
B. NAGE-WAZA (HEITMISE TEHNIKAD)

Nage-waza (heitmise  tehnikad)  on  jagatud  7  gruppi:   1.  jodan-aigamae-nage-waza 

(ülemine  harilik  seisang),  2.  jodan-gyakugamae-nage-waza (ülemisest  vastupidisest 

seisangust heitmine), 3.  chudan-aigamae-nage-waza (keskmisest harilikust seisangust 

heitmine),  4.  chudan-gyakugamae-nage-waza (keskmisest  vastupidisest  seisangust 

heitmine),  5. gedan-aigamae-nage-waza  (madalast  harilikust  seisangust  heitmine),  6. 

gedan-gyakugamae-nage-waza  (madalast  vastupidisest  seisangust  heitmine),  ja  7. 

ushiro-ryote-mochi-nage-waza (haardest mõlemast käest seljatagant heitmine).

1.  Jodan-aigamae-nage-
waza  (ülemine  harilik 
seisang)
Soorita  neid  samu  liikumisi, 

mida  jodan-aigamae  puhul, 

kuni  punktini,  kus  sinu 

vastase  tasakaal  on 

katkestatud.  Edasi,  teljeldes 

paremal  jalal  vasakule,  vii 

vasak jalg selle taha.  Samal 

ajal,  pööra  enda  keha 

vastupäeva  ja  astu  mõned 

sammud  (parem  jalg  ees) 

ringjoones,  kuna  tõmbad 

käeservaga   (soorita  seda 

pea  kohal)  vastase  paremat 

käsivart, nii et vastane liigub 

sinu  parema  külje  kohale 

jalapäkkadele.  Nüüd  tõmba 

ja 

tõuka  parema  käeservaga 

vastase paremat rannet, nii et 

ta langeb matile rullumisega 

ette.
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2.  Jodan-gyakugamae-nage-waza 
(ülemisest  vastupidisest 
seisangust heitmine)
Soorita  neid  samu  liikumisi,  mida 

jodan-gyakugamae  puhul,  kuni 

punktini,  kus  sinu  vastase  tasakaal 

on  katkestatud.  Edasi,  teljeldes 

paremal jala paremale, vii vasak jalg 

selle taha. Samaaegselt, pööra enda 

keha  päripäeva,  astu  mõned 

sammud  (parem  jalg  eespool) 

ringjoones,  kuna  tõmbad  parema 

käeservaga  tema  vasakut  rannet 

(soorita seda pea kohal), nii  et sinu 

vastane  liigub  ümber  sinu  vasaku 

külje päkkadel. Nüüd tõmba ja tõuka 

parema käeservaga vastase vasakut 

rannet,  nii  et  sinu  vastane  langeb 

matile rullumisega ettepoole.
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3. Chudan-aigamae-nage-waza 
(keskmisest harilikust seisangust 
heitmine)
Soorita  neid  samu  liikumisi,  mida 

chudan-aigamae  puhul,  kuni 

punktini,  kus  sinu  vastase  tasakaal 

on  katkestatud.  Liigu  mõned 

sammud  ringjoones  (parem  jalg 

eespool) lükates parema käeservaga 

tema  paremat  rannet  (soorita  seda 

rindkere  kõrgusel),  nii  et  vastane 

liigub ümber sinu vasaku külje kõrgel 

päkkadel.  Tõuka  vastase  paremat 

rannet  parema  käeservaga  ette. 

Vastane  langeb  matile  rullumisega 

ettepoole.
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4.  Chudan-gyakugamae-nage-waza 
(keskmisest vastupidisest seisangust 
heitmine)
Soorita  neid  samu  liikumisi,  mida 

chudan-gyakugamae  puhul,  kuni 

punktini,  kus  sinu  vastase  tasakaal  on 

katkestatud.  Liigu  mõned  sammud 

(parem jalg eespool) ringjoones, lükates 

parema  käeservaga  tema  vasakut 

rannet (soorita seda rindkere kõrgusel), 

nii  et  sinu  vastane  liigub  ümber  sinu 

parema  külje  kõrgel  päkkadel.  Tõuka 

parema  käeservaga  vastase  vasakut 

rannet ettepoole. Vastane langeb matile 

rullumisega ettepoole.

Studia Cartesiana Estonica (2012) 84



5. Gedan-aigamae-nage-waza
(madalast  harilikust  seisangust 
heitmine)
Soorita neid samu liikumisi, mida gedan-

aigamae puhul,  kuni  punktini,  kus sinu 

vastase  tasakaal  on  katkestatud.  Liigu 

mõned  sammud  (parem  jalg  eespool) 

ringjoones,  tõmmates  parema 

peopesaga  tema  paremat  rannet 

(soorita seda parema reie kõrgusel), nii 

et  sinu  vastane  liigub  ümber  sinu 

vasaku  külje  kõrgel  päkkadel.  Edasi, 

parema  käega  tõmba  tema  paremat 

rannet ülespoole, kuni see on käsivarre 

kaugusel  sinu  pea  ees  (käsi  välja 

sirutatud  ja  pihk  sinust  eemale). 

Vastane  astub  mõned  sammud 

ettepoole  sinust  mööda  ja  langeb 

seljale.
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6. Gedan-gyakugamae-nage-waza
(madalast  vastupidisest  seisangust 
heitmine)
Soorita neid samu liikumisi, mida gedan-

gyakugamae  puhul,  kuni  punktini,  kus 

sinu  vastase  tasakaal  on  katkestatud. 

Liigu  mõned  sammud  (parem  jalg 

eespool)  ringjoones,  tõmmates parema 

randmega  tema  vasakut  kätt  (soorita 

seda parema reie kõrgusel),  nii  et  sinu 

vastane liigub ümber sinu vasaku külje 

kõrgel  päkkadel.  Edasi,  parema käega 

tõmba tema paremat rannet  ülespoole, 

kuni see on käsivarre kaugusel sinu pea 

ees  (käsi  välja  sirutatud  ja  pihk  sinust 

eemale).  Vastane  astub  mõned 

sammud  ettepoole  sinust  mööda  ja 

langeb seljale.
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7. Ushiro-ryote-mochi-nage-waza
 (haardest  mõlemast  käest 
seljatagant heitmine)
Soorita  neid  samu  liikumisi,  mida 

ushiro-ryote-mochi  puhul,  kuni 

punktini,  kus  sinu  vastase  tasakaal 

on  katkestatud.  Samal  ajal,  pööra 

enda  keha  90 päripäeva,  nii  et 

vastane  langeb  matile  rullumisega 

ettepoole.
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