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1990ko uztaila

A URKIBIDEA

Bost urte eta erdi igaro dira Deba Bailarako Udaletako euskara eta kirol zerbitzuek KIROLA EUSKARAZ programa martxan jarri genuenetik.
Bi arlo nagusitan jardun dugu harrezkeroztik lanean, entrenatzaile eta monitoreak euskaraz
prestatzeko ikastaroak antolatzen, alde batetik; eta euskarazko kirol materiala sortzen, bestetik.
Lehenengo arloari dagokionez, 25 bat ikastaro eman ditugu orain arteko urteetan eta aurten Udako Kirol Eskola ere izango dugu, bigarren aldiz. Proiektu berri honetan bailarako eta Euskal
Herri osoko kirolari, entrenatzaile eta kirol adituak bildu nahi genituzke urtez urte, giro atseginean
euskara eta kirol prestakuntza uztartu ahal izateko.
Material prestakuntza arloan, berriz, Futbol entrenatzailea eta Kirol entrenamenduaren oinarriak liburuei, material oinarrizkoagoarekin eman nahi izan genien jarraipena eta hala hasi ginen
argitaratzen Entrenatzaile eta irakasleentzako fitxa didaktikoak. 1998 urtean argitaratu dugunarekin
dagoeneko zortzi kirol desberdinetakoak kaleratu ditugu: eskubaloia, saskibaloia, rugbia, atletismoa, futbola, igeriketa, judoa eta karatea; kirol hauei beroketari buruzko fitxak gehitu behar zaizkie. Material sorkuntzako lana osatuz joateko, beste hainbat kirolen fitxak prestatzen hasiak gara:
tenisa, patinajea, disko hegalaria etab.
Amaitzeko, material hauek argitaratzea ahalbideratzen dutenak eskertu nahiko genituzke:
alde batetik, beren dirulaguntza ematen duten entitateak, eta bestetik fitxen prestaketan, zuzenketan, maketazioan, eta abarretan jardun dutenak.

KIROLA
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KARATEAREN

HISTORIA

Sarrera
"Karate" hitzak "esku hutsa" esan nahi du:

datzeko.

OKINAWA-TEko entrenamenduak oso

KARA=hutsa eta TE=eskua. Hau da, armarik gabe

gogorrak izaten ziren; eskuak eta oinak gogortu

borroka egitea, erasorako eta defentsarako oinak

eta arma eraginkor bihurtzen zituzten.

eta eskuak erabiltzea.

1869an Gishin Funakoshi, gaur egungo

Karatearen jatorria aurkitzeko aro kristauko 520.

Karatearen sortzailea, jaio zen Shunin

urteraino jo behar da, Txinara. Orduan ez zen

(Okinawan). Inperio garaian borroka estilo hori

Karate izenez ezagutzen, KA-PUA bezala baizik.

nagusitu zen beste batzuen gainetik. Gichin

Borroka mota gehienak Shaolin tenpluan

Funakoshi hiltzean, eskolatan banatu zen

erakusten ziren. Borroka mota hau Asia guztian

karatea. Guztiak ere antzekoak dira, baina

zehar zabaldu zen eta baita Okinawako irlara

bakoitzak bere berezitasunak ditu.

ere eta horrela sortu zen OKINAWA-TE edo
borrokako sistema, etsai armatuengandik defen-

«

A URKIBIDEA

OINARRIZKO ELEMENTUAK

A URKIBIDEA

«

OINARRIZKO

ELEMENTUAK

Karateko maila edo graduak kolore

Maila horiek lortzeko, azterketa gainditu

ezberdinetako

behar izaten du karatekak. Adibidez:

gerrikoen

bidez

adierazten

ondorengo hauek egiten jakin beharko du

dira:
1. zuria

karatekak:

2. horia
3. laranja

TACHI WAZA (Jarrera edo posizio kopuru
jakin bat).

4. berdea
5. urdina

TSUKI WAZA (Ukabilez egindako hainbat
eraso mota zuzen).

6. marroia
7. beltza.
Normalean graduak tartekoak izan ohi dira
14 urtera arte, hau da:
1. zuria
2. zuria / horia
3. horia
4. horia / laranja
5. laranja

UCHI WAZA (Ukabil/ esku /ukalondoz
egindako hainbat zeharkako eraso).
UKE WAZA (Besaurrearekin
defentsak).

egindako

RENZOKU WAZA (Ukabil eta zangoz egindako
defentsa eta eraso kateak).
KATAK (Bakoitzak dagokion kata kopurua
aurkeztuko du hurrengo gradua eskuratu ahal
izateko).

6. laranja / berdea
7. berdea ... e.a.
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AGURRAK

Entrenamenduaren hasieran eta bukaeran maisua agurtu
ohi da. Laguna berriz binakako ariketaren bat hasi edo
amaitzean. Entrenamendu lekua ere agurtu ohi da eta
baita armak ere, halakorik balego.
Zutiko agurrari Ritsu-rei esaten zaio.
Belauniko egiten denari Za-rei deitzen zaio.

«

«

Karate saioa hasi aurretik urrezko araua da agurra
behar den bezala egitea, elkarrenganako errespetua
adierazten baitu.
Agurrak ekialdeko herrien zeremonial sakonean
du bere jatorria. Borroka arte batean agurra ahaztea
Karatearen eta gizakiaren beraren izpirituari irain
egitea litzateke.

A URKIBIDEA

JANTZIA

* Karaterako gehien erabiltzen den jantziari Karate
Gi esaten zaio.
Kotoiz egina eta oso gogorra izaten da.
Gerrikoa, OBI izenekoa, gerrian jartzen da eta
kolorearen arabera (Zuria, Horia, Laranja, Berdea,
Urdina, Marroia eta Beltza) karatekaren gradua
eta ezagupen maila jakiten da.
* OBIa irudian agertzen den moduan jazten da.
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BEROTZE ETA LASAITZE
ARIKETAK
Lasterketa motelak; tartean:

Trotean; hamar pausotik behin:

a) Norabide aldaketak
Aurreraka eta atzeraka joatea
Lasterketak alboraka, ezkerrera eta eskuinera
Jauzi bertikalak:
a) Besoak luzatuz
b) Orpoekin ipurmasailak ukituz
c) Belaunak bularrera jasoz

a) Zangoak eta besoak zabalik direla, gorputza aurreraka
flexionatu kontrako aldeko oina ukitu arte.
Aurreratuta dagoen zangoa guztiz flexionatu, gorputza
bertara biratuz.
Gorputz-enborra albora flexionatu.
Gorputz-enborra biratu.

Martxan:
a) Txandaka besoak altxa besoekin borobilak egin
atzeraka eta aurreraka, besoak alboetara zabaldu.

Eserita, zangoak zabalik direla:
Gorputza aurrera flexionatu.
Gorputza eskuinera-ezkerrera flexionatu.
Abdominalak eta lunbarrak lantzea.

b) Pauso bitik behin belaunak sorbaldara eraman.

«
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BEROTZE ETA LASAITZE
ARIKETAK

Joku eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Materiala: Gerriko batzuk.
Azalpen praktikoa: (Oilar borroka).
Gerrikoekin borobil bat egiten da lurrean.
Barruan elkarren aurrez-aurre jarri, kukubilko.
Eskuekin bultza eginez laguna borobiletik
kanpora ateratzeko ahalegina egin behar da.

Joku eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Azalpen praktikoa: (Esku-orga karrerak).
Marra baten barruan binaka jarri, bata ahozpez
etzanda, besoak zabalik, eta laguna orkatiletatik eusten. Seinalea entzundakoan lasterka
hasten dira. Helmugara lehena iristen denak
irabazten du.

Joku eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Azalpen praktikoa: (Bizkar karrerak).
Binaka, elkarri bizkarra eman e a besoetatik
helduta. Seinalea entzutean korrika hasi
elkarrengandik apartatu gabe, helmugara iritsi
arte. Hara iristean berriz itzuli egingo dira, eta
lehen atzeraka joan denak aurreraka egingo
du korrika.
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OHARRAK

Praktikarekin hasi aurretik, karatean gehien
erabiltzen dIren jarrera edo posizioak (Tachi waza),
ukabil-kolpeak (Tsuki waza), eskua zabalik zein
eskua itxita ematen direnak zangoa erabiliz egiten
diren teknikak (Keri waza), oinarrizko geraldiak
(Uke waza) eta oinarrizko kolpe zirkularrak (Uchi
waza) ikusiko ditugu.
Karateko teknikak ikasteko lana, ariketak
errepikatzearen puruz egiten denez, errepikapen
horiek jolasa erabiliz egitea proposatzen dugu,
ikaslearentzat astun gerta ez daitezen.
Laguna gorputzaren goiko edo beheko atalekin
ukitzeko ariketetan, norberak nahi duen lekuan
ukitzen saiatu behar da, baina kolpe mingarririk
eman gabe. Beraz, pertzepzioaren eta
mugimenduaren kalkulu azkar eta zehatza egin
beharra dago. Horretarako, mugimendurakoeredu
errazak emango dizkiogu ikasleari, apurka-apurka
horietara egokituz joan dadin.
Hemen proposatzen diren jokoetan laguna
ukitzeko ahalegina landuko da, baina
helburua ez da kolpea ematea izango.

Borrokako lanik egin aurretik, keinu bakoitza
ondo ikasi eta kontrolatzen denbora emango
da; gorputzaren goiko zein beheko atalekin,
gauza bera.
Beraz, ondorengoa izango da ikasteko
erabiliko dugun sekuentzia:

Oinarrizko jarrerak
Goiko atalekin ukitu
(aurrez-aurre eta bira emanda)
Burua, masaila, sorbalda, bularra, abdomena,
bizkarra, belauna.

Beheko atalekin ukitu
(aurrez-aurre, albotik, bira emanda)
Sorbalda, bularraldea, sabelaldea.
Besteak–geratu–saihestu egin ahal izango du
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Gehien

ZENKUTSU-DATSI:

erabiltzen

diren

(Posizio aurreratua)

Oin bat aurrean eta batea atzean, mokorra beheratu
eta aurreko belauna tolestuta eta atzekoa guztiz luze
jarri.
Gorputza mokorraren gainean behar bezala finkatuta
izango da, aurrera edo albora begira, kolpea nondik
datorren.
Aurreranzko jarrera sendo finkatua da. Sorbaldaren
zabalera adina zabalduko dira hankak.
Gorputzaren pisua hanka bien artean banatzen da eta
oin biak lurrean indarrez finkaturik izango dira.
Aurreratuta dagoen belauna orkatilako
artikulazioarekiko perpendikular izango da,
behatz lodiaren oinarritik apur bat kanpoko aldera.

posizio

POSIZIOAK
edo jarrerak

ondorengoak

KOKUTSU-DATSI:

dira:
(Posizio

atzeratua)

Oinak bata bestearen atzean, mokorra behera.
Atzeratuta dugun belauna nahikoa tolestu eta
aurrekoa apur bat. Jarrera ona da atzeraka erasoak
gelditu edo saihesteko.
Posizio honetan oinak elkarrengandik aldenduta
izaten dira baina orpoak lerrokatuta. Atzeko hankak
indarrez zapalduko du lurra eta aurreko hankako
orpoak ukitu besterik ez du egingo.
Aurreko oinaren punta aurrera begira izango da beti
eta atzekoa aurrekoarekiko perpendikular.
Atzeko hankako belauna aldamenera tolestu beharko
da.
Gorputzaren gisua honela banatuko da gutxi
gorabehera: %30 aurreko hankaren gainean eta %70
atzekoan.

«
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(Zaldunaren

POSIZIOAK

posizio)

FUDO-DATSI:

Posizio honetan hankak zabaldu eta belaunak tolestu
egiten dira, mokorrari behera eragiteko. Gorputza
tente geratzen da, mokorraren gainean sendo.
Alborako teknikak lantzeko erabiltzen da posizio hau.
Oso egokia da gorputzaren estabilitateari eusten
ikasteko.
Hankak zabalik, paraleloki, hanka azpia lurrera ondo
itsatsita.
Hanka-puntak aurrera begira jarriko dira, apur bat
barru aldera bueltatuta.
Grabitate zentroa hanka bien erdian kokatuko da eta
gorputzaren pisua bien artean banatuko.
Belaunak kanpo aldera teinkatuko ditugu, ipurmasailak
kuzkurtuta, mokorra aurrera botatzeko.

(Posizio

sendoa)

Posizio mistoa da eta hankak nola jartzen ditugun,
Zenkutsu dachi bat edo Kiba dachi bat izan daiteke.
Egia esan, bien arteko nahasketa baino ez da.
Garrantzitsuena borrokarako posizio bezala
erakusten duen sendotasuna da. Posizio honetan
belaunak tolestuta ageri dira, kanpo alderako
tentsioan. Hori oso komenigarria izaten da erasoak
saihesteko eta kontraeraso azkarrak egin ahal
izateko.
Posizio honetan grabitate zentroa hanka bien
artean izango da eta pisua bien artean erdi eta
erdi.

«
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KIBA-DATSI:

OINARRIZKO

A URKIBIDEA

OINARRIZKO

POSIZIOAK

NEKO ASHI DATSI:

(Katuaren posizio)

Posizio honetan, aurreratuta daukagun hankako
behatzen oinarria bakarrik jartzen da lurrean eta
belauna apur bat barrura sartuko da, sabelpea babestu
nahirik bezala.
Atzean jarri dugun hankako behatzak kanpoko aldera
jarriko ditugu, aurreko hankarekiko 45ºko angelua
eginez.
Atzeko hankako belauna flexionaturik izango da eta
gorputzaren pisuaren %90ari eutsiko dio.
Jarrera hau asko erabiltzen da erasoak saihestu edo
gelditzeko, kontraeraso azkarrak egiteko aukera
ematen baitu (Mae-geri adibidez), edo baita erasoko
beste posizio batera azkar aldatzeko ere.
Katuak eraso egin aurretik hartzen duen jarreraren
antza duelako deitzen zaio horrela.
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OINARRIZKO DEFENTSAKOAK
(Uke Waza)

(Beheko gelditua)

Geratze hau honela egin ahal izateko, lehenik besoa
jaso egingo dugu, eta ukabila aurkako belarriaren
ondoan, esku barrua belarriari begira jarri. Ondoren
ukalondoa jaitsi eta besoa luzatu, ukabila aurreratuta
dugun belaunaren gainean jarri arte (Zenkuntsu dachi,
Fudo dachi edo antzeko jarreraren bat hartuz gero).
Geratzea egiteko besaurrearen eta eskumuturraren
kanpoko aldea erabiliko dugu, behera eta kanpo aldera
bultza eginez.

SOTO UKE:

(Barru alderako parada edo gelditua)

Gorputzaren kanpoko aldetik barruko aldera egiten da,
besaurrearen eta eskumuturraren barruko aldea erabiliz.
Horretarako, besoa jaso egingo dugu, ukondoa
sorbaldaren altuera berean egon arte: besaurrea
sorbaldaren gainean tolestuta, ukabila belarriaren
ondoan eta atzamarrak aurrera begira direla.
Ondoren besaurrea jaitsi egingo dugu, gorputzaren
erdiko ardatzeruntz eta horrekin batera besaurrea
barruko aldera biratuko dugu. Amaitzeko, ukondoa
90ºtan jarriko dugu. Ukondoa gorputzaren albo batean
izango da, bi ukabileko distantziara.
Gelditu honen bidez erasotzailearen zuzeneko erasoa
kanpo aldera desbideratzen da.

«

«

GEDAN BARAI UKE:
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OINARRIZKO DEFENTSAKOAK
(Uke Waza)
UCHI UKE:

(Kanpo alderako gelditua)

Erdi parean egiten den gelditua da, gorputzaren
barruko aldetik kanpo aldera egiten dena.
Geratzeko besaurrearen eta eskuaren barruko ertza
erabiltzen dira.
Besoa gorputzaren aurretik gurutzatuko dugu,
ukabilak aurkako besapea pasa arte.
Besaurrea aurreraka eramango dugu, ukondoa
bestearen parean eta ukabil bateko distantziara
izan arte. Une horretan besaurreari bira eragin eta
besoarekin 90ºko angelua osatu arte jasoko dugu.
Mugimendu honekin batera aurkako besoari (Hikite
deituari) atzera eragingo diogu gogor, mokorra
biratzeko indarra hartze aldera.

SHUTO UKE:

(Eskuaren ertzarekin gelditzea)

Katetan gehien erabiltzen den tekniketako bat da.
Besoa aurkako aldeko belarriruntz eraman eta ondoren
kanpo aldera jaitsiko dugu eta horrela, eskuaren
ertzarekin geratuko dugu erasoa, zerbait ebaki nahi
bagenu bezala (sablearen kolpea).
Gelditua amaitzean, besoak 90ºko angelua egingo du
besaurrearekin, atzamar puntak sorbaldaren parean
direla.
Atzera doan eskuak (hikite-k) gorputz-enborra alboz
jartzen lagunduko du.
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ESKU TEKNIKAK
(Tsuki Waza) Esku itxikoak
Kolpea

ematen

duen

guneari

Kento

esaten

zaio;

GYAKU ZUKI: (Zuzeneko alderantzizkoa).
(Hanka bat eta okerreko eskua erabiliz)
Ukabilarekin zuzenean egiten den kolpea da. Hanka
bat dugu aurreratuta eta beste aldeko besoa erabiltzen
da kolperako.

hatz

erakusle

eta

erdikoaren

OI ZUKI:

hazkozkorra

da.

(Zuzeneko aurreratua)

Ukabilarekin zuzenean egiten den eraso bat da, hanka
bat aurreratuta eta alde bereko besoa erasoan dela.

Karatean ukabileko bi teknika hauek erabiltzen dira gehien.
Ukondoa luzatzen den bitartean besaurreak 180ºko bira egiten du barru aldera.
Zuki-aren norabidea hasierako posiziotik kolpea emateko puntura arteko lerro zuzena da, hau da, biderik
motzena.
Kolpea ukabil-gainarekin ematen da, hatz erakusle eta erdikoaren hazkozkorrak erabiliz.

«
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ESKU TEKNIKAK
(Tsuki Wara) Esku itxikoak

(Barrutik kanporako erasoa)
(Uchi waza)

Teknika hau eskua itxita ematen diren zeharkako
kolpeen barruan sailkatzen da.
Hazkozkorren gainarekin egiten da.
Kolpatu beharra dago eta horretarako, ukondoaren
artikulazioan zentratu behar da, besoa arin luzatu
eta batu dezan.
Erasoa egiterakoan, besoa aurkako sorbaldan
jartzen da, eta zeharka bularretik pasaz, ukondoko
artikulazioa arin luzatu eta batu egiten da.
Beste besoarekin atzera (Hikite) behar bezala egiten
saiatuko gara, Uraken izeneko teknikari indar eta
ibilbide haundiagoa emateko.

TETTSUI UCHI:

(Mailu ukabila)

Teknika hau egiteko ukabila ondo itxita jarri eta kanpoko
aldea erabiltzen da.
Zeharkako teknika zirkular eta potentzia haundikoen
artean sailkatzen da, ibilbide luzea duelako.
Teknika hau horizontalean egiten denez, beste
besoarekin ahalik eta zabalerarik haundiena ematea
komeni da, atzerakoa indarrez eginez (Hikite), sorbaldei
atzera eragiteko.
Teknika hau, Tsuki-arekin batera, Karate-Do-aren barruan
potentziarik haundienekoa da.

«
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ESKU TEKNIKAK
(Tsiki Waza) Esku irekizkoak
(Sable eskua)

Karateko erasorik ezagunena da, baina gaur egungo
karatean ez da asko erabiltzen, arriskutsua delako.
Gorputzaren barruko aldera zein kanpoko aldera egin
daiteke.
Teknika honetan garrantzitsua da hatzak guztiz tentsatu
eta luzatzea; horrela, eskuaren kanpoko ertza labana
edo sablea balitz bezala erabili ahal izango da, aurkariaren
erasoak geratzeko edo geuk besteari kolpea emateko.
Teknika hau egiteko (Uchi) beso bateko eskubarrua beste
aldeko belarriaren ondoan jarriko dugu, Shuto uke egiten
denean bezala.
Ondoren, besoari barrura bira eragin eta luzatu eta
mugimendua bukatzean eskubarrua gora begira jarriko
dugu.
Mugimendu honekin batera mokorrari bira eragin eta
aurkako besoarekin Hikite egingo dugu.

HAITO UCHI:

(Eskuaren barruko ertza)

Eskua zabalik dela ematen da kolpe hau, atzamar
erakusle eta lodiaren ondoko ertzarekin. Atzamar lodia
esku-barruan izkutatuko da.
Teknika honek norabide zirkularra eta errotaziozkoa
du eta horrela, besoa aurrera luzatu ahala eskuari bira
eragiten zaio eta azkenean behera begira geratzen da.

TEISHO UCHI: (Esku barruaren oinarria)
Eskua atzeraka botako dugu, eskumuturrarekiko ia
perpendikular geratu arte.
Kolpe honek eta Gyaku tsuki-ak ibilbide bera dute,
baina kasu honetan eskubarruarekin ematen da kolpea.

«
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SHUTO UCHI:
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ESKU TEKNIKAK
(Tsiki Waza) Esku irekizkoak
EMPI UCHI:

(Ukondo erasoa)

Ukondoa hainbat modutara erabil daiteke: aurrera, atzera,
gora edo behera. Karateko armarik indartsuenetakoa
da, duen potentzia eta gogortasuna dela eta.
Ukondoarekin ematen den kolpeak izen ezberdina izaten
du ibilbidearen arabera:
Tate empi uchi: Gorako erasoa
Mawashi empi uchi: Ukondo eraso zirkularra
Yoko empi uchi: Ukondo eraso alborakoa
Otoshi empi uchi: Ukondo eraso beherakoa
Ushiro empi uchi: Ukondo eraso atzerakoa
Mae empi uchi: Ukondo eraso aurrerakoa
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HANKA ERASOAK
Kolpea

emateko

zein

teknika

eta

gorputzaren

zein

atal

erabiltzen

diren

deskribatuko

dugu.

KOSHI:

SOKUTO:

Karateko hanka erasoetan gehien erabiltzen diren
tekniketako bat da.
Behatzen azpiko aldearekin ematen da kolpea eta
indarrik gehien orkatilan eta behatzen oinarrian izaten
da.
Gorputzaren atal honekin MAE-GERI izeneko ostikada
erabiltzen da gehien.

Alboranzko ostikadetan erabiltzen da.
Kolpea eraginkorrago izan dadin, behatz lodia gora
jasotzen da eta gainerakoak behera okertu.
YOKO-GERI izeneko ostikada erabiltzen da gehien.

kanpoko ertza)
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(Oinaren

A URKIBIDEA

HANKA ERASOAK

KAKATO: (Orpoa)

HAISOKU:

Biratuz edo atzeraka emandako ostikadetan erabiltzen
da. Atzetik eraso egiten digutenerako oso eraginkorra
izaten da.

Hanka-gainarekin ematen da kolpea. Mawachi geri
edo Kin geri tekniketan erabiltzen da ia beti.
Orkatila ondo luzatuta eta gogor jarriko da eta
behatzak behera okertuta, kolpea hanka-gainarekin
eman ahal izateko.

HIZAGASHIRA:

(Belauna)

(Hanka-gaina)

* Hankarekin kolpea emateko gehien erabiltzen
diren atalak ikusi ondoren, Karatean gehien
erabiltzen diren oinarrizko hanka teknikak ikusiko
ditugu.

Distantzia laburretan erabiltzen da.
Baliagarria da erasorako defentsa pertsonalean.
Albora, sabelera, izterrera eta abarrera eraso egiteko
erabiltzen da.

«

«

A URKIBIDEA

HANKA ERASOAK
(Ostikada aurrera)

Hankarekin egiten den zuzeneko eraso mota bat da.
Batez ere orkatila, belaun eta mokorreko artikulazioak
erabiltzen dira. Teknika honetarako ondorengoa izan
behar da kontuan:
Belauna jaso eta jarri hankazpia zoruarekiko
paralelo eta hanka-punta orpoa baino gorago dela.
Tibia bertikalean jarriko da.
Belauna eta hanka-punta norabide berean abiatuko
dira helbururantz.
Mokorra aurrera mugitu, lurrean dagoen hankaren
oinarriaren barruan, eta belauna eta orkatila indarrez
luzatu, behatzak gora jasota azpiko aldearekin (Koshi)
kolpea emateko.
Erasoaren ondoren haserako lekura eramango dugu
hanka azkar (Hikiashi).

YOKO GERI: (Alborako ostikada)
Alboan dagoen zerbaiti eraso egiteko erabili ohi da eta
oinaren ertzaz (Sokuto) ematen da kolpea. Aurreraka ere
erabil daiteke, mokorrari eragin eta norabidea aldatzen
badugu.
Kontuan izan beharrekoak:
Erasorako hanka jasotzean, hankazpiarekin ikutu egingo
da lurrean dagoen zangoko tibia eta belaunaren barruko
aldean kokatuko da. Hanka-punta aurrera begira eta
ertza lurrera begira izango da.
Kolpeari sakontasun haundiagoa eman ahal izateko eta
mokorraren errotazioari laguntzeko, gorputza apur bat
behera okertu beharko dugu. Horrela, kolpea hobeto
sartu eta eraginkorragoa izango da.
Berehala, atzera bere lekura eramangoda hanka (Hikiashi).
Apoiatzeko erabiltzen den oina biratu egingo da eta
lurrera itsatsi. Belauneko artikulazioa apur bat okertuta
bina sendo izango da.
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MAE GERI:

A URKIBIDEA

HANKA ERASOAK

MAWASHI GERI:

(Ostikada zirkularra)

Eraso teknika oso eraginkorra da.
Aurrean edo zeharka dagoen zerbaiti eraso egiteko erabil
daiteke. Erasoa behatzen azpiko aldearekin (Koshi) edo hankagainarekin (Haisoku) egin daiteke. Teknika honetarako
erabiltzen dugun zangoak borobil bat egingo du aidean
(baita mokorrak ere), zoruarekiko paralelo edo zeharka.
Kontuan izan beharrekoak
Mugimendua hasteko belauna jasotzen da, mokorra ahalik
eta gehien zabaltzen ahaleginduz eta orpoa izterraren
barruko aldearen ondoan jarrita.
Ondoren zangoak eta mokorrak bira egingo dute, lurrean
dagoen hankaren laguntzaz eta gorputza tente dela.
Azkenean, erasorako darabilgun zangoak biratzearen
inertzia aprobetxatzen du, kolperako belauna luzatu eta
orkatila tentsioan jarri ahal izateko.
Bukatzean, hanka eta belauna hasierako lekura eramango
dira (Hikiashi).
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PROGRESIO

DIDAKTIKOA

Ikasleek ostikadak kontrolatzea zaila izaten denez, borroka-ariketak egiten hasi aurretik, keinuak
ikasi eta kontrolatzen ikasten denbora-gehiago eman beharko dugu.
Goiko gorputzadarrekin ukitzea
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Gyaku tsuki egin, baina aurrera
eta atzera mugituz eta Zenkutsu dachi posizioa lortzen
ahaleginduz. Mugimendua hanka bat eta kontrako
besoa erabiliz egin ahal izango da (Gyaku tsuki) edo
bestela, erasoan alde bereko hanka eta besoa erabiliz
(Oi tsuki).
Berezitasunak: Kontuan izan ariketa honetan besoa
luzatuta dagoenean, lurrean dagoen hankaren parean
izan beharko dela.
Hasieran Zenkutsu datsi-ren pausoak laburrak izango
dira eta gero eta zabalago jarriko dira gero.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Shisen tai izeneko posiziotik
(jarrera naturaletik), geldirik hasita, ikasleak Gyaku tsuki
teknika egingo du aurrera, txandaka.
Besoak txandaka aterako dira, atzetik aurrera eta
aurreranzkoan eta atzeranzkoan (Hikite) saihetsak
ukituz.
Berezitasunak: Gogoratu: Ukabila atzean dagoenean
atzamar lodia gora begira dela jarri beharko da, erdi
bidean 180ºko bira egingo du barruko aldera eta
amaieran behera begira izango da.

A URKIBIDEA

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: lagunaren eskua, bularraren
parean jarria, aurrez-aurre ukitzea izango da ariketa
honen helburua.
Hasieran, lekutik mugitu gabe egingo da ariketa.
Ekintza egiten duenak (Torik) esku batekin eta
bestearekin ukituko du, txandaka, eta alde bereko
hanka nahiz kontrakoa erabili ahal izango du
mugimenduan.
Ariketa hau atzera eta aurrera mugituz ere egin ahal
izango da.

DIDAKTIKOA
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Azalpen praktika: Ariketa honen helburua lagunaren
(Ukeren) gorputza ukitzea izango da, ukabilarekin baina
minik eman gabe; edo eskubarruarekin bestela, erdi
mailako altueran Tsukiak eginez.
Ariketan esku biak erabiliko dira, txandaka.

Berezitasunak: Gero gauza bera egingo dugu,
baina aldaketa hauekin;
-----Laguna
atzeruntz mugituko da.
-----Laguna aurreruntz mugituko da.
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A URKIBIDEA

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Materiala: Paper edo gerriko bat.
Azalpen praktikoa: Tsukiak lantzen jarraituko dugu.
Orain paper-orri bat ukitzen saiatuko gara, baina apurtu
gabe.
Ukek orriari eutsiko dio eta Torik biak txandaka eta
ahalik eta azkarren erabiliz papera ukituko du, apurtu
gabe.
Berezitasunak: Ariketa bera egin daiteke paperaren
lekuan Ukek gerriko bat eskuan duela. Zintzilik geratzen
den gerriko zatia edo Ukeren eskuaren gainetik
ateratzen dena jo beharko du Torik.

DIDAKTIKOA
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Materiala: Uztai bat.
Azalpen praktikoa: Binaka jarrita, Ukek uztaiari
eutsiko dio eta nahi duenean erortzen utziko du.
Tori adi egongo da, uztaia lurrera erori baino lehen
besoa bertan sartzeko.
---- Esku biekin egin behar da ariketa, Gyakutsuki zein
Oi tsuki teknikak eginez.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Materiala: Aparrezko baloi bat.
Azalpen praktikoa: Bata bestearen aurrean jarrita
Ukek Tori dagoen lekura botako du baloia. Tsuki bat
(Oi tsuki-Gyaku tsuki) eginez indar guztiz baloia jotzen
saiatuko da Tori.
Berezitasunak: Mokorraren bultzada ukabilaren eta
mugitzerakoan dugun grabitate zentroaren norabide
berean joango da. Ahal dela gorputza ez mugitu gora
eta behera, eta mugimenduetan mokorra beti altuera
berean izan.
Oinaren, mokorraren eta tsukiaren mugimendua batera
hasi eta bukatuko dira.

DIDAKTIKOA
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Azalpen praktikoa: Binaka jarrita, Uke zutik egongo
da, mugitu gabe eta bitartean Torik hiru altuera
desberdinak Jodan (ahoaren ingurua), Tsudan (bular
ingurua), eta Gedan (gerrikoaren ingurua), landuko
ditu, eskuina eta ezkerra txandaka erabiliz. Une
bakoitzean alde bereko edo kontrako eskua eta
hanka batera erabiliz egin ahal izango da.
Berezitasunak: Oinaren, mokorraren eta tsukiaren
mugimendua batera hasi eta bukatuko da.
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A URKIBIDEA

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Binaka jarrita, bata bestearen
aurrean. Atzean dagoenak aurrekoaren sorbalda, alde
batekoa nahiz bestekoa, ukituko du eta ukitzean,
aurrekoak alde horretatik bira egin eta tsuki teknika
bat egingo dio, lehen ikasita dugun edozein mailatakoa.

DIDAKTIKOA
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Aurrez-aurre jarrita, Uke
geldirik egongo da eta Torik, eskuak zabalik dituela,
bekokia, bularra, abdomena ikutuko dizkio minik
eman gabe, esku biak erabiliz eta pauso bat aurrera
eginda.
Berezitasunak:
Uke atzeruntz mugituko da.
Uke aurreruntz mugituko da.
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A URKIBIDEA

PROGRESIO

DIDAKTIKOA

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa: Binaka.
Materiala: Kartulina bat.
Azalpen praktikoa: Erabiliko dugun kartulina,
papera edo dena delakoa ukitzen saiatzea da ariketa
honen helburua. Horretarako ibilbide ezberdinak
egingo dira eta kolpea leku ezberdinetan emango
da.
Berezitasunak: Ariketa hau hainbat eratara egin
ahal izango da:
Uke beti leku berean geldi dela.
Uke atzeraka mugitzen dela.
Uke aurreraka mugitzen dela.
Uke norabide guztietan mugitzen dela.
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ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Materiala: Pilota bat.
Azalpen
praktikoa:
Ariketa
honetan
pilota
ahalik eta azkarren ukitzeko ahalegina egin
beharko da.
Ukek atzetik aterako du pilota, altuera
ezberdinetara eta esku ezkerrarekin zein
eskuinarekin eta berriz ere atzean gordeko du.
Tori pilota ahalik eta azkarren ukitzen saiatuko
du, ukabilarekin, eskua zabalik dela,
eskugainarekin
e.a.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Ariketa honen helburua
erreakziorako azkartasuna lantzea da.
Eskuarekin Ukeren bizkarra ukitzen ahalegindu
behar da (ukabil itxiarekin ez), Ukek Toriri bizkarra
emateko bira egiten duenean.
Berezitasunak: Ukek bere ardatz bertikalean bira
egingo du ahalik eta azkarren eta berriz ere
hasierako posiziora itzuliko da (aurrez-aurre jarriko
da) eta Torik bere bizkarra ukitu ez dezan
ahaleginduko da.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka
Azalpen praktikoa: Ariketa honetan lagunaren
gorputzeko atalen bat ukitzeko ahalegina egingo
da. Lagunak atzera egingo du Toriren erasoak
geratzeko ahaleginean. Eraso batzuk egin eta
gero, egitekoak trukatuko dituzte.
Berezitasunak:
(A) Ariketan erasoa sorbaldara eta gorputzenborrera, altuera ertainera, zuzenduko da
(Chudan).
(B) Ariketan burura zuzenduko dira (Jodan).
(C) Ariketan erasoak sabelaldera edo gerrira
zuzenduko
dira.
Bukatzeko, erasoak edozein mailatan egin

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Ariketa honetan, aurrez
zehaztutako gorputz-atal bat ukitu beharko zaio
lagunari, eta ahal dela, berak norbera ukitu gabe.
Ondorengo puntuok izan daitezke:
Burua
Sorbaldak
Bularra
Saihetsak
Sabelaldea
Mokorra
Belaunak
Berezitasunak:
* Ahal dela, erasoetan eskuak zabalik erabili.

ahal izango dira.
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ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Aurreko ariketa bietan
bezala, Mae geri teknika praktikatzen jarraituko
dugu, baina oraingoan Kiba dachi jarreratik
egingo dugu, eta ostikadak aurrera eta alboetara
emango
ditugu.
Kontuan izan alboranzko teknika egiterakoan
lurrean dagoen oinak bira egin behar duela.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Mae geri teknikara ohitzen
jarraitzeko, Kokutsu dachi jarreratik landuko dugu
teknika hori. Kolpeak ematea lehenik atzeko
hankarekin egingo dugu eta aurrekoarekin gero.
Aurreko ariketan bezala, ariketa mugimenduan
egingo dugu, ariketa berbera geldirik behin baino
gehiagotan
egin
ondoren.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Beheko gorputz-atalaren entrenamendua
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Mae geri teknika ikasteko
ariketa hau aurrera eta atzera mugituz egingo
dugu. zangoak txandakatuz eta Zenkutsu dachi
posizioa
landuz.
Berezitasunak: Ariketa hau lehenik aurreratuta
dugun hankarekin (Oi Mae Geri) egingo dugu
eta atzeratutakoarekin gero (Mae Geri).

«

«

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Ariketa honen helburua
zango tekniketara ohitzea da. Mae geri teknika
lantzen hasiko gara. Horretarako, jarrera
naturaletik (Shisentai izenekotik) abiatuko da
ikaslea eta hasteko belauna jasoko du, tolesturik.
Ondoren hanka luzatzeko ariketak egingo ditu,
orkatila tentsioan eta behatzak luzatuta jarriz.
Horrela, kolpea emateko erabiltzen den oinaren
zatiaz ohartzea lortuko du (Koshi, behatzen azpian
dagoen oinaren atala). Ostikada hau aurreraka
emango da eta hankak txandakatuz.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Aurreko ariketa bietan
bezala, Mae geri teknika praktikatzen jarraituko
dugu, baina oraingoan Kiba dachi jarreratik
egingo dugu, eta ostikadak aurrera eta alboetara
emango
ditugu.
lurrean dagoen oinak bira egin behar duela.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Mae geri teknikara ohitzen
jarraitzeko, Kokutsu dachi jarreratik landuko dugu
teknika hori. Kolpeak ematea lehenik atzeko
hankarekin egingo dugu eta aurrekoarekin gero.
Aurreko ariketan bezala, ariketa mugimenduan
egingo dugu, ariketa berbera geldirik behin baino
gehiagotan
egin
ondoren.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Ondoren Yoko geri teknika
landuko dugu, Zenkutsu dachi, Kokutsu dachi,
Kiba dachi jarreretatik abiatuta eta hanka
aurreratuta zein atzeratuta dela.
Berezitasunak: Hasieran dagoen lekuan landu
teknika, lekutik mugitu gabe eta hanka biak
landuz. Ondoren aurrera eta atzera mugituz egin
ariketa.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Zango teknikak ikasteko
ariketekin jarraituz, Yoko geri-a ikasiko dugu
orain. Horretarako ikaslea barra, horma-barra edo
hormaren kontra jarriko da. Hasteko, belauna
ahalik eta gehien jasoko du eta ondoren zangoa
alboraka
luzatu.
Kolpea emateko erabiliko den oina kanpoko
ertzarekin edo orpoarekin jotzeko moduan jarriko
du.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Materiala: Gerriko bat.
Azalpen praktikoa: Binaka aurrez-aurre jarrita,
batek gerrikoari eutsiko dio esku bien artean.
Gerrikoa jartzeko erak adieraziko dio lagunari
zein ostikada mota eman behar duen, hau da:
(A) Zeharka jartzen badu.
(B) Bere aurrean goitik behera jartzen badu.
(C) Alboetan bertikalki jartzen badu.
Berezitasunak: Hasieran lekutik mugitu gabe
egingo da ariketa. Gero, ariketa ikasitakoan,
aurretik atzera mugituko dira.
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Joko eremua: Edozein.
Antolaketa:
Banaka.
Azalpen praktikoa: Aurreko ariketan
bezala,
Mawashi geri teknika ezagutzeko lan bat egingo
du ikasleak ariketa honetan.
Jadanik ezagutzen ditugun posizioetatik hasiko
gara lehenik, aurreratutako hankarekin eta
atzeratutakoarekin.
Gero,
aurretik
atzerako
mugimenduekin egingo dugu lan guztia.
Berezitasunak: Ariketa hau egiteko, izterra
jasoko du ikasleak eta izterraren barruko aldea
lurrarekiko paralelo jarriko du. Ondoren. zangoa
luzatu egingo du, orkatila ere luze jarriz, lehen
kontaktua
hanka-gainarekin
egiteko.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Materiala: Pilota bat.
Azalpen praktikoa: Aurreko ariketetan bezala,
ikasleak binan jarriko dira. Bietako batek (Ukek) pilota
bat gordeko du atzean eta alde batetik eta bestetik
eta altuera ezberdinetara aterako du, ondoren
adierazten den ordenan:
Ukek pilota abdomenaren parera
ateratzen badu, Torik Mae geri egingo du.
Ukek pilota bularraren parera ateratzen
badu, Torik Yoko geri egingo du.
Ukek pilota ezkerretik zein eskuinetik
aurpegiaren parera ateratzen badu, Torik
Mawashi geri egingo du.
Berezitasunak: Gogoratu hasieran Uke eta Tori ez
direla dauden lekutik mugitu behar, harik eta ariketa
ondo ulertu arte.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Aurreko ariketan bezala
lan egingo dugu, baina Ukek garondoan jarriko
ditu eskuak eta Torik txandan-txandan
sabelaldea eta alboa ukituko dizkio Mae geri,
Yoko geri eta Mawashi geri eginez, minik eman
gabe.
Berezitasunak: Hasieran Uke ez da mugituko,
baina gero aurretik atzera mugituaz joango da.
Bitartean, Torik ahalik eta azkarren egingo ditu
teknikak, Ukeri minik eman barik.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Ikasleak binaka jarriko
dira. Torik Uke ukitzeko ahalegina egingo du
Mawashi geri eginez. Bitartean Uke, Haiwan uke
edo Morote uke eginez, atzeraka joango da.
Ariketa hau lehiaketa bezala ere egin daiteke,
bakoitzak lagunaren sabelaldea zenbat aldiz
ukitzen duen zenbatuz.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Bikoteka jarri eta Ukek
garondoan jarriko ditu eskuak.
Uke aurrera mugitzen bada, Torik Yoko
geri egingo du.
Uke atzeraka mugitzen bada, Torik Mae
geri egingo du.
Uke eskuin eta ezker aldera mugitzen
bada, Torik Mawashi geri egingo du
hanka batekin edo bestearekin.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK
Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Ikasleak binaka jarriko
dira. Torik Uke ukitzeko ahalegina egingo du
Yoko geri bakarrik eginez, eta bitartean Ukek
Choto uke edo Uchi uke teknika egingo du.
atzeraka joanez. Ariketa hainbat alditan
egindakoan,
egitekoak
trukatuko
dituzte.
Ariketa hau lehiaketa bezala ere egin daiteke,
bakoitzak lagunaren gorputza zenbat aldiz
ukitzen duen zenbatuz.

«

«

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Ikasleak binaka jarriko dira.
Torik Uke ukitzeko ahalegina egingo du Mawashi
geri eginez. Bitartean Uke, Haiwan uke edo
Morote uke eginez. atzeraka joango da. Ariketa
hau lehiaketa bezala ere egin daiteke, bakoitzak
lagunaren sabelaldea zenbat aldiz ukitzen duen
zenbatuz.

A URKIBIDEA

ERREAKZIO AZKARTASUNA
LANTZEKO JOKOAK

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Ikasleak iladan jarriko
dira. Horma-barrari edo hormari bizkarra
emanda jarriko da bat, atzera egiterik ez
izateko. Besteek nahi duten erasoa egingo diote
zangoa erabiliz eta horman dagoenak erasoa
geratu eta kontraerasoa egingo du, zango
teknikaren baten bidez.
Aldaerak: Taldetik datorrenak bakarrik egiten
du eraso. Besteak defentsa baino ez du egingo.
ea nor den azkarragoa.

«

«

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka,
Azalpen praktikoa: Ikasleak binaka jarriko dira
eta laguna ukitzen saiatuko dira, hainbat teknika
erabiliz:
(A) Yoko geri teknika erabiliz elkar ukitzen
saiatuko dira.
(B) Mawashi geri eran elkarri kolpea ematen
saiatuko dira.
(C) Mae geri teknikaren bidez elkarri kolpea
ematen saiatuko dira.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Materiala: Gerriko bat.
Azalpen praktikoa: Binaka jarrita, soka,
gerriko, uztai edo antzekoren batekin egindako
borobilaren barruan sartuko da bietako bat.
Zangoak nahiz besoak erabiliz, aurrez
izendatutako
lagunaren
gorputz-atal
batzuk
ukitzen saiatuko da kanpokoa, barruan dagoena
kanpora
irtetera
behartzeko.
Aldaera: Barrukoa ateratzen eta norbera
sartzen saiatu (Bi eraso baino gehiago egin
gabe).
Adierazitako
gorputz-atalak
ukitzen
saiatu, besterik gabe.

«

«

Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Azalpen praktikoa: Binaka jarrita, ikasi dituzten
esku eta zango bidezko teknika guztiak landuko
dituzte, ordena jakinik gabe.
Bakoitzak nahi duen teknika erabili ahal izango
du, komenigarri ikusten duen unean.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Hirunaka.
Azalpen
praktikoa:
Mugatutako
eremu
batean hirunaka jarrita, ikasle bakoitza beste
bietako edozeinen bizkarra ukitzen saiatuko
da, denek denen kontra borroka eginez.
Zango zein besoko teknikak erabili ahal izango
dira.

«
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Binaka.
Materiala: Hiru gerriko edo soka.
Azalpen praktikoa: Binaka jarrita, hiru
gerrikoren artean daudela, aurrez adierazitako
gorputz-ataletan elkar ukitzen saiatuko dira,
aurkariaren eremura sartu edo norberetik irten
gabe.
Zango zein besoetako teknikak erabili ahal izango
dira.
Aldaera: Ukitu beharreko guneei puntuazioak
jarrita ere egin daiteke. Horrela, burua ukitzeak
puntuazio bat, sorbalda edo sabela ukitzeak beste
bat... horrela lehiaketa erako jokoa egin daiteke.
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Joko eremua: Edonon.
Antolaketa:
Taldeka.
Azalpen praktikoa: Ikasleak aurrez mugatutako
eremu batean zehar ibiliko dira. Irakasleak keinua
egitean, Jiako tsuki teknika egingo dute hurbilen
duten lagunarekin, baina kolpea ematera iritsi
gabe.
Aldaerak:
* Aurrekoan bezala, baina agindua ematean Mae
geri egingo dugu.
* Gauza bera, baina Mawashi geri eginez.
* Ikasleek korrika egingo dute eremuan zehar eta
agindua jasotzean lagunaren bizkarra, burua
edo zangoak ukituko dituzte, irakasleak
gelditzeko agindu arte. Orduan lasterka jarraituko
dute.

Ibilbidea:
1. Mae geri egin.
2. Tsuki egin.
3. Yoko geri egin.
4. Tsuki egin.
5. Mawashi geri egin.
6. Ukabil eta zangozko teknikak egin.
Iraupena:
Atsedena:

Minutu bat
30" geratu

«

leku bakoitzean.
gabe.
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KATAK
* Teknika kateatuz osatutako serieak izaten dira
katak, eta beraiek dira Arte Martzialetako
jokaerarik
adierazgarrienak.
* KATA hitzaren itzulpena "era" izango litzateke,
irudizko borroka baten aurrean moldatzeko "era"
bat baitira katako mugimenduak. Kataren helburua
ikaslearen prestakuntza teknikoa izaten da.
* Oinarrizko Katek (Heian-Shodan, Ni dan, San
dan, Yon dan, Go dan) helburu pedagogikoa
dute eta zuzentasun teknikoa lortzeko eta
gorputza fisikoki indartzeko egiten dira.
* Karateko elementu oinarrizkoen garapena
lortzeko egiten da Kata bidezko entrenamendua,
horietan jasotzen baitira borroka arte honen
oinarrizko printzipioak, teknikak eta tradizioa.
* Kata bateko punturik garrantzitsuenak
ondorengo hauek dira:
1.
2.
3.
4.
5.

Kime (Teknikaren eraginkortasuna)
Abiadura
Begirada
Zanshin (amaierako sentsazioa)
Embusen (Kata bat egitean jarraitzen
den bidea).

«
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KARATE-DOKO 20 ARAUAK

1. Hasieran eta amaieran agur egin
(Elkarrenganako errespetu seinale).

11. Karatea ur irakina bezalakoa da: berotzeari
utziz gero, hoztu egiten da.

2. Karatean sekula ez da lehen erasoa egiten
(defentsako artea da).

12. Sekula ez onartu aldezaurretik porrota.

3. Karatea ohorea da.
4. Besteak ezagutzeko norbere burua
beharra
dago.

ezagutu

13. Aurkariaren jarreraren
norberea.

arabera

egokitu

14. Egiazkoa eta faltsua bereizten jakitea da
borrokaren
giltza.

5. Buruko barne teknika garrantzitsuagoa da
teknika fisikoa baino.

15. Besoak eta zangoak ama zorrotzak direla
pentsatu.

6. Ezinbestekoa da izpiritua garbi eta aldagaitz
izatea.
7. Porrota zabarkeriaren ondorio da.

16. "Atea zeharkatzen dugunean milioi bat
aurkari daukagu zai" (Adi egon eta mesfidati
jokatu. seguru egon arte).

8. Gauza bakoitza Karate bihurtu (Karatea bizimodu
gisa).

17. Ikasten ari direnentzat garrantzitsua da
goardia.

9. Karatea bizitza guztian (Karatea bidea da, ez
helburua).

18. "Kata behar den bezala egin behar da,
baina borroka martziala besterik da".

10. Karateko arazo guztiak Naturako adibideen
bidez konpon daitezke (Karatearen teknika
Naturan eta bertako animalietan oinarritzen da).

19. Beti landu: Tentsioa - Erlajazioa, Abiadura
- Moteltasuna,
Altua - Baxua.
20. Asmatu egin behar da.

«
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OINARRIZKO HIZTEGIA
Atama

Burua

Kiba dachi

Zaldunaren postura, jarrera

Budo

Jarrera atzeratua

Bide martziala

Kokutsu dachi

Chudan

Maila ertaina

Koshi

Behatzen oinarria

Dan

Maila edo gradua

Mae geri

Aurrerako ostikada

Do

Bidea

Mawashi

Dojo

Lanerako lekua

Migi

Empi

Ukondoa

Neko ashi dachi

Katuaren jarrera

Gedan

Beheko maila

Nukite

Atzamarren punta

Gedan barai

Beheko geratua

Oi Mae geri

Aurrerako ostikada hanka aurreratuta dela

Gyaku tsuki

Zuzeneko alderantzizkoa

Oi tsuki

Zuzeneko aurreratua

Haiwan edo Ude

Besaurrea

Rei

Zutiko agurra

Haito

Eskuaren barru aldeko ertza

Seiken

Ukabila

Haisoku

Hankagaina

Shuto

Eskuaren kanpo aldeko ertza

Haishu

Eskugaina

Shuto uke

Eskuaren ertzaz geratzea

Haiwan uke

Besaurrearekin egindako erdiko gelditua

Soto uke

Erdi mailako gelditua, barru aldera

Heisoku dachi

Oinak baten

Te

Eskua

Hidari

Ezkerra

Teisho

Eskubarruarenoinarria

Hiza

Belauna

Tetsui

Mailu-ukabila

Jodan

Maila altua

Uchi uke

Erdi mailako gelditua, kanpora

Kakato

Orpoa

Uraken

Trabeseko ukabilkada

Kamae

Posizioa, guardia

Yodan age uke

Goiko geratua

Karate

Borroka arteak

Yoko geri

Alborako ostikada

Kentos

Hazkozkorrak

Zenkutsu dachi

Jarrera aurreratua

geri

Ostikada zirkularra
Eskuina
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