
VII Tanto-ni-taisuru kihon-no-kata 
(noatehnikad seitsmeteistkümnele põhitehnikale)

Noatehnikad seitsmeteistkümnele põhitehnikale on samad kui 17 põhitehnikat, 

väljaarvatud see, et vastasel on paremas käes nuga ja ta pistab sellega sinu suunas. 

Samuti on sinu keha liikumine natuke teistsugune. Ma seletan allpool, kuidas sooritada 

tehnikaid selles uues olukorras.

Sina  ja  vastane  seisate 

vastamisi  sammu  kaugusel 

puudutusest,  kui  sinu  vastane  astub 

sammu ette.  Sina oled parem jalg ees 

seisangus ja sinu parem shuto (käeserv) 

on  asetatud  sinu  kõhule  keskkohal 

(parempoolne madal seisang).  Vastane 

on samuti parem jalg ees seisangus ja 

hoiab  nuga  paremas  käes  (noatera 

ülespoole).  Nuga  on  asetatud  vastase  keskkoha  ette  (noaga  parempoolne  madal 

seisang).  Vastane  astub  parema  jalaga  sammu  ette  ja  pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Noatehnikaid  seitsmeteistkümnele  põhitehnikale  alustatakse 

alati eelpoolkirjeldatud viisil. 

1. Shomen-ate 
Vastane  astub  parema  jalaga  ette  ja 

pistab noaga otse sinu päikesepõimiku 

suunas.  Enne  kui  vastase  nuga  jõuab 

sinuni,  pööra  keha natuke vastupäeva. 

Samaaegselt  astu  vasaku  jalaga 

parema  jala  taha.  Blokeeri  parema 

käeservaga vastase parem küünarvars. 

Seejärel  asenda  vasak  käsi  hoidmaks 

vastase paremat küünarvart liinilt eemal. 

Astu parema jalaga,  siis  vasaku jalaga 

ette ja soorita shomen-ate.
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2. Aigamae-ate 
Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  astu 

vasaku  jalaga  diagonaalselt 

vasakule,  samal  ajal  pööra  enda 

keha 90 päripäeva, haara mõlema 

käega  (neli  sõrme  peal)  vastase 

paremast küünarvarrest. Pööra enda 

keha  90   vastupäeva   ja  astu 

parema jalaga ette vastase parema 

külje  taha.  Järgnevalt  soorita 

aigamae-ate.
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3. Gyakugamae-ate 
Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni   liigu 

vasaku  jala  ja  kehaga  vasakule. 

Edasi  haara  vasaku  käega  tema 

paremast  randmest  vasakult  küljelt 

(neli sõrme peal). Astu vasaku jalaga 

ette  vastase parema jala  taha.  Too 

tema  parem  ranne  ebda  puusa 

parema külje suunas. Aseta vasaku 

õlavarre  väliskülg  vastu  vastase 

rindkere  ülaosa  ja  soorita 

gyakugamae-ate. 
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4. Gedan-ate

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  liigu 

vasaku  jala  ja  kehaga  vasakule. 

Edasi,  haara  parema  käega  tema 

paremast  randmest  vasakult  poolt 

(neli  sõrme  peal).  Tõsta  enda 

vasakut  kätt  ja  teeskle,  et  hakkad 

vasaku  käega  sooritama 

gyakugamae-ate’t,  nii  et  sinu 

vastane  üritab  end  kaitsta  vasaku 

käega.  Järgnevalt  tõsta  parema 

käega  vastase  parem  ranne  enda 

pea kohale. Astu vasaku jalaga ette, 

pikalt  vastase  parema  jala  taha. 

Samal ajal  lükka vasaku õlavarrega 

vastast kõhtu (sel puhul  sinu vasak 

õlg peab olema madalamal, kui tema 

rindkere, sinu keha vasak külg peab 

olema  kokkupuutes  tema  keha 

esiküljega,  ja  sinu  reis  peab  olema 

kontakstis  tema  reie  tagaosaga. 

Lükka  vasaku  käsivarre  ja  kehaga, 

nii et sinu vastane kukub seljale.
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5. Ushiro-ate 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga jõuab sinuni  vii  enda 

keha ja vasak jalg vasakule ja pööra 

enda keha natuke päripäeva. Samal 

ajal,  haara  vasaku  käega  vastase 

paremast  küünarliigesest  ja  parema 

käega tema paremast randmest (neli 

sõrme peal).  Tõmba mõlema käega 

vastase  paremat  kätt  enda  keha 

parema  külje  vastu,  nii  et  sinu 

vastase  tasakaal  on  katkestatud 

temast ettepoole. Edasi astu parema 

jalaga  vasatse  vasaku  kanna  taha. 

Vii vasak jalg enda parema jala taha, 

veidi  vasakule  poole.  Aseta 

mõlemad  käed  vastase  mõlemale 

õlale ja soorita ushiro-ate. 
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6. Oshi-taoshi 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  astu 

vasaku  jalaga  diagonaalselt  taha 

vasakule  ja  pööra  enda  keha 

päripäeva 45. Haara parema käega 

tema  paremast  randmest, 

samaaegselt  haara  vasaku  käega 

tema  paremast  küünarvarrest. 

Järgnevalt soorita oshi-taoshi.
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7. Ude-gaeshi 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga jõuab sinuni  vii  enda 

vasakut  jalga  diagonaalselt  taha 

vasakule  ja  pööra  enda  keha 

päripäeva 45. Haara parema käega 

tema paremast randmest. Samal ajal 

haara  vasaku  käega  tema  samast 

küünarvarrest.  Sa  sooritad  justkui 

oshi-taoshit,  ent  sinu vastane hoiab 

vastu,  nii  et  sa  lõpetad  ude-gaeshi 

tehnikaga.
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8. Hiki-taoshi 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  astu 

vasaku  jalaga  diagonaalselt  taha 

vasakule  ja  pööra  enda  keha 

päripäeva  45.  Edasi,  haara 

mõlema  käega  vasakult  poolt 

vastase paremast randmest, seejärel 

soorita hiki-taoshi.
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9. Ude-hineri 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  astu 

vasaku  jalaga  diagonaalselt  taha 

vasakule  ja  pööra  enda  keha 

päripäeva  45.  Edasi,  haara 

mõlema  käega  vasakult  poolt 

vastase  paremast  randmest.  Sa 

sooritab  hiki-taoshi,  ent  ta  paneb 

vastutõmmates  sellele  vastu.  Sel 

momendil soorita ude-hineri.
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10. Waki-gatame 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni,  astu 

parema  jalaga  vasaku  jala  taha  ja 

pööra  enda  keha  päripäeva  90. 

Haara mõlema käega vasakult poolt 

tema  paremast  randmest.  Edasi, 

soorita waki-gatame.
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11. Kote-hineri 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  astu 

vasaku  jalaga  diagonaalselt  taha 

vasakule  ja  pööra  enda  keha 

päripäeva 45. Haara vasaku käega 

tema  paremast  küünarvarrest,  võta 

parema käega vasakult  küljelt  tema 

paremast  käest.  Seejärel  soorita 

kote-hineri. 
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12. Kote-gaeshi 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  astu 

vasaku  jalaga  diagonaalselt  taha 

vasakule  ja  pööra  enda  keha 

päripäeva 45. Haara vasaku käega 

pealtpoolt  tema  paremast  käest  ja 

haara  parema  käega  altpoolt  tema 

paremast  käest.  Seejärel  soorita 

kote-gaeshi. 
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13. Tenkai-kote-hineri 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase nuga jõuab sinuni liigu keha 

ja  vasaku jalaga  vasakule  ja  pööra 

enda keha natuke päripäeva. Haara 

mõlema  käega  väljastpoolt  tema 

paremast käest. Edasi soorita tenkai-

kote-hineri). 
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14. Tenkai-kote-gaeshi

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase nuga jõuab sinuni liigu keha 

ja vasaku jalaga paremale ja pööra 

enda  keha  natuke  vastupäeva. 

Haara  mõlema  käega  tema 

paremast  käest  seestpoolt.  Edasi 

soorita tenkai-kote-gaeshi. 
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15. Mae-otoshi 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase nuga jõuab sinuni, liigu enda 

keha ja  vasaku jalaga paremale,  ja 

pööra enda keha natuke vastupäeva. 

Astu  parema  jalaga  diagonaalselt 

ette  paremale.  Edasi,  astu  vasaku 

jalaga  enda  parema  jala  ja  tema 

parema jala vahele. Seejärel soorita 

mae-otoshi.
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16. Sumi-otoshi 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni  astu 

vasaku  jalaga  diagonaalselt  taha 

vasakule  ja  pööra  enda  keha 

päripäeva  45.  Haara  mõlema 

käega  väljastpoolt   tema  paremast 

randmest.  Seejärel  soorita  sumi-

otsoshi. 
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17. Hiki-otoshi 

Vastane astub parema jalaga ette ja 

pistab  noaga  otse  sinu 

päikesepõimiku  suunas.  Enne  kui 

vastase  nuga  jõuab  sinuni,  astu 

parema  jalaga  diagonaalselt  taha 

paremale ja pööra enda keha natuke 

vastupäeva.  Haara  vasaku  käega 

seestpoolt tema paremast randmest 

ja  parema  käega  seestpoolt  tema 

paremast  küünarliigesest.  Astu 

vasaku jalaga tagasi  ja soorita hiki-

otoshi.
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