
Studia Cartesiana Estonica (2012)

H. Tasakaalu katkestavad tehnikad (kuzushi)

Tasakaalu katkestavad tehnikad häirivad vastase seisangut  tõmbamise või  lükkamise 

teel. Näiteks, kui sinu vastane lükkab sind, sa võid teda tõmmata ja ta kaotab tasakaalu. 

Teisisõnu,  sa  tõmbad  või  lükkad  samasse  suunda  kuhu  liigub  sinu  vastase  jõud. 

Tõmbamise  ja  lükkamise  liikumised  põhinevad  keha  ja  jalgade  liikumisele,  nii  et  sa 

ründad  minimaalse  pingutusega,  mis  on  nõutav  katkestamaks  vastase  tasakaal.  On 

kaks  teed  häirimaks  vastase  tasakaalu:  1.  sa  viid  vastase  tasakaalust  välja  temast 

seejuures kinni haaramata; 2. sa viid vastase tasakaalust välja temast kinni haarates. 

1. Sa viid vastase tasakaalust välja temast seejuures kinni haaramata. See seisneb 

neljas  viisis  häirida  vastase  tasakaalu:  a)  aigamae-koho-kuzushi  (harilik  seisang, 

tasakaalu  katkestamine  taha),  b)  aigamae-zenpo-kuzushi  (harilik  seisang,  tasakaalu 

katkestamine  ette),  c)  gyakugamae-koho-kuzushi  (vastupidine  seisang,  tasakaalu 

katkestamine taha)  ja  d)  gyakugamae-zenpo-kuzushi  (vastupidine  seisang,  tasakaalu 

katkestamine ette). 

a)  Aigamae-koho-kuzushi (harilik 

seisang, tasakaalu katkestamine taha)

Sina ja  sinu  vastane seisate  vastamisi 

parempoolses  keskmises  seisangus. 

Sinu  vastane  üritab  parema  käega 

haarata  sinu  varrukast.  Enne  kui  ta 

jõuab sinuni, pühi ja lükka enda parema 

käeservaga  tema  paremat  küünarvart 

paremalt vasakule, nii et su vastane on 

sunnitud kaotama tasakaalu taha.

 Harjuta seda tehnikat ka teiselt poolt.
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b)  Aigamae-zenpo-kuzushi  (harilik 

seisang, tasakaalu katkestamine ette) 

Sina ja  sinu  vastane seisate  vastamisi 

parempoolses  keskmises  seisangus. 

Sinu  vastane  üritab  parema  käega 

haarata  sinu  varrukast.  Enne  kui  ta 

jõuab sinuni, pühi ja lükka enda parema 

käeservaga  tema  paremat  küünarvart 

vasakult paremale nii et sinu vastane on 

sunnitud  kaotama  enda  tasakaalu 

ettepoole.

Harjuta seda tehnikat ka teiselt poolt.

c)Gyakugamae-koho-kuzushi 
(vastupidine  seisang,  tasakaalu 

katkestamine taha)

Sa oled vasak jalg ees seisangus, sinu 

vastane on parem jalg ees seisangus ja 

üritab  haarta  sinu  varrukast  parema 

käega.  Enne kui  vastane jõuab  sinuni, 

pühi ja lükka enda parema käeservaga 

tema  paremat  küünarvart  paremalt 

vasakule, nii et su vastane on sunnitud 

kaotama  tasakaalu  taha.  Harjuta  seda 

tehnikat ka teiselt poolt.
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d)Gyakugamae-zenpo-kuzushi 
(vastupidine  seisang,  tasakaalu 

katkestamine ette)

Sa oled vasak jalg ees seisangus, sinu 

vastane on parem jalg ees seisangus ja 

üritab  haarta  sinu  varrukast  parema 

käega.  Enne kui  vastane jõuab  sinuni, 

pühi ja lükka enda parema käeservaga 

tema  paremat  küünarvart  vasakult 

paremale, nii et su vastane on sunnitud 

kaotama  tasakaalu  ette.  Harjuta  seda 

tehnikat ka teiselt poolt.

2. Sa viid vastase tasakaalust välja temast kinni haarates.
See seisneb neljas viisis  häirida  vastase tasakaalu:  a)  aigamae-koho-kuzushi  (harilik 

seisang,  tasakaalu  katkestamine  taha),  b)  aigamae-zenpo-kuzushi  (harilik  seisang, 

tasakaalu  katkestamine  ette),  c)  gyakugamae-koho-kuzushi  (vastupidine  seisang, 

tasakaalu  katkestamine taha)  ja  d)  gyakugamae-zenpo-kuzushi  (vastupidine  seisang, 

tasakaalu katkestamine ette). 

a)  Aigamae-koho-kuzushi (harilik 

seisang, tasakaalu katkestamine taha)

Sina ja  sinu  vastane seisate  vastamisi 

parempoolses  keskmises  seisangus. 

Sinu  vastane  üritab  parema  käega 

haarata  sinu  varrukast.  Enne  kui  ta 

jõuab  sinuni,  haara  parema  käega 

(sõrmed  pealpool)  tema  paremast 

randmest  paremalt  poolt.  Lükka  tema 

küünarvart tahapoole, nii  et su vastane 

on  sunnitud  kaotama  tasakaalu 

tahapoole.  Harjuta  seda  tehnikat  ka 

teiselt poolt.
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b)  Aigamae-zenpo-kuzushi (harilik 

seisang, tasakaalu katkestamine ette)

Sina ja  sinu  vastane seisate  vastamisi 

parempoolses  keskmises  seisangus. 

Sinu  vastane  üritab  parema  käega 

haarata  sinu  varrukast.  Enne  kui  ta 

jõuab  sinuni,  haara  parema  käega 

(sõrmed  pealpool)  tema  paremast 

randmest  vasakult  poolt.  Lükka  tema 

küünarvart  ette,  nii  et  su  vastane  on 

sunnitud  kaotama  tasakaalu  endast 

ettepoole.  Harjuta  seda  tehnikat  ka 

teiselt poolt. 

c)Gyakugamae-koho-kuzushi 
(vastupidine  seisang,  tasakaalu 

katkestamine taha)

Sa oled vasak jalg ees seisangus, sinu 

vastane on parem jalg ees seisangus ja 

ta  üritab  parema  käega  haarata  sinu 

varrukast.  Enne  kui  vastane  jõuab 

sinuni,  haara  vasaku  käega  paremalt 

(sõrmed  pealpool)  tema  paremast 

randmest. Lükka tema küünarvart taha, 

nii  et  sinu vastane on sunnitud kaotab 

tasakaalu  endast  tahapoole.  Harjuta 

seda tehnikat ka teiselt poolt.
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d)Gyakugamae-zenpo-kuzushi 
(vastupidine  seisang,  tasakaalu 

katkestamine ette)

Sa oled vasak jalg ees seisangus, sinu 

vastane on parem jalg ees seisangus ja 

ta  üritab  parema  käega  haarata  sinu 

varrukast.  Enne  kui  vastane  jõuab 

sinuni,  haara  vasaku  käega  tema 

paremast  küünarliigesest  (sõrmed 

pealpool)  vasakult.   Lükka  tema 

küünarliigest  ettepoole,  nii  et  sinu 

vastane  on  sunnitud  kaotab  tasakaalu 

endast ettepoole. Harjuta seda tehnikat 

ka teiselt poolt.
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