
VI Shichihon-no-kuzushi 
(seitse tasakaalu katkestavat tehnikat)

Shichihon-no-kuzushi  on  jaotatud  kolme  klassi:  A.  kuzushi (tasakaalu  katkestavad 

tehnikad), B. nage-waza (heitmise tehnikad), ja C. ura-waza (kontra-tehnikad).

A. KUZUSHI (TASAKAALU KATKESTAVAD TEHNIKAD)
Kuzushi’i jaotatakse seitsmesse gruppi: 1. jodan-aigamae (ülemine harilik seisang), 2. jodan-

gyakugamae (ülemine vastupidine seisang), 3. chudan-aigamae (keskmine harilik seisang), 

4.  chudan-gyakugamae (keskmine vastupidine seisang),  5.  gedan-aigamae  (madal  harilik 

seisang),  6.  gedan-gyakugamae (madal  vastupidine  seisang),  ja  7.  ushiro-ryote-mochi 

(haare mõlemast käest seljatagant).

1.  Jodan-aigamae  (ülemine  harilik 
seisang)
Sina  ja  vastane  olete  parem  jalg  ees 

seisangus.  Vastane  haarab  parema 

käega sinu paremast randmest. Painuta 

end  põlvedest  natuke,  pööra  enda 

paremat  kätt  ja  keha veidi  vastupäeva 

(peopesa  enda  poole).  Nüüd  tõmba 

kergelt  vasakule,  kuni  vastane  seisab 

päkkadel  ja  tema  tasakaal  on 

katkestatud  tema  paremasse  esinurka. 

(Sel  puhul  on  sinu  parem  käeserv 

kokkupuutes  vastase  parema  randme 

siseküljega.)
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2.  Jodan-gyakugamae  (ülemine 
vastupidine seisang)
Sa oled parem jalg ees seisangus. Sinu 

vastane  on  vasak  jalg  ees  seisangus. 

Sinu vastane haarab vasaku käega sinu 

paremast randmest. Painuta enda põlvi 

kergelt,  pööra  enda  paremat  kätt 

päripäeva (pihk ülespoole)  ja  too enda 

parem käsi otse enda pea kohale. Pööra 

enda  paremat  kätt  vastupäeva  (pihk 

eemale)  ja  keha  natuke  päripäeva  ja 

tõmba  kergelt  paremale,  kuni  sinu 

vastane  seisab  enda  päkkadel  ja  on 

tasakaalust väljaviidud tema vasakusse 

esinurka.  (Sel  puhul  on  sinu  parem 

käeserv  kokkupuutes  vastase  vasaku 

randme siseküljega.)
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3. Chudan-aigamae (keskmine harilik 
seisang)
Sina  ja  vastane  olete  parem  jalg  ees 

seisangus.  Vastane  haarab  parema 

käega sinu paremast randmest. Painuta 

end  natuke  põlvedest.  Samaaegselt 

tõmba  paremat  küünarliigest  allapoole 

paremalt  vasakule;  vii  parem  käsi 

vasakult paremale ülespoole, nii et sinu 

käeserv  on  väljapool  vastase  paremat 

rannet.  Edasi,  astu  vasaku  jalaga 

diagonaalselt  vasakule,  ja  pööra  enda 

keha 90 päripäeva,  surudes  parema 

käeservaga  vastase  paremat  rannet 

(soorita  seda  rindkere  kõrgusel),  nii  et 

sinu  vastase  tasakaal  on  katkestatud 

tema vasakusse esinurka.
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4.  Chudan-gyakugamae  (keskmine 
vastupidine seisang)
Sa  olete  parem  jalg  ees  seisangus. 

Vastane  on  vasak  jalg  ees  seiangus. 

Vastane  haarab  vasaku  käega  sinu 

paremst  randmest.  Kõverda  end  veidi 

põlvedest.  Vuu  enda  parem  käsi 

vasakult  vastase  vasakust  randmest 

väljapoole, pistes käe tema randme alla. 

Painuta  enda  vasakut  küünarliigest 

allapoole,  samaaegselt  tõsta  enda 

paremat  kätt  ülespoole  ja  keera  seda 

vastupäeva  (peopesa  ülespoole).  Astu 

vasaku jalaga natuke väljapoole. Pööra 

keha  90 vastupäeva  ja  astu  vasaku 

jalaga  tagasi  enda  parema  jala  taha. 

(Sinu käeserv on väljapool siinu vastase 

vasakut  rannet).  Suru  parema 

käeservaga  vastase  vasakut  rannet 

(soorita  seda  rindkere  kõrgusel),  nii  et 

sinu  vastase  tasakaal  katkestatakse 

tema paremasse esinurka.
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5.  Gedan-aigamae  (madal  harilik 
seisang)
Sina  ja  vastane  olete  parem  jalg  ees 

seisangus.  Vastane  haarab  parema 

käega sinu paremast randmest. Painuta 

end  veidi  põlvedest,  ja  pööra  paremat 

kätt paremalt vasakule ringjoonena (sel 

korral on vastase pihk ülespoole). Nüüd 

aseta  enda  parem  peopesa  tema 

parema randme siseküljele. Astu vasaku 

jalga  ette,  ja  pööra  enda  keha  90 

päripäeva.. Tõmba vastase paremat kätt 

allapoole  enda  paremale  küljele,  nii  et 

vastase tasakaal on katkestatud temast 

ettepoole.
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6.  Gedan-gyakugamae  (madal 
vastupidine seisang)
Sa olete parem jalg ees seisangus. 

Sinu  vastane  on  vasak  jalg  ees 

seisangus.  Sinu  vastane  haarab 

vasaku  käega  sinu  paremast 

randmest.  Painuta  end  veidi 

põlvedest.  Tõmba  enda  paremat 

rannet  enda  suunas  (peopesa 

seespool).  Astu  vasaku  jalaga 

parema  jala  taha,  pöörates  samas 

enda keha 90 vastupäeva. Tõmba 

enda  paremat  rannet  kõhu  ette, 

pöörates  enda  paremat  peopesa 

päripäeva,  kuni  sinu parem pihk on 

ülespoole.  Vastase  vasak  käsi 

järgneb  sinu  paremale  käele  (tema 

pihk  ülespoole),  nii  et  sinu  vastase 

tasakaal  on  katkestatud  temast 

ettepoole.
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7.  Ushiro-ryote-mochi  (haare 
mõlemast käest selja tagant)
Sina  ja  vastane  olete  parem  jalg  ees 

seisangus.  Vastane  haarab  parema 

käega (neli  sõrme peal)  sinu paremast 

randmest.  Nüüd astub vastane vasaku 

jalaga  ümber  sinu  ja  astub  sinu  selja 

taha, samas haarab vasaku käega sinu 

vasakust  käest  (neli  sõrme  peal). 

Painuta  end  põlvedest.  Astu  vasaku 

jalaga parema jala ette ja suuna varbad 

paremale.  Samaaegselt  tõsta  parem 

käsi  paremalt  küljelt  üles  pea  kohale. 

Siruta enda vasaku käe sõrmi ülespoole 

ja  vii  käsi  ette  umbes  tema  puusa 

juurde.  Nüüd pööra 90 päripäeva,  nii 

et sinu vastase tasakaal on katkestatud 

tema vasakusse esinurka. 
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