
2. Hiji-waza 
(küünarvarre tehnikad) 
(6) Oshi-taoshi 
(maha lükkamine)
Sina ja  sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises  seisangus.  Kui  sa 

jõuad vastaseni, haara parema 

käega  (neli  sõrme  pealpool) 

tema  paremast  randmest  ja 

samal ajal haara vasaku käega 

tema  paremast  küünarvarrest 

(neli  sõrme  pealpool).  Viies 

vasaku jala diagonaalselt  taha 

vasakule,  kääna  mõlema 

käega tema käsivart päripäeva 

ringjoonena.  Sel  hetkel,  on 

sinu vastase küünarliiges  sinu 

näo  ees.  Edasi,  nihuta  enda 

vasak  käsi  vastase 

küünarvarrelt  tema  paremale 

küünarliigesele, lükates vasaku 

käega  ülespoole  ja  käänates 

parema  käega.  Koheselt  astu 

kõigepealt  vasaku  jala  ja 

seejärel  parema jalaga ette ja 

tõuka  vastane  näoli  matile. 

Pärast  maha  tõukamist  hoia 

vastase rannet  paremal põlvel 

ja  vasaku  käega  rõhu  tema 

paremat küünarliigest.
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7)  Ude-gaeshi  (vastupidi 
pööratud käsivars)
Sina ja  sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises  seisangus.  Kui  sa 

jõuad vastaseni, haara parema 

käega  (neli  sõrme  pealpool) 

tema  paremast  randmest. 

Sama ajal haara vasaku käega 

(neli  sõrme  pealpool)  tema 

paremast  küünarvarrest  ja 

proovi  sooritada  oshi-taoshi’t. 

Kui  sinu  vastane  painutab 

enda  paremat  käsivart 

kaitsmaks  ennast  oshi-taoshi 

vastu, astu vasaku jalaga ette 

vastase  paremale  küljele. 

Edasi, vabastades vasaku käe, 

pista  enda  käeserv  (shuto) 

vastase õlavarrest üle ja suuna 

enda vasak käeserv ülespoole. 

Lükka  vastase  paremat 

käsivart  vasaku  käeservaga 

tahapoole,  nii  et  su  vastane 

kukub seljale.
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(8)  Hiki-taoshi  (maha 
tõmbamine)
Sina ja  sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises  seisangus.  Kui  sa 

jõuad vastaseni, haara mõlema 

käega (parema käe neli sõrme 

vastase randmest pealtpoolt ja 

vasaku  käe  nelja  sõrmega 

altpoolt)  tema  paremast 

randmest. Kasutades mõlemat 

kätt,  tõmba  vastase  rannet 

päripäeva ja mati suunas enda 

parema  põlve  vastu,  astudes 

seejuures  vasaku  jalaga 

tagasi.  Seejärel  nihuta  parem 

käsi  randmelt  küünarliigesele 

(neli  sõrme  pealpool)  ja  rõhu 

vastase  paremat  küünarliigest 

pealtpoolt.  Astu  tahapoole, 

kõigepealt vasaku jala seejärel 

parema jalaga  ja  tõmba enda 

vastane näoli matile.
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(9) Ude-hineri 
(käsivarre väänamine)
Sina ja  sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises  seisangus.  Kui  sa 

jõuad vastaseni, haara mõlema 

käega  vastase  paremast 

randmest  sooritamaks  hiki-

taoshi’t.  Kui  vastane  paneb 

vastu tõmmates ja kõverdades 

kätt küünarliigesest, anna järgi 

selle  tõmbe  suunale  astudes 

vasaku jalaga ette tema seljast 

paremale  poole.  Vabasta 

parem käsi vastase randmelt ja 

pista  parem  käeserv  (shuto) 

sisse  tema  õlavarrest 

pealtpoolt.  Aseta  enda  parem 

küünarvars  tema  parema 

kaenlaaluse  alt  läbi  ja  suuna 

sõrmed  ülespoole  enda  näo 

suunas.  Kääna  vasaku  käega 

vastase  paremat  kätt  mati 

poole  tema  selja  suunas. 

Pööra  enda  keha  päripäeva 

suunas  180.  Suru  vasaku 

käega  ja  tõmba  parema 

küünarvarrega  nii,  et  vastane 

langeb  matile  vasakpoolse 

rullumisega ette (hidari-zenpo-

kaiten-ukemi).
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(10) Waki-gatame (käelukk käsivarre alt)
Sina ja sinu vastane lähenete teineteisele parempoolses keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad  vastaseni,  haara  mõlema  käega  tema  paremast  randmest  (vasak  käsi  pealt 

vasakult küljelt, parem käsi altpoolt paremalt küljelt). Venita vastase käsi sirgeks ja liigu 

parema jalaga diagonaalselt paremale. Too mõlema käega vastase parem ranne enda 

rindkere paremale küljele, hoides tema paremat küünarliigest enda vasaku kaenlaaluse 

all.  Vabasta  parem  käsi  vastase  randmelt,  ja  pane  tema  ranne  enda  parema 

küünarliigese  õndlasse.  Painuta  paremat  küünarliigest  tihedalt  kokku,  kuna  vasaku 

kaenlaalusega kindlustad paremat küünarliigest, nii et lukustad tema küünarliigese.
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