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Gonosen-no-kata

Eessõna
 

                Gonosen-no-kata  ei  kuulu  Kodokanis  õpetatavate  ametlike  katade  hulka. 

Seetõttu  ei  leia  seda  katat  Jigoro  Kano  raamatust Kodokan  judo.  Ometi,  ilmselt  tänu 

Mikonosuke  Kawaishi  mõjule,  on  kata  hästi  tuntud  Euroopas,  kus  see  kuulub  dan-

eksamite  hulka.  Vastavalt  Eesti  Judoliidu  poolt  31.jaanuaril  1994.aastal  kinnitatud 

vöönõuete juhendile,  kuulub gonosen-no-kata 3.dani eksamisse. Minule teadaolevalt selle 

kata kirjeldust eesti keeles seni üllitatud pole. Järgneva tõlke siht ongi see lünk täita ja 

anda ka eksoteerilistele ringkondadele aimu, mida see kata endas sisaldab ja mida peab 

üks 3.dani-mees teadma ja valdama. 

Antud  katakirjeldus  on  võetud Gennadi  Parhomovitši  raamatust Osnovõ 

klassitšeskovo dżjudo.  Tegemist on erakordse käsitlusega, esimese omalaadsega vene 

keeles,  mis  läheb  põhjani,  ehitades  judo  mõistmise  üles  judo  liikumiseprintsiipide 

adumisele. Raamat on varustatud ainulaadsete jooniste ja seletustega, mida siinkirjutaja 

kusagil  mujal  ei  ole täheldanud. Samas leidub teoses rohkelt ka näpuvigu ja apsakaid 

jaapanikeelsetes  nimetustes  ning  isegi  mõned joonised ja  diagrammid on vigased.  Ka 

antud kata puhul tuli mõlemaid ette. Seitsmenda kataliikumise puhul oli kirjutatud utsuri-

goshi,  õige  on ushiro-goshi,  üheteistkümnenda  liikumise  puhul  kasutab  autor  arhailist 

vormi suri-nage, kaasajal märgistatakse seda võtete siiski kui sukui-nage’t. Õigupoolest ei 

kasutata enam ka kata-seoi nime, päris ametlik oleks ippon-seoi-nage.  Siin esitatava 12. 

joonise puhul aga ilmnes, et kunstnik oli tooninud uke juuksed, mistõttu tuli viga omal käel 

parandada  ja  parema  jälgimise  huvides  torile  ‘sokk’  jalga  joonistada.  Mis  puutub 

jaapanikeelsete võttenimede tõlkimisse,  siis  sulgudes on otsetõlked,  kuna vene keeles 

kasutatakse  oma  klassifikatsiooni,  mis  ei  oma  mingit  otsest  seost  jaapanikeelsete 

võttenimede tähendustega, eesti keele jaoks näivad venekeelsed nimetused samas liiga 

kunstlikena ja kohmakatenagi. Järgnevalt väike ülevaatlik tabel:
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UKE TORI

 võte vastuvõte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

o-soto-gari

hiza-guruma

o-uchi-gari

de-ashi-barai

ko-soto-gake

ko-uchi-gari

kubi-nage

koshi-guruma

hane-goshi

harai-goshi

uchi-mata

kata-seoi

o-soto-gari

 hiza-guruma

 de-ashi-barai

de-ashi-barai

tai-otoshi

sasae-tsurikomi-ashi

ushiro-goshi

uki-goshi

sasae-tsurikomi-ashi

utsuri-goshi

sukui-nage

sumi-gaeshi

 

Kuigi antud puhul selle kata kirjeldamise viis hiilgab lihtsusega, on kata esitamine 

tegelikkuses mitmeti formaliseeritum, mistõttu oleks hea alustada alati mõne lihtsama 

kataga, enne kui selle kata juurde edasi minnakse.
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Gonosen-no-kata

(vastuvõtete kata)

(Tõlgitud Gennadi  Parhomovitši raamatust

Osnovõ klassitšeskovo dżjudo lk 240-247)

 

See  on  püstimaadluse  fundamentaalsete  võtete  kata.  Jaapanis  õpitakse  ja 

praktiseeritakse  seda  mõnedes  koolides,  iseäranis  iseloomustab  ta  tuntud 

Vaseda ülikooli judokooli. Seda on nelikümmend aastat arendatud selle ülikooli 

meistrite  poolt  ja  muutusteta  harrastatakse  seda  rohkem  Euroopas  kui 

Jaapanis. Lõpetab väga sobivalt randori no kata.

           See kata evib kahteteist liikumist. Eriti vaatamisväärne on see aeglases 

tempos demonstreerituna. 

1. O-soto-gari o-soto-gari vastu (suur välimine sirp suure välimise sirbi vastu) 

(joonis  1) Tori on joseki suhtes  paremal,  uke  vasakul.  Kui  tervitus josekile on 

tehtud, liiguvad tori ja uke teine-teise suunas. Etteliikumist sooritatakse aeglaste 

sammudega,  jalad  libisevad  mati  kohal.  Uke  ja  tori  haaravad  loomulikus 

seisangus üheaegselt teine-teisest. Tori eendab paremat jalga poolsammu võrra 

ette ja on nüüd parempoolses loomulikus seisangus. Uke viib vasaku jala tori 

parema  jalaga  ühele  joonele  ja  üritab  teda  heita  parempoolse o-soto-

gariga(1).Tori  blokeerib  rünnaku  oma  kõhuga  ja  nihutab  oma  jalad 

parempoolsesse kaitseseisangusse, seejärel, toetudes vasakule jalale, millel ta 

kergelt pöörab end, sooritab o-soto-gari. Uke on liiga palju ette liikunud, et end 

kaitsta ja seetõttu kukub (2-3).
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Joonis 1

2.  Hiza-guruma  hiza-guruma vastu (põlveratas  põlveratta  vastu)  (joonis  2) 

Uke  ei  naase  algsesse  kohta,  vaid  jääb  sinna,  kus  jalgele  tõuseb.  Tori  on 

nüüd josekistparemal,  aga  uke  paremal.  Tori  võtab  vasakpoolse  loomuliku 

seisangu.  Uke  ründab hiza-guruma’ga  paremalt  poolt,  s.o  vasaku  jalaga  tori 

paremat põlve (1).Tori viib enda parema jala poolsammu võrra tagasi ja tõmbab 

uke tema paremale jalale (2). Seejärel omakorda ründab uke’t hiza-guruma’ga 

paremalt poolt (3) ja heidab teda (4).

Joonis 2

3.De-ashi-barai o-uchi-gari vastu (eesmise jala pühkimine suure sisemise sirbi 

vastu) (joonis 3) Tori on vasakpoolses loomulikus seisangus, tema jalad on veidi 

harkis. Uke ründab o-uchi-gari’ga – parema jalaga tori vasaku jala vastu (1). Tori 

blokeerib  rünnaku  oma  kõhuga,  paremat  jalga  kõverdades,  viib  kogu  keha 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
4



TÜ JUDO -  2001

tagasi ja paremale jalale. Seejärel  tori  pöörab natuke vasakule,  rõhudes uke 

tasakaalu katkestamisele paremale poole, tõstab teda käte koospingutuse varal 

ja  vasaku  jalaga  pühib  uke  mõlemaid  jalgu  suunaga  ukest  paremale.  Tori 

vasaku jala talda tõstetakse üles peamiselt uke vasakut pahkluud pühkides.

Märkus:  See heide saab üheaegselt  alguse nii de-ashi-barailt  kui  ka okuri-ashi-barailt  selles 

mõttes, et alustatakse seda kui esimest ja lõpetatakse kui viimane, ent pühkiv sooritus tehakse 

tema vasakule kannale.

Joonis 3

4.  De-ashi-barai  de-ashi-barai vastu  (eesmise  jala  pühkimine  eesmise  jala 

pühkimise vastu) (joonis 4) Pärast vastastikust haarde sissevõtmist läheb tori 

üle parempoolsesse loomulikku seisangusse(1). Uke ründab de-ashi-barai’ga - 

vasak jalg tori parema jala vastu. Tori väldib, astudes enda parema jalaga üle 

uke vasaku jala  ja koheselt  jalga maha panemata pühib uke vasakut kanda 

enda parema jala tallaga (3). Uke kukub (4).
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Joonis 4

5.  Tai-otoshi  ko-soto-gake vastu (keha  kukutamine  välimise  väikse  haagi 

vastu) (joonis 5). Tori on parempoolses loomulikus seisangus. Uke ründab ko-

soto-gake’ga – vasak jalg tori parema jala vastu. Tori teeb poolpöörde vasakule 

ja  toetub  enda  vasakule  jalale  (2,3).  Samal  ajal  tõmbavad  tori  käed  uke 

ettepoole tasakaalust välja ja tori sooritab parempoolse tai-otoshi(4).

Joonis 5

6.  Sasae-tsurikomi-ashi  ko-uchi-gari vastu (tugijala  tõmbe-tõste  heide 

väikese  sisemise  sirbi  vastu)  (joonis  6).  Tori  on  parempoolses  loomulikus 

seisangus.  Uke  ründab  parempoolse kouchi-gari’ga(1).  Tori  viib  kogu  keha 

vasakule  jalale  ja  viib  uke  tasakaalu  tema  suhtes  vasakule  poole.  Seejärel 

sooritab sasae-tsurikomi-ashi uke vasakule jalale (2).
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Joonis 6

7. Ushiro-goshi kubi-nage vastu (puusaheide tagant nupuheite vastu) (joonis 

7). Tori on parempoolses loomulikus seisangus. Uke ründab parempoolse kubi-

nage’ga (1),  ent  tori  ei  lase enda tasakaalu ettepoole katkestada.  Ta paneb 

kõhuga vastu, seejärel nihutab jalad kaitseseisangusse tasakaaluga kandadel. 

Samal ajal haarab ta enda parema käega uke vööst eestpoolt. Tori vasak käsi ja 

kämmal haaravad uke’st selja tagant ja asetuvad vastu tema pihta ja selga. Tori 

kõverdab seejärel jalgu ja katkestab uke tasakaalu temast vasakule, tõstab ta 

kõrgele enda kõhu kohale (hoogleb alt kõhuga) ja sooritab ushiro-goshi (3,4).

Joonis 7

8. Uki-goshi koshi-guruma vastu (sujuv puus puusaratta vastu) (joonis 8). Tori 

asub parempoolses loomulikus seisangus (1). Uke ründab parempoolse koshi-

guruma’ga  täielikult  sissepöördunult.  Tori  blokeerib  tema  rünnaku  kõhuga, 

kõverdab põlvi ja tõmbab uket kätega tagasi. Tori astub (2) kõigepealt parema ja 

seejärel vasaku jalaga uke paremast jalast mööda ja jääb seljaga tema ette. 

Tema vasak käsi haarab uke pihast ja ta teeb pöörde pihast, mida tuntakse tai-

sabaki’na, ülakere ja puusadega. Selle liikumisega katkestatakse uke tasakaal 

vasakule ja tori heidab teda uki-goshi’ga (4).
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Joonis 8

9.  Sasae-tsurikomi-ashi  hane-goshi vastu (tugijala  tõmbe-tõste  heide 

tiibpuusa vastu) (joonis 9). Tori on loomulikus (parempoolses) seisangus. Uke 

ründab hane-goshi’ga paremalt poolt (1). Tori, enda paremat jalga kiiresti ette 

viies,  seejärel  ka  parema  jala,  pöörab  enda  puusa  natuke  paremale  (2). 

Seejärel  tori  katkestan  uke  tasakaalu,  takistades  tema  vasakut  jalga  (3)  ja 

heidab sasae-tsurikomi-ashi’ga.

Joonis 9

10.  Utsuri-goshi  harai-goshi vastu (pöörduv  puus  pühkiva  puusa  vastu) 

(joonis 10). Tori on loomulikus seisangus. Uke ründab harai-goshi’ga paremalt 

poolt, viies sissepööramise lõpuni (1). Teiste sõnadega: tori ei väldi rünnakut. 

Tori  blokeerib  (2)  uke  rünnaku kõhuga (hoogleb altpoolt)  ja  tõstab  uke’t  (3). 

Pööramispunktiks on tori kõht ja vasak puus. Tori, asetades vasaku puusa  uke 
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alla, heidab teda utsuri-goshi’ga.

Joonis 10

11.  Sukui-nage  uchi-mata vastu (koppheide  reite-sisese  niitva  heite  vastu) 

(joonis  11). Tori on  loomulikus  seisangus,  jalad  veidi  külgedel.  Uke  üritab 

parempoolset uchi-mata’t (1), mille tori blokeerib kõverdades jalgu ja viies kogu 

keha  vasakule  jalale.  Kui  uke  sirutab  selga,  naastes  parempoolsesse 

loomulikku  seisangusse,  jätkab  tori  jalgade  kõverdamist  ja  katkestab  uke 

tasakaalu temast paremale(2). Tori, muutmata vasaku käe haaret uke paremal 

õlal, haarab parema käega uke jalgade vahelt, püüdes vööst kinni võtta tagant 

poolt ja heidab sukui-nage’ga(3).

Joonis 11
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12. Sumi-gaeshi kata-seoi vastu (nurkheide õlaheite vastu) (joonis 12). Tori on 

parempoolses  loomulikus  seisangus.  Uke  ründab  parempoolse kata-seoi’ga. 

Tori teeb kiiresti suure pöörleva liikumise, tehes poolpöörde ümber uke parema 

puusa. Tema parem jalalaba asetseb tatamil uke jalgade vahel.  Seejärel tori, 

küljele istudes ja veeretades, istub parema jalaga maha ja heidab uke’t sumi-

gaeshi’ga (2-4).

Joonis 12
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