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 شود، ها باز میچشم گیک سای دای، موسوبی داچیشود به پای راست جمع میماکسو:  ،شی ذن تای

 : ایبوکیهمراه با  یوی داچی :یوی

 جودان اوکه چپ.  سانچین داچی چپدرجه چرخش به سمت چپ  09= 1

 ی راست. سیکن جودان سوک زنکوتسوداچی راستجلو ه حرکت ب=  2

 گدان بارای چپ.  (درجه 09) کیباداچی چپکشی پای راست عقب= 3

 جودان اوکه راست.  سانچین داچی راسته چرخش به راست با جمع کردن پای چپ درج 189= 4

 سیکن جودان سوکی چپ.  زنکوتسوداچی چپحرکت بجلو = 5

 گدان بارای راست.  (درجه 09) کیباداچی راستکشی پای چپ عقب= 6

 (. ایبوکیاوچی اوکه راست با ) سانچین داچی راستجمع کردن پای راست به سمت جلو = 7

 (. ایبوکیبا ) چپاوچی اوکه  سانچین داچی چپجلو ه حرکت ب= 8

 (. ایبوکیبا ) اوچی اوکه راست سانچین داچی راستجلو ه حرکت ب= 0

 گدان بارای چپ  / اوراکن اوروشی اوچی چپ / ی چپآگه آگو اوچ جودان هیجی/  زنکوتسوداچی چپ / چودان مایگری چپ= 19

 سیکن گدان سوکی راست. و  العملبا عکس        

 العمل مشت( شوتو جودان اوچی اوچی راست )عکس (درجه 09) کیباداچی راستدرجه چرخش به راست پای راست جمع به  189= 1

 (.کیای 1با )        

 (. ایبوکیبا ) چپسانچین داچی  پای چپ چرخش به سمت راست حرکت بجلو هدرج 09= 2

 (. ایبوکیاوچی اوکه راست با ) سانچین داچی راستجلو ه حرکت ب= 3

 (.ایبوکیبا ) چپاوچی اوکه  چپسانچین داچی کشی پای راست عقب= 4

 گدان بارای  / اوراکن اوروشی اوچی راست / هیجی جودان آگه آگو اوچی راست/  راستزنکوتسوداچی  / چودان مایگری راست= 5

 العمل و سیکن گدان سوکی چپ. راست با عکس       

        العمل مشت( )عکس چپشوتو جودان اوچی اوچی  (درجه 09) چپکیباداچی به پای چپ جمع  چپچرخش به  درجه 189= 6

 (. کیای 6با )       

 سیکن یاما سوکی )سیکن شیتا سوکی راست  راستسو داچی تزنکوراست چرخش به سمت چپ حرکت بجلو پای  هدرج 09= 7

 سیکن گیاکوسوکی چپ(.        

 سیکن یاما سوکی )سیکن شیتا سوکی چپ سیکن گیاکوسوکی راست(.  زنکوتسو داچی چپحرکت بجلو پای چپ = 8

 ن گیاکوسوکی چپ(. سیکن یاما سوکی )سیکن شیتا سوکی راست سیک زنکوتسو داچی راستکشی پای چپ عقب= 0

  .داچی موسوبیبه  شودپای راست جمع می= نوری

  .فودو داچیباز به  راستپای  =یازومه
******************** 

 

 مکمل آخر کاتا: 
 

   (.ایبوکی) پای راست سانچین داچی راست مواشی اوکه نیمه راست عقب کشی= 19


