
V Tehnikad

Aikido  tehnikaid  klassifitseeritakse  kahte  erinevasse  gruppi:  atemi-waza 

(kehasse löömise tehnikad) ja kansetsu-waza (liigestest haaramise tehnikad).

Atemi-waza  (kehasse löömise tehnikad) sisaldab vastase keha nõrkade 

kohtade  kätega  löömist  nokauteerimaks  või  tapmaks  teda.  Aikidos,  sellegi 

poolest,  kui  lüüakse  vastast  tasakaalust  välja  ja  seejärel  tõugatakse  või 

heidetakse ta maha, pole ilmtingimatult vajalik tema vigastamine.

Kansetsu-waza (liigestest haaramise tehnikad) sisaldab liigeste murdmist 

või  valu  põhjustamist  vastase  liigestes,  iseäranis  tema  randmes  ja 

küünarliigeses, viimase puhul põhjustamata vigastusi.  

Selleks,  et  arendada  vabaharjutust  (randori)  arendada  aikido’s  ja 

uuendada  ja  süstematiseerida  tehnikaid,  rajas  Professor  Kenji  Tomiki  uue 

süsteemi,  mida  nimetas randori-no-kata’ks  (vaba  harjutuse  põhitehnikad). 

Randori-no-kata  sisaldab endas kahte  tehnikate kategooriat:  17  kihon-no-kata 

(17 põhitehnikat) ja 10 ura-waza-no-kata (10 kontravõtet kihon-no-kata’le).
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A. KIHON-NO-KATA
(17 põhitehnikat)

Kihon-no-kata  17  põhitehnikat  on  klassifitseeritud  nelja  gruppi:  1.  atemi-waza 

(kehasse löömise tehnikad)  viis  võtet,  2.  hiji-waza (küünarvarre  tehnikad)  viis 

võtet, 3. tekubi-waza (randme tehnikad) neli võtet, ja 4. uki-waza (sujuv tehnikad) 

kolm võtet.

1. Atemi-waza (kehasse löömise tehnikad) 
(1)  Shomen-ate 
(frontaalne rünnak)
Sina  ja  sinu  vastane 

lähenete  teineteisele 

parempoolses  keskmises 

seisangus.  Kui  sa  jõuad 

vastaseni,  lükkad  sa  enda 

parema käeservaga (shuto) 

tema  paremat  küünarvart 

seestpoolt  väljapoole. 

Seejärel  asenda  parem 

käsi  vasaku  käega, 

hoidmaks vastase paremat 

küünarvart  kõrvale.  Edasi, 

astu  parema  jala  enda 

vastase  jalgade  vahele  ja 

parem peopesa   otse  ees 

vastase  lõual,  lükka  seda 

ülespoole  ja  tee  paar 

sammu  ette  (tsugi-ashi 

liikumisega),  nii  et  su 

vastane kukub seljale.

Studia Cartesiana Estonica (2012) 43



(2) Aigamae-ate (hariliku seisangu ründamine)
Sina ja sinu vastane lähenete teineteisele parempoolses keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad vastaseni, astu vasaku jalaga ette tema paremast jalast väljapoole, haara mõlema 

käega vastase paremast küünarvarrest väljapoolt  (neli  sõrme pealpool)  ja lükka seda 

paremale.  Edasi,  astu  parema  jalag  ette  vastase  parema  külje  taha,  samal  ajal, 

sirutades enda parema käe läbi  vastase kaenlaaluse,  tõuka teda parema peopesaga 

lõuast. Jätka selles asendis mõned sammud etteliikumist tsugi-ashi liikumisega, nii et ta 

astub paar sammu tagasi ja kukub seejärel seljale.
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1. Variant

Haara mõlema käega tema paremast küünarvarrest väljastpoolt ja tõmba seda 

enda parem puusa küljele. Edasi, siruta enda parem käsi üle vastase parema 

käsivarre ja tõuka parema peoga tema lõuga. Seejärel vii tehnika lõpuni.

(3) Gyakugamae-ate (vastupidise seisangu ründamine)
Sina ja sinu vastane lähenete teineteisele parempoolses keskmises seisangus. 

Kui  sa  jõuad  vastaseni,  haara  parema  käega  (neli  sõrme  pealpool)  tema 

paremast randmest väljastpoolt ja tõmba kõhu suunas. Edasi, astu vasaku jalaga 

vastase parema külje taha ja samal ajal aseta enda vasak küünarvars rinkere 

ülaosale,  tõugates  teda  tahapoole.  Astu  paar  sammu  tsugi-ashi’ga  (varbad 

ettepoole  suunatud),  nii  et  sinu  vastane  teeb  paar  sammu tagasi  ja  seejärel 

kukub seljale.
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1. Variant

Aseta  enda  vasak  käeserv  vastase 

laubale. Seejärel vii tehnika lõpuni.

2. Variant

Aseta  enda  vasak  küünarvars  vastase 

näo vasakule küljele. Seejärel vii tehnika 

lõpuni.
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