
C. URA-WAZA (KONTRA-TEHNIKAD)

Ura-waza (kontra-tehnikad) jaotatakse seitsmesse gruppi:  1.  jodan-aigamae-ura-waza 

(ülemine harilik seisang), 2. jodan-gyakugamae-ura-waza (ülemise vastupidise seisangu 

kontreerimine),  3.  chudan-aigamae-ura-waza  (keskmise  hariliku  seisangu 

kontreerimine),  4.  chudan-gyakugamae-ura-waza  (keskmise  vastupidise  seisangu 

kontreerimine), 5. gedan-aigamae-ura-waza (madala hariliku seisangu kontreerimine), 6. 

gedan-gyakugamae-ura-waza (madala vastupidise seisangu kontreerimine), ja 7. ushiro-

ryote-mochi-ura-waza (haarde mõlemast käest seljatagant kontreerimine). 

1.  Jodan-aigamae-ura-waza  (ülemine 
harilik seisangu kontreerimine)
Sa sooritad samu liikumisi  nagu jodan-

aigamae-nage-waza puhul,  ent vastane 

paneb  vastu  sinu  heitetehnikale. 

Vastuseks  suru  parema  käeservaga 

vastase  paremat  rannet  vastupäeva 

ringjoones  enda  naba kohale.  Seejärel 

sama  käega  haara  tema  paremast 

randmest  pealt  (neli  sõrme peal)  ja  vii 

tema parem käsi üles ringjoone allosast 

ülevale  pöörava  liikumisena.  Edasi, 

haara vasaku käega vastase paremast 

küünarliigesest  väljapoolt  (pöial  peal). 

Astu parema jalaga ette ja samaaegselt 

tõuka  tema  paremat  küünarliigest 

ettepoole  kui  rõhud  tema  paremat 

rannet  ringjoones  allapoole,  nii  et 

vastane  langeb  matile  vasakpoolse 

rullumisega ette.

Studia Cartesiana Estonica (2012) 88



Studia Cartesiana Estonica (2012) 89



2.  Jodan-gyakugamae-ura-
waza  (ülemise  vastupidise 
seisangu kontreerimine)
Sa sooritad samu liikumisi nagu 

jodan-gyakugamae-nage-waza 

puhul, ent vastane  paneb vastu 

sinu  heitetehnikale.  Vastuseks 

suru  parema  käeservaga 

vastase  vasakut  rannet 

päripäeva ringjoones, kuni tema 

parem käsi on sinu naba kohal. 

Haara  parema  käega  tema 

vasakust  randmest  pealtpoolt 

(pöial  üleval)  ja  vii  tema vasak 

käsi  rinjoones  ülesse  pöörava 

liikumisena.  Edasi,  haara 

vasaku käega vastase vasakust 

randmest  pealt  (neli  sõrme 

peal).  Vabasta  enda  parema 

käsi  tema vasakult  randmelt  ja 

rakenda  seda  vastu  tema 

vasakut  küünarliigest 

väljastpoolt  (pöial  üleval).  Nüüd 

astu  vasaku  jalaga  ette  ja 

samaaegselt  tõuka  tema 

vasakut  küünarliigest  ette  kui 

lükkad  tema  vasakut  rannet 

allapoole,  nii  et  vastane langeb 

matile parempoolse rullumisega 

ettepoole.
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3.  Chudan-aigamae-ura-
waza  (keskmise  hariliku 
seisangu kontreerimine)
Sa sooritad samu liikumisi 

nagu  chudan-aigamae-

nage-waza  puhul,  ent 

vastane  paneb vastu sinu 

heitetehnikale.  Vastuseks 

haara  vastase  paremast 

randmest väljastpoolt (neli 

sõrme  peal)  ja  vasaku 

käega  haara  tema 

paremast  küünarliigesest 

väljastpoolt  (neli  sõrme 

peal).  Edasi  lase  parema 

käega lahti tema paremast 

käest.  Pööra  enda  keha 

180 vastupäeva ja aseta 

parem  õlavars  tema 

kaelale  eestpoolt,  seejärel 

astu  parema  jalaga  ette, 

nii  et  vastane  kukub 

seljale.
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4. Chudan-gyakugamae-
ura-waza
 (keskmise vastupidise 
seisangu kontreerimine)
Sa sooritad samu liikumisi 

nagu  chudan-

gyakugamae-nage-waza 

puhul, ent vastane  paneb 

vastu  sinu  heitetehnikale. 

Vastuseks  haara  parema 

käega  vastase  vasakust 

käest  (neli  sõrme peal)  ja 

vasaku käega, haara tema 

vasakust  käest  altpoolt 

(pöial enda suunas). Edasi 

lase  parema  käega  tema 

vasakust randmest lahti ja 

soorita  vasakpoolset 

gyakugamae-ate’t,  nii  et 

vastane kukub seljale.
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5.  Gedan-aigamae-ura-
waza  (madala  hariliku 
seisangu kontreerimine)
Sa  sooritad  samu  liikumisi 

nagu  gedan-aigamae-nage-

waza  puhul,  ent  vastane 

paneb  vastu  sinu 

heitetehnikale.  Vastuseks 

pööra  enda  keha  180 

vastupäeva  ja  astu  parema 

jalaga  ette  vastase  parema 

jala taha. Edasi pane parema 

küünarliigese  lohk  vastase 

näole  ja  lükka  seda  nii,  et 

vastane kukub seljale.
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6.  Gedan-gyakugamae-
ura-waza  (madala 
vastupidise  seisangu 
kontreerimine)
Sa sooritad samu liikumisi 

nagu  gedan-gyakugamae-

nage-waza  puhul,  ent 

vastane  paneb vastu sinu 

heitetehnikale.  Vastuseks 

pööra  enda  keha  180 

päripäeva.  Vii  parema 

kämbla  selg  vastu  tema 

nägu  (tõmmates  seda 

ringjoones  allosast 

ülaosasse,  peopesa 

ülespoole).  Samaaegselt 

astu  parema  jalaga  ette 

vastase  vasaku  jala  tha. 

Soorita  vasakpoolne 

gyakugamae-ate.
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7.  Ushiro-ryote-mochi-
ura-waza 
(haarde  mõlemast  käest 
seljatagant 
kontreerimine)
Sa sooritad samu liikumisi 

nagu  ushiro-ryote-mochi-

nage-waza  puhul,  ent 

vastane  paneb vastu sinu 

heitetehnikale.  Vastuseks 

astu  parema  jalaga  ette, 

väljapoole  vastase 

paremat  jalga  ja  vii  enda 

parem  käsi  veidi  enda 

lagipea  ette.  Pööra  enda 

keha 90 vastupäeva, sel 

korral, vii enda parem käsi 

allavasaku reie  juurde,  nii 

et satud otse tema parema 

kaenlaaluse  alla  ja  sinu 

vasak õlavars on kontaktis 

tema  parema 

küünarliigesega.  Astu 

vasaku  jalaga  ette  ja 

soorita mae-otoshi.
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