
 شوگیک سای 
 )پیروزی و غلبه کوچک(

 

 ، شودها باز میچشم گیک سای شو ،موسوبی داچیشود به پای راست جمع میماکسو:  ،شی ذن تای

 : ایبوکیهمراه با  یوی داچی :یوی

 . راست گیاکو سوکیچودان / چپ  اوکه اوچیچودان / چپ  کوکوتسو داچیپهلو چپ به  درجه 09 چرخش=  1

 . چپ گیاکو سوکیچودان راست/ جودان اوکه راست /  زنکوتسو داچی راستپای  پیشروی = 2

 چپ / گدان باری چپ.  کیبا داچیپای راست  عقب کشی = 3

 . چپ گیاکو سوکیچودان / راست  اوکه اوچیچودان / راست  کوکوتسو داچیچرخش به پهلو راست عقب کشی پای راست =  4

 . راست گیاکو سوکیچودان دان اوکه چپ / چپ/ جو زنکوتسو داچیپیشروی پای چپ  = 5

 راست / گدان باری راست.  کیبا داچیعقب کشی پای چپ = 6

 بارای گداندر ادامه /  )ایبوکی( با (آهسته)راست/ جودان هایتو اوچی اوکه راست  درجه 45کیبا داچی پیشروی پای راست  = 7

 (سریع) راست

چپ  بارای گداندر ادامه /  )ایبوکی( با (آهسته) چپودان هایتو اوچی اوکه / جچپ درجه 45کیبا داچی  چپپیشروی پای  = 8

 (سریع)
 بارای گداندر ادامه /  )ایبوکی( با (آهسته)راست/ جودان هایتو اوچی اوکه راست  درجه 45کیبا داچی پیشروی پای راست  = 0

 (سریع)راست 

 . (کیای) راست گیاکو سوکین چوداجودان اوکه چپ/ چپ /  زنکوتسو داچیمای گری چپ /  = 19

  .(عکس العمل های کامل)با  راست بارای گدان/ در ادامه  راست اوکه اوچیچودان /  قبلی داچی = 1

 . (نیمه) راست / شوتو مواشی اوکه راست تسو داچیکوکودرجه روی پای چپ /  081چرخش  = 2

/  چپ اوچی اوچی یوکو همزمان اوراکن جودان/  چپ گری یوکوودان ج/ راست  داچی ریتسو چپپای  کردن جمع چپبه پهلو =  3

 . راست گیاکو سوکی/ چودان  (درجه 54زاویه ) چپ در زنکوتسو داچی

اوچی اوچی  همزمان اوراکن جودان یوکو/ جودان یوکو گری راست / چپ  داچی ریتسوبه پهلو راست جمع کردن پای راست =  4

 . چپ گیاکو سوکی/ چودان  (درجه 54ه زاوی) راست در زنکوتسو داچیراست / 

اوچی اوچی چپ /  همزمان اوراکن جودان یوکو/ جودان یوکو گری چپ / راست  داچی ریتسوبه پهلو چپ جمع کردن پای چپ =  5

 . راست گیاکو سوکی/ چودان  (درجه 54زاویه ) چپ در زنکوتسو داچی

دستها حالت عکس العمل راست همزمان /  داچی کاکهمراه با پرش رفتن به در ادامه ه/  ی گری راستا/ چودان م در همان زاویه = 6

  .(کیای) با (مورته سوکی)چپ  گیاکو سوکیراست / سیکن چودان  سوکی سیکن جودان مای تهسمت چپ 

 . (نیمه)چپ / شوتو مواشی اوکه چپ  تسو داچیکوکودرجه روی پای راست همزمان با پیشروی پای چپ /  081چرخش  = 7

 . (آهسته)راست / هایتو کوبی کاکه راست همزمان / چودان یوهون نوکیته چپ  تسو داچیکوکوعقب کشی پای چپ  = 8

  .(نیمه) / مواشی اوکه چپ قبلی داچی = 0

  .داچی موسوبیبه  شودپای راست جمع می= نوری

  .فودو داچیباز به  راستپای  =یازومه

 مکمل آخر کاتا: 
 

   .یکن موروته سوکیس= 7و  مای گری / =  6


