
2. Kansetsu-waza-no-ura 
(kontrarünnakud kansetsu-waza vastu) 
(6) Oshi-taoshi-no-ura
(mahalükkamise 
kontreerimine)
Vastane  haarab  parema 

käega  sinu  paremast 

randmest  ja  samaaegselt 

haarab vasaku käega sinu 

paremast  küünarvarrest 

(neli  sõrme pealpool).  Kui 

vastane  astub  vasaku 

jalaga tagasi, astu parema 

jalaga ette ja haara vasaku 

käega  tema  vasakust 

käest  pealtpoolt.  Edasi, 

vabasta  ennast  tema 

parema  käe  haardest  ja 

haara parema käega tema 

vasaku  küünarliigese 

seljast.  Soorita 

vasakpoolne  oshi-taoshi 

(maha lükkamine).
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(7) Hiki-taoshi-no-ura 
(mahatõmbamise 
kontreerimine)
Kui  sinu  vastane  haarab 

mõlema  käega  sinu 

paremast  randmest  (tema 

parema  käe  neli  sõrme 

pealt  ja  vasaku  käe  neli 

sõrme  sinu  randmest 

altpoolt) ja üritab tõmmata 

sinu jätt alla enda parema 

põlve  suunas,  pead  sa 

samaaegselt  sirutama 

enda parema käe sõrmed 

tema  suunas  ja  haarama 

vasaku  käega  (pöial 

üleval)  vastase  paremast 

käest.  Tee esmalt  vasaku 

jalaga  ja  seejärel  parema 

jalaga sammud ette. Nüüd 

soorita  parempoolset 

tenkai-kote-hineri  (pöörlev 

randme väänamine).
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(8) Kote-gaeshi-no-ura 
(vastupidi  pööratud 
randme kontreerimine)
Kui  sinu  vastane  üritab 

sooritada  kote-gaeshi’t,  ent 

enne kui ta saab üritada sinu 

parema  randme  väänamist, 

astu  parema  jalaga  ette  ja 

haara vasaku käega vastase 

parema  kämbla  seljast 

vasakult küljelt.  Vabasta end 

tema  haardest  ja  haara 

parema käega tema parema 

kämbla  seljast  paremalt 

küljelt.  Seejärel  soorita 

parempoolne  kote-gaeshi 

(vastupidi pööratud ranne). 
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(9)  Tenkai-kote-hineri-no-
ura 
(pöörlev  randme 
väänamise kontreerimine)
Vastane  haarab  mõlema 

käega  sinu  paremast 

randmest,  teeb  esmalt 

vasaku ja siis parema jalaga 

sammud  paremale  ja  liigub 

läbi  sinu  parema 

kaenlaaluse,  pöörates 

vastupäeva  180.  Enne  kui 

vastane  saab  võimaluse 

väänata sinu kätt, pane enda 

vasak  küünarvars  altpoolt 

enda  parema  käe  ja  tema 

vasaku  käe  vahele. 

Klammerda  vastase  vasak 

ranne  enda  vasaku 

küünarliigese sisse ja painuta 

enda  küünarliigest  tihedalt 

kokku.  Nüüd  haara  parema 

käega  vastase  vasakust 

randmest  ja  astu  vasaku 

jalaga  enda  vasakusse 

esinurka.  Seejärel  soorita 

vasakpoolne  waki-gatame 

(käelukk käsivarre alt).
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(10) Tenkai-kote-gaeshi-no-
ura  (vastupidi  pööratud 
randme  väänamise 
kontreerimine)
Vastane  haarab  mõlema 

käega  sinu  paremast 

randmest,  tõmbab 

ringjoonelise  liikumisena 

allapoole  ja  astub  parema 

jalaga  diagonaalselt 

paremale,  seejärel  ta  astub 

vasaku  jalaga  diagonaalselt 

sinu paremast  jalast  mööda. 

Samal  ajal  pead  sa  esmalt 

vasaku jalaga ja siis parema 

jalaga  ette  astuma, 

diagonaalselt  väljapoole 

tema  vasakust  jalast, 

haarates vasaku käega tema 

vasakust randmest pealtpoolt 

(neli  sõrme  pealpool).  Nüüd 

pööra enda keha vastupäeva 

180.  Seejärel  soorita 

vasakpoolne  tenkai-kote-

gaeshi  (vastupidi  pööratud 

randme väänamine).
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