
(14) Tenkai-kote-gaeshi 
(vastupidi pööratud
 randme väänamine)
Sina ja sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad  vastaseni,  haara 

mõlema  käega  tema 

paremast  randmest 

seestpoolt  (sinu  vasaku  käe 

neli sõrme ülaosal ja parema 

käe neli  sõrme sinu vastase 

randme  alaosal).  Hoogle 

vastase  käsivart  vastupäeva 

kuni see on sinu näo parema 

külje  ees  (ringjoone 

madalamast  osast  ülaosani 

hoogleva  liikumisega).  Nüüd 

astu  parema  jalaga 

diagonaalselt  paremale  ja 

seejärel  astu  vasaku  jalaga 

diagonaalselt paremast jalast 

mööda.  Edasi  pööra 

päripäeva 180 ja tee väike 

samm vasaku jalaga.  Samal 

ajal,  kasutades  mõlemaid 

käsi, hoogle vastase paremat 

käsivart (mis on sinu õlgade 

peal)  allapoole  ringjoonena, 

nii  et  sinu  vastane  kukub 

seljale.
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4. Uki-waza

 (sujuvtehnikad)
 
(15) Mae-otoshi
(ette kukutamine)
Sina ja sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad  vastaseni,  haara 

mõlema  käega  tema 

paremast  randmest 

seestpoolt  (sinu  vasaku  käe 

neli  sõrme  ülaosast  ja 

parema  käe  neli  sõrme 

vastase  randme  alaosast). 

Hoogle  vastase  käsivart 

vastupäeva, kuni see on sinu 

näo  parem  külje  ees 

(ringjoone allosast ülaosasse 

hoogleva  liikumisega).  Nüüd 

astu  vasaku  jalaga 

diagonaalselt paremale enda 

parema jala ette.  Samal ajal 

lase  vasaku  käega  vastase 

paremast  randmest  lahti,  ja 

pista  enda  vasak  käsi  tema 

parema kaenlaaluse alt  läbi, 

vasak käsi sinu näo kõrgusel 

ülespoole  osutamas. 

Seejärel  hoogle vasakut kätt 

ülevalt allapoole ringjoonelise 

liikumisena  (peopesa 

allapoole)  vasak  õlg  veidi 

ettepool,  rõhudes  vastase 

küünarliigesele  nii,  et  ta 

langeb matile vasakpoolse 

rullumisega  ette  (hidari-

zenpo-kaiten-ukemi).
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(16) Sumi-otoshi
(nurk-kukutamine)

Sina  ja  sinu  vastane 

lähenete  teineteisele 

parempoolses  keskmises 

seisangus.  Kui  sa  jõuad 

vastaseni,  haara  mõlema 

käega  tema  paremast 

randmest  väljastpoolt 

(parema  käe  neli  sõrme 

vastase  randmest 

pealtpoolt  ja  vasaku  käe 

nelja  sõrmega  tema 

randmest  altpoolt).  Pööra 

mõlema  käega  vastase 

paremat  kätt  päripäeva, 

liigutades  seda  kätt 

altpoolt  üles,  kuni  see  on 

sinu  näo  kõrgusel.  Nüüd 

astu  vasaku  jalaga 

diagonaalselt  vasakule. 

Kasutades  mõlemat  kätt, 

tõmba  tema  paremat 

käsivart  ringjoonena 

allapoole  vasaku  põlve 

poole, nii et vastane kukub 

seljale.  Pärast  heitmist 

hoiad sa vastast randmest.
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(17) Hiki-otoshi
(tõmbav kukutamine)

Sina ja sinu vastane lähenete 

teineteisele  parempoolses 

keskmises seisangus. Kui sa 

jõuad  vastaseni,  astu 

mõlema  jalaga  natuke 

paremale  ja  haara  vasaku 

käega  tema  paremast 

randmest  seespool  (sõrmed 

pealpool).  Koheselt  haara 

parema  käega  vastase 

paremast  küünarliigesest 

samuti  seespoolt  (pöial 

pealpool). Nüüd astu vasaku 

jalaga  tahapoole  ja  tõmba 

mõlema käega tugevalt enda 

rindkere vasaku külje suunas 

(sinu  vasak  käsi  väänab 

tõmbamisel  tema  rannet 

vastupäeva),  nii  et  sinu 

vastane kukub seljale.  Edasi 

sa pöörad 180 vastupäeva 

ja  hoiad  kinni  vastase 

küünarvarrest.
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