
3. Tekubi-waza 
(randme tehnikad) 

(11) Kote-hineri 
(randme väänamine)
Sina ja sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad  vastaseni,  haara 

vasaku  käega  tema 

paremast  küünarvarrest  ja 

suru  seda  ülespoole,  nii  et 

vastane  läheb  tasakaalust 

välja.  Edasi,  haara  parema 

käega  tema  parema  käe 

neljast  sõrmest  (käelaba 

selg)  vasakult  poolt.  Sinu 

parem  käsi  käänab  vastase 

paremat  kämmalt  päripäeva 

suunas  ringliikumisena. 

Seejärel  nihuta  enda  vasak 

käsi  vastase  küünarvarrelt 

tema  küünarliigesele, 

rõhudes  küünarliigest 

ülespoole.  Astu  ette, 

kõigepealt  vasaku  jalaga 

seejärel parema jalaga, nii et 

vastane  kukub  näoli  matile. 

Pärast  seda  mahalükkamist, 

pööra  enda  paremat  kätt  ja 

rõhu seda vastse käsivarrele. 
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(12) Kote-gaeshi 
(vastupidi pööratud ranne)
Sina ja sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad  vastaseni,  haara 

vasaku  käega   tema 

paremast  küünarvarrest  ja 

suru  seda  ülespoole.  Edasi 

hhaara  parema  käega  tema 

neljast  sõrmest  ja  proovi 

sooritada  kote-hiner’t.   Sinu 

vastane  siiski,  paneb  vastu 

painutades  enda  paremat 

küünarliigest.  Sel  puhul 

vabasta  enda  vasak  käsi 

tema  küünarvarrelt  ja  aseta 

enda  vasak  pöial  enda 

vastase parema käe kämbla 

selja  keskosale  vasakult 

küljelt,  neli  sõrme  tihedalt 

haarduna  ümber  tema  peo. 

Seejärel  lase parema käega 

tema paremast käest lahti ja 

aseta parema pöial sarnaselt 

vastase  kämbla  seljale 

keskosa  kohalt  paremalt 

küljelt,  sinu  neli  sõrme 

tihedalt  haarduna  ümber 

tema pihu, nii et sinu vastase 

parem  käsi  on  mõlema 

käega  kinnihaaratud.  Vii 

enda vasak jalg ringjoonelise 

liikumisena  tahapoole,  kuni 

see  on  sinu  parema  jala 

taga.  Samal  ajal  kääna 

vastase rannet vastupäeva, 

nii  et  sinu  vastane  kukub 

seljale.
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(13) Tenkai-kote-hineri (pöörlev randme väänamine)
Sina ja sinu vastane lähenete teineteisele parempoolses keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad  vastaseni,  lükka  vasaku  käeservaga  tema  paremat  rannet  vasakult  paremale, 

järgne sellele haarates parema käega tema paremast randmest ja tõmba ringjoonena 

allapoole,  samal  ajal,  haara  vasaku  käega  vastase  parema  käe  neljast  sõrmest  ja 

kämbla  seljast  vasakult  küljelt.  Astu  vasaku  jalaga  diagonaalselt  vasakule  ja  hoogle 

vastase kätt allapoole päripäeva pühkimisena. Seejärel astu parema jalaga ette vastase 

paremale  küljele  ja  mine  läbi  tema parema kaenlaaluse,  pöörates  keha  vastupäeva 

180.  Siit  omakorda  päripäeva  käänduva  liikumisega  suru  vastase  paremat 

küünarliigest ülespoole, kuni see jõuab tema näo kõrgusele. Astu parema jalaga ette ja 

keera enda keha vastupäeva 180 vasak jalg tahapoole.  Sel puhul on sinu vastase 

parema käsivars väljasirutatud.  Rõhu parema käega tema paremat küünarliigest  mati 

suunas (neli  sõrme ülespoole,  vastupidi  pööratud V-kujul),  nii  et  sinu vastane kukub 

näoli.
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