- cunoaşterea loviturilor de bază cu piciorul; 
- cunoaşterea blocajelor; 
- fixarea la sol – definire. 

Examen tehnic - toată programa de examinări până la gradul de 5 kyu – 
recapitulare; 
- gărzi / poziţii de bază; 
- deplasări; 
- scoala caderii; 
- kyusho – puncte vulnerabile la cap; 
- demonstrarea loviturilor de bază cu pumnul; 
- demonstrarea loviturilor de bază cu piciorul; 
- demonstrarea blocajelor; 
- 10 tehnici executate din picioare; 
- 2 tehnici de picior, 2 de şold, 2 de braţe;  
- 3 tehnici de fixare la sol; 
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- o tehnică de ştrangulare; 
- o tehnică de luxare a braţului; 
- demonstrarea grupelor de atac conform regulamentului 
competiţional; 

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. 

 
 
 
 

TABEL DE VALORI ŞI A EXAMENULUI DE EFORT FIZIC 
 

VÂRSTA / 
ANI 

FLOTĂRI 
F / M 

GENOFLEXIUNI 
F / M 

ABDOMENE 
F / M 

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 

12 / 13 8 / 9 20 8 

13 / 14 9 / 10 25 9 

 
F – fete 
M – băieţi 

 
 

Taxele de examinare vor fi stabilite conform gradului pentru care se 
optează după cum urmează: 
   5 Kyu      = 10 Euro. 

 
 
 
 
 

III. ABORDAREA GRUPELOR TEHNICE FUNDAMENTALE 

 
 

a. KAMAE / DACHI – Gărzi / Poziţii de bază  
 

 Heisoku Dachi - picioarele apropiate cu talpile lipite una de alta 

 
 

 Musubi Dachi - picioarele apropiate cu calcaiele lipite, varfurile 
departate 
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 Yoi Dachi - picioarele departate la o latime de umeri cu talpile paralele 
intre ele 

 
 

 Zenkutsu Dachi - un picior flexat inainte astfel incat proiectia la sol a 
genunchiului sa cada intre degetele piciorului; celalalt picior se afla retras 
la o distant de doua lungimi de umeri de primul iar in lateral la o distant 
de o lungime de umeri. 

 
 Sanchin Dachi - calcaiul piciorului din fata este pe aceeasi linie cu 

halucele (degetul mare) piciorului din spate 

 
 Kokutsu Dachi - talpa piciorului din fata este perpendiculara pe mijlocul 

labei piciorului din spate la o distanta de doua lungimi de umeri 

 
 Kiba Dachi - ambele picioare usor flexate inainte cu talpile pozitionate 

paralel intre ele si cu o distanta de doua lungimi de umeri intre ele iar 
proiectiile la sol a genunchilor sa cada intre degetele picioarelor 

 
 
 

b. SHINTAI: Deplasari 
ayumi ashi, tsugi ashi, taisabaki 

Mae, Yoko, Ushiro - inainte, lateral si inapoi 
Tobi - deplasare prin saritura 
Tai Sabaki - deplasare circular / eschiva 
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c. UKEMI WAZA: Scoala caderii 

Mae Ukemi  - caderea inainte 
Yoko Ukemi - caderea in lateral din pozitia in picioare sau ghemuit 
Ushiro Ukemi - caderea inapoi 
Age Yoko Ukemi - obstacol înalt 
Mae Chugaeri - rostogolire inainte 
Ushiro Chugaeri - rostogolire inapoi 
 

d. KYUSHO – „Puncte slabe” 
În corpul omenesc se gasesc toate punctele vulnerabile (uneori numite 

“puncte vitale”) pe care un ju-jitsuka trebuie sa le cunoasca pentru ca loviturile sale 
sa poata avea maximum de eficacitate. Spre aceste puncte este necesar sa fie 
indreptate loviturile (atemi). Aceste “tinte” (mato) vulnerabile sunt numeroase. Ele 
sunt repartizate pr tot corpul, pe cap si pe member, dupa meridianele de 
acupunctura. Lovirea acestor puncte “puncte slabe” poate provoca fie o durere 
intense, fie lesinul, fie chiar moartea. Anumite atemi sunt mortale, altele sunt doar 
destul de traumatizante pentru a anihila atacul cuiva, fara a-l omora, facandu-l sa 
fie total sub controlul adversarului. 

 

 
 

Puncte mortale sau care pot provoca pierderea cunostintei: 
 
La cap: 

 Varful barbiei, usor lateral (mikazuki): lesin; 

 Varful barbiei (kachikake): lesin; 

 Moalele capului sau bregma (tendo sau tento): fracturarea craniului; 

 Tamplele ( kasumi): moarte prin ranirea creierului; 

 Ochii, arcadele sprancenelor, pometii obrajilor (seidon): pierderea vederii 
(temporar sau definitiv) si a echilibrului; 

 Intre ochi (uto sau chuto): mortal; 

 Sub nas (gekon, jinchu): fractura si lesin; 

 Apofiza mastoid (dokko): mortal; 

 Carotidele (mursasme si matsukaze): lesin; 

 Laringele(hichu): lesin; 

 A saptea vertebra cervical (keichu): “lovitura iepurelui”: lesin. 
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e. LOVITURILE DE PUMN SAU PICIOR 

 
 LOVITURI DE PUMN 

 
GYAKU ZUKI (lovitură de pumn inversă piciorului avansat) 

    
 

OI ZUKI (lovitură de pumn pe aceiaşi parte cu piciorul avansat)  

     
 

MAWASHI ZUKI (lovitură de pumn circulară) 

 
URAKEN UCHI (lovitură dată cu dosul pumnului) 

   
 
HAITO UCHI (atac cu “sabia mâinii” întoarsă) 
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SHUTO UCHI (atac direct cu “sabia mâinii”) 

                   
 
 LOVITURI DE PICIOR 
 

MAE GERI (lovitură de picior spre înainte) 

 
 

YOKO GERI (lovitură lateral de picior)  

 

MAWASHI GERI (lovitură circular de picior) 
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f. BLOCAJE DE BRAŢE 
 

AGE UKE (blocaj de apărare de jos în sus) 

 
 
SOTO UKE (blocaj exterior de antebraţul) 

 
JUJI UKE (blocaj cu antebraţele încrucişate) 

           
GEDAN BARAI (blocaţ cu antebraţul lateral în jos) 
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g. TACHI WAZA (sau tehnica executata din picioare) 

 
Te-dori 
Degajare din priza mâinii                                             - te dori ukete   1 
Degajare din priza încheieturii mâinii, din exterior         - soto te dori ukete    2 
Degajare din priza încheieturii mâinii, din interior          - gyaku te dori ukete 1 
Degajare din priza încheieturii mâinii, din diagonală     - kito te dori ukete  1 
Degajare din priza dublă a mâinilor, din exterior           - ryote dori ukete       2 
Degajare din priza dublă a mâinilor, din exterior spate - ushiro ryote dori ukete 1 
 
Suri age ukete 
Degajare din priza frontală a părului   - mae kami dori ukete  1 
 
Eri-dori 
Degajare din priza reverului             - eri dori ukete  2 
Degajare din priza ambelor revere   - ryo eri dori ukete     1  
 
Jime-ukete 
Strangulare frontală cu o singură mână                   - te jime ukete  2           
Strangulare frontală cu ambele mâini   - morote jime ukete   1 
 
Ate-ukete 
Apărare împotriva loviturii de palmă   - shomen ukete              1 
Apărare împotriva loviturii directe de pumn         - seiken ukete                    1 
 
Geri ukete 
Apărare împotriva loviturii directe de picior   - mae geri ukete             1 
 

 
h. ASHI-WAZA (tehnici de picior) 

 

O-SOTO-GARI (secerarea mare exterioara) 

 
 
O-UCHI-GARI (secerarea mare interioara) 
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KO-UCHI-GARI (secerarea mica interioara) 

 
 
KO-SOTO-GARI (secerarea mica exterioara) 

 
 

DE-ASHI-BARAI (maturarea piciorului care înainteaza) 

 
 
 

i. KOSHI-WAZA (tehnica de şold) 
 

UCHI-GOSHI (aruncarea peste şold) 

 
 

O-GOSHI (marea aruncare peste şold) 
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KOSHI-GURUMA (roata peste şold) 

 
 

HARAI-GOSHI (măturarea şoldului)  

 
 
 
 

j. TE-WAZA (tehnica de braţe) 
 

IPPON-SEOI-NAGE (aruncarea peste umar) 

 
 

MOROTE-SEOI-NAGE (aruncarea peste umăr cu două braţe) 

 
 
 

k. OSAE WAZA (tehnici de imobilizare) 
 
Kesa Gatame (imobilizare laterală) 
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Kuzure Kesa Gatame (controlul corpului deacurmezişul) 

 
 

Kami Shiho Gatame  

 
 

Kuzure Kami Shiho Gatame (controlul celor patru puncte pe deasupra)  

 
 

Kata Gatame (control prin umăr) 

 
 

Tate Shiho Gatame (imobilizare în cele patru puncte) 

 
 

Yoko Shiho Gatame (imobilizare lateral în cele patru puncte) 
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l. SHIME WAZA (ştrangulări) 
 
NAMI JUJI JIME (ştrangulare din faţă cu mâinile încrucişate, palma spre 

interior) 

 
 

KATA JUJI JIME (ştrangulare în cruce din faţă cu mâinile opuse) 

 
 

m. KANSETSU WAZA (tehnica de luxare) 
 

 Luxarea braţului în cruce                               - ude hishigi juji gatame 

 
 Luxarea laterală cu genunchiul                      - kami ude hishigi juji  gatame 
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IV.  GRUPELE DE ATAC CONFORM I.J.J.F.  
 

SERIA 1 

Tehnici de atac cu 
prize 

SERIA 2 

Tehnici de atac cu 
încenturări 

SERIA 3 

Tehnici de lovire 

SERIA 4 

Tehnici de atac cu 
arme 

MOROTTE-DORI 

priză dublă pe o mână 

 

MAE-SHITA/ KAMI -DORI 

încenturare din faţă peste sau 
pe sub braţe 

 

 

JODAN/CHUDAN-OI-TSUKI 

lovitură cu pumnul la nivelul 
bărbiei sau plex solar cu 

poziţia piciorului pivotat pe 
accea parte cu a loviturii 

 

TATE-TANTO-UKETTE 

lovitură descendentă 
verticală cu cuţitul 

 

NANAMI-ERI-DORI 

priză în diagonală a reverului 

 

USIRO-KAMI / SHITA1-DORI 

încenturarea din spate peste / 
pe sub braţe 

 

 

AGE-TSUKI 

lovitură de pumn în sus 
cu poziţia piciorului 

invers pivotat 

 

CHUDA-TANTO-TSUKI 

lovitura cu cuţitul în faţă la 
nivel mediu (abdominal) 

 

MAE/USIRO-RYOTE-JIME 

sugrumare din faţă sau spate 
cu două mâini 

 

 

YOKO-UDE-JIME 

ştrangulare laterală cu 
antebraţul 

 

MAWASHI-TSUKI 

lovitura semi-circulară cu 
pumnul cu poziţia piciorului 

invers pivotat 

 

NANAMI-TANTOUCHI 

lovitură laterală sau diagonală 
de cuţit la nivel mediu/jos 

 

 
MOROTTE-YOKO-JIME 

sugrumare cu ambele mâini 
din lateral (dreapta) 

 

MAE-UDE-JIME 

ştrangulare frontală cu 
antebraţul 

 

CHUDAN-MAE-GERI 

lovitura cu piciorul în faţă la 
nivel mediu 

 

TATE-JO-TSUKI 

lovitura descendentă 
verticală cu baston scurt 

 

USHIRO-GYAKU-KATA 

priza lateral spate a umărului 

 

HADAKA -JIME 

ştrangulare din spate cu 
antebraţul cu blocaj la bazin 

 

CHUDAN-MAWASHI- GERI 

lovitură circulară cu piciorul 
la nivel mediu 

 

MAWASHI-JO-TSUKI 

lovitura circulară cu 
bastonul scurt la nivel 

mediu/superior 
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NOTIŢELE ELEVULUI 


