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Cuvânt de început 

 

 

Ju Jitsu, datorită spectaculozităţii lui, se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare în 

rândul tinerilor şi chiar şi în rândul oamenilor trecuţi de vârsta tinereţii. Stil al curajului şi 

bărbăţiei, Ju Jitsu cucereşte din ce în ce mai mulţi adepţi din toate categoriile de vârstă, 

indiferent de sex sau orientare religioasă, dornici să-şi încerce forţele, să-şi demonstreze 

calităţile fizice şi intelectuale,  să-şi modeleze cultura spirituală şi cultura conduitei şi 

atitudinii. 

 

Programa de faţă îşi propune să vină în ajutorul practicanţilor, în vederea însuşirii 

bagajului tehnic, precum şi a metodelor corespunzătoare procesului de învăţare. Din 

problemele care fac obiectul lucrării de faţă nu lipsesc tehnica şi metodica învăţării exerciţiilor 

de bază, a procedeelor tehnice, mijloacele şi metodele pentru dezvoltarea calităţilor fizice 

generale şi specifice, forme şi mijloace de relaxare. 

 

Ţinând seama de faptul că în literatura de specialitate din ţara noastră lucrări cu un 

asemenea conţinut sunt puţine şi incomplete, m-am străduit să selecţionez şi să sintetizez tot ce 

am acumulat până în prezent şi să ofer celor interesaţi o programă cât mai completă, care să 

corespundă exigenţelor solicitanţilor. 

 

De asemenea, nu am pretenţia că am elucidat toate problemele legate de tehnica şi 

metodica Ju-Jitsu-lui, însă antrenorii şi instructorii au obligaţia să  îmbunătăţească şi să 

îmbogăţească sub toate aspectele stilul pe care îl practică, iar eu le mulţumesc pe această cale 

celor care o vor face.   

 

Constantin ”Cory” Văcărenco 

3 DAN Ju-Jitsu 

2 DAN Kempo  
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Arta marţială şi societatea modernă 
    
 

Artele marţiale sunt privite la noi de către nepracticanţi ca un «sport foarte dur» şi 
impracticabil pentru ei, gândind că doar cei supradotaţi şi cu talent înnăscut pot practica 
- total greşit. 

După cum se cunoaşte, (Poate?), adevăratul contact al artelor marţiale cu 
societatea noastră a avut loc după anii ’90. Nefiind la fel de mediatizate ca alte sporturi, 
artele marţiale au fost percepute sub un înţeles greşit de către oameni şi de aici 
reţinerea lor în a le practica. Treptat, s-a considerat că ele trebuie să devină discipline 
sportive, unele stiluri fiind chiar admise în familia Comitetului Internaţional Olimpic. Dar, 
odată admise, se pune întrebarea dacă originile şi tradiţiile vor dispărea. Se pare că da. 
Treptat, încet dar sigur, odată transformate, artele marţiale îşi pierd sensul existenţei. 

Aflate într-un mediu bazat pe principii cărora nu le înţelegem sensul ascuns,   
adaptându-se continuu la solicitări tot mai intense ale schimbării şi intoxicate de 
publicitate şi propagandă falsă, artele marţiale devin victimele unei pierderi inconştiente 
a sensului. Îndepărtându-ne de la tradiţie şi origine este ca şi cum nu am recunoaşte 
adevăratul sens al lor, întregul efort al creatorilor şi purtătorilor până în zilele noastre. 

Privind în interiorul societăţii noastre, observăm faptul că omul încearcă, şi se pare 
că a reuşit, o integrare totală în aşa numitul fenomen al stresului. Practicarea artelor 
marţiale este o modalitate de luptă împotriva stresului, este o procedură fizioterapeutică 
specială, ce are la bază stimularea dorinţei de a învinge. 

Chiar dacă pentru un neavizat artele marţiale par a fi numai o modalitate de 
apărare, bazată pe forţă şi virtuozităţi în execuţie, de fapt ele se ghidează după o 
filozofie a curăţeniei trupului şi spiritului. Scopul artelor marţiale este de a căuta 
mijloace, idei, posibilităţi de compensare a lipsurilor din corpul uman (fizic şi psihic), prin 
existenţa unui program esenţial de mişcare coordonată şi controlată, prin parcurgerea 
unor etape stabilite, coordonate de un spirit deschis şi perfect adaptat la spaţiul nostru, 
concentrate şi meditând la lucrul dorit: “o minte sănătoasă într-un corp sănătos”, 
”atingerea perfecţiunii, atingerea imposibilului”  

Stilul nostru îşi doreşte să vindece această stare de stres a unei societăţi 
guvernată de interese meschine. Dorim ca fiecare individ să-şi poată descoperi rostul, 
să aibă conştiinţa existenţei sale, a raţiunilor proprii de a trăi şi de a spera. Prin 
manifestările sportive, se urmăreşte construirea unui caracter curat şi spontan. Destinul 
luptătorului se modelează armonios prin împletirea celor trei principii de bază: 

 
1. Sen No Sen 
2. Go No Sen 
3. Tai No Sen 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centura Neagră sau Instructor 

      

 

Pentru  foarte multă lume, Artele Marţiale şi antrenamentele în artele marţiale sunt 
un ansamblu de puteri magice, supranaturale, mistice, chiar misterioase (acumulări de 
energie prelucrată în interiorul corpului, ceva de neînchipuit). Dar pentru cei ce practică, 
aceste ideei  se spulberă după un singur antrenament. Realitatea este alta: muncă, 
transpiraţie, sacrificii, ore în şir de antrenament şi voinţa pentru a depăşi obstacolele, de 
a trece pragul necunoaşterii şi de a ajunge la perfecţiune. 

Mulţi, dacă nu marea majoritate a practicanţilor care încep să meargă pe această 
„CALE”, au un obiectiv: obţinerea Centurii Negre. Ca şi când această centură le 
marchează „nivelul”, îi face mai buni, mai valoroşi. Greşit! Obţinerea unei Centuri Negre 
implică numai responsabilitate, cel puţin din punctul meu de vedere. A avea Centura 
Neagră este rezultatul anilor de muncă, de sudoare, de efort, prin care noi trecem pentru 
a urma „CALEA”. Aceste calităţi nu trebuie să dispară odată cu obţinerea gradului de 
centură neagră, ci tu trebuie să progresezi continuu. Obţinerea unei centuri negre nu 
trebuie să corespundă unei  schimbări a vieţii noastre, a atitudii sau a spiritului nostru . 

„Învaţă tu, dar învaţă-i şi pe alţii”. Acest lucru esenţial trebuie reţinut de fiecare 
practicant, indiferent de grad sau vechime. Răbdarea, atitudinea, şi nu vechimea îi 
caracterizează pe instructori. 

Nu este obligatoriu ca un instructor să fie cel mai bun tehnician; această „CALE” 
este atât de mare încât niciodată n-o poţi însuşi complet. 

 

„ Elevul are un avantaj asupra Maestrului său ! El este totdeauna satisfăcut de ultima 

sa tehnică.....”  (Roland Maroteaux) 

 

 

Originile artelor marţiale 
               
 
Multe teorii încearcă să aducă argumente viabile cu privire la originea fenomenului 

marţial. Unele consideră că Orientul Mijlociu ar fi sursa majoră, ulterior dezvoltarea fiind 
localizată în India, iar mai târziu în China. Rarele informaţii apărute provin cel mai des din 
documente, obiecte din acea perioadă sau din tradiţii literare. Cu toate acestea, este 
foarte greu să plasăm precis debutul tehnicilor marţiale.  

Anumite informaţii indică momentul apariţiei primelor forme de luptă acum 
aproximativ 5000 de ani în China, iar argumentul ar fi imitarea mişcărilor din confruntările 
dintre animale (kung-fu).  

Există totuşi în rândul istoricilor o puternică concepţie potrivit căreia, în jurul anului 
1500 I.Hr., în India, pe fondul invaziei ariene, (popoare migratoare denumite astăzi indo-
europene, mai precis spus, o ramură a acestora - cea indo-iraniană) şi subjugarea 
populaţiei autohtone (dravidienii), s-a constituit o ierarhie militară foarte puternică, ce ar fi 
sintetizat un stil de luptă atât cu armele epocii respective, cât şi cu mâna goală, stil numit 
VAYRAMUSTHI. 

O altă teorie este că originea artelor marţiale se găseşte în arta indiană a 
masajului, care cunoştea încă din antichitate peste 100 de locuri sensibile la durere ale 
corpului omenesc şi a căror rănire prezenta în majoritatea cazurilor primejdia morţii, doar 
prin folosirea unei forţe medii. Dar cunoaşterea lor necesita anumite cunoştinţe, 
propagate doar în cercuri restrânse, sub diverse intitulări şi de adepţi bine selectaţi.  

Pornind de la legenda renumitului călugăr budist hindus Bodhidharma (în 
japoneză -Daruma Taishi) care spune că în îndepărtata Asie exista deja din vremurile 
antice arta masajului, pe care se pare că acesta o stăpânea foarte bine, avem un alt 
posibil punct de plecare al artelor marţiale. Părăsind India, legendarul călugăr s-a 



deplasat spre China, pentru a-l iniţia în tainele budiste pe împăratul Chinei. După o lungă 
şi primejdioasă călătorie, de-a lungul unei rute impracticabile şi astăzi, el se stabileşte la 
o mânăstire shaolin din provincia chineză Honan. 

După venirea sa, în comunitate se instaurează o severă disciplină. Bodhidharma 
supune pe fiecare călugăr la un efort greu, pur fizic, dar evitând epuizarea fraţilor. Astfel 
apare învăţătura Chan, care se va muta în Japonia sub denumirea de Zen. Nu se ştie 
dacă Daruma era un luptător, dar mai probabil este faptul că un sistem de luptă a fost 
creeat ulterior chiar de către chinezi, însă pe fundamentul ideologic al maestrului, 
purtând numele de «cele 18 mâini ale lui Lo Han». Mai târziu, sistemul a fost redenumit 
«cele 72 de mâini ale lui Lo Han». În timp, călugării shaolin au obţinut faima de a fi cei 
mai deosebiţi şi teribili luptători ai Chinei. Arta practicată de ei purta denumirea de 
«shaolun su», care, combinată cu stilul «cele 72 mâini ale lui Lo Han», a dus la naşterea 
Wu-shu (kung-fu). 

Când luptele interne au dus la distrugerea templului, călugării s-au răspândit şi au 
creeat noi stiluri. Astfel, kung-fu a căpătat o multitudine de ramuri: Liu gar, Mo gar, Hung 
gar, Kab mei pai, Fun zi pai, şi multe altele. Ansamblul acestora a determinat peste ani, 
în combinaţie cu formele de luptă autohtone, apariţia în Asia a altor şcoli de sine 
stătătoare: 

 Bresilat, Penchak în Malaezia 

 Sikarom în Filipine 

 Muay Tay în Tailanda 

 Selom Bam în India 

 Viet Vo Dao şi, mai târziu, Quan Qi Do în Vietnam 

 Tang Su Do în Coreea 

 Te în Okinawa 

 Ju-Jitsu în Japonia 
 

Legenda chineză spune că era în epoca dinastiei Han (China anilor 220 î.Hr. până 
în 206 î.Hr.) când un băiat slăbuţ, numit Li Te Feng, suferea deseori de pe urma 
agresivităţii altora superiori fizic lui.  

În urma unei astfel de suferinţe, acesta se afla retras pe malul fluviului Yang-Tse. 
Li Te Feng privea asupra apelor galbene ale fluviului, nutrind în sufletul lui dorinţa de a 
deveni puternic, ca acest măreţ fluviu al Chinei, ce purta cu uşurinţă pe umerii săi 
puternici poveri grele: bărci, corăbii şi chiar arbori uriaşi. 

Brusc, din senin, s-a dezlănţuit o furtună, care, apropiindu-se, mătura totul în calea 
ei, biciuind chiar şi uriaşele mase de apă ale fluviului. Doar un mic arbust care părea că 
nu bagă în seamă furtuna şi-a aplecat coroana mlădios la pământ până ce a trecut vântul 
şi astfel salcia, căci despre ea este vorba, a fost cruţată de furtuna distrugătoare. 

Legenda spune că Li Te Feng, înţelegând această înţeleaptă învăţătură a naturii,   
şi-a înfrânt agresorii mult mai puternici prin supleţe şi îndemânare (legenda «inimii de 
salvare», sistem antic de autoapărare chinezesc). 

Pare de provenienţă curat chinezească principiul puternic înrădăcinat în 
autoapărare, «de a ocoli atacul masiv prin fente şi eschive». Se pare că în timpul acela 
exista o veche disciplină de luptă, SHUAI CHUA, bazată pe acest principiu. 

Asociaţiile secrete, o forţă a poporului chinez, au favorizat practicarea artei, a 
luptei corporale, aceasta fiind exersată de demnitari puternici, laici şi religioşi, care 
primeau şi iniţiau la rândul lor numai oameni bine selecţionaţi, cu severitate, care erau 
obligaţi să păstreze în mare taină cunoştinţele dobândite în această artă.  

Se crede că oriunde îşi are originea această artă, la baza artelor marţiale stă o 
idee generală, valabilă pentru toţi: în orice fiinţă omenească există focul luptei şi cel al 
creaţiei. 

 
 

 



Rei shiki – eticheta şi ceremonialul 
 
 
Indiferent de sportiv, indiferent de stilul pe care îl practici, atunci când intri într-un 

dojo, eşti obligat să respecţi o serie de convenţii privitoare la etichetă şi ceremonial. 
Toate aceste reguli sunt valabile de la intrarea în dojo, pe parcursul antrenamentului, 
precum şi după încheierea acestuia. (dojo - sala de antrenament). 

Prima regulă este întâlnită la intrarea în sală, unde toţi practicanţii, indiferent de 
grad, sunt obligaţi să salute - Tachi Rei (respectul faţă de dojo). Dacă practicantul, în 
timpul antrenamentului, părăseşte sala pentru scurt timp, este obligat ca la ieşirea şi 
revenirea în dojo să salute, subînţelegându-se faptul că şi la sfârşitul antrenamentului se 
respectă această regulă. 

Următoarea regulă stipulează faptul că la intrarea şi ieşirea de pe suprafaţa de 
antrenament (tatami) elevul este obligat să salute - Ritsu-Rei.  

Un lucru obligatoriu este ca intrarea practicanţilor în dojo să se facă numai în 
«papuci», iar pe suprafaţa de antrenament numai în picioarele goale. De menţionat este 
faptul că un dojo «normal» trebuie să fie echipat cu saltele ( tatami). Dar, în România, 
aceste săli de sport echipate ori sunt foarte puţine şi foarte costisitoare, ori insuficient 
echipate, (iar activitatea în cadrul unei astfel de săli se reflectă asupra elevilor), ori ele 
lipsesc cu desăvârşire. 

Costumul de antrenament este Kimono-ul, care este compus din bluză, pantaloni 
şi centură. 

Pantalonul este lung atât cât să acopere mai mult de jumătatea gambei. Lărgimea 
lui trebuie să permită elevului lejeritate în timpul execuţiei unor tehnici. Pantalonul este 
strâns în jurul taliei cu un şnur, care se leagă în faţă sau în lateral printr-un nod simplu.  

Bluza are croiala specifică, suficient de largă pentru a efectua mişcările necesare 
în timpul procedeelor tehnice. Ea este lăsată pe dinafara pantalonului.  

Centura se foloseşte pentru legarea bluzei în jurul taliei, lungimea ei trebuind să 
înconjoare talia de două ori, iar după efectuarea nodului «plat», de fiecare parte a 
nodului să rămână două capete de maximum 20-30 cm. Centura reprezintă totodată 
semnul distinctiv al pregătirii tehnice a sportivului. Culoarea tradiţională a kimono-ului 
este alb, însă el poate fi atât negru, cât şi albastru. 

 

Salutul 
 
Salutul este o formă de manifestare a respectului faţă de spiritul sălii, de antrenor 

şi de partener, precum şi a ataşamentului faţă de colectivul din care faci parte şi nu 
trebuie neglijat niciodată. Există două feluri de salut: 

 Salutul în grup: se execută la începutul şi sfârşitul antrenamentului, după ce o 
centură superioară s-a adresat întregului grup sau atunci când în dojo intră o 
persoană cu un grad mai mare sau cel puţin egal cu cel mai mare grad existent 
atunci în sală. Sportivul care observă primul intrarea gradului superior în sală este 
obligat să strige «matte!» (atenţie), iar ceilalţi elevi sunt obligaţi să se oprească şi să 
aştepte ca persoana mai mare în grad să dea salutul către cel ce a intrat. 

 Salutul individual : se execută la intrarea şi ieşirea din sală sau de pe suprafaţa de 
antrenament, atunci când doi practicanţi urmează să exerseze o tehnică împreună, 
când urmează să se lupte şi când un grad inferior se adresează unui grad superior. 
 

Ritsu rei (salutul în picioare) 
 
Poate fi executat atât în grup, cât şi individual. Acest salut se execută din poziţia 

“în picioare”, având călcâiele lipite, vârfurile depărtate, mâinile pe lângă corp, iar la 
comanda “rei!” persoana se apleacă la 30-45 grade, păstrând această poziţie timp de 2-3 
secunde, apoi revenind în poziţia iniţială. De menţionat este faptul că aplecarea se face 



din poziţia Yoi dachi, iar pentru a saluta, piciorul stâng este întotdeauna cel ce se 
deplasează pentru a intra în poziţia Musubi dachi. 

Acest salut se poate executa: 

 Când antrenorul se adresează elevului şi invers; 

 Între doi parteneri, la începutul şi sfârşitul fiecărui exerciţiu; 

 La începutul şi sfârşitul fiecărui meci oficial sau amical; 

 Atunci când elevul doreşte să se adreseze orcărei centuri superioare sau invers. 
 
 
Za-rei (salutul din poziţia îngenunchiat) 
 
Acest salut poate fi executat atât în grup, cât şi individual. Pentru a saluta din 

poziţia îngenunchiat, elevul trebuie să adopte poziţia «seiza», astfel: la comanda “seiza!” 
elevul îşi va împreuna mâinile (stânga peste dreapta) în partea stângă a centurii, va pune 
mai întâi genunchiul stâng pe saltea, apoi pe cel drept, între genunchi rămânând un 
spaţiu egal cu lăţimea a doi pumni (la fete distanţa trebuie să fie de lăţimea unui singur 
pumn). Labele picioarelor sunt suprapuse dreapta peste stânga, sezută coborâtă şi 
sprijinindu-se pe călcâie. Spatele trebuie să fie drept, privirea îndreptată înainte, 
adoptând o postură puternică, mâinile cu degetele orientate spre interior cu palmele în 
jos, iar degetul mare sprijinindu-se în interiorul coapsei. 

Pentru a saluta la comanda «Rei!», se va pune mai întâi mâna stângă pe saltea la 
o lungime de antebraţ faţă de genunchi şi apoi cea dreaptă, astfel încât palmele şi 
degetele mari să formeze un triunghi. Se apleacă spre înainte, cu fruntea în dreptul 
triunghiului format şi după marcarea salutului timp de 2-3 secunde, elevul revine în 
poziţia iniţială, prin executarea mişcărilor în sens invers. 

Acest salut se execută : 

 La începutul şi sfârşitul antrenamentului; 

 În timp ce antrenorul se adresează întregului grup (în timpul unei discuţii sau 
explicaţii, elevii trebuie să stea în poziţia “seiza”). 

 
Ritualul salutului     

      

 
   fig.I.          fig.II. 

 
După anunţul “seiretsu!” (alinierea), pe care îl face practicantul cu cel mai mare 

grad din sală, elevii îşi ocupă poziţiile în formaţia de salut, conform fig.I şi II (conducătorul 
sălii în poziţia “seiza”, cu spatele la peretele numit kamiza, în stânga lui se vor aşeza cu 
faţa spre latura shimoseki şi cu spatele spre joseki instructorii, iar cu faţa spre kamiza şi 
cu spatele spre shimoza se vor aşeza toţi elevii în ordinea centurilor). În sală nu este 
permisă nici o altă activitate până la încheierea ceremonialului de salut. 

Sensei se va aşeza în “seiza”, sempai va exclama “seiza!”, comanda de aşezare 
pentru toţi elevii. Sensei va adopta poziţia “makuso” (de obicei această poziţie de 
meditaţie este adoptată numai la sfârşitul antrenamentului, dar poate fi executată şi la 
început), sempai va exclama “makuso!”, comanda pentru ca toţi elevii să adopte această 



poziţie. După ce sensei îşi va întrerupe meditaţia, sempai exclamă “makuso yame!”, 
pentru ca toţi elevii să-şi întrerupă meditaţia. Sensei va executa o rotire de 180 grade 
spre stânga, urmat de sempai care va executa o rotire de 90 grade spre dreapta, 
amândoi aflându-se cu faţa spre kamiza. Sensei va exclama “shomeni rei!” (salutul către 
«spirit»). “Shomeni” prin traducere directă înseamnă “primul superior, cel dintâi, primul 
creator” şi reprezintă respectul faţă de cei ce au creeat şi transmis arta de luptă, salutul 
făcându-se numai spre răsărit (deoarece acolo se găseşte originea ju-jitsu-lui), pentru ca 
toţi elevii să execute salutul. După executarea salutului, sensei va striga “kaite!”, atât el 
cât şi instructorii revenind în poziţia iniţială. 

După salutul către spirit, se vor da de către sensei următoarele comenzi : 

 Sensei ni rei! salutul către conducătorul sălii, care se execută de către toţi 
practicanţii 

 Sempai ni rei! salutul către şi între instructor şi elevi 

 Otagaini rei! salutul către şi între elevi. 
Urmează ca sensei să execute o rotire de 45 grade spre stânga, urmat de sempai, 

care va executa o rotire de 45 grade spre dreapta, urmând salutul între ei, după care vor 
reveni la poziţiile iniţiale. Se comandă “tachi ai!”, pentru ca toţi elevii să se ridice în 
picioare. 

Acest ceremonial se va relua şi la sfârşitul antrenamentului (atunci poate fi 
executat şi din “ritsu rei”), însoţit de exclamaţia “sayonara!” dată de sensei, iar elevii vor 
răspunde: “domo arrigato gozaimasu, sensei!” 

 
 

Reguli care se aplică pe durata antrenamentului. 
 
    
Cu toate că în mod normal întârzierile nu sunt permise, ele pot apărea din diverse 

motive. Practicantul căruia i s-a întâmplat să întârzie, va intra în sală şi se va aşeza pe 
latura shimoseki, în seiza.  El va rămâne în poziţia aceasta până când va fi remarcat de 
către sensei, care va hotărî dacă acest elev va intra pe tatami sau va rămâne acolo. 
Când un elev are probleme «condiţionate» se retrage, cu acordul antrenorului, pe latura 
shimoseki, în poziţia seiza. 
 În cadrul dojo-ului este reglementată şi deplasarea pe laturile kamiza şi joseki, 
elevii neavând acces pe aceste laturi decât cu acordul sensei-ului. 
 Elevii se vor deplasa doar pe laturile shimoseki şi shimoza. 

 În dojo este interzis: 

 A se traversa sala în diagonală; 

 A se trece prin centrul unei grupe de antrenament; 

 A se vorbi, a se striga (cu excepţia comenzilor şi a ki-ai-ului); 

 A se purta obiecte metalice; 

 A se fuma sau consuma orice fel de alimente sau lichide. 
 

Reguli de igienă 

 

 

  Elevii trebuie să aibă ţinuta la antrenament curată, unghiile de la mâini şi picioare 
tăiate scurt, părul lung să fie împletit sau să fie legat cu un elastic sau şnur, evitând 
astfel accidentarea partenerilor de atrenament. 

 În cadrul etichetei şi ceremonialului sunt cuprinse atât cerinţe, cât şi prevederi 
privind conduita morală şi civică a practicanţilor. Voi încerca să sintetizez câteva din 
principalele reguli din codul Bushido, la o scară mai redusă: 

 Fii modest şi ai răbdare; 



 Nu alerga după procedee noi şi spectaculoase, lasă-le să vină singure la tine; 

 Tăcerea este foarte importantă la antrenament, lasă loc de mişcare; 

 Pe tatami fii mereu atent şi concentrat, păstrează mereu o ţinută demnă, indiferent 
de oboseală; 

 Nu te lăsa distras de ceea ce se întâmplă în jur; 

 Nu te lăsa învins de greutăţi, numai prin perseverenţă poţi atinge scopul ales de 
tine; 

 Poartă-te cu blândeţe cu cei slabi şi fii atent faţă de cei puternici; 

 Nu te grăbi să imiţi ceva în dojo, până când nu eşti pregătit; 

 Învaţă tu, dar învaţă-i şi pe ceilalţi; 

 Cine are un grad mai mare are şi responsabilităţi mai mari; 

 Un uke bun, care atacă corect şi cade corect este un ajutor nepreţuit; 

 Fiecare practicant trebuie să-şi onoreze gradul şi să respecte gradul celorlalţi; 

 Nu-ţi contrazice sau critica maestrul de la înălţimea nepriceperii tale; 

 Numai un maestru ferm este bun; 

 Fii cinstit şi nepărtinitor; 

 Abţine-te de la comportament violent; 

 Cultivă spiritul de perseverenţă; 

 Fii cinstit şi sincer; 

 Străduieşte-te să-ţi modelezi continuu propriul caracter, în scop benefic; 

 Prin exigenţă şi muncă vei ajunge la perfecţiune; 

 Dacă te-ai hotărat să practici o artă marţială, du-o la bun sfârşit; trecerea de la un 
stil la altul, fără aprofundarea primului stil, arată slăbiciunea voinţei. 

 
„Diamantul este o piatră rară, magnifică în starea ei brută, dar pentru a-i 

vedea adevărata frumuseţe, el trebuie să sufere unele şlefuiri.”    
Văcărenco Constantin Cory 
 

SAN GHENSOKU 

 
 

 Ocolire, nu cedare - acest principiu descrie modalitatea de acţiune în cazul unui 
atac energic din partea unui agresor. Atacurile trebuie să nu fie doar ocolite, ci şi 
deviate, transformându-le direcţia, astfel încât forţa fizică să-i devină fatală 
agresorului. 

 
 

 Reflexe sistematice, reacţii fulgerătoare - acest principiu se referă la modul cum 
trebuie antrenat corpul, compensând inferioritatea fizică prin rapiditate, pentru ca 
între momentul sesizării unui atac şi ripostă practic să nu existe nici un interval de 
timp. 
 
 

 Desfăşurarea eficacităţii maxime cu minim de efort - acest principiu descrie 
modul în care trebuie să ne comportăm într-o situaţie de luptă. Pentru a stăpâni 
foarte bine acest principiu este necesară o bună cunoaştere a punctelor vitale ale 
organismului uman, obţinerea unui rezultat maxim realizându-se cu minim de efort. 

 
 

Patru forme de antrenament 
 
 



Forma supleţei – ju no geiko 
Sunt agresor. Execut atacul şi urmăresc mişcările partenerului, fără a-i opune 

rezistenţă, urmând să-mi însuşesc corect procedeul de apărare. 
 
 
Forma forţei - go no geiko 
Mă apăr. Trec la executarea procedeului de apărare după ce partenerul a executat 

procedeul de atac. Aplic procedeul în forţă şi viteză. 
 
 
Forma psihică - ryo no geiko 
Prevăzând mintal procedeul de atac al partenerului, încep executarea tehnicii de 

apărare înaintea intrării în contact corporal cu acesta. Mă adaptez mişcării sale şi 
continui contra-tehnica în direcţia sa iniţială de deplasare. 

 
Forma deplasării – tai no geiko  
 
Atacă un singur partener: 
1. prestabilire de atac şi de apărare; 
2. stabilim doar procedeul de atac, tehnica de apărare rămâne la latitudinea mea; 
3. nu stabilim nimic, atacul este liber, procedeul de apărare este liber. 
 
Atacă mai mulţi parteneri: 

1. stabilim ca toţi partenerii să atace dintr-o singură direcţie, prestabilim 
procedeele de apărare; 
2. atacul vine dintr-o singură direcţie, stabilim atacul, apărarea rămâne la 
alegerea mea; 
3. atacul este simultan şi din direcţii diferite, atât atacul este liber, cât şi apărarea. 
                

 
Pronunţia cuvintelor japoneze 

 
Chi -  Ci 

Chu -  Ciu 
Jo -  Gio 
Ji - Gi 

Ju -  Giu 
Gi -  Ghi 
Ge - Ghe 
Gy -       Ghi 
Shi -        Şi 
Shu -      Şu 
Sho -        Şo 
Tsu -     Ţu 
Wa -      Ua 
Y -           I 

 

 

 

 

 

 

 



Şaptisprezece tehnici de bază 

 

1. Ukemi waza  : şcoala căderii  

-- zempo: căderi 

-- chugaeri: rostogoliri                                          

2. Dachi tai no shintai : deplasări şi poziţii 

-- shinzentai: poziţie naturală 

-- dachi: gărzi 

-- tai no shintai: deplasări  

3. Tsuki waza : împingeri  cu braţele  

4. Uchi waza   : lovituri (biciuite) cu braţele  

5. Ude waza    : blocaje  cu braţele  

6. Geri waza   : lovituri cu picioarele  

7. Tachi waza : lupta în picioare:  

 Te dori: degajarea din priza mâinii  

 Suri-age-ukete: degajarea din priza părului  

 Eri-dori: degajarea din priza reverului  

 Jime-ukete: degajarea din strangularea cu mâna  

 Ude-juji-ukete: degajarea din strangularea cu antebraţul  

 Dori-ukete: degajarea din încenturări  

 Kiki-aiki-ukete: malf nelson strangulare  

 Ate-ukete: apărarea împotriva loviturii de pumn  

 Geri-ukete: apărarea împotriva loviturii de picior  

 Jo-ukete: apărarea împotriva loviturii de baston scurt  

 Bo-ukete: apărarea împotriva loviturii de baston lung  

 Tanto-ukete: apărarea împotriva loviturii de cuţit  

 Taihou-ukete: apărarea împotriva  pistolului 

8. Nage waza : tehnica proiectărilor  

 Te-waza : proiectare cu braţele  

 Koshi-waza : proiectare cu şoldul  

 Ashi-waza : proiectare cu picioarele  

 Sutemi-waza : proiectare cu sacrificiu  

 Katame-waza : procedee de imobilizare 

 Shime-waza : procedee de strangulare  

 Kansetsu-waza : procedee cu control articular  

 Renzoku-waza : contra-procedee 

9. Ude kansetsu waza : pârghii asupra membrelor superioare 

10.  Taiho waza : procedee de transport forţat  

11. Ne-ukete : apărarea la sol: 

 Kake-hiki : tehnica apărării la sol  

 Tachi-ai-ukete : apărarea împotriva agresorului rămas în picioare  

 Idori : apărarea împotriva agresorului rămas în genunchi  

12. Sezete-Kyuato : tehnici de atac cu ţintă (puncte sensibile)  

13. Hampasu-suru-aite : respingerea agresorului în diverse ipostaze  

14. Kensa-Daitan : testul curajului  

15. Kensa-Undo : testul fizic  

16. Kuatsu : primul ajutor 

17. Riron : teorie  



 

 

 
Seriozitate: “Elevul care caută un maestru fără defecte este condamnat să nu 

devină niciodată un elev serios” 

“Elevul care nu vede la maestrul său decat calităţi este condamnat să 

nu progreseze niciodată “ R.J.Maroteaux  

“ Progresul vine pentru cei care se antrenează şi iar se antrenează. 

Dacă te bazezi pe tehnici secrete n-o să ajungi  nicăieri .” M.Ueshiba                                                                                                          

 

 Timp de pregătire: 3 luni 

 

 

.1. UKEMI WAZA 

A Grupa Zempo 

 Înainte zempo          - mae (ukemi) 

 Înapoi  zempo                                                             - ushiro (ukemi)  

 Lateral  zempo                                                            - yoko (ukemi) 

 Obstacol înalt                                                              - age yoko (ukemi) 

 

.2. DACHI WAZA 

A Shinzentai 

 Salutul în picioare, călcâiele lipite, vârfurile depărtate -  musubi dachi 

 Poziţie de aşteptare                                                           -uchi hachiji dachi (yoi dachi) 

B Dachi 

 Poziţie ofensivă spre înainte                                  - zenkutsu dachi 

 Poziţie clasică de luptă                                                   - fudo dachi           

 

  .3. TSUKI WAZA 

 

 Lovitura de pumn pe aceeaşi parte cu piciorul înaintat - oi tsuki 

 Lovitura de pumn pe partea opusă piciorului înaintat  - gyaku tsuki 

 Lovitura de pumn circulară                        - mawashi tsuki 

 Lovitura de pumn de jos în sus                             - kagi tsuki 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 
            GO kyu – centura galbenă 

 



.4. UCHI WAZA 

 

 Lovitura cu marginea cubitală a palmei, din exterior - soto shuto uchi 

 Lovitura cu marginea cubitală a palmei, din interior       - uchi shuto uchi 

 Lovitura cu marginea cubitală a pumnului de sus în jos  - tettsui uchi 

 Lovitura laterală cu spatele pumnului, dată în diagonală - uraken uchi 

 Lovitura de sus în jos dată cu spatele pumnului               - riken uchi         

 

 .5. UDE WAZA 

 

 Blocaj cu antebraţul, la nivel superior          - jodan age uke 

 Blocaj cu antebraţul, la nivel inferior, prin măturare        - gedan barai    

 

.6. GERI WAZA 

 

 Lovitura cu partea superioară a labei piciorului la testicule - kin geri 

 Lovitura cu piciorul înspre înainte la nivel cap şi abdomen     - mae geri ,         

                                                                                                        kekomi chudan                               

 Lovitura circulară cu piciorul prin ridicarea şoldului la cele 3 nivele                    

- mawashi geri  

     gedan, chudan, jodan                  

 

.7. TACHI WAZA 

A Te-dori 

 Degajare din priza mâinii                                                 - te dori ukete  1 

 Degajare din priza încheieturii mâinii, din exterior         - soto te dori ukete           2 

 Degajare din priza încheieturii mâinii, din interior          - gyaku te dori ukete        1 

 Degajare din priza încheieturii mâinii, din diagonală      - kito te dori ukete            1 

 Degajare din priza dublă a mâinilor, din exterior             - ryote dori ukete              2 

 Degajare din priza dublă a mâinilor, din exterior spate   - ushiro ryote dori ukete    1 

 

B Suri age ukete 

 Degajare din priza frontală a părului    - mae kami dori ukete        1 

C Eri-dori 

 Degajare din priza reverului             - eri dori ukete                            2 

 Degajare din priza ambelor revere   - ryo eri dori ukete                       1  

 D Jime-ukete 

 Strangulare frontală cu o singură mână                   - te jime ukete                         2           

 Strangulare frontală cu ambele mâini   - morote jime ukete               1 

E Ate-ukete 

 Apărare împotriva loviturii de palmă   - shomen ukete              1 

 Apărare împotriva loviturii directe de pumn         - seiken ukete                    1 

F Geri ukete 

 Apărare împotriva loviturii directe de picior   - mae geri ukete             1 

 

 



.8. NAGE WAZA 

A Te-waza 

 

 Aruncarea peste umăr                   - ippon seoi nage 

 

 

         A                                      

 

 Aruncarea peste umăr, cu ambele braţe   - morote seoi nage 

 

       B 

 

 B  Koshi waza 

 

 Marea aruncare peste şold, cu braţul pe centură  - uki goshi 

 

                                                                                         
           

    Marea aruncare peste şold                           - o-goshi     

                    

 

 

 

 



C Ashi waza 

 Marea secerare exterioară     - o soto gari 

 

                           
                                                   

 Marele moment exterior                                       -  o-soto-otoshi  

 

                  
 

D  Sutemi Waza 

 Proiectarea în colţ                                              - sumi gaeshi 

 

       

E Katame waza 

 Imobilizare laterală  (A)                                - kesa gatame   

 Imobilizarea braţelor (B)                                      - kuzure kesa gatame     

 

                                                                                                                                   

    A                                     B 

 

  

 



 F Shime Waza  

 

   Strangularea în cruce cu antebraţul  (A)            - kata juji gatame 

   Strangularea în cruce inversă  (B)                             - gyaku juji gatame 

  A                                                       B 

 

 

G Kansetsu Waza 

 

 Luxarea braţului în cruce  (A)                                - ude hishigi juji gatame 

 Luxarea laterală cu genunchiul  (B)                                    - kami ude hishigi juji  gatame 

 

        A                                   B 

 

 

 

H Kaeshi waza 

 

 Atac O soto gari 

 Contra-tehnică  seoi-otoshi (A) 

                                       o soto otoshi (B) 

 

 

        A                         B 

 

 

 .9. UDE KANSETSU WAZA  

 

 Pârghie realizată cu ambele braţe împreunate 

 

 

 

 

 



 .10. TAIHO WAZA 

 Zăvorul braţului     - ude osae 

 

      
 

.11. NE UKETE 

A Kake hiki 

 Poziţia ariciului     - ne dachi 

B Tachi ai ukete 

 Cârligul piciorului                     - ashi gake 

 

 

C Idori 

 Rotire cefală                       - kubi garami 

 

 
.12. SEZEKE KYUATO 

 

.13. HAMPATSU SURU AITE 

A Tai sabaki 

 Lateral stânga        - yoko hidari sabaki 

 Lateral dreapta       - yoko migi sabaki 

 Deplasare înainte stânga      - hidari mae sumi sabaki 

 Deplasare înainte dreapta      - migi mae sumi sabaki 

 Deplasare înapoi stânga      - hidari ushiro sumi sabaki 

 Deplasare înapoi dreapta      - migi ushiro sumi sabaki 



 

         
 

 

.14. KENSA DAITAN 

 

.15. KENSA UNDO 

 

 Flotări                   - 10 

 Genuflexiuni         - 10 

 

.16. KUATSU 

 

.17. RIRON 

 

 Dojo; migi; sayonara; matte; yame; yoshi; hajime; kiritsu; kaite. 

 

 Cunoaşterea ceremonialului. 

 

 Enumerarea celor trei principii ale ju-jitsu-lui : 

                                               -  ocolire, nu cedare 

                                                    -   reflexe sistematice şi reacţii fulgerătoare 

                                                    -   desfăşurarea eficacităţii maxime cu minimum de efort 

                                                                                                                 

 Enumerarea celor patru forme de luptă:  - forma supleţei  

                                                         - forma forţei  

                                                                            - forma psihică 

                                                                            - forma deplasării 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

          YON kyu (Shi) – centura portocalie 
 

 
 

Eficacitate: “Este preferabil să studiezi o tehnică convenabilă care să-ţi deschidă porţile 

altor o sută, decât să înveţi o sută, care nu-ţi deschid nici o poartă”. 

R.J.Maroteaux 

“Să te pierzi într-o tehnică sau alta nu-ţi este de folos. Acţionează cu hotărâre, 

fără rezerve !“  M.Ueshiba 

 

 

Timp de pregătire : 6 luni 

 

 

.1. UKEMI WAZA 

 

A Grupa Zempo completă 
 

B Grupa Chughaeri 

 Înainte                                                                                      - mae ukemi      

 Înapoi                                                                                       - ushiro ukemi 

 Lateral                                                                                      - yoko ukemi 

 Salt cu rostogolire laterală peste obstacol înalt                        - age yoko tobi ukemi 

 

.2. DACHI WAZA 

A Shinzentai 

 Poziţie de aşteptare, cu picioarele depărtate,   - hachiji dachi                                                                 

cu vârfurile îndreptate spre exterior 

 

B Dachi 

 Poziţie ofensivă laterală                                                          - kiba dachi 

 

C Tai no shintai 

 Deplasare din poziţia Kiba dachi cu: 

- paşi adăugaţi                                                     - tsugi ashi 

- paşi încrucişaţi                                                  - juji ashi 

- paşi în diagonală                                               - kito ashi 

 

.3. TSUKI WAZA 

 

 Lovitura cu rotire de 90° a pumnului                                      - tate tsuki        

 Lovitura frontală cu rotire de 90° a ambilor pumni                - morote tate tsuki 

 Lovitura frontală cu ambii pumni, la două nivele        - yama tsuki 

 

 

 



.4. UCHI WAZA 

 

 Lovitura cu marginea interioară a palmei, din exterior          - soto haito uchi 

 Lovitura cu marginea interioară a palmei, din interior           - uchi haito uchi 

 Lovitura cu încheietura mâinii                                                - koken uchi 

 Lovitura cu podul palmei, «laba de urs»                                 - shotei uchi 

 Lovitura cu dosul palmei                                                         - haishu uchi 

 Lovitura cu palma deschisă frontal                                          - kamade uchi (hirete) 

 

.5. UDE WAZA 

 

 Blocaj cu antebraţul, din exterior                                              - soto ude uke 

 Blocaj cu antebraţul, din interior                                              - uchi ude uke 

 

.6. GERI WAZA 

 

 Lovitura cu marginea cubitală a labei piciorului,           - fumi komi geri (kansetsu geri)                                                                                

la nivel inferior 

 Lovitura laterală  cu piciorul :  - cu talpa                                 - yoko geri 

                                                        - cu călcâiul                             - keage kekomi 

 Lovitura spre înapoi cu piciorul :- cu talpa                              - ushiro geri 

                                                          - cu călcâiul                          - keage kekomi 

 

.7. TACHI WAZA 

A Te- dori 

 Degajare din priza mâinii                                                       - te dori ukete             2 

 Degajare din priza încheieturii mâinii, din exterior               - soto te dori ukete            3 

 Degajare din priza interioară a încheieturii mâinii      - gyaku te dori ukete         2 

 Degajare din priza în diagonală a încheieturii                       - kito te dori ukete             2 

 Degajare din priza dublă, în diagonală, a antebraţului          - kito te ryote dori ukete    1  

 Degajare din priza dublă a ambelor încheieturi, exterior      - ryote dori ukete               3                 

 Degajare din priza exterioară a ambelor încheieturi, spate  - ushiro ryote dori ukete      2 

 Degajare din priza cotului, din faţă       -mae empi dori ukete          2 

 Degajare din priza cotului, din spate                          - ushiro empi dori ukete      1 

B Suri-age –ukete 

 Degajare priza frontală a părului    - mae kami dori ukete             2 

C Eri-dori 

 Degajare din priza frontală a reverului   - eri dori ukete                3 

 Degajare din priza frontală a ambelor revere                   - ryo eri dori ukete                2 

 Degajare din priza diagonală, frontală, a reverului           - kito eri dori ukete                2 

 Degajare din priza ambelor revere în cruce                     - juji eri dori ukete                1 

D Jime-ukete 

 Strangulare frontală cu o mână    - te jime ukete                3 

 Strangulare frontală cu ambele mâini                               - morote jime ukete               2 

 Strangulare laterală cu ambele mâini                                - yoko ryote dori ukete        1 

 

 



E Ude juji ukete 

 Strangulare laterală cu antebraţul                                      - yoko ude jime ukete           1 

F Dori-ukete 

 Încenturare frontală pe sub braţe                                     - mune dori ukete             2 

 Încenturare frontală peste braţe                                     - kakae dori ukete              2 

 Degajare din încenturarea dorsală pe sub braţe              - ushiro mune dori ukete      1 

 

G Kiki- aniki-ukete 

H Ate-ukete 

 Apărarea loviturii de palmă                                                - shomen ukete              2 

 Apărare împotriva loviturii cu ambele palme                 - morote shomen ukete       1 

 Apărare împotriva loviturii directe de pumn                  - seiken ukete                      3 

 Apărare împotriva loviturii laterale de pumn    - mawashi tsuki ukete         2 

 

I  Geri ukete 

 Apărare împotriva loviturii directe de picior               - mae geri ukete                    2 

 Apărare împotriva loviturii circulare cu şoldul ridicat - mawashi geri ukete            1 

J Jo-ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul scurt   - sasu jo ukete                 1 

 Apărare împotriva loviturii de sus în jos cu bastonul scurt   - tettsui jo ukete               1 

 

K Tanto-ukete      

 Apărare împotriva împungerii cu cuţitul         - sasu tanto ukete                  1 

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul de sus în jos          - tanto tettsui ukete               1 

 

L Bo-ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul lung  - sasu bo ukete                      1 

M Taihou-ukete 

 

.8. NAGE WAZA 
 

A Te waza 
 

 Aruncarea peste umăr cu ambele braţe, din genunchi (A)- morote seoi-nage    

 Aruncarea laterală (B)                                               - tai otoshi 

 

 

         A                           B 

 

 

 



B Koshi waza 

 Rostogolirea peste şold  (ambele variante)       - koshi guruma  

 

 

          A                             B 

 

C Ashi waza 

 Secerarea piciorului avansat   (A)               - de-ashi-barai    

 Secerarea ambelor picioare (B)                               - okuri ashi barai 

 

 

     A                                                   B 
 

D Sutemi waza 

 Aruncarea circulară pe spate (A)            - tomoe nage 

 Răsturnarea peste piept  (B)                                             -  tawara gaeshi 

 

   

     A                                         B 

 

E Shime waza       

 Strangulare cu braţul în prelungire şi sus  (A)         - kata hajime    

  Strangulare în cruce inversă pe deasupra  (B)                 - nami juji gatame                                                        

  Strangulare cu reverul  (C1 / C2)                                    - okuri eri jime   

 

  Strangulare cu antebraţul în prelungire   (D)                  - kata te jime  



    

 

          A                B 

 

 

 

   C 1              C 2       D                                                                                 

 

F Kansetsu waza 

 Luxarea în sus prin răsucirea laterală   - yoko ude hishigi 

 Luxarea laterală pe genunchi    - yoko hiza gatame  

  

 

       A                                              B                                                            

G Katame waza 

 Imobilizarea umărului   (A)                    - kata gatame    

 Imobilizarea prin înfăşurarea braţelor  (B)       - makura kesa gatame 

 Imobilizarea capului  (C)                                  - kashira gatame  

 

 

A   B C 

 

 

 

 

 

 



H Kaeshi waza 

 Atac : de-ashi-barai  / Contra-tehnică : kani-basami / o-soto-otoshi  (A)  

 Atac: tai otoshi / Contra-tehnică : o-soto-gari / o-goshi  (B)  

  

__  A1 

        A2 

 

B1     B2 

 

.9. UDE KANSETSU WAZA  

 

 Pârghie realizată cu ajutorul pieptului                           + 1 

 

.10. TAIHO WAZA 

 

 Trecerea antebraţului la spate                                    +1 

 

.11. NE UKETE 

A Kakeniki 

 Apărarea circulară                                            - ne guruma 

 
 

B Tachi ai ukete 

 Placaj la piciorul avansat               - ashi gatame 

 

 



C Idori 

 Aruncarea călăreţului                  - ura nage 

 

.12. SEZETE-KYUATO 

 

 Indicarea a 5 puncte de atac la cap şi 5 la corp 

 

.13. HAMPATSU SURU AITE 

 

Tehnica dezechilibrării                                              -Kuzushi Waza 

 Dezechilibrare înainte                                                     -mae kuzushi 

 Dezechilibrare înapoi                                                        -ushiro kuzushi 

 Dezechilibrare lateral dreapta                                           - migi kuzushi 

 Dezechilibrare lateral stânga                                       - hidari kuzushi 

 Dezechilibrare înainte dreapta                                       - migi mae sumi kuzushi 

 Dezechilibrare înainte stânga                                        - hidari mae sumi kuzushi  

 Dezechilibrare înapoi dreapta                                        - migi ushiro sumi kuzushi    

 Dezechilibrare înapoi stânga                                           - hidari ushiro sumi kuzushi 

                               
                                 

 .14. KENSA DAITAN 

 

.15. KENSA UNDO 

 

 Flotări                   – 20 

 Genuflexiuni        -  15 

 Abdomene            - 15 

 

.16. KUATSU 

 

.17. RIRON 

 

 Chudan, jodan, gedan, mae, mawashi, yoko, uke, ude, sempai, soto, sensei, uchi; 

 Numărare până la 5; 

 Explicarea celor trei principii ale Ju-Jitsu-lui. 

 

 

 

 
 



 
 

      

 

 

 

 

                  SAN Kyu – centura verde 

   

 

 

  

Vigilenţa:  “În momentul în care luptătorul îşi înfruntă duşmanul, nimic din ceea ce îl 

înconjoară nu trebuie să scape atenţiei sale. “ M.Ueshiba. 

 

 
 

Timp de pregătire: 9 luni 
 

      

.1. UKEMI WAZA 
 

A Grupa Zempo completă 
 

B Grupa Chughaeri 

 Cădere  din stând pe mâini, pe spate                           - mae ushiro sutemi 
 

.2. DACHI WAZA 

A Shinzentai 

 Poziţie de aşteptare, călcâiele şi vârfurile sunt lipite  - heisoku dachi 

B Dachi 

 Poziţie ofensivă spre înainte          - kokutsu dachi 

C Tai no shintai 

 Deplasare din poziţie                                - kokutsu dachi 

 

.3. TSUKI WAZA 

 

 Lovirea cu pumnii, alternativ, din poziţia de aşteptare   - seiken tsuki 

 Lovitura cu încheietura mâinii                                                 - koken tsuki 

 

.4. UCHI WAZA 

 

 Lovitura cu cotul, de jos în sus, spre înainte         - tate empi uchi 

 Lovitura circulară cu cotul, din exterior                               - mawashi empi uchi 

 Lovitura cu cotul spre lateral                                                - yoko empi uchi 

 Lovitura cu cotul spre înapoi                                                    - ushiro empi uchi 

 Lovitura cu cotul, de jos în sus                                                    - shita empi uchi 

 

.5. UDE WAZA 

 

 Blocaj cu mâinile în cruce, la nivel superior                   - jodan juji uke 

 Blocaj cu mâinile în cruce, la nivel inferior                             - gedan juji uke 



.6. GERI WAZA 

 

 Lovitura circulară cu latura interioară a labei piciorului,  - mikatsuki geri                                                             

din exterior în interior 

 Lovitura cu genunchiul spre înainte                                       - mae hiza geri 

 Lovitura cu genunchiul spre înainte cu şoldul ridicat  - mawashi hiza geri                                                                  

şi cu pas lateral 

 

.7. TACHI WAZA 

 

A Te-dori 

 Degajare din strângerea mâinii                                         - te dori ukete                     3 

 Degajare din priza exterioară a încheieturii  - soto te dori ukete                4 

 Degajare din priza interioară a încheieturii            - gyaku te dori ukete             3 

 Degajare din priza diagonală a încheieturii                      - kito te dori ukete                3 

 Degajare din priza dublă, din diagonală, a antebraţului    - kito te ryote dori ukete      3 

 Degajare din priza exterioară a ambelor încheieturi          - soto ryote dori ukete         4 

 Degajare din priza exterioară a ambelor încheieturi,      - ushiro soto ryote dori ukete 3 

 din spate  

 Degajare din priza interioară a încheieturilor, din faţă     - gyaku ryote dori ukete       3 

 Degajare din priza interioară a ambelor încheieturi,   - ushiro gyaku ryote dori ukete 3 

 din spate              

 Degajare frontală din priza cotului   - mae empi dori ukete          3 

 Degajare din priza dorsală a cotului               - ushiro empi dori ukete       2 

 Degajare din priza frontală a ambilor umeri                - ryo kata te dori ukete         2 

 Degajare din priza dorsală a ambilor umeri, din spate  - ushiro kata te dori ukete     2 

 

B Suri age ukete 

 Degajare din priza frontală a părului                   - mae kami dori ukete          3 

 Degajare din priza dorsală a părului                             - ushiro kami dori ukete       2 

 

C Eri-dori 

 Degajare din priza frontală a reverului                        - eri dori ukete             4 

 Degajare din priza frontală a ambelor revere   - ryo eri dori ukete                3 

 Degajare din priza în diagonală a reverului               - kito eri dori ukete               3 

 Degajare din priza gulerului din spate                       - ushiro eri dori ukete           2 

 Degajare din priza ambelor revere în cruce                - juji eri dori ukete                2  

 

D Jime-ukete 

 Degajare din strangularea frontală cu o mână           - te jime ukete              4 

 Degajare din strangularea frontală cu ambele mâini     - morote jime ukete              3 

 Degajare din strangularea dorsală cu ambele mâini    - ushiro ryote jime ukete      2 

 Degajare din strangularea laterală cu ambele mâini     - yoko ryote jime ukete        3 

 

E Ude juji-ukete 

 Degajarea strangulării laterale cu antebraţul            - yoko ude jime ukete          2 

 Degajarea strangulării frontale cu antebraţul              - mae ude jime ukete            2 

 

 

F Dori-ukete 

 Degajarea încenturării frontale pe sub braţe            - mae mune dori ukete          3 

 Degajarea încenturării frontale peste braţe               - mae kakae dori ukete         3 



 Degajarea încenturării dorsale pe sub braţe  - ushiro mune dori ukete      2 

 Degajarea încenturării dorsale peste braţe                    - ushiro kakae dori ukete      2 

 

G Kiki-aniki-ukete 

 Degajare din strangulare dorsală pe sub braţe  - malf nelson                        1                                                         

cu priza pe gât cu un singur braţ 

 

H Ate-ukete 

 Apărare împotriva loviturii de palmă                     - shomen ukete              3 

 Apărare împotriva loviturii cu ambele palme          - morote shomen ukete         2 

 Apărare împotriva loviturii directe de pumn                  - seiken ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii laterale de pumn                - mawashi tsuki ukete           3 

 Apărare împotriva loviturii de sus în jos                   - tettsui ukete              2 

 Apărare împotriva loviturii de jos în sus                      - kagi tsuki ukete              2 

 

I Geri ukete 

 Apărare împotriva loviturii de picior în abdomen     - mae geri ukete              3 

 Apărare împotriva loviturii circulare de picior  - mawashi geri ukete            3                                   

cu şoldul ridicat        

 Apărare împotriva loviturii laterale de picior            - yoko geri ukete              1 

 Apărare împotriva loviturii de picior spre înapoi        - ushiro geri ukete             1 

 

J Tanto ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu cuţitul        - sasu tanto ukete              3            

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, din exterior – mawashi tanto ukete          3 

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, de sus în jos     - tanto tettsui ukete              2 

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, de jos în sus - kiri komi ukete              2 

 

K Jo ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul scurt         - sasu jo ukete             3 

 Apărare împotriva loviturii de baston scurt de sus în jos - tettsui jo ukete             3 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung din lateral - soto jo ukete             2 

 

L Bo ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul lung         - sasu bo ukete             1          

 Apărare împotriva loviturii de sus în jos cu baston lung - tettsui bo ukete             1 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung din lateral  - soto bo ukete             1 

 

M Taihou ukete 

 

 

.8. NAGE WAZA 

 

A Te-waza 

 Proiectarea cu priza ambelor picioare (A)                      - sukui nage  

 

 

 

 Secerarea cu braţele a ambelor picioare  (B)                         - morote gari        

                                                                                                         



        A                               B 

 

B Koshi waza 

 Secerarea şoldului    (A)                                                 - harai goshi 

 Aruncarea prin proiectarea şoldului   (B)                          - hane goshi 

 

A                                             B 

 

C Ashi waza 

 Marea secerare interioară  (A)                                - o-uchi-gari    

 Mica secerare interioară   (B)                                             - ko uchi gari 

 Mica secerare exterioară   (C)                                           - ko soto gari 

 Mica agăţare din exterior    ( D)                                      - ko soto gake 

 

 

A                   B 

 

C                    D 

 

 

 

 



 D Sutemi waza 

 

 Căderea laterală  (A)                                                           - yoko otoshi  

 Aruncarea prin înfăşurarea braţului  (B)                          - soto maki komi 

 

 

 A                                          B 

 

 

E Katame waza 

 

 Imobilizare lateral spate (A)                                            - ushiro kesa katame    

 Imobilizarea în prelungire în patru puncte (B)                   - kami shiho gatame 

 Imobilizarea în prelungire în sprijin (C)                            - kuzure kami shiho gatame 

 

 

     A  B       C 

 

 

 F Shime waza 

 

 Strangularea prin răsucirea braţelor (A)             - sode guruma 

 Strangularea inversă cu reverul (B)                    - gyaku okuri eri jime 

 Strangularea în cheie  (C)                                 - hadaka jime 

 

 

A                 B                           C                                                                                 

 

 

 G Kansetsu waza 

 Cheia braţului                                                   - ude garami 

 Luxarea braţului în pârghie pe piept                    - ude gatame 

 Luxarea peste piept                                               - mune garami 

 



        A    B      C 

 

H Kaeshi waza 

 Atac : ko uchi gari / Contra-tehnică : tomoe nage / ippon seoi nage  

 Atac : uki goshi  / Contra-tehnică : yoko wakare / o tsuri goshi 

 

=               sau         

 

 

=   sau   

 

.9.UDE KANSETSU WAZA  

 

 Pârghie realizată cu ajutorul umărului                                                    + 2 

 

.10. TAIHO WAZA 

 

 Rotirea încheieturii mâinii spre interior, cu 180°, cu împingere - kote hineri   2 

 

.11. NE UKETE 

 

A Kake hiki 

 Tehnica tăvălugului                                                         - embo ne ukete 

 

B Tachi ai ukete 

 Răsturnarea  “sacului cu orez“; tori se află în genunchi   - tawara gaeshi 

 

C Idori 

 Luxarea ambelor coate; uke se află între picioare             - hizo katame 

 

 

 

 



.12. SEZEKE KYUATO 

 

 Indicarea: - la cap 8 puncte                                                - atama 

                       - la trup 8 puncte                                                    - kiken (abdomen) 

                       - la picioare 8 puncte                                               - ashi 

 

.13. HAMPATSU SURU AITE 

 

 Lupta cu un singur adversar 

 

.14. KENSA DAITAN 

 

 Rostogolirea peste obstacol înalt, legat la ochi 

 Respingerea unui adversar, legat la ochi 

 

.15. KENSA UNDO 

 

 Flotări                                    - 25 

 Genuflexiuni                           - 20 

 Flotări cu bătăi din palme        - 10 

 Abdomene                                 - 20 

 

.16. KUATSU 

 

.17. RIRON 

 

 Age, atemi, gyaku, tate empi, uchi, ura, kyusho, tori, tai, sabaki, tobi, idori, joseki, 

nanami, keikogi; 

 Numerele până la 10; 

 Enumerarea formelor de luptă şi explicarea lor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viteză şi Curaj : “Mişcă-te ca o rază de lumină, zboară ca fulgerul, loveşte ca trăznetul, mişcă-te 

în cercuri în jurul unui centru stabil . “ M.Ueshiba    

“În viaţă trebuie cunoscut ceea ce suntem şi ceea ce am dori să facem.“     

R.J.Maroteaux 

 

 

Timp de pregătire : 12 luni 

 

 

 .1. UKEMI WAZA 

 

A Grupa Zempo completă 
 

B Grupa Chughaeri 

 Salt cu rostogolire, prin fereastră 

 

.2. DACHI WAZA 

A Shinzentai 

 Poziţie de aşteptare, picioarele depărtate   - heiko dachi                                                                                                          

vârfurile sunt pe aceeaşi linie cu călcâiele 

B Dachi 

 Poziţie ofensivă spre înainte                                                  - kokutsu dachi 

 Poziţia “pisicii“                                                                 - neko ashi dachi 

C Tai no shintai 

 Deplasare din poziţie                                                          - kokutsu dachi 

 Deplasare din poziţie                                                            - neko ashi dachi 

 

.3. TSUKI WAZA 

 

 Lovitura frontală la două nivele                                           - yama tsuki 

 Lovitura circulară dublă, cu ambii pumni                           - hisami tsuki 
 

.4. UCHI WAZA 

 

 Lovitura cu degetele strânse frontal                                  - hiraken uchi 

 Lovitura cu V-ul palmei, «palma maimuţei»                    - koko uchi (hirabasami)   

 Lovitura cu cotul spre înainte                                      - mae empi uchi 

 Lovitura cu cotul, din interior                                - ura mawashi empi uchi 

 

 

     

 

 
 

   Ni Kyu – centura albastră 

 

 

   



.5. UDE WAZA 

 

 Blocaj cu marginea cubitală a mâinii                       - shuto uke 

 Blocaj cu marginile cubitale ale mâinilor                         - morote shoto uke 

 Blocaj cu palma                                                                 - nagashi uke 

 

.6. GERI WAZA 

 

 Lovitura circulară cu latura exterioară a piciorului   - ura mikatsuki geri                                                    

de la interior la exterior 

 Lovitura circulară cu piciorul, din întoarcere,                   - ura mawashi  - keage 

      cu talpa şi călcâiul                                                                                      - kekomi 

 

.7. TACHI WAZA 

 

A Te-dori 

 Degajare din strângerea mâinii                                        - te dori ukete                         4   

 Degajare din priza exterioară a încheieturii  - soto te dori ukete                  5 

 Degajare din priza interioară a încheieturii  - gyaku te dori ukete               4 

 Degajare din priza diagonală a încheieturii           - kito te dori ukete                  4 

 Degajare din priza dublă din diagonală a antebraţului - kito ryote te dori ukete         4 

 Degajare din priza exterioară a ambelor încheieturi - soto ryote te dori ukete         5 

 Degajare din priza exterioară a ambelor încheieturi,      - ushiro soto ryote dori ukete   4 

 din spate              

 Degajare din priza interioară a încheieturilor, din faţă - gyaku ryote dori ukete          4 

 Degajare din priza interioară a ambelor încheieturi,   - ushiro gyaku ryote dori ukete    4 

 din spate              

 Degajare frontală din priza cotului   - mae empi dori ukete             4 

 Degajare din priza dorsală a cotului   - ushiro empi dori ukete          3 

 Degajare din priza frontală dublă a cotului         - mae empi ryote dori ukete    2 

 Degajare din priza dorsală dublă a cotului           - ushiro empi ryote dori ukete   2 

 Degajare din priza frontală a ambilor umeri             - mae kata ryote dori ukete     3 

 Degajare din priza dorsală a ambilor umeri                  - ushiro kata ryote dori ukete     3 

 

B Suri age ukete 

 Degajare din priza frontală a părului                        - mae kami dori ukete             4 

 Degajare din priza dorsală păr                                  - ushiro kami dori ukete          3 

 

C Eri-dori 

 Degajare din priza frontală a reverului                      - eri dori ukete                5 

 Degajare din priza frontală a ambelor revere          - ryo eri dori ukete                4 

 Degajare din priza in diagonală a reverului                - kito eri dori ukete                 4 

 Degajare din priza gulerului din spate                   - ushiro eri dori ukete             3 

 Degajare din priza ambelor revere în cruce                - juji eri dori ukete               4 

 

D Jime-ukete 

 Degajare din strangularea frontală cu o mână           - te jime ukete             5 

 Degajare din strangularea frontală cu ambele mâini  - morote jime ukete              4 

 Degajare din strangularea dorsală cu ambele mâini      - ushiro ryote jime ukete      3 

 Degajare din strangularea laterală cu ambele mâini      - yoko ryote jime ukete        4 

 

 



E Ude juji-ukete 

 Degajare din strangulare laterală cu antebraţul        - yoko ude jime ukete           3 

 Degajare din strangulare frontală cu antebraţul          - mae ude jime ukete            3 

 Degajare din strangulare dorsală cu antebraţul           - ushiro ude jime ukete         1 

 

F Dori-ukete 

 Degajare din încenturarea frontală pe sub braţe  - mae mune dori ukete          4 

 Degajare din încenturarea frontală peste braţe            - mae kakae dori ukete         4 

 Degajare din încenturarea dorsală pe sub braţe               - ushiro mune dori ukete      4 

 Degajare din încenturarea dorsală peste braţe            - ushiro kakae dori ukete        4 

 

G Kiki-aniki-ukete 

 Degajare din strangularea tip Malf Nelson simplu                                                        2 

 Degajare din strangularea tip Malf Nelson dublu                                                          1 

 

H Ate-ukete 

 Apărare împotriva loviturii de palmă                      - shomen ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii cu ambele palme           - morote shomen ukete         4 

 Apărare împotriva loviturii directe de pumn                - seiken ukete                       5 

 Apărare împotriva loviturii laterale de pumn              - mawashi tsuki ukete           4 

 Apărare împotriva loviturii de sus în jos                       - tettsui ukete               4 

 Apărare împotriva loviturii de jos în sus                   - kagi tsuki ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii cu dosul pumnului, diagonal - uraken ukete              3  

 

I Geri ukete 

 Apărare împotriva loviturii de picior în abdomen         - mae geri ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii circulare de picior            - mawashi geri ukete            4 

cu şoldul ridicat        

 Apărare împotriva loviturii laterale de picior           - yoko geri ukete              2 

 Apărare împotriva loviturii de picior spre înapoi       - ushiro geri ukete                2 

 Apărare împotriva loviturii circulare de picior           - ura mawashi geri ukete      1 

cu şoldul ridicat, din întoarcere      

 Apărare împotriva loviturii circulare de picior,   – ura mika tsuki geri ukete   1 

din interior           

 Apărare împotriva loviturii joase cu piciorul           - kin geri ukete              1 

 

J Tanto ukete 

 Apărare împotriva  împungerii cu cuţitul                  - tanto sasu ukete             3            

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, de sus în jos    - tanto tettsui ukete               3 

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, de jos în sus       - kiri komi ukete             4 

 Apărare împotriva loviturii circulare cu cuţitul           - tanto mawashi ukete          4 

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul din diagonală - tanto nanami ukete             3 

 Apărare împotriva cuţitului ţinut la nivelul gâtului          - jodan tanto ukete                1 

 Apărare împotriva cuţitului ţinut la nivelul gâtului spate - ushiro jodan tanto ukete     1 

 Lovitura mercenarului                                             - ushiro tanto tettsui ukete    1 

 

K Jo ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul scurt         - sasu jo ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii de baston scurt, de sus în jos - tettsui jo ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul scurt, din exterior- soto jo ukete              3 

 Apărare împotriva loviturii de baston, din diagonală     - nanami jo ukete              4 

 



L Bo ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul lung      - sasu bo ukete              3          

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, din exterior- tettsui bo ukete              3 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, din lateral - soto bo ukete              3 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, din interior – nanami bo ukete              2 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, cu   - ryo bo ukete              2                                                       

ambele capete  

 

M Taihou ukete 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul capului 

       - mae jodan taihou zuke ukete  2 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul, la nivelul abdomenului 

     - mae chudan taihou zuke ukete  1 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul capului, din spate      

     - ushiro jodan taihou zuke ukete 2 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul abdomenului, din spate 

           - ushiro chudan taihou zuke ukete1 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul capului, din lateral 

                             - yoko jodan taihou zuke ukete 2                                                            

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul abdomenului, din spate 

                - yoko chudan taihou zuke ukete 1                                                           

 

.8. NAGE WAZA 

 

A Te-waza 

 

 Aruncare prin plutire, cu ajutorul braţelor (A)      - uchi otoshi    

 Proiectarea de centură  (B)                                            - obi otoshi 

 Proiectarea în unghi (C)                                                 - sumi otoshi 

A   B    C 

 

B Koshi waza 

 Aruncarea cu ajutorul şoldului, 

      prin tracţiune şi ridicare (A)                                  -sode tsuri komi goshi 

 Roata mare  (B)                                                          - o guruma 

   

          A                                              B 

                                                                                                 

 



C Ashi waza 

 Secerarea interioară a coapsei - cele două forme (A1/2) - uchi mata 

 Proiectarea prin ridicarea gambei   (B)                          - harai tsuri komi ashi 

 Marea rulare exterioară  (C)                                        - o soto guruma 

 

A1                                   A2 

B                                    C 

 

D Sutemi waza 

 

 Proiectare în colţ, prin blocarea umărului (A)    - hiki komi gaeshi 

 Roata laterală (B)                                                              - yoko guruma 

 Proiectare în vale (C)                                                        - tani otoshi 

 

 

   A            B          C                                                                        

 

 

E Katame waza 

 Imobilizarea laterală în patru puncte (A)             - yoko shiho gatame   

 Imobilizarea laterală în sprijin (B)                               - kuzure yoko shiho gatame   

 Imobilizarea traversală peste piept (C)                    - mune gatame 

 

A   B     C 

 

F Shime waza 



 Strangularea prin răsturnare                                   -  gaeshi jime    

 Strangularea inversă, prin cădere                                 -  gyaku gaeshi jime                                           

 

 A                             B                                                                                                                                         

 

G Kansetsu waza 

 Luxarea pe deasupra, peste coapsă                       - kami hiza gatame 

 Luxarea în cruce inversă                                                   - gyaku juji 

 Luxarea braţului pe abdomen                                      - hara gatame  

 

   A  B        C 

 

H Kaeshi waza 

 Atac : Harai goshi / Contra-tehnică : o soto gari; o soto otoshi; ko soto gake                                                 

  Atac : O uchi gari / Contra-tehnică : tsuri komi goshi; uchi mata; tai otoshi                                                             

 

=  sau sau  

                  =     _       sau  

                          

     sau          

 



.9. UDE KANSETSU WAZA  

 

 Pârghie realizată cu ajutorul gâtului                         3 

 

.10. TAIHO WAZA 

 

 Rotirea încheieturii mâinii spre interior, cu 180°, - kote mawashi                3                                                                                 

cu fixarea gâtului 

 

.11. NE UKETE 

 

A Kake hiki 

 Rostogolire înainte, cu atac                                       - mae shogai ukete            

 Rostogolire înapoi, cu atac                                          - ushiro shogai ukete        3 

 

B Tachi ai ukete 

 Strangularea cu ambele picioare                                 - ashi kami basami 

 Roata peste umăr                                                          - te guruma          3 

 

C Idori 

 Forfecarea trupului, în zona rinichilor                     - kanuki katame 

 Strangulare cu reverele                                         - okuri eri jime          5 

 

.12. SEZEKE KYUATO 

 

 Indicarea: - la cap 10 puncte                                    - atama 

                       - la trup 10 puncte                                       - kiken  

                       - la picioare 10 puncte                               - ashi 

 

.13. HAMPATSU SURU AITE 

 

 Lupta cu doi adversari 

 

.14. KENSA DAITAN 

 

 Respingerea a doi adversari, legat la ochi 

 

.15. KENSA UNDO 

 

 Flotări  în degete                - 10 

 Flotări în pumni                         - 30                

 Genuflexiuni                              - 25     

 Flotări cu bătăi din palme          - 20  

 Abdomene                                 - 25 

 “Coreene”                                     - 15 

.16. KUATSU 

 

.17. RIRON 

 

 Enumerarea fondatorilor stilurilor: Karate; Judo; Aikido; 

 Istoria Judo-ului; 

 Cuvinte 

  



 

       

     

 

 

 

 

            Ik Kyu – centura maro  

 

 

             
Spirit de corectitudine şi dreptate:   

“Omul nu este cu adevărat moral, până nu-şi curmă obligaţia de a-şi ajuta 

aproapele, fără să se teamă de el: artele marţiale contribuie la această 

devenire.“  R.J.Maroteaux 

“Cultivă şi şlefuieşte spiritul luptătorului, în timp ce serveşti în lume. Luminează 

calea cu propria ta lumină.“  M.Ueshiba 

 

 

Timp de pregătire : 18 luni 

 

 

.1. UKEMI WAZA 

 

A Grupa Zempo completă 

 

B Grupa Chughaeri completă 

 

.2. DACHI WAZA 

A Shinzentai 

 Toate poziţiile de la Kyu5 la Kyu2                          

B Dachi 

 Poziţie defensivă închisă                                                       - sanchin dachi  

 Toate poziţiile de la Kyu5 la Kyu2 

C Tai no shintai 

 Deplasare din poziţie                                                          - sanchin dachi  

 Toate deplasările de la Kyu5 la Kyu2 

 

.3. TSUKI WAZA 

 

 Lovitura cu pumnul prin săritură spre înainte,    - tobi koni tsuki                                                   

cu piciorul avansat 

 Lovitura cu podul palmei, «laba de urs»                             - shotei tsuki 

 Lovitura cu ambii pumni de jos în sus                                        - morote ura tsuki 

 Toate loviturile de la Kyu5 la Kyu2 

 

.4. UCHI WAZA 

 

 Lovitura cu un deget                                                                 - ippon nukite uchi 

 Lovitura cu două degete                                                          - nihon nukite uchi 



 Lovitura cu patru degete                                                             - yonhon nukite uchi 

 Lovitura cu un deget strâns înainte                                             - ippon ken uchi 

 Lovitura cu două degete strânse înainte                                    - nihon ken uchi 

 Lovitura cu al doilea deget strâns înainte                                   - nakadaka ken uchi 

 Toate loviturile de la Kyu5 la Kyu2 

 

.5. UDE WAZA 

 

 Blocaj cu marginea exterioară a încheieturii                          - seiryuto uke 

 Blocaj cu marginea interioară a încheieturii                             - keito uke 

 Blocaj cu marginea cubitală a braţului                                    - haiwan uke 

 

.6. GERI WAZA 

 

 Lovitura cu piciorul spre înainte, prin săritură                     - mae tobi geri 

 Lovitura cu piciorul în lateral, prin săritură                              - yoko tobi geri 

 Lovitura cu piciorul spre înapoi, prin săritură cu rotaţie          - ushiro tobi geri 

 Lovitura cu piciorul, circular, din săritură cu rotaţie                  - ura mikatsuki tobi 

 

.7. TACHI WAZA 

 

A Te-dori 

 Degajare din strângerea mâinii                                  - te dori ukete              5 

 Degajare din priza exterioară a încheieturii                    - soto te dori ukete                6 

 Degajare din priza interioară a încheieturii                    - gyaku te dori ukete            5 

 Degajare din priza diagonală a încheieturii                    - kito te dori ukete                6 

 Degajare din priza dublă din diagonală a antebraţului  - kito ryote te dori ukete      6 

 Degajare din priza exterioară a ambelor încheieturi     - soto ryote te dori ukete      6 

 Degajare din priza exterioară a ambelor încheieturi,      - ushiro soto ryote dori ukete 6 

din spate  

 Degajare din priza interioară a încheieturilor, din faţă - gyaku ryote dori ukete       5 

 Degajare din priza interioară a ambelor încheieturi,   - ushiro gyaku ryote dori ukete 5 

din spate              

 Degajare frontală din priza cotului   - mae empi dori ukete          5 

 Degajare din priza dorsală a cotului    - ushiro empi dori ukete       5 

 Degajare din priza frontală dublă a cotului   - mae empi ryote dori ukete 4 

 Degajare din priza dorsală dublă a cotului           - ushiro empi ryote dori ukete 4 

 Degajare din priza frontală a ambilor umeri               - mae kata ryote dori ukete   5 

 Degajare din priza dorsală a ambilor umeri                  - ushiro kata ryote dori ukate   5 

 

B Suri age ukete 

 Degajare din priza frontală a părului    - mae kami dori ukete          6 

 Degajare din priza dorsală a părului                      - ushiro kami dori ukete      5 

 

C Eri-dori 

 Degajare din priza frontală a reverului                         - eri dori ukete              6 

 Degajare din priza frontală a ambelor revere              - ryo eri dori ukete                6 

 Degajare din priza în diagonală a reverului               - kito eri dori ukete               6 

 Degajare din priza gulerului din spate                        - ushiro eri dori ukete           5 

 Degajare din priza ambelor revere în cruce                   - juji eri dori ukete                6 

 

 



D Jime-ukete 

 Degajare din strangularea frontală cu o mână            - te jime ukete             6 

 Degajare din strangularea frontală cu ambele mâini     - morote jime ukete             6 

 Degajare din strangularea dorsală cu ambele mâini      - ushiro ryote jime ukete      6 

 Degajare din strangularea laterală cu ambele mâini       - yoko ryote jime ukete        6 

 

E Ude juji-ukete 

 Degajare din strangularea laterală cu antebraţul            - yoko ude jime ukete           6 

 Degajare din strangularea frontală cu antebraţul          - mae ude jime ukete            5 

 Degajare din strangularea dorsală cu antebraţul        - ushiro ude jime ukete         3 

 

F Dori-ukete 

 Degajare din încenturarea frontală pe sub braţe        - mae mune dori ukete          6 

 Degajare din încenturarea frontală peste braţe             - mae kakae dori ukete         6 

 Degajare din încenturarea dorsală pe sub braţe              - ushiro mune dori ukete      6 

 Degajare din încenturarea dorsală peste braţe                  - ushiro kakae dori ukete      6 

 

G Kiki-aniki-ukete 

 Degajare din strangulare tip Malf Nelson simplu                                                          3 

 Degajare din strangulare tip Malf Nelson dublu                                                            3 

 

H Ate-ukete 

 Apărare împotriva loviturii de palmă                      - shomen ukete              5 

 Apărare împotriva loviturii cu ambele palme               - morote shomen ukete         6 

 Apărare împotriva loviturii directe de pumn                - seiken ukete              6 

 Apărare împotriva loviturii laterale de pumn                - mawashi tsuki ukete           6 

 Apărare împotriva loviturii de sus în jos                       - tettsui ukete              6 

 Apărare împotriva loviturii de jos în sus                     - kagi tsuki ukete              6 

 Apărare împotriva loviturii cu dosul pumnului diagonal - uraken ukete              6 

 

I Geri ukete 

 Apărare împotriva loviturii de picior în abdomen         - mae geri ukete              6 

 Apărare împotriva loviturii circulare de picior             - mawashi geri ukete            6 

   cu şoldul ridicat        

 Apărare împotriva loviturii laterale de picior             - yoko geri ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii de picior spre înapoi         - ushiro geri ukete             4 

 Apărare împotriva loviturii circulare de picior             - ura mawashi geri ukete      2 

   cu şoldul ridicat, din întoarcere      

 Apărare împotriva loviturii circulare de picior,   – ura mika tsuki geri ukete   2 

din interior           

 Apărare împotriva loviturii joase cu piciorul              - kin geri ukete             2 

 

J Tanto ukete 

 Apărare împotriva  împungerii cu cuţitul                      - tanto sasu ukete             6            

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, de sus în jos     - tanto tettsui ukete               6 

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, de jos în sus      - kiri komi ukete             6 

 Apărare împotriva loviturii circulare cu cuţitul              - tanto mawashi ukete          6 

 Apărare împotriva loviturii cu cuţitul, din diagonală       - tanto nanami ukete             6 

 Apărare împotriva cuţitului ţinut la nivelul gâtului         - jodan tanto ukete                3 

 Apărare împotriva cuţitului ţinut la nivelul gâtului,  - ushiro jodan zuke ukete     3 

din spate 

        



 Lovitura mercenarului                                                  - ushiro tettsui ukete             3 

 Apărare împotriva cuţitului ţinut la nivelul abdomenului - chudan zuke ukete             2 

 Apărare împotriva cuţitului ţinut la nivelul   - ushiro chudan zuke ukete  2                                                            

abdomenului, din spate 

 

K Jo ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul scurt          - sasu jo ukete              6 

 Apărare împotriva loviturii de baston scurt, de sus în jos - tettsui jo ukete                   6 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul scurt,   - soto jo ukete                       6 

din exterior             

 Apărare împotriva loviturii de baston din diagonală     - nanami jo ukete              5 

 

L Bo ukete 

 Apărare împotriva împungerii cu bastonul lung         - sasu bo ukete              4          

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, din exterior - tettsui bo ukete              4 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, din lateral - soto bo ukete                      4 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, din interior - nanami bo ukete               4 

 Apărare împotriva loviturii cu bastonul lung, cu   - ryo bo ukete             3                                                       

ambele capete  

 

M Taihou ukete 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul capului 

      - mae jodan taihou zuke ukete   3 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul abdomenului      

      - mae chudan taihou zuke ukete 2 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul capului, din spate 

     - ushiro jodan taihou zuke ukete 3 

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul abdomenului, din spate      

  - ushiro chudan taihou zuke ukete 2                                   

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul capului, din lateral 

       - yoko jodan taihou zuke ukete 3                                                            

 Apărare împotriva ameninţării cu pistolul la nivelul abdomenului, din spate       

    - yoko chudan taihou zuke ukete 2 

 

 

.8. NAGE WAZA 

 

A Te-waza 

 Roata peste umăr     (A)                                                     - kata guruma    

 Proiectarea plutită     (B)                                                    - uki otoshi 

 

    A                                             B 

              

 

 

 



B Koshi waza 

 Aruncare peste şold prin ridicare (A)   -  tsuri komi goshi  

 Proiectarea din spate cu şoldul (B)                         - ushiro goshi      

                                             

                                                             

               A                             B 

 

C Ashi waza 

 Roata la genunchi       – hiza guruma 

 Rularea peste gambă (A)      – o guruma 

 Proiectarea prin răsucire cu blocarea gambei (B)  – yama arashi 

 Secerarea prin tracţiune şi ridicare (C)    –sasae tsuri komi ashi 

 

A          B        C  

 

D Sutemi waza  

  Agăţarea laterală (A)      – yoko gake  

 Proiectarea prin plutire (B)     – uki waza 

   

 A                                               B 

 

 

E Katame waza 

 Imobilizare pe deasupra în patru puncte (A)   -  tate  shiho gatame    

 Imobilizarea inversă pe deasupra  

      cu blocarea umărului (B)                                          – kuzure tate shiho gatame 

 Imobilizarea pe verticală (C)                                       –  tate sankaku gatame  



    A     B    C                                                                                    

 

F Shime waza 

 Strangulare în sprijin (A)                                            - tsukikami jime 

 Strangulare în foarfecă (B)                                               - hasami jime    

 Strangularea din poziţia culcat  

cu ajutorul picioarelor (C)                                                  -sankaku jime  

 

     A  B       C 

 

G Kansetsu waza 

 Luxarea prin înfăşurarea kimonoului (A)                     - kesa  garami  

 Luxarea braţului pe sub picior (B)                               - ashi gatame    

         

                    A                                  B  

 

H Kaeshi waza 

 Atac: Hiza guruma / Contra-tehnică: o uchi gari; hiza guruma; uchi mata ; 

 Atac: Morote seoi nage / Contra-tehnică: ko soto gari; sumi gaeshi; tani otoshi.        

 

 

= sau sau  

 

 

 

 



= sau sau  

 

 

.9. UDE KANSETSU WAZA  

 

 Pârghie realizată cu ajutorul spatelui 

 Pârghie realizată cu ajutorul picioarelor în poziţia kiba dachi                                    4 

 

.10. TAIHO WAZA 

 

 Fixarea antebraţului în punct dureros                            - tekubi osae   

 Pârghie realizată pe umăr, cu tracţiune pe cot                                                              4 

 

.11. NE UKETE 

 

A Kake hiki 

  Toată tehnica de apărare la sol de la Kyu5 pană la Kyu2 

 

B Tachi ai ukete 

  Răsturnarea prin lopătare                                    - sukui nage            5 

 

C Idori 

 Imobilizarea inversă a braţului                                - gyaku juji  

 Foarfeca cefală                                                             - kubi basami 

 

.12. SEZEKE KYUATO 

 

 Indicarea: - la cap 15puncte                                   - atama 

                       - la trup 15 puncte                                        - kiken  

                       - la picioare 15 puncte                                 - ashi 

 

.13. HAMPATSU SURU AITE 

 

 Lupta cu trei adversari. 

 Dezarmarea de obiecte contondente a doi adversari. 

 

.14. KENSA DAITAN 

 

 Respingerea a trei adversari, legat la ochi. 

 

.15. KENSA UNDO 

 

 Flotări  în degete                   - 10 

 Flotări în pumni                         - 10 

 Flotări în koken                          - 10 

 Flotări în shuto                           - 10 



 Genoflexiuni                              - 30 

 Flotări cu bătăi din palme          - 10 

 Abdomene                                  - 30 

 “Coreene”                                     - 25 

 

.16. KUATSU 

 

.17. RIRON 

 

 Istoria: karate-ului; aikido-ului; 

 Cunoştinţe despre legitima apărare; 

 Cuvinte. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELF-DEFENSE 
 

Priza ambelor mâini, din exterior 

            

 
 

 

Priza unei singure mâini, din exterior, cu atac 

 
 

Priza reverului, din faţă 

    
 

Incenturare din spate 

 

                                                     
        



  Priza mâinii, din lateral 

 

            
    

 

            Priza reverului, in diagonală 

 

            
           

 

Priza umărului, din spate 

 

            
          

 

 

 

 

 

 

 

 



Strangulare cu antebraţul, din spate    

 

 

        
 

 

 Lovitura de sus în jos cu „sabia mâinii”      

 

                
 

 

              Lovitura directă la cap  

                  

 
 

              

 

 

 

 

 

 



Lovitura cu pumnul, de sus în jos 

 

              
          

 

             Lovitura frontală cu piciorul  

 

 
 

 

            Lovitura cu piciorul, din lateral 

 

 
 

 

 

 



Lovitura de cuţit din lateral 

 

 
 

 

Lovitura de cuţit, de sus în jos 

 

 
 

 

Lovitura de baston lung, din lateral 

 

 
 

 

 

 

 

 



Lovitura de baston lung de sus în jos, din lateral 

 

 
 

 

Lovitura de baston prin împingere 

 

 
 

 

Atac cu pistolul, din spate 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atac cu pistolul, din faţă 

 

 
 

 

Atac cu pistolul, din faţă 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cunoştinte despre legitima apărare 

 

 

„Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în 

stare de legitimă apărare. 

   Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a 

înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia 

sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau 

drepturile celui atacat ori interesul public. 

    Este, de asemenea, în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării 

sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi 

cu împrejurările în care s-a produs atacul.”  

 

 

Cunoştinţe despre starea de necesitate 

     

 

Nu constituie infracţiune fapta prevazută de legea penală, săvârşită în 

starea de necesitate. 

Este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la 

un pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un 

bun important al său ori al altuia sau un interes public. 

   Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a săvârşit 

fapta şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi 

putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.  

 
 

 

NUMERALE 

 

1 – ichi                                             11 - ju-ichi 

2 – ni                                                       12 - ju-ni 

3 – san                                                     13 - ju-san 

4 – shi (yon – al patrulea)                             14 - ju-shi (ju-yon) 

5 – go                                                       15 - ju-go 

6 – roku                                                   16 - ju- roku 

7 – shichi (nana)                                      17 - ju-shichi (ju-nana) 



8 – hachi                                                  18 - ju-hachi 

9 – ku (kyu)                                              19 - ju-ku(ju-kyu) 

10 – ju                                                      20 - ni-ju 

 

30 – san-ju                                               40 – shi-ju 

50 – go-ju                                                 60 – roku-ju 

70 – shichi-ju                                           80 – hachi-ju 

90 – kyu-ju                                             100 – hyaku 

200 – ni-hyaku                                        500 – go-hyaku 

700 – shichi-hyaku                                 900 – kyu-hyaku 

1000 – sen                                              2000 – ni-sen 

5000 – go-sen                                        7000 – shichi-sen 

9000 – kyu-sen                                     10000 – man,ichi-man  

100.000 – ju-man                           1.000.000 – hyaku-man 

 

Orice număr poate fi exprimat după următoarele formule: 

10 + 2 = 12  ju + ni =ju-ni 

123 = hyaku(100) + ni * ju(20) + san(3) ---hyaku-ni-ju-san   

 

TERMINOLOGIE PENTRU  ARBITRAJ 

 

 

In sistemul JJIF semi-contact se folosesc următoarele anunţuri şi comenzi : 

AI UCHI - „acţiune simultană‟, tehnici aplicate simultan de către cei doi sportivi; 

CHUI – „avertisment‟ dat de către arbitru, atunci când unul dintre sportivi încalcă o regulă; 

FUSEN-GACHI – „victorie prin forfait (abandon)‟ - decizie dată de arbitri atunci când un  

sportiv refuză lupta sau o întrerupe sau atunci când sportivul nu se prezintă la competiţia la 

care s-a înscris; 

HANSOKU-MAKE – „descalificare‟ - cu aceste cuvinte, arbitrul anunţă sportivul care 

este descalificat din luptă sau competiţie; 

HIKI-WAKE  – „meci nul‟ - termen folosit atunci când sportivii sunt la egalitate; 

IPPON – „două sau trei puncte‟ - termen folosit atunci când se acordă un punctaj în 

sistemul semi-contact, sau în sistemul  full-contact, atunci când se câştigă un meci; 

KEIKOKU – „avertisment grav„ - următoarea penalizare aduce cu sine descalificarea; 

KIKEN – GACHI – „victorie prin accidentare‟;  

MIENAI – „nu am văzut„ - termen folosit atunci când arbitrul nu a văzut acţiunea, dintr-un 

motiv sau altul; 



OSAE KOMI – „tehnica de fixare„ - termen folosit atunci când se precizează că un sportiv 

se află în fixare; 

SHIDO – „avertisment uşor‟, acordat de arbitru unui sportiv atunci când a greşit; 

SONO MAMA – „ordin„ dat de arbitru pentru a „îngheţa„ sportivii în poziţia în care se află 

şi pe care doreşte să o studieze; 

TOKETA – termen folosit atunci când se pierde controlul la sol; în alte sisteme, termenul 

este folosit atunci când arbitrul doreşte ca sportivul să schimbe priza; 

WAZA-ARI – un punct acordat în luptă în sistemul semi-contact şi o jumătate de punct 

primit în sistemul full-contact; 

YUSEI-GACHI – „învingător prin superioritate„ - decizie dată celui care la sfarşitul luptei 

are  mai multe puncte. 

 

In alte sisteme de lupta se intalnesc urmatoarele anunturi :  

HANTEI – „decizie‟ - cuvânt care solicită arbitrilor o decizie; 

SOGO-GACHI – „victorie prin combinare de penalizări„; 

SORE MADE – „sfârşitul luptei„; 

TORIMASEN – termen folosit atunci când în urma unei combinaţii simultane nu s-a 

obţinut nici un punct;  

WAZA-ARI AWASETE IPPON – în sistemul full-contact, obţinerea a două jumătăţi de 

punct duce la câştigarea meciului; atunci se foloseşte această decizie; 

YUKO – „sfert de punct„ folosit în sistemul full-contact. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ZONE CU CARE SE APLICĂ ATEMI 

 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

PUNCTELE  VITALE  ALE  CAPULUI (fig. A) 

 
LOCALIZARE DENUMIRE POSIBILE ARME 

PENTRU ATAC 

1 VÂRFUL CRANIULUI TENDO TETTSUI, EMPI 

2 SATURA FRONTO- 

PARIETALĂ 
TENTO 

TETTSUI, EMPI, SHUTO, 

SEIKEN 

3 PUNCTUL NAZO- 

FRONTAL 

CHOTO, UTO, MIKEN 
IPPON KEN, NUKITE, 

SEIKEN 

4 GLOBUL OCULAR GANSEI NUKITE 

5 POMET SEIDON HAITO, URAKEN, IPPON-

KEN 

6 BAZA NASULUI KEIGO, KODO, JINCHU MULTE LOVITURI 

7 BĂRBIE GEKON SEIKEN 

8 PUNCTUL BĂRBIEI SAN MING EMPI, SEIKEN, SEIKEN, 

KOKEN 

9 MĂRUL LUI ADAM HICHU SHUTO, NUKITE 

10 MOALELE CAPULUI TENDO TETTSUI, EMPI 

11 PRIMA VERTEBRĂ 

CERVICALĂ 

KOCHU SHUTO, TETTSUI 

12 A TREIA ŞI A PATRA 

VERTEBRĂ CERVICALĂ 

KEICHU IPPON-KEN, NUKITE, 

EMPI 

13 TĂMPLA KASUMI, RYOMO SEIKEN, URAKEN, 

HAITO, 

14 SPATELE URECHII  IPPON KEN 

15 URECHEA MIMI SHOTEI, TETTSUI 

16 CAVITATEA 

MASTOIDIANĂ 

DOKKO IPPON KEN 

17 PUNCT PE OSUL 

TEMPORAL 

 IPPON KEN 

18 ARTICULAŢIA 

MAXILARULUI 

MIKAZUKI SEIKEN, TETTSUI, EMPI 

19 ARTERA CAROTIDĂ MURASAME, SHUFU SEIKEN, TETTSUI 



                         PUNCTELE VITALE ALE CORPULUI 

ŞI  ALE PICIOARELOR (FAŢĂ) (fig. B) 

 

 

LOCALIZARE DENUMIRE POSIBILE ARME 

DE ATAC 

1  BAZA GÂTULUI SONU IPPON NUKITE, SEIKEN 

2  CLAVICULA SAKOTSU SHUTO, TETTSUI 

3  STERNUL SUPERIOR DANCHU sau CHUDAN SEIKEN, EMPI, KOKEN 

4  STERNUL INFERIOR KYOTOTSU sau 

CHUDAN 

SEIKEN, EMPI, KOKEN 

5  PLEXUL SOLAR KYOSEN SEIKEN, EMPI, URAKEN 

6  PECTORAL GANKU SEIKEN, TETTSUI 

7  SUBŢIOARA KYOIE SEIKEN, KOKEN 

8  între COASTELE 5 şi 6 KYOIE SEIKEN, SHUTO, KOKEN 

9  COASTE FLOTANTE DENKO,INAZUMA SEIKEN, URAKEN, SOKUTO 

10 CAVITATEA    

      ABDOMINALĂ 

SUIGETSU SEIKEN, HIZA, EMPI 

11  HIPOGASTRU (buric) MYOJO SEIKEN, HIZA, EMPI 

12  VINTRE  IPPON NUKITE, SOKUTO 

13  TESTICULE KINTEKI SOKUTO, KIN GERI, SEIKEN 

14  ROTULA HIZA KANSETSU SOKUTO 

15  TIBIA INTERNĂ KOKOTSU MAE GERI, SOKUTO 

16  GLEZNA FRONTALĂ KORI SOKUTO 

17  GLEZNA INTERIOARĂ UCHIKUROBUSHI TEISOKU, KAKATO 

18 PUNCTUL METATARSIAN SO-IN KAKATO 

 

 

 

 
 

 

 

 



PUNCTE VITALE ALE CORPULUI 

ŞI PICIOARELOR (SPATE) (fig. C) 

 

 
 

LOCALIZARE 

 

DENUMIRE 

POSIBILE ARME 

PENTRU ATAC 
1   MUŞCHIUL TRAPEZ  SHUTO, EMPI 

2   a 7-a VERTEBRĂ   

     CERVICALĂ 

SODA SEIKEN, EMPI, TETTSUI 

3    a 5-a VERTEBRĂ   

      DORSALĂ 

KATSUSATSU SEIKEN, EMPI, TETTSUI 

4    a 7-a VERTEBRĂ  

      DORSALĂ 

TCHE-LANG SEIKEN, EMPI 

5    CAVITATEA RENALĂ HIZO SEIKEN, SHUTO 

6    a 12-a VERTEBRĂ   

      DORSALĂ 

TSIE-TSRI SOKUTO, SEIKEN, 

KAKATO 

7    PRIMA VERTEBRĂ    

      LOMBARĂ 

KODENKO SEIKEN, KAKATO, 

KOSHI 

8    a 4-a VERTEBRĂ    

      LOMBARĂ 

KODENKO SEIKEN, KAKATO, 

KOSHI 

9    COCCIS BITEI MAE GERI 

10  MARELE NERV  

      SCIATIC 
KO INAZUMA 

SOKUTO 

11  CAVITATEA DIN  

SPATELE GENUNCHIULUI 

SHITSU KANSETSU SOKUTO, KAKATO 

12   MUŞCHII GEMENI SOBI, TSO-PINN SOKUTO, KAKATO 

13  TENDONUL LUI    

      AHILE 

AKIRESUKEN SOKUTO, KAKATO 

14 SPATELE   

     CĂLCÂIULUI 

 KAKATO 
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MOKUSO (meditaţie) 
 

 
Meditaţia în artele marţiale o putem aşeza la rang superior, fără reţineri, ea fiind 

definită ca descoperitoare, păstrătoare şi creatoare pentru sensurile adânci râvnite de 
luptători. Desăvârşirea practică, Mokuso, constă în renaşterea începuturilor reale, simple 
în sufletul omului şi astfel în înlăturarea nenumăratelor frâne impuse de civilizaţie. 

Antrenorul în dojo este de cea mai mare importantă în evoluţia tehnicii de 
meditaţie deoarece practicanţii sunt toţi direcţionaţi mental şi energetic. Mediul propice 
astfel generat este hotărâtor pentru simpla desfăşurare a antrenamentului în comun şi în 
aceeaşi măsură a celui individual. 

 
1.  Atitudinea : în faţa exerciţiului Mokuso ne aşezăm fără o motivaţie bine 

conturată, fără scop precis; ne străduim doar să fim prezenţi, doar aici şi acum. 
2.  Aşezarea : în seiza, “sei”, semnifică forţa, stabilitatea; “za”, poziţia aşezat. 

Vom adopta o postură puternică, aşezându-ne în genunchi, cu fesele pe călcâie. 
Puncte importante : 
a.  ceafa bine întinsă, astfel încât să nu formeze o linie curbă; 
b.  umerii relaxaţi, dar nu căzuţi în faţă; 
c.  abdomenul destins; 
d.  coloana vertebrală (dorsală) perfect verticală; 
e.  nasul pe verticala ombilicului; 
f.    vârful limbii atinge cerul gurii (un element suplimentar de asigurare a stării de 
veghe); 
g.  după aşezare, se caută poziţia echilibrului optim, prin mişcări stânga – 
dreapta, de mică amplitudine. 
h.  palma stângă se aşează în cea dreaptă (la fete este invers, dreapta peste 
stânga), ambele îndreptate în sus, degetele mari se ating şi se menţin într-o 
uşoară tensiune la nivelul abdomenului; 
i.    ochii relaxaţi, semi-deschişi; nu se fixează privirea pe nici un obiect, se 
încearcă o cuprindere a întregului cadru; se îndreaptă privirea la un metru 
distanţă. 
3.   Liniştirea inimii: inima răspunde de unitatea corp-spirit şi, prin funcţia ei, 

controlează ambele planuri: fizic şi spiritual. 
4.   Relaxarea treptată a corpului: se relaxează succesiv segmentele corpului; 

această acţiune treptată este conformă cu funcţionarea firească a mentalului. O relxare 
completă se obţine într-un interval de 4-10 minute. Starea de relaxare se traduce prin 
senzaţia de îngreunare a corpului, de afundare în podea, de maximă stabilitate, de 
absenţă a vibraţiilor.   

5.   Relaxarea mentală: unele păreri afirmă că fluxul gândirii nu poate fi oprit 
niciodată, altele că prin antrenament se poate obţine un repaus mental. Emisiile 
subconştientului trec, poate revin, dar prin continua exersare a acestei atitudini, dispar; 
învelişurile superficiale sunt aşadar înlăturate, dezvăluindu-se subconştientul profund, 
curat şi gol. Înţelegem în acest mod meditaţia drept un factor de echilibrare şi regularizare 
a mecanismelor mentale, lucru de folos într-o viaţă pe care o dorim armonioasă, lipsită de 
oscilaţii în ambele extreme: violenţă şi apatie. 

Starea fără gânduri, de vid absolut, este o stare ideală, dar nu credem că o putem 
întâlni în realitate aici în viaţă, probabil că există dincolo de moarte. Odată creat vidul, 
întreaga fiinţă se umple de ritmul natural al fenomenelor; trupul nu mai există, simetria nu 
mai există, în esenţă nu mai există contradicţie. «Aşa cum peştele înoată fără a cugeta 
despre apă, aşa cum pasărea zboară neştiind nimic despre aer, tot aşa omul să 
vieţuiască fără a stârni valuri când nu e vânt!  

Oricât de erudiţi am fi, multe lucruri ne rămân încă necunoscute; în schimb, 
obţinând adevărata relaxare, sufletul se deschide. Sufletul este esenţa: sufletul deschis 



devine formă în firea Universului deoarece s-a umplut de la sine fără nici o forţare; esenţa 
devine un fenomen: iată principiul oricărei creaţii - forma este vidul, iar vidul nu este 
altceva decât formă.» 

6. Armonizarea: dincolo de ideea de energie, „ki”-ul este triada timp-mişcare-
concentrare; în ultimă instanţă, ki-ul se referă la acţiunea sufletului, se manifestă ca o 
forţă internă şi ca putere de reacţie la stimuli exteriori. În general, pornirile needucate ale 
omului fac ca energia să se descarce dezordonat şi cu viteză sporită, datorită dorinţei de 
a atinge obiectivul propus.  

Motiv pentru care individul frenetic simte că timpul trece foarte greu, că oboseala 
se instalează repede, se plictiseşte, se goleşte de energie. 

Dorinţa de a termina mai repede un lucru care nu face plăcere naşte cele scrise 
mai sus şi toate acestea reflectă lipsa prezenţei sufleteşti în activitate. Trebuie să 
ajungem la rezultatul muncii, dar nu suportăm travaliul; necesităţile vieţii impun travaliul; 
ca să obţii energie, vei sacrifica energie, aceasta este ordinea vieţii şi omul nu o poate 
modifica. Singura soluţie este împăcarea, armonizarea. 

7.     Atenţie trează: acest element nu poate fi prezentat decât prin educarea 
simţurilor; în seiza nu ne lăsăm atraşi de un amănunt al decorului din faţa ochilor, de un 
amănunt sonor, sau de vreo vibraţie simţită prin podea, ci privim totul în ansamblu, auzim 
totul în ansamblu, ne cufundăm în ansamblu, fără a ne opri asupra componenţelor. 

„A privi fără a vedea, a simţi fără a simţi, a gândi fără a gândi, acest principiu este 
arătat în textele Zen. Numai dizolvarea simţurior în mediul înconjurător ne poate activa 
atenţia, vigilenţa – nicidecum încordarea lor.” 

8. Concentrarea: mintea trează este acordată la ritmul transformărilor din 
mediu; devenim martori faţă de fluxul de imagini, dorinţe, temeri pe care le slobozeşte 
subconştientul şi faţă de lucrurile şi faptele din jur, fără nici o implicare a spiritului. Este o 
concentrare obţinută fără efort: pentru începători, seiza devine un chin după primele 2-3 
minute; nu este un lucru rău. Când reuşim să alungăm durerea din minte, atunci am 
obţinut adevărata concentrare, şi suntem gata pentru următorul pas. 

9. Controlul ki-ului:  este o consecinţă a concentrării profunde şi corecte.  
10. Credinţa faţă de adevărul meditaţiei: credinţa apare în final. Dacă la 

început am avut nenumărate îndoieli şi ezitări, prin parcurgerea celor 9 puncte nu le mai 
avem. 

11.        Obiectivul meditaţiei poate fi:  

  Controlul energetic; 

  Reprezentarea mentală a tehnicii de luptă; 

  Asimilarea unui principiu; 

  Controlul şi educarea respiraţiei; 

  Contemplaţia de rezonanţă: dizolvarea subiectului în obiectivul studiat şi 
sentimentul unui destin comun. 

                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 



 
MUSCULATURA CORPULUI UMAN (faţă ) 

 

 
1 PECTORALIS MAJOR 17 EXTERNUS OBLIQUE 33 VASTUS INTERNUS 

2 DELTOID 18 GLUTEUS MEDIUS 34 PATELLA 

3 BICEPS 19 RECTUS FEMORIS 35 TIBIAL TIBEROSITY 

4 BRACHIALIS 20 TENSOR FASCIALE LATAE 36 ADDUCTOR LONGUS 

5 BRACHIORADIALIS 21 VASTUS EXTERNUS 37 PACTINEUS 

6 EXTENSOR CARPI RADIALIS 

LONGUS 

22GLUTEUS MAXIMUS  38 UMBICULUS 

7 EXTENSOR CARPI RADIALIS 

BREVIS 

23 GASTROCNEMIUS 39 SERRATUS ANTERIOR  

8 ABDUCTOR POLLICIS 

LONGUS 

24 SOLEUS 40 LATISSIMUS DORSI 

9 EXTENSOR POLLICIS BREVIS 25 PERONEUS LONGUS 41 TERES MAJOR 

10 INTEROSSEUS 26 TIBIALIS ANTERIOR 42 EXTENSOR DIGITORUM 

11 ABDUCTOR POLLICIS 

BREVIS  

27 LATERAL MALLEOLUS  43 ANCONEUS 

12 FLEXOR CARPI RADIALIS 28 MEDIAL MALLEOLUS 44 OMOHYOID 

13 PALMARIS LONGUS 29 SOLEUS 45 LEVATORSCAPULAE 

14 PRONATOR TERES 30 GASTROCNEMIUS 46 TRAPEZIUS 

15 TRICEPS 31 GRACILIS 47 STERNOMASTOID 

16 BECTUS ABDOMINIS 32 SARTORIUS  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     MUSCULATURA CORPULUI UMAN (spate) 

 

 
1 STERNOMASTOID 16 VASTUS EXTERNUS 31 SACROSPINALIS 

2 TRAPEZIUS 17 FIBULA 32 LATISSIMUS 

3 DELTOID 18 PERONEUS LONGUS 33 TERES MAJOR 

4 EXTENSOR CARPI ULNARIS 19 SOLEUS 34 PALMARIS LONGUS 

5 EXTENSOR DIGITORUM 20 LATERAL MALLEOLUS 35 FLEXOR CARPI ULNARIS 

 

6 EXTENSOR CARPI RADIALIS 

BREVIS 

21 EXTENSOR DIGITORUM 

BREVIS 

36 EXTENSOR CARPI  ULNARIS 

7 FLEXOR CARPI ULNARIS 22 CALCANEUM 37ANCONEUS 

8 EXTENSOR CARPIRADIALIS 

LONGUS 

23 TENDON ACHILLES 38 OLECRANON 

9 RACHIORADIALIS 24 GASTROCNEMIUS 39 BRACHIALIS 

10 TRICEPS 25 SEMIMEMBRANOUS 40 BICEPS 

11 GLUTEUS MEDIUS 26 SEMITENDINOSUS 41 TRICEPS 

12 GLUTEUS MAXIMUS 27 BICEPS FEMORIS 42 DELTOID 

13 MARELE CROITOR 28 GLUTEUS MAXIMUS 43 TERES MINOR 

14 TENSOR FASCIAE LATAE 29 GLUTEUS MEDIUS 44 INFRASPINATUS 

15 BICEPS FEMORIS 30 EXTERNUS OBLIQUE 45 TRAPEZIUS 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Istoria Ju-Jitsu-lui 
 

 
Dintre toate stilurile de arte marţiale şi mai ales cele de autoapărare, cel mai 

cunoscut a rămas până astăzi stilul de luptă numit de japonezi Ju-Jitsu.  
Spre deosebire de alte stiluri, Ju-Jitsu-lui nu i se atestă o dată exactă de 

apariţie, doar într-un manuscris caligrafiat de unul dintre cei mai renumiţi maeştri de 
Ju-Jitsu, Hisamitsu Mimurodo (1911-1985) se menţionează că originea acestei arte 
de apărare fără arme vine de undeva din timpuri străvechi.  

Celebra operă de referinţă „Kojiji” ne relatează că în anul 23 î.Hr. un luptător 
pe nume Nomi-No-Sukune practica deja Ju-Jitsu. Se pare că începând cu secolul al 
VII-lea, în Japonia se conturează o disciplină de luptă, cu arme (Ken-Jutsu; Kyu-
Jutsu) sau fără. Tehnicile de bază extrase din vechile tehnici japoneze combinate cu 
tehnica de lovire şi blocajele regăsite în Okinawa, în stilul Te, şi mişcări şi contra-
prize regăsite în artele marţiale chineze Shaolin Su-Kempo, au constituit două forme 
de luptă: Ju-Jitsu şi Sumo. În afară de lupta corp la corp cu mâinile goale, adepţii Ju-
Jitsu-lui au învăţat să se apere împotriva unui adversar înarmat (sau nu) sau a mai 
multor adversari. De aceea, în perioada feudalismului japonez, artele de război 
(Bugei-Jitsu) au fost divizate în termeni proprii de către diferite clanuri, ceea ce a 
generat o multitudine de moduri a denumirii Ju-Jitsu-lui. Sinonimele folosite în mod 
curent în şcolile tradiţionale: Tai-Jutsu, Wa-Jutsu, Yawara, Kogusoku, Toride, 
Komisuchi, etc., prin  prisma documentelor ce se găsesc în arhivele japoneze, 
privitoare la această perioadă, demonstrează că Ju-Jitsu era practicat intens şi că, 
indiferent de şcoală, ideograma Ju (supleţe) stătea la baza tuturor şcolilor. 

Ju-Jitsu, în traducerea lui ca „arta supleţei, arta banală”, arta de a-l face 
blând pe agresor, este o complexitate de forme şi metode ale luptei fără arme, 
având la bază forma deplasării, îmbunătăţirea elasticităţii aparatului locomotor, 
urmărind ca superioritatea în cadrul luptei să nu fie forţa brută sau a greutăţii, ci a 
inteligenţei şi a flexibilităţii. De aceea, pentru numeroşi japonezi, Ju-Jitsu a fost 
denumit de faimosul Chang cum se arată în lucrarea „Iarba mamă”. 

Dinastia Minamoto a fost întemeiată de al şaselea fiu al împăratului Shiwa 
(859-876), numit Shinno Sadazumu (874-916), el fiind cel care a creat stilul de luptă 
Ju-Jitsu, prin combinarea procedeelor tehnice autohtone cu cele chineze din Shaolin 
Su-Kempo. 

Minamoto-No-Yoshimitsu (1045-1127), care a dat numele de Takeda întregii 
sale familii, a codificat ceea ce el a denumit „Yoshikiyo”. Din generaţie în generaţie, 
secol după secol, Bu-Jitsu Takeda-Ryu a fost transmis în interiorul clanului şi 
conducătorilor militari, până la apogeul Takeda-Ryu-lui. A urmat însă declinul, 
datorat în mare parte fiilor lui Takeda Shigen (1493-1573). În secolul XVI, Bu-Jitsu 
se desparte în două ramuri: Genryu, care era transmisă de Nabutomo Takeda sub 
denumirea generică de Takeda-Ryu şi Shuryu, care era predată de către Kunitsugu 
Takeda sub numele de Daito-Ryu. 

Şcoala Daito-Ryu Aiki Ju-Jitsu este denumirea completă a şcolii care este 
predată în Romania. 

Dacă Daito-Ryu este cunoscută mai bine astăzi, aceasta cu siguranţă i se 
datorează lui Sokaku Takeda (1858-1943), care a fost iniţiat în tehnicile străbunilor, 
după ce devenise un luptător redutabil cu sabia, de către Tanamo Chikamassa 
Saigo (1829-1905). Recodificând tehnicile pe care le învăţase de la maestrul său şi 
îmbinându-le cu cele învăţate în lunga sa experienţă de luptă cu sabia, le-a redat 
denumirea de Daito-Ryu (şcoala marelui Orient), denumire ce fusese abandonată la 
un moment dat. Daito-Ryu Aiki Ju-Jitsu (devenit Aiki-Budo) a intrat recent în istoria 
artelor marţiale din Japonia, ca fiind o artă a secolului XX.  

În practică, principiul esenţial al Ju-Jitsu-lui este de a-l învinge pe adversar 
prin toate mijloacele, folosind în acelaşi timp minimum de efort.  De foarte timpuriu a 



reieşit faptul că nu întotdeauna supremaţia fizică s-a putut impune doar pe baza 
forţei. Omul slab fizic a experimentat ca de multe ori să se poată impune prin iuţeală, 
suplinind inferioritatea fizică prin viclenie şi supleţe, compensând cu cunoştinţele 
despre punctele vitale ale organismului uman (kyusho), urmărind anularea 
capacităţii agresorului de a mai ataca. În timp, Ju-Jitsu a fost detronat de alte stiluri 
ca Judo, Karate, Aikido, el nemaifiind îndrăgit şi căutat. 
  Acest stil de luptă era practicat în foarte multe ţări, dar din motive obiective el 
a fost dat uitării sau din ce în ce mai puţin practicat. 

Totuşi, cei care îl utilizau (nu practicau) au fost armatele şi poliţiile 
occidentale, care erau încântate de această formă de luptă, prin care căpătau un 
avantaj decisiv în lupta corporală cu agresorii. Şi astăzi, în cadrul M.Ap.N. şi M.I., se 
învaţă procedee tehnice de luptă corp la corp inspirate din Ju-Jitsu. 

În ţara noastră, Ju-Jitsu îşi face apariţia înainte de cel de-al II-lea război 
mondial, în anul 1928, printr-un stagiu de pregătire condus de japonezul Keishigi 
Ishiguro, care a predat la un curs de Judo şi Ju-Jitsu. 
  Printre cei intraţi la acel curs s-au numărat Emilian Teacă, ofiţer de poliţie şi 
Dumitru Carapancea, ofiţer de jandarmerie. 

Dezvoltarea Ju-Jitsu-lui a fost întreruptă de cel de-al II-lea război mondial, 
rămânând fără rezultat tentativa de introducere a lui pentru public. Printre cei ce au 
încercat să revigoreze Ju-Jitsu în ţara noastră se numără şi maeştrii Vasile Goteleţ, 
Ion Hantău, Florian Frazzei, însă datorită nereuşitelor s-au dedicat mai mult 
propagării Judo-ului.  

După sfârşirea războiului, când s-a permis iarăşi predarea Ju-Jitsu-lui pentru 
public, un mare ajutor ne-a fost acordat în anul 1966 de către Uniunea Internaţională 
de Ju-Jitsu, sub comanda lui Hans Rainer Hoffmann. Comisia de examinare a 
U.I.J.J ne vizitează ţara şi organizează stagii de pregătire şi examinare între 10 şi 21 
de zile, în diverse localităţi. Printre cei examinaţi cu acea ocazie se numără şi 
Shihan Alois Gurski (1932-1996) (2 dan Ju-Jitsu atunci), el fiind unul dintre puţinii 
promotori din ţara noastră. Dorinţa şi ambiţia lui Shihan Alois Gurski a fost aceea de 
a dezvolta în România o mişcare de Ju-Jitsu cel puţin de aceeaşi anvergură cu cea 
de Judo. 

Singurul nucleu de Ju-Jitsu din România şi-a desfăşurat activitatea în Şcoala 
nr. 25 din Bucureşti, cunoscută sub numele de „Silvia” (unde şi-au început 
activitatea majoritatea antrenorilor din cadrul mişcării actuale, cum ar fi: Cătălin 
Georgescu, Ilie Ghepeş, Neculai Agavriloaie, Dan Alexandrescu, Vasile Coroi, 
Robert Manole etc.). Nu au fost probleme până în anul 1978, când în urma unei 
hotărâri a conducerii din vremea respectivă a C.N.E.F.S., artele marţiale au fost 
restricţionate. Printr-o circulară emisă în 1982 erau interzise complet practicarea şi 
predarea artelor marţiale extrem orientale. Din acest moment, practicarea Ju-Jitsu-
lui a fost continuată sub paravanul lecţiilor de Judo, şi aici trebuie să mulţumim 
domnului profesor Anton Muraru (fost secretar al F.R.J.), care a sprijinit mişcarea de 
Ju-Jitsu prin convocarea antrenorilor de Ju-Jitsu la cursuri de perfecţionare a 
antrenorilor de Judo, coduse de diverşi maeştri japonezi şi europeni. 

Datorită faptului că sălile de antrenament lipseau cu desăvârşire, cursurile de 
pregătire s-au desfăşurat chiar în aer liber, în parcuri, ferit de ochii autorităţilor sau 
sub diverse paravane. Dar, odată cu venirea revoluţiei, legea ce interzicea 
practicarea artelor marţiale a fost abrogată, iar la 20 martie 1990 se înfiinţează 
F.R.A.M., din care făcea parte şi Ju-Jitsu, prin Comisia Naţională de stil. Mai târziu 
în 1990 a urmat Liga Română de Ju-Jitsu, dar odată cu moartea lui Shihan Alois 
Gurski, (7 dan),  această ligă a căzut în anonimat. Totuşi, de la înfiinţarea L.R.J.J. s-
au desfăşurat o serie importantă de campionate, cupe naţionale şi cupe inter-cluburi, 
din nefericire, unele mai puţin corecte, influenţate de interese proprii ale diverşilor 
antrenori sau cercuri. 



Din anul 2001, stilul Ju-Jitsu este afiliat Federaţiei Internaţionale de Ju-Jitsu 
(J.J.I.F.), din acel moment începând şi participările României la competiţiile 
internaţionale de stil. Până în prezent, sportivii noştri au reuşit să obţină o medalie 
de bronz la Campionatele Mondiale (2004) şi o medalie de bronz la Campionatele 
Europene (2003). 

Am afirmat întotdeauna că, indiferent de gradul pe care îl purtăm şi oricât de 
„mari” ne-am crede, nu avem voie să ne batem joc de ceilalţi, de aceea jocul 
culiselor pe care-l practică unele cluburi din Bucureşti (pentru că aici se află cel mai 
mare număr de cluburi din ţară) a dus la o luptă surdă între regiuni şi la izolarea 
provinciei de restul mişcării de Ju-Jitsu. Nu toţi antrenorii sunt la fel, şi de aceea am 
totuşi speranţa că într-o bună zi aceşti „maeştri” vor dispărea, lăsând cale liberă 
celor ce vor să participe, să se implice, să facă ceva benefic pentru ca Ju-Jitsu să-şi 
ocupe locul pe care îl merită în ţara noastră. 

De reţinut este că datoria tuturor antrenorilor, instructorilor şi chiar a elevilor 
este de a duce mai departe acest stil şi chiar de a-l îmbunătăţi. 

                                   
                            
                                        Istoricul Karate-ului 

 
 

Karate îşi trage originea din Okinawa. Legenda spune că în 1392, 36 de 
chinezi au debarcat aici şi au propagat lupte chinezeşti, născându-se astfel Kempo 
Ryu-Kyu (Ryu-Kyu numindu-se regatul condus de regele Hoshivo). În anul 1609, 
clanul Satsuma ocupă regatul şi interzice portul armelor în rândul populaţiei. 
Această măsură a asigurat condiţiile dezvoltării luptelor cu mâna goală, ce s-au 
grupat în stilul Te.  

Japonezii numeau lupta fără arme întâlnită la autohtoni, Okinawa-Te. La 
începutul secolului XIX se face remarcat dintr-o generaţie importantă de luptători, 
Matsumara (1793-1896) care a avut ca instructori pe Okuda, Makabe şi Matsumoto, 
care erau conduşi de maestrul Sakugawa (1773-1815). 

Matsumara înfiinţează stilul Shuri-Te şi iniţiază pe cei mai importanţi elevi ai 
săi, Itosu (1832-1916) şi Azato. În 1879, Higaonna Kanryo (1840) va pune baza artei 
Naha-Te sau Shorei-Ryu. La sfârşitul secolului al XIX-lea, existau două stiluri foarte 
practice conduse de cei mai  mari maeştri: Itosu, Shoria-Ryu (cel dur) şi respectiv 
Higaonna, Shorei-Ryu (cel moale). 

Gichin Funakoshi (1869-1957) a fost iniţial elevul lui Azato, dar acesta a 
considerat că stilul pe care îl preda el nu i se potrivea tânărului şi  i-a recomandat 
şcoala lui Hosu, iar acesta a acceptat îndrumarea. El a început practicarea acestei 
arte de la vârsta de 11 ani, în anul 1880, devenind un mare expert şi fiind cel care a 
fundamentat stilul Karate, în 1915. Karate iniţial semnifica „mâna chinezească” 
(kara=chinez, te=mână), mai târziu Karate va însemna „arta mâinilor goale” 
(kara=gol, te=mână). 

Prima încercare a maestrului Funakoshi a fost în 1917, când a organizat o 
demonstraţie în Japonia, la Butokuden, în Tokyo, dar impactul nu a fost cel aşteptat. 
Apoi, în 1922, participă la o demonstraţie sponsorizată de Ministerul Educaţiei unde 
dovedeşte virtuţile Karate-ului. Realizarea şcolii de Karate a fost posibilă numai cu 
ajutorul marelui maestru Jigoro Kano, care l-a introdus pe favoritul său în elita 
societăţii şi care, în anul 1928, aranjează o demonstraţie de Karate în faţa 
împăratului. Adăugând elemente noi din diverse sporturi europene, îmbinând tehnici 
din Ju-Jitsu, Kendo, Iaido şi adaptându-le la specificul Karate-ului, apare o nouă 
şcoală, numită Karate-Do („do” exprimând ce era acest sport: nu o tehnică, artă, de 
război, ci o cale de dezvoltare fizică şi spirituală). Această şcoală  s-a răspândit iute 
prin cluburile marilor universităţi, dar abia în 1935 acest stil va avea propriul Dojo - 
”Shotokan”. 



Maestrul a început să gândească la pregătirea unui urmaş, iar cel mai 
merituos ar fi fost fiul său, Yoshitaka. Un alt urmaş ar fi putut fi Otsuka Hironori, dar 
acesta a conceput lupte convenţionale, iar iniţiativa este rău văzută. Hironori 
părăseşte sala şi întemeiază propriul stil de luptă: Wado-Ryu. 

Yoshitaka trece la conducerea antrenamentelor, dar stilul creat de tatăl său îl 
dezavantaja, deoarece el măsura doar 1,60 m.  Deşi  avea un stil extrem de 
personal, cu posturi mai joase, poziţii mai largi decât tatăl său, al cărui stil se 
distingea prin posturi înalte, naturale, pentru dezvoltarea şcolii, Yoshitaka a înţeles 
că tehnica trebuie lărgită şi actualizată. Pe lângă tehnicile de picior utilizate - mae 
geri, fumi komi -, el a inventat noi tehnici: yoko geri, mawashi geri, ushiro geri. Nici 
chiar autoritatea maestrului Funakoshi nu a reuşit să împiedice practicarea luptei în 
Shotokan. Chiar şi fiul său, Yoshitaka, a preluat ideile lui Otsuka. Sensei Funakoshi 
nu a putut fi rigid în faţa forţei lucrurilor, ajungând la concluzia că lupta liberă este 
necesară evoluţiei oricărui practicant. Cel ce s-a străduit să găsească o soluţie 
acestor lupte libere a fost Masatoshi Nakayama. El a studiat mult regulamentele 
celorlalte stiluri care aveau competiţii (Judo, Kendo). Inspirându-se şi din alte 
sporturi, Nakayama a propus un cod de conduită şi un stil de competiţie. Totuşi, 
strămoşul competiţiei de Karate este Kokan-Geiko.  

După apariţia Karate-do-ului sau simultan cu acesta au fost întemeiate şi alte 
şcoli de Karate, ale căror stiluri difereau sensibil unul de altul. Dintre acestea, 
menţionăm: 

Wado-Ryu: şcoala căii armoniei, înfiinţată de către Otsuka Hironori, în 1935. 
Goju-Ryu: şcoala întemeiată de Miyagi Chojun, în 1930. 
Shito-ryu: stil creat în 1928 de către Mabuni Kenwa.  
Şcoala din Okinawa, Kyokushin kai: stil creat de către Oyama Masutatsu, în 

1955. 
 
 

Istoria Aikido-ului 
 

 
Aikido înseamnă „calea armoniei (unirii) cu energia universală”. 
Dezvoltarea Aikido-ului se produce începând cu anul 1931, iar întemeietorul 

lui, Morihei Ueshiba (1883-1969) (10 dan) înfiinţează această şcoală în 1925. După 
mai bine de 30 de ani de căutări, timp în care a practicat pe rând Aini-Ryu, Kito-Ryu, 
Yogyu-Ryu, Daito-Ryu, Shinkage-Ryu, dorinţa lui de desăvârşire l-a apropiat pe 
Ueshiba de câteva secte ce vor avea o influenţă hotărâtoare în crearea noului stil: 
Amotokyo, Shingon, Zen.  

În 1931, Ueshiba deschide de la Tokyo primul său Dojo, Kobukai, unde îşi 
instruia discipolii în tehnicile şi filozofia sa. Întemeierea asociaţiei de Aikido, datează 
din 1948, deci această artă marţială este o artă modernă. Jigoro Kano a afirmat că 
Aikido este idealul său despre Budo. Aikido propune, în afara tehnicilor de apărare, 
o artă de a trăi bazată pe Aiki. Astăzi, într-adevăr, specialiştii sunt de acord că 
această artă tinde în cea mai mare măsură spre perfecţiune, însă după moartea 
maestrului au apărut diverse alte linii de Aikido, dintre care unele se îndepărtează de 
învăţătura originală. Menţionez că acest sistem nu are formă competiţională, 
ideologia de bază nepermiţând aceste manifestări. 

Ueshiba a dorit să creeze un stil de apărare tipic japonez, exersând în sute 
de Dojo-uri, studiind diferite stiluri de Ju-Jitsu, chiar şi artele Budo Kendo şi Judo, în 
toate acestea obţinând gradaţii superioare, „dan”. 

În stăruintele sale, Ueshiba era aproape fanatic, colindând prin numeroasele 
localităţi în care domiciliau maeştri de Budo. De-a lungul călătoriilor, a întâlnit puţini 
adversari redutabili şi a devenit cunoscut ca un luptător de Budo viclean, rezistent şi 
invincibil. Iar când se întâmpla să întâlnească un maestru care îl învingea printr-un 



procedeu tehnic necunoscut de el, se antrena la acesta atât timp până când reuşea 
să-l învingă cu propria tehnică. 

În timpul călătoriilor sale, maestrul Ueshiba a obţinut o maturizare psihică. A 
început să se îndoiască de ideile de bază ale artelor marţiale. Înţelesese că forţa 
fizică îi este trecătoare. În timpul tinereţii, forţa fizică învinge orice obstacole, însă 
aceasta scade odată cu îmbătrânirea.  

Inspirat din toate stilurile practicate, simplificându-le şi punând accent doar pe 
procedee de apărare, nu de lovire, maestrul a conceput o metodă exclusiv „de 
profesor”, care îmbina fermitatea hotărârii luate, rapiditatea reflexelor şi cunoaşterea 
anatomiei în executarea mişcărilor de apărare împotriva unuia sau mai multor 
adversari. 

Ueshiba a pus accentul pe importanţa realizării armoniei între corp şi natură. 
Aikido a devenit astfel o artă de a lupta cu mâinile goale, chiar şi împotriva unui 
adversar înarmat, anihilând puterea adversarului nu prin forţă, ci printr-un joc subtil 
al mişcării corpului şi al contra-prizelor, având ca scop întoarcerea forţei 
adversarului împotriva lui însuşi. 

Arta Aikido are menirea de a-l învăţa pe practicant să se elibereze de 
blocajele sale psihice şi musculare, să respire corect, în acord cu mişcările pe care 
le face, să gândească liber, în aşa fel încât să simtă că trăieşte în armonie cu tot ce 
îl înconjoară. Aikido nu exprimă agresiune, ci o armonie, mişcările sale suple se 
înscriu într-o continuitate circulară, fără nici o fisură, o forţă care nu se opreşte din 
acţiune, se mişcă permanent în acelaşi sens. 

Profund religios, Ueshiba a vrut ca tehnicile sale să fie inspirate de un 
sentiment de înţelegere faţă  de toţi oamenii, şi a definit el însuşi arta sa ca fiind 
„calea iubirii de oameni”. 

Morihei Ueshiba a spus că: ”Artele marţiale nu urmăresc scopul de a nimici 
adversarul prin forţă fizică brutală sau prin arme ucigătoare. Aceasta ar duce lumea 
într-o distrugere nesfârşită. Adevărata artă marţială este liberă de lupte, ea conduce 
pacea lumii şi forţa universului, asigură dezvoltarea şi maturizarea tuturor lucrurilor 
naturale. Din această cauză, adevăratele arte marţiale nu sunt exerciţii ce au scopul 
uciderii, ci al realizării dragostei dumnezeieşti în noi”. 

 
 

Istoricul Judo-ului 
 

 
Se stie că părintele Judo-ului (şi nu numai al acestui stil) este Ju-Jitsu, care 

îşi are originea în Japonia, fiind studiat şi perfecţionat în şcoli speciale de maeştrii 
samurai. 

Cel care a revitalizat şi perfecţionat vechiul Ju-Jitsu a fost profesorul doctor 
Jigoro Kano (1860-1938). Iniţiat în tainele vechi ale acestei lupte la cele mai 
renumite şcoli, acesta, după eliminarea formelor periculoase din vechiul Ju-Jitsu, 
sintetizând şi completând procedee tehnice, crează Judo. În 1882, înlocuind 
cuvântul Jitsu (artă) cu Do (cale sau metodă) a apărut noul stil (sport), care 
etimologic înseamnă „calea supleţei”.  

Forma predată de Kano se deosebeşte total de vechea practică medievală 
Ju-Jitsu, care era o luptă războinică pe viaţă şi pe moarte, iar lupta propusă de el 
devine un sport accesibil tuturor, fără a suferi vătămări corporale. „Ţelul disciplinei 
Judo este de a înţelege şi de a demonstra rapid legile vii ale mişcării”. 

Jigaro Kano a reuşit să înzestreze un stil străvechi de luptă al samurailor cu 
stricte reguli sportive. El scria că: „N-am studiat Ju-Jitsu numai pentru faptul că-l 
găseam deosebit de interesant, ci şi pentru faptul că-l consideram mijlocul cel mai 
eficace pentru educarea corpului şi a spiritului. De aceea l-am popularizat 
pretutindeni. Era însă necesar să modific vechiul Ju-Jitsu pentru a-l face accesibil 



tuturor, căci vechiul stil nu fusese prevăzut şi nici imaginat pentru educaţia fizică şi 
morală sau pentru cultura intelectuală. Acestea sunt aspectele pozitive ale metodei 
mele faţă de vechiul Ju-Jitsu, conceput exclusiv pentru luptă”. 

În acelaşi an, 1882, Kano fondează la Tokyo, în templul budist Eisho-ji, prima 
şcoală de Judo, denumită „Kodokan”. Acest lăcaş este cunoscut astăzi în toată 
lumea sub denumirea de „Academia de Judo”.  

Siguranţa proprie a stabilităţii corporale şi o mare îndemânare în străduinţa 
dezechilibrării partenerului de concurs, pentru a-l proiecta la sol sunt cele mai 
marcante precepte ale învăţăturii despre Judo. Mare personalitate în lumea sportului 
nipon, în anul 1909, Kano devine membru al comitetului olimpic intern, unde îşi 
desfăşoară o activitate bogată şi bine apreciată. Continuă şi amplifică activitatea de 
popularizare a Judo-ului în lume, organizând numeroase expuneri, demonstraţii, 
cucerind peste tot noi adepţi. 

Instructorii şi profesorii Kodokanu-lui se deplasează în majoritatea ţărilor 
Europei şi Americii, unde ajută la fundamentarea şi dezvoltarea unor mişcări 
naţionale de practicare a Judo-ului. Judo-ul pătrunde în ţara noastră odată cu 
venirea, în 1928, a profesorului japonez Keishigi Ishiguro, când predă primul curs 
special de Judo şi arte marţiale timp de un an, la Oficiul Naţional de Educaţie Fizică. 
Evoluţia Judo-ului în ţara noastră prezintă două etape distincte, despărţite de 
perioada celui de-al doilea război mondial. În prima etapă, dezvoltarea Judo-ului 
este legată de numele prof. Emilian Teacă, cel ce a continuat activitatea începută de 
profesorul japonez.  

După cel de-al doilea război mondial, Judo-ul începe să fie cunoscut mai mult 
în ţara noastră, fiind legat de numele unor entuziaşti antrenori şi profesori care 
încearcă să introducă acest sport în cadrul disciplinelor sportive ce se practicau în 
mod organizat: Botez Mihai, prof. Frazzei Florian, Avram Ioan, ing. Urma Liviu, 
Crişan Ion. Aceste încercări au fost încununate de succes şi concretizate în anul 
1968, prin înfiinţarea federaţiei de specialitate, F.R.J., moment în care Judo-ul 
devine un sport foarte îndrăgit de tinerii dornici de afirmare a talentului şi a 
aptitudinilor lor fizice şi intelectuale.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSAR DE ARTE MARŢIALE 

 

  Bersilat - Stil de arte marţiale din Malaezia, asemănător cu stilul Penchak Silat din Java, 

deoarece prin mişcările sale imită mişcările animalelor, ca şi în stilurile marţiale chinezeşti Wushu. 

Capoeira - Tehnică creata de sclavii negri din Brazilia aduşi din Anglia, transformată 

ulterior în dans ritual, dans ce păstrează anumite aspecte din lupta originară, în care sunt folosite 

mult loviturile de picioare. 

   Hap Ki Do – Artă marţială coreeană, o combinaţie între Tae Kwon Do şi Aikido. 

   Kempo – artă marţială creată sub influenţa stilului practicat în mânăstirea Shaolin, care a 

dus mai târziu la crearea stilului Karate Do, apărut în Okinawa. 

   Kick Boxing – Stil creat în America şi apreciat şi în Japonia la fel ca şi în restul lumii, 

pentru diversele metode provenite din boxul tailandez şi din Kyokushin kai. 

   Kobudo – Vechi arte marţiale, traduse ca «arte marţiale mici». În practică, acest  nume 

desemnează disciplinele marţiale care folosesc arme neconvenţionale, ca: nunchaku, sai, jutte, 

tonfa etc.  

   Kung Fu – «efort uman», printre primele stiluri apărute, stil care provine din mânăstirea 

Shaolin, cunoscut şi sub denumirea de Wushu. Este un stil care cuprinde şi tehnici cu arme şi fără 

arme. 

   Ninjutsu – artă marţială japoneză foarte veche, este o sinteză a tuturor artelor marţiale 

eficace pentru spionaj, camuflaj, asasinat. 

    Penchak Silat- «lupta fulger», stil de luptă indonezian, bazat în mare parte pe pe lovituri în 

punctele vitale. Originile stilului se găsesc în India, cu completări din stilurile de luptă chinezeşti. 

  Qwan Ki Do – «calea pumnului şi a energiei», îşi are originea în Vietnam, fiind creată 

după cel de-al doilea război mondial, stil spectaculos, asemănător cu  karate-ul, dar mai acrobatic.  

   Tae Kwan Do – «calea pumnului şi a picioarelor», variantă coreeană de luptă fără arme, 

având la bază vechiul sistem Tae Kyon, la care se adaugă elemente din karate şi kempo. Stilul se 

bazează foarte mult pe loviturile de picioare din săritură. 

  Vovinam Viet Vo Dao – stil  de arte marţiale vietnamez, creat la Hanoi. Acest stil 

concentrează toată şcoala de arte marţiale vietnameze, combinate cu tehnici din Judo; stil bazat pe 

principiile supleţei şi forţei, asemănător de altfel cu stilul Ju-Jitsu. 

 

 

 

 

 

 



Arme specifice Artelor Marţiale 

 

     Armele folosite în cadrul artelor marţiale, ca anexe ale acestora sau ca stil de artă marţială 

independentă, se împart în câteva grupe mari : 

 Grupa armelor «nobile» include acele arme care erau folosite de către nobilii japonezi 

(samurai) 

 Grupa armelor «neconvenţionale» - din această grupă fac parte armele folosite atât de 

către samurai, cât şi de alte categorii sociale. 

 Grupa armelor «ţărăneşti», din care fac parte uneltele agricole, adaptate de către 

locuitorii insulei Okinawa pentru luptă. 

 

Grupa armelor «nobile» 

- ansamblul Daisho: Katana – sabia mare 

                                Wakizashi – sabia mică  

- Tanto – pumnalul 

- Yumi – arcul japonez 

 

Grupa armelor «neconvenţionale»  

- Yari – lancea 

- Naginata – halebardă 

- Bo – bastonul lung 

- Jo – bastonul scurt 

 

Grupa armelor «ţărăneşti»   

- Bo – bastonul 

- Nunchaku – îmblăciul 

- Sai  

- Tonfa 

- Kama – secera 

- Eku – vâsla 

- Sansetsukon – bastonul cu trei secţiuni 

- Kusari Gama – secera cu lanţ 

                        

 

 

 

 

 



 

Dicţionar de termeni japonezi 

   

A 

 

Age                            - a ridica 

Age uke                     - blocaj superior 

Aiki                            - armonia ki-ului 

Aikido                       - şcoală creată de Ueshiba 

Aiki no sen                - a profita de poziţia adversarului 

Aka                           - roşu 

Arrigato Gozaimasu  - mulţumesc 

Ashi                           - picior, gambă 

Ashi barai                - secerare cu picioarele 

Ashi garami             - încrucişarea picioarelor 

Ashi gatame             - muchia exterioară a labei piciorului, «sabia piciorului» 

Ashi waza                - tehnică pentru picioare 

Atama                      - cap, creştet 

Ate                           - lovitură 

Atemi                      - corp (lovitură în puncte vitale) 

Ato                         - înapoi 

Awase zuki            - lovitura dublă de pumn      

Ayumi                    - deplasare                   

 

             B 

   

Barai                      - măturare 

Bersilat                 - stil de luptă malaezian  

Basami                  - forfecare 

Bo                         - baston  

Bodhidrama         - călugăr budist căruia i se atribuie fondarea artelor marţiale 

Bu                         - luptă 

Bujin                     - luptător 

Bushi                    - cavaler, războinic 

Bushido                - codul de onoare al războinicului 

                

              C 

   

Chikara                   - forţă 

Chiki-ma                - distanţă mică  

Choku                   - direct 

Choku zuki           - lovitură directă 

Chudan                  - nivel mediu 

Chu-ma                  - distanţă medie 

   

            D 

  

Dachi                       - poziţie,a sta în picioare 

Dai                           - mare 

Dan                          - grad superior, nivel 

De                            - a avansa, a ieşi 

De ashi barai            - măturarea piciorului avansat  

Den                          - a transmite 

Do                            - cale, drum 



Do                            - lateral 

Dojo                         - sală de antrenament 

Dori                         - apucare, a lua 

               

              E 

   

Ebi                             - rac 

Ebi-jime                   - strangulare în cleşte 

Empi                          - cot 

Ensho                       - călcâi 

Eri                             - rever, guler 

Eri-jime                    - strangulare cu ajutorul reverelor 

                

               F 

   

Fudo                          - calm, imperturbabil, zeul înţelepciunii în mitologia japoneză 

Fudo dachi                 - poziţie de luptă  

Fumi                          - a păşi 

Fumi                          - zdrobire 

Fumi kiri                   - tehnică de picior tăioasă  

Fumi komi                - tehnică de zdrobire 

Fusen                         - neprezentare 

Fusen gachi               - câştig prin neprezentare 

                   

               G 

   

Gachi                         - câştigător  

Gaeshi                       - răsturnare, răsucire  

Gake                         - cârlig, croşeu 

Gamae                       - în gardă 

Garami                      - încrucişat 

Gari                           - secerare 

Gatame                      - priză, a controla 

Ge                              - jos, inferior 

Gedan                        - nivel inferior 

Geiko                        - antrenament, exersare  

Geri                           - picior, tehnică de picior 

Gesa                          - spate, curmeziş 

Gime                         - imobilizare 

Go                             - cinci, principiul forţei 

Go kyu                       - 5 kyu 

Go no sen                 - contra-atac 

Goshi                        - şold  

Guruma                    - roata 

Gyaku                      - contrar, opus 

                   

H 

   

Hachi                        - opt  

Haito                        - partea opusă «sabiei mâinii» 

Hajime                    - începeţi 

Hakama                   - pantaloni tradiţionali japonezi  

Hantei                      - decizie 

Hara                          - abdomen  



Henka                      - variantă, schimbare 

Hi                            - secret  

Hidari                     - stânga 

Hiden                       - transmisie secretă  

Hiji                          - cot  

Hiki-te                    - retragerea braţului în zona centurii  

Himo                       - păr 

Hineri                      - blocaj  

Hira-ken                 - lovitură directă cu falangele degetelor semilipite   

Hiza                         - genunchi 

Hon                          - fundamental 

               

                I 

 

Iai-do                        - «calea sabiei» 

Ibuki                         - respiraţie  

Ichi                           - unu 

Ik-kyu                       - 1 kyu 

Ippon                       - obiect lung, «unul» 

Iri                              - înăuntru 

Iwa                            - stâncă 

                 

                J 

 

Jigo                          - defensiv, apărare 

Jime                         - strangulare 

Jitsu                        - artă, tehnică 

Jo                             - principiu, înalt, superior, baston scurt 

Jodan                       - nivel superior 

Joseki                      - loc de onoare ocupat de către sempai 

Ju                             - zece 

Ju                             - supleţe, blândeţe               

Judo                         - calea blândeţii 

Juden                       - transmisie superioară 

Juji                           - cruce 

Ju-jitsu                    - arta supleţii 

 

                 K    

 

Kagi                         - circular 

Kagi tsuki                - lovitură circulară 

Kaite                        - întoarce-te 

Kaiten                      - rotire 

Kakae                    - a îmbrăţişa, a prinde, a ridica  

Kakato                     - călcâi 

Kamae                     - gardă 

Kami                       - a trage, înăuntru, contră 

Kamiza                   - loc de onoare unde stă sensei  

Kansetsu                 - articulaţii, luxaţie  

Karate                     - arta mâinilor goale 

Kata                         - aceeaşi parte 

Kata                        - umăr  

Katame                   - prize, încleştări la sol  

Katana                     - sabie de samurai 



Keage                     - biciuire 

Kekomi                  - împingere penetrantă 

Kempo                   - calea pumnului  

Kendo                     - scrimă cu o armă de bambus  

Kentos                    - monturile pumnului  

Keri                         - lovitură de picior 

Ki                             - energie  

Kiai                         - strigăt  

Kiba                        - călăreţ  

Kihon                     - baze  

Kimono                  - costum tradiţional 

Kin-geri                 - lovitură în testicole  

Kinteki                   - testicole 

Kiri                         - tăiere  

Kiritsu                    - a se ridica  

Ko                          - mic, vechi, bătrân  

Koken                     - dosul articulaţiei mâinii 

Kokutsu-dachi       - poziţie defensivă  

Koshi                      - şold  

Kote                        - dedesubtul mâinii 

Ku                           - nouă  

Kuatsu                   - metodă de reanimare 

Kubi                        - gât  

Kumade                  - «labă de urs», lovitură de braţ 

Kumite                    - asalt, luptă  

Kuzushi                  - dezechilibrare 

Kyasho                   - puncte vitale  

Kyo                         - principiu 

Kyu                         - grad inferior (până la centura neagră) 

 

                M 

   

Ma                          - drept 

Ma-ai                      - distanţa de luptă personală 

Mae                         - în faţă 

Maitta                      - cedez, sunt învins 

Maki                        - a răsuci, rula, înşuruba 

Matte                        - opriţi, stop 

Mawashi                  - circular  

Meigin                     - expert 

Men                         - faţă 

Migi                         - dreapta 

Mika tsuki                - articulaţia maxilarului, tehnică de picior  

Mizu                        - apă 

Mon                        - blazon, stemă  

Morote                     - cu ambele mâini 

Mune                       - piept 

Musubi dachi          - poziţie naturală de aşteptare 

                

                 N 

   

Nage                        - a proiecta, a arunca 

Nami                        - val, undă 

Nana                        - şapte  



Nanami              - în diagonală 

Ne                            - sol, culcat, podea 

Neko                        - pisică 

Ni                             - doi 

Nihon                       - Japonia, două elemente 

No                           - de la  

Nukite                      - vârful degetelor 

                  

                O 

  

O                               - mare, principiul forţei 

Obi                            - centură 

Okuri                        - împreună, ambele 

Osae                          - a ţine, imobilizare la sol, a fixa 

Osae-komi                - este fixat, imobilizat la sol 

Otoshi                       - răsturnare, a face să cadă                

             

   R 

   

Randori                       - luptă liberă  

Rei                            - respect, salut 

Rei-gi                          - etichetă 

Reihen                         - spatele pumnului  

Renshu                       - stagiu  

Renzoku                    - succesiv, continuitate  

Ritsu                          - în picioare 

Ritsu-rei                    - salutul în picioare 

Roku                           - şase 

Ryo                              - ambele 

Ryote                           - ambele mâini 

Ryu                             - şcoală tradiţională 

                

                  S 

   

Sabaki                          - eschivă prin deplasare 

Sabudo                        - ansamblul artelor marţiale  

Sambo                      - lupte ruseşti 

Samurai                     - cavaler japonez 

San                             - trei, doamnă, domn  

Seoi                            - pe umăr  

Seiken                         - pumn  

Seiza                          - poziţie în genunchi 

Sempai                       - instructor  

Sensei                          - profesor 

Shi                               - patru, deget, războinic  

Shiatsu                       - tehnică de masaj  

Shibari                       - răsucire 

Shichi                        - şapte  

Shihan                         - maestru 

Shiho                           - patru direcţii 

Shime                         - strangulare 

Shinzentai                 - poziţie naturală 

Shiro                         - alb  

Shita                            - de dedesubt, în jos  



Shite                            - în faţă  

Sho                              - primul 

Shodan                        - 1 dan 

Shomen                       - primul superior 

Shotei                        - palmă  

Shuto                          - lamă, tăişul mâinii 

Sode                            - mânecă 

Soke                            - moştenitor  

Sokuta                       - tăişul labei piciorului  

Sonoba                     - pe loc  

Soto                           - exterior  

Suburi                          - repetare 

Sukui                           - răsturnarea „în lingură” 

Sumi                           - în unghi 

Sutemi                         - sacrificiu 

 

                 T 

   

Tachi                   - poziţie dreaptă 

Tachi                          - sabie  

Tachi-ai                     - ridicare în picioare  

Tachi-waza                  - tehnica luptei în picioare  

Takeda                      - familie nobilă japoneză 

Tai                             - corp 

Ta-ma                       - distanţă mare 

Tamae                        - circular, în cerc 

Tambo                        - baston scurt  

Tanto                         - cuţit 

Tatami                       - saltele  

Tate                          - vertical, început 

Te                             - mână 

Teisho                         - baza palmei  

Teisoku                       - talpă  

Tekubi                       - încheietura mâinii  

Tettsui                         - «ciocan» 

Tobi                             - salt, săritură 

Tori                           - cel ce se apără  

Tsugi                         - «după», unul după altul  

Tsuki                         - lovitură directă 

Tsuri                          - a trage în sus 

Tsuri-kami               - tragere şi ridicare 

 

 

                 U 

  

Uchi                            - interior 

Ude                             - antebraţ  

Ue                               - deasupra    

Uke                            - cel ce atacă 

Ukemi                         - cădere 

Ukemi waza               - şcoala căderii 

Undo                          - exerciţiu fizic 

Ura                             - negativ, invers 

Ushiro                        - în spate 



               

                 W 

  

Waza                         - artă, tehnică 

Wan                          - antebraţ 

Wazari                      - jumătate de punct în competiţii  

Wushu                      - arta războiului (400 de stiluri de luptă, Kung-Fu) 

Washi                       - vultur 

              

                Y 

  

Yama                       - munte 

Yame!                      - stop 

Yasume                   - pauză 

Yoi                          - atenţie! pregătirea 

Yoko                       - lateral, alături 

Yon                         - patru 

Yonhon                   - patru elemente 

Yoshi                      - continuaţi 

                

                 Z 

  

Za                           - poziţia aşezat, loc, scaun, a sta în genunchi 

Za-rei                     - salut în poziţia îngenuncheat 

Zanshin                    - concentrare, păstrarea vigilentei 

Zempo                   - înainte 

Zenkan                   - antebraţ 
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