
VIII Suwari-waza (põlvitustehnikad)

Jaapani  traditsioon  oli,  et  jaapani  inimesed  teevad  kodus  olles  teisele 

väljendamaks viisakust põlvituskummarduse. Järgnevaid põlvitustehnikaid kasutati siis, 

kui  vastane ründab äkki  põlvitusasendist.  Kaasajal  harjutatakse neid  samu tehnikaid 

aikido’s ja teistes võitluskunstide vormides. 

Siin  ma  esitan  vorme,  algajate  lihtsamatest  tehnikatest  keerulistemate 

tehnikateni.  Enne  kui  alustad  põlvitustehnikaid,  pead  sa  harjutama  shikko’t 

(põlvituskõndi),  kuna  põlvituskõnd  ja  põlvitustehnikad  leiavad  aset  kokkukuuluvate 

liikumistena.

Shikko (põlvituses kõndimine)
Põlvitusasendist, vii keha üles ja astu vasak jalg ees (põlv üleval). Samal ajal, vii enda 

parem jalg vasaku jala taha. Edasi, pane vasak põlv matile ja astu parem jalg ees (põlv 

üleval).  Samaaegselt  tõmba vasaku jalaga parema jala suunas.  Seejärel  korda seda 

teisel küljel

.
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1.  Ryote-mochi-naname-nage  (haare 
mõlemast käest, diagonaalne heide)
Vastane  haarab  mõlema  käega  sinu 

mõlemast  randmest.  Painuta  mõlemaid 

küünarnukke  allpoole.  Samala  ajal 

pööra  enda  sõrmeotsad  ülespoole. 

Rõhu vasaku käeservaga tema parema 

randme  sisekülge  temast  paremale 

taha-  ja  allapoole.  Samaaegselt  siruta 

enda  paremat  käeserva  ülespoole 

vastase  rindkere  suunas,  nii  et  sinu 

vastane  kukub  matile  sinu  vasakus 

esinurgas.  Nüüd astu vasaku jalaga ja 

siis  parema  jalaga  diagonaalselt  ette 

vasakule.  Edasi,  aseta   enda  vasaku 

käeservaga  tema  parema  randme 

sisekülg  matile  ja  rõhu  parema 

käeservaga vastase rindkerele, nii et sa 

võiksid  teda  kontrollida.  Sinu  vastane 

säilitab  alaliselt  oma  haaret  heitmise 

jooksul.
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2.  Ude-mochi-tekubi-kime  (haare 
käsivarrest, randme lukustamine)
Vastane  haarab  parema  käega  sinu 

vasaku  õlavarre  välimiselt  küljelt.  Hoia 

vasaku  käega  vastase   vasakut  kätt 

tihedalt vastu enda õlavart. Vii vasakult 

enda  vasak  käsivars  üles  paremale 

ringjoonena,  nii  et  sinu  vasak käsivars 

on  tema  parema  randme  kohal.  Sel 

momemndil osutab tema parem käeserv 

ülespoole.  Järgnevalt  liiguta enda keha 

natuke  tahapoole  ja  pööra  enda  keha 

natuke  paremale,  ja  suru  vasaku 

käsivarrega  tema  parema  randme 

käeserva-poolset  poolt,  nii  et  sa  saad 

teha  valu  tema  paremale 

randmeliigesele.
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3. Ude-mochi-hiji-kime
(haare käsivarrest,
küünarliigese lukustamine)
Vastane  haarab  parema  käega  sinu 

vasakust  õlavarrest  väljapoolt.  Hoia 

parema  käega  vastase  paremat  kätt 

tihedalt  vastu  ennast.  Vii  vasak  käsi 

vastase  parema  küünarliigese  seljale. 

Nihuta keha natuke tahapoole ja pööra 

enda  keha  veidi  paremale  ning  rõhu 

enda  vasaku  käeservaga  vastase 

paremat küünarliigest allapoole, nii et sa 

lukustad tema parema küünarliigese.



4. Eri-mochi-kote-hineri
(haare hõlmast, randme väänamine)
Vastane  haarab  parema  käega  sinu 

paremast  hõlmast.  Vii  parema  jalg 

tahapoole.  Haara  parema  käega 

vastase  paremast  käest  pealtpoolt  ja 

vääna seda päripäeva, nii et sa võiksid 

vabastada  tema  haarde.  Rõhu  vasaku 

käega tema paremat küünarliigest, kuni 

vastase  kõht  puudutab  matti.  Edasi, 

hoia mõlema käega tema käsivart vastu 

matti.



5. Katate-mochi-ude-hineri
(haare  küünarvarrest,  käsivarre 
väänamine)
Vastane  haarab  parema  käega  sinu 

vasakust randmest. Hoia parema käega 

vastase paremat kätt tihedlat avstu enda 

vasakut  rannet.  Vii  väljastpoolt  enda 

vasak  käsi  tema  käe  peale  (nüüd  on 

sinu vastase parem ranne sinu rindkere 

ees). Vastane ei vabasta enda haaravat 

kätt  sinu  vasakult  randmelt.  Järgnevalt 

rõhu vasaku käeservaga tema  parema 

randme  käeserva  poolset  külge 

allapoole,  nii  et  sinu  vastane  langeb 

matile.  Edasi  too  parema  käega  tema 

parem  ranne  enda  vasaku  õlavarre  ja 

vasaku  küünarvarre  vahele.  Vabasta 

enda parem käsi tema paremast käest. 

Pane  enda  parem  käeserva  tema 

parema  küünarliigese  seljale.  Suru 

parema  käeservaga  tema  paremat 

küünarliigest allapoole. Samal ajal rõhu 

vasaku  käega  tema  paremat  rannet 

ettepoole,  nii  et  sa  saaksid  väänata 

tema kätt ja lukustada seda.



6.  Ryote-hidarite-mochi-ushiro-taoshi 
(haare  mõlema  käega  paremast 
käest, heide tahapoole)
Vastane  haarab  mõlema  käega  sinu 

vasakust randmest. Vii enda vasak käsi 

vasakult  paremale  ja  vii  ülespoole 

ringjoonelise  liikumisena,  kuni  sinu 

vasak käeserv on sinu näo ees (käeserv 

väljapoole).  Järgnevalt  toeta  enda 

avatud  parema  käega  enda  vasakut 

kätt. Seejärel siruta enda käeserva enda 

vastase  näo  poole,  nii  et  su  vastane 

kukub seljale.



7.  Ryote-mochi-waki-gatame  (haare 
mõlemast  käest,  käelukk  käsivarre 
alt)
Vatsane  haarab  mõlema  käega  sinu 

mõlemast käest,. Tõmba mõlemaid käsi 

tahapoole külgedele ja samal ajal tõuse 

ette  põlvedele.  Seejärel  löö  parema 

põlvega  vastase  kubemesse.  Vii  enda 

parem jalg tahapoole (sel puhul on sinu 

mõlemad  põlved  ja  päkad  matil). 

Vabasta  enda  parem  ranne  tema 

vasakust  käest  tõmmates  vasakule. 

Edasi  haara  mõlema  käega  tema 

paremast  randmest.  Käänduva 

liikumisena too tema ranne vastu enda 

rindkere.  Pööra  enda  keha  90 

päripäeva ja soorita waki-gatame.



8. Migite-hidarite-mochi-te-kime
(haare  parema  käega  vasakust 
randmest, käelukk)
Vastane  haarab  parema  käega  sinu 

vasakust randmest. Vii enda vasak käsi 

vasakult  paremale.  Pideva  liikumisena, 

pööra  enda  vasakut  kätt  vastupäeva 

(pihk ülespoole). Sel hetkel sinu vastane 

hoiab  tugevasti  kinni  sinu  vasakust 

randmest (pihk ülespoole). Nõjata enda 

vasak  küünarnukk  ja  ülakeha  mati 

suunas ja rõhu tema paremat kätt alla, 

nii  et  sa saad lukustada tema parema 

randme.



9. Ryote-mochi-yoko-nage
(haare mõlemast käest, heide küljele)
Vastane  haarab  mõlema  käega  sinu 

mõlemast  käest.  Painuta  enda 

mõlemaid  küünarnukke mati  suunas ja 

sõrmed  sirutuvad  ülespoole.  Lükka 

vasaku  käeservaga  tema  parema 

randme  sisekülg  enda  vasakult  küljelt 

väljapoole (sõrmeotsad sinust vasakule) 

ja  samaaaegselt  siruta  enda  paremat 

kätt  enda  vasaku  külje  poole 

(sõrmeotsad sirutuvad sinust vasakule), 

nii  et  vastane kukub seljale.  (Rulli  end 

küljele, ära tõuse).



10.  Ryote-mochi-ushiro-nage  (haare 
mõlemast käest, heide selja taha)
Vastane  haarab  mõlema  käega  sinu 

mõlemast  käest.  Painuta  mõlemaid 

randmeid  allapoole  peod  alla.  Edasi 

painuta  enda mõlemaid  küünarliigeseid 

alla. Samal ajal vii randmed üles, nii et 

vastane  tõuseb  püsti.  Pideva 

liikumisena,  tõmba  enda  randmeid 

tahapoole.  (Sinu  vasak  ranne  peab 



tõmbama  veidi  tugevamini  kui  parem 

ranne).  Vastane  astub  parema  jalaga 

ette  ja  sooritb  parempoolse  zenpo-

kaiten-ukemi.


