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IV Põhiteadmised

A. Kummardus (rei)

Kummardus on siiruse, viisakuse ja austuse väljendus vastase suhtes harjutamisel ja 

igapäevases  elus.  Miliganes  sa  sisened  või  lahkud  treeningsaalist,  pead  sa 

kummardama.  Kummardage  teine-teisele  enne  ja  pärast  aikido  harjutamist  või 

miliganes, kui te kohtate teisi inimesi, vanemaid, instruktoreid või sõpru.

On kaks kummardamise vormi: püstikummardus ja põlvituskummardus.

Püstikummardus (tachi-rei)

Seisa loomulikult  kannad koos. Painuta 

enda  ülakeha  aeglaselt  umbes  45 

nurgale.  Nihuta  enda  käsi  külgedelt 

põlvede  kohale.  Püsi  selles  asendis 

paar  sekundit.  Alati  hoia  vaade ette  ja 

matile  fokuseerituna  u  4  meetrit  enda 

ees. Seejärel siruta enda ülakeha ja vii 

käed tagasi algsesse asendisse.
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Põlvituskummardus (za-rei)

Sinu pöiad on matil, parem suur varvas 

üle vasaku suure varba. Sinu puusad on 

asetatud täpselt kandadele,  selg sirgelt 

ja käed reitel. Painuta ülakeha kuni oled 

u  15  cm  matist.  Sinu  käed  peavad 

liikuma  puusadelt  matile  otse põlvede 

ette,  u  rusikalisel  vahemaal  põlvedest. 

Hoia  seda  asendit  paar  sekundit,  ja 

seejärel  siruta  enda  keha  algsesse 

positsiooni. 

A. Kukkumiskool

On hädatarvilik õppida õigesti kukkuma, 

nii et sa kukuksid ohutult vapustuse või 

vigastusteta,  kui  oled  vastase  poolt 

heidetud  või  kui  ise  kukud  pikali.  On 

olemas  neli  põhiliiki  kukkumist: 

1.tahapoole  kukkumine;  2.külje  peale 

kukkumine,  3.ette  kukkumine  ja 

4.rullumine ettepoole.

1.  Kukkumine  tahapoole  (ushiro-no-
ukemi)

Lamangust
Lama seljal,  pea  üleval,  käed  tõstetud 

umbes 45 keha kohale. Järgnevalt löö 

matti  tugevasti  mõlema  käega 

(kasutades  tervet  käsivart,  pihud 

allapoole) umbes 45  kehast eemal.
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Seisangust
Võta loomulik seisang, tõsta käsivarred 

(peopesad  allapoole)  õlgade  kõrgusele 

enda  ette.  Edasi,  painuta  enda  põlvi 

kuni su puusad on kandedega vastakuti. 

Kuku  tahapoole.  Enne  kui  sinu  selg 

puudutab  matti,  löö  seda  mõlema 

käsivarrega (peopesad allpoole) umbes 

40 nurga all.  Kui  sinu  selg puudutab 

matti, tuleb mõlemad jalad välja sirutada 

ja ülespoole tõsta.
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2. Kukkumine küljele (yoko-no-ukemi)

Lamangust
Lama  vasakul  küljel,  pea  üleval.  Sinu 

jalad  peavad  olema  õlgade  laiuselt 

avatud,  põlv  kergelt  painutuses,  vasak 

käsivars  matil  (peopesa  allapoole)  u 

40 kehast  eemal.  Aseta  enda parem 

käsivars enda keha kohale. Edasi, tõsta 

jalgu ja rulli enda keha paremale. Samal 

ajal löö parema käega matile (kasutades 

nii  käsivart kui peopesa) u 40 kehast 

eemal, ja lase jalad alla. Ära rista jalgu.
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