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See kata  loodi  1956.aastal  ja  näitab  Kenji  Tomiki,  ühe professor  Kano õpilase 

mõju. Kenji Tomiki õppis samuti Ueshiba käe all aikido'd. Kata koosneb 21 tehnikast 

-  nii  relvastamata  kui  ka  relvastatud  ründaja  vastu.  See  on  jaotatud  kahte 
relvastamata (toshu no bu)  ja kolme relvastatud rühma (buki no bu). Esimesed 

seitse tehnikat on lähirünnaku vastu. Järgmised viis on jala- ja käelöökide vastu. 

Siis on kolm rünnakut noaga, kolm kaika ja kolm tulirelvaga. Neid tehnikaid ei saa 

kasutada ei maadlemisel ega võistlustel vaid ainult katas. Sellele vaatamata  kata 

harjutamisel tõuseb rünnaku kiirus ja teravnevad refleksid ja reaktsioonid rünnakule 

vastamisel. Tegelikult võib harjutada tõeliste relvadega. Selle kata mõte on erinev 

igapäevasest judo harjutamisest sellepoolest, et see on enesekaitse kata ja mõlema 

poole kavatsus on teist kahjustada. Kuivõrd liigutused on kontrollitud, nii et ründajat 

ei  kahjustata,  võib  kaitsja  tegevust  väga  lihtsalt  modifitseerida  ründaja 

kõrvaldamisel. On oluline mõista, et kõik tehnikad selles katas on kooskõlas 'judo' 

printsiibiga 'õrna või järeleandliku kuluga'.
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Relvastamata lähirünnakud kinnihoidmisega

Ryote dori - kahe käe haare 

   

Astudes  vasaku  jalaga  ettepoole  haarab  ründaja  mõlemad  randmed  ja  püüab 

parema  põlvega  lüüa  makku.  Kaitsja  hoiab  jalalöögi  ära  astudes  tagasi  vasaku 

jalaga, surub oma parema käe vastu ründaja nõrka pöialt vabanemaks haardest ja 

jätkab seda liikumist parema käeserva löögiga meelekohta. Kaitsja kasutab seejärel 

paremat kätt, haaramaks ründaja paremat rannet pealtpoolt ja pöörab paremale ja 

lõpetab käe ja randme lukustamisega, sundides ründajat alla andma või laskma käe 

murda. 

Hidari eri dori - vasaku revääri haare

 

Kasutades paremat kätt, haarab ründaja vasakust reväärist ja lükkab kaitsjat tagasi, 

kuna astub ettepoole parema jalaga. Kaitsja hoiab ründaja kätt oma vasaku käega 

hetkel, mil astub tagasi oma vasaku jalaga, tõmmates ründajat tasakaalust välja ja 

lööb  ründaja  silmadesse  parema  käe  seljaga.  Ta  haarab  silmapilkselt  ründaja 

parema  randme  pealtpoolt,  asetades  oma  vasaku  käe  ründaja  vasakule 
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küünarnukile  ja  astub  parema  jalaga  tagasi.  Kata  lõpeb  ründaja  põrandale 

sundimisega randme ja küünralukuga, kontrollides tema keha oma vasaku põlvega. 

Migi eri dori - parema revääri haare 

Kui ründaja haarab paremast reväärist ja tirib kaitsjat ettepoole astudes oma vasaku 

jalaga tagasi, kaitsja astub ettepoole oma parema jalaga ja annab parema haagi  

ründaja lõua vastu. Siis haarab ta randme vasaku käega pealtpoolt, astub tagasi 

vasaku jalaga, lisab parema käe ja pöörab end sundides ründajat randmelukuga 

end heitma. 

Kata ude dori - ühe käe haare 

 

Ründaja läheneb tagant nurgast ja haarab parema käe,  tõstes kaitsja varvastele ja 

püüab teda endaga kaasa vedada. Kui nad jalutavad annab kaitsja parema jalalöögi 

vasaku  põlve  vastu  ja  kaitsja  kasutab  ründaja  tasakaalustamata  positsiooni 

rakendamaks käelukku paremale käele sundides teda alistuma. 
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Ushiro eri dori - tagant krae haare

Kui jalutamisel ründaja haarab kraest tagant astub tagasi vasaku jalaga ja tõmbab. 

Kaitsja pöörab end ja blokeerib käe oma vasaku käega ja annab parema käega 

löögi  päikesepõimikusse,  kasutades  ära  ümberpöördumise  liikumist.  Siis  ta 

rakendab ude-gatame käelukku, rõhudes ründaja kätt vastu kaitsja õlga.

Ushiro jime - kägistamine tagant

Ründaja  asetab  oma  parema  käe  tagantpoolt  ümber  kaitsja  kaela  

rakendamaks hadaka jime't.  Kaitsja tõmbab oma lõua all ja tõmbab käe alla oma 

kõrilt. Seejärel astub ta parema jalaga ettepoole, pöörab end vasakule sukeldudes 

kägistava haarde alla, sundides parema käega ründaja küünarnukil ja vasak käsi 

haaramas rannet ründaja kätt te-gatame käelukku .

Studia Cartesiana Estonica (2012)
4



TÜ JUDO - 2001

 Kakae dori - seljatagant ümberhaare

  

Ründaja astub ettepoole parema jalaga ja haarab selja tagant keha ja käed nagu 

karukaisutuse puhul.  Kaitsja  vastab  sellele  tõstes  õlgi  ja  käsi  ning  samaaegselt 

toksab  ründaja  jalalabale  võimsalt  jalalöögiga.  See  põhjustab  ründajat  haaret 

vabastama.  Kaitsja  pöördub  ümber  paremale  et  haarata  parem  ranne  vasaku 

käega,  tuues  parema  käe  ülespoole  küünarnuki  taha,  lükates  ründaja  käe 

võimsasse heitesse, mida rakendatakse jätkates ümberpööravat liikumist. 

Relvastamata rünnak vahemaalt

Naname uchi - kaarlöök

Astudes  oma  parema 

jalaga  püüab  ründaja 

lüüa kaitsja pea vasakut 

külge  oma  parema 

käega. Löök pareeritakse astudes väljapoole ründaja paremat jalga vasaku jalaga ja 

pöörates end paremale, surudes kätt alla kui see lööb sihtmärgist mööda. Sellele 

vastatakse  parema  haagiga  lõua  pihta  ja  kõrist  haardega,  mis  viib  ründaja 

tasakaalust tahapoole välja kui kaitsja rakendab parempoolset o-soto-gari't ründaja 

selja taha.
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Ago tsuki - althaak

Ründaja  proovib 

paremat  haaki,  mis 

pareeritakse  kaitsja 

poolt, kui ta astub tagasi 

vasaku jalaga. Ründaja käe liikumine suunatakse eemale  blokeeriva parema käega 

rannet  haarates.  Kui  rannet  alla  tõmmatakse rakendab vasak  käsi  survet  tema 

küünarnukile  pealtpoolt  ja  kaitsja  astub  ettepoole  vasaku  jalaga,  surudes  ise 

küünarnukile ja randmele heitmaks ründajat nende koosmõjul. 

Gammen tsuki - rusikalöök

Ründaja astub ettepoole 

oma  vasaku  jalaga  ja 

lööb  näkku  vasaku 

rusikaga. Löök on jällegi 

pareeritud kui kaitsja astub ettepoole parema jalaga ja vasturünnak tehakse löögiga 

ründaja  ribide  piirile.  Ründaja  kasutab seejärel  kägistamine tagantpoolt  (hadaka 

jime) parema käega viies ründaja allaandmisele või teadvusetusse.

Mae geri - jalalöök ette

Kaitsja pareerib parema 

jalalöögi  pöörates  keha 

ümber  paremale  ja 

astub  tagasi  parema 

jalaga. Seejärel haarab ta ründaja sääre mõlema käega, väänates jalalaba, murdes 

selle ja kukutab ründaja tahapoole.
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Yoko geri - külg jalalöök

Jalutades  teine-teise 

suunas  püüab  ründaja 

sooritada  külgmist 

jalalööki kui möödub just 

kaitsjast,  kes  pareerib  jalalöögi,  pöörab  end  ja  tõmbab  ründaja  maha  seljale 

kukutades end oma vasakule põlvele. Kui see tehnika katana näib kahjutu olevat, 

siis tegelikkuses asetab kaitsja oma parema põlve ründaja taha nii, et ta kukutab 

end alakehaga põlvele, mis kahtlusteta murrab ründaja selja. 

Relvastatud rünnak - nuga

Tsukkake - puss käes

Kui  ründaja  astub 

tagasi  oma 

parema  jalaga  ja 

pöörab enda keha 

tõmbamaks  nuga, 

mis on kaitsja  vaatest  väljaspool,  astub kaitsja  ettepoole parema jalaga,  haarab 

vasaku  küünarnuki  parema  käega  ja  pimestab  ründaja  tagapoolse  käelöögiga 

silmadesse. Kaitsja haarab vasaku randme ja väänab seda nii, et tõstab vastase 

küünart, kuna parem käsi avaldab survet küünarnukile. Ründaja viiakse maha surve 

avaldamisega küünarnukile.

Choku zuki - otsepiste

Ründaja astub ettepoole 

vasaku  jalaga,  võtab 

parema  käega  välja 
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pistoda, siis astub ettepoole parema jalaga ja püüab pussitada otse ette. Kaitsja 

astub  ettepoole  vasaku  jalaga  pöörates  end  paremale  ja  haarab  ründava  käe 

küünarnukist vasaku käega. Samal ajal kaitsja lööb nina pihta löögi. Kaitsja haarab 

parema randme altpoolt parema käega, pöörab end ja rakendab käelukku (waki 

gatame't) noaga käele sundides kas alla andma või murrab käe.

Naname zuki - raiuv piste

Ründaja  astub 

ettepoole  oma 

vasaku  jalaga, 

võtab  parema 

käega  pistoda 

välja ja proovib raiuva pistega tabada rindu astudes samaaegselt  parema jalaga 

ettepoole.  Kaitsja  astub  parema  jalaga  tagasi  pöörab  end  paremale,  pareerib, 

haarates parema käe randme pealtpoolt vasaku käega. Kasutades mõlemaid käsi 

randme peal, kaitsja kontrollib sedavõrd rannet kuni heidab või viib vastase maha 

(kote gaeshi). Seejärel ta lukustab käe (ude garamiga) ja võtab noa ära ja asetab 

selle  ründaja kõrile.  Selle  tehnika variatsiooni  puhul  sunnitakse ründajat  lõikama 

endale heite ajal kõrri.  

Relvastatud rünnak - kaigas

Furiage - Kaigas ülevalt

Ründaja astub parema jalaga  

tagasi,  tõstab  parema  käega 

kaika,  valmistudes  andma 

lööki.  Kui  ründaja  hakkab 

kaigast  tagasi  viima,  astub 

kaitsja ette, blokeerides ründava käe vasaku käega, andes kämblalöögi lõua pihta ja 

heidab ründajat tahapoole parempoolse o-soto-gari'ga. 
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Furioroshi - kaigas alt

Ründaja  astub 

ettepoole  oma 

parema  jalaga, 

tõstab  parema 

käega  kaika  ja 

püüab  lüüa  kaitsja  pea  vasakusse  külge.  Pöördumise  ja  parema  jalaga  tagasi 

astumisega  hoidutakse  kaikast.  Kaitsja  astub  seejärel  silmapilkselt  ettepoole 

rusikaaluse löögiga ründaja ninaselja pihta. Seejärel haarab ta kaika, astub ette ja 

lööb veelkord nina alla ründajat käeseljaga,  lüües ründaja pikali. 

Morote zuke - kahe käe piste

Ründaja  püüab 

kaikaga  pista 

kõhtu,  astudes 

vasaku  jalaga 

ettepoole.  Kaitsja  astub  omakorda ette  parema jalaga,  pöörab end vasakule  ja 

pareerib  parema  käega.  Seejärel  haarab  kaikaotsast  vasaku  käega,  tõmbab 

ründajat  ettepoole  ja  astub  ette,  et  haarata  kaigas parema käega  ründaja  käte 

vahelt  .  Parem  käsi  asetatakse  ründaja  vasaku  küünarnuki  vastu  rakendamaks 

survet  ettepoole.  Ründaja soovimata kaikast  lahti  lasta,  tõmbab tagasi  ja  kaitsja 

astub ettepoole heites ründajat omaenda kaika abil. 

Relvastatud rünnak - püstol

Shomen zuke - püstol alakõhul

Ründaja  astub  parema 

jalaga ettepoole ja hoiab 

püstolit  vastu  kõhtu  ja 

otsib  teise  käega 
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rahataskut. Kaitsja tõstab aeglaselt käsi, jälgib ründaja silmi ja otsustaval momendil 

pöörab end paremale, astudes vasaku jalaga ettepoole. Kaitsja haarab relva vasaku 

käega, pöial peal ja parema käega tema randme pealsest, pöörates ründaja käsivart 

kõigepealt kõrvale ja siis vertikaali, sundides relvast lahti laskma. Seejärel kaitsja 

lööb  relvaga.

Koshi gamae - püstol küljel

Ründaja läheneb vasaku 

jalaga.  Püstolit  hoitakse 

kaitsjast  eemal  külje 

poolt,  sihituna  kõhtu  ja 

kaitsja tõstab käed. Kui ründaja ulatab end rahakoti järele, kaitsja pöördub, haarab 

relva  parema käega pealt, suunab selle eemale ja teise käe abiga surub ülespoole 

ning tõmbab selle ära paremale. Ründaja sõrm on lukustatud päästikurõngasse ja 

murtakse. Kaitsja lõpetab rünnaku lüües püstoliga alt üles vastu ründaja lõuga. 

Haimen zuke - püstol seljal

Ründaja  astub  parema 

jalaga ettepoole. Kui relv 

asetatakse  vastu  selga, 

heidab  kaitsja  pilgu 

vaatamaks  milline  käsi 

on  tõstetud.  Hetkel,  mil  ründaja  sirutab  end  rahakoti  järele,  pöörab  kaitsja  end 

paremale, asetab parema käe relvastatud käe alla, tõstab selle üles, et lukustada 

käsi oma rinna vastu. Seejärel haarab ta relva teise käega, relvitustama ja lüües 

teda sellega või sooritades tema heitmiseks kote gaeshi.

Studia Cartesiana Estonica (2012)
10


	Relvastamata lähirünnakud kinnihoidmisega
	Ryote dori - kahe käe haare 
	   
	Kata ude dori - ühe käe haare 
	Ushiro eri dori - tagant krae haare
	Ushiro jime - kägistamine tagant
	

	Relvastamata rünnak vahemaalt
	Naname uchi - kaarlöök
	Ago tsuki - althaak
	Gammen tsuki - rusikalöök
	Mae geri - jalalöök ette

	Relvastatud rünnak - nuga
	Tsukkake - puss käes
	Choku zuki - otsepiste
	Naname zuki - raiuv piste

	Relvastatud rünnak - kaigas
	Furiage - Kaigas ülevalt
	Furioroshi - kaigas alt
	Morote zuke - kahe käe piste

	Relvastatud rünnak - püstol
	Shomen zuke - püstol alakõhul
	Koshi gamae - püstol küljel
	Haimen zuke - püstol seljal


