
 گوگري نو كاتا سونو ايچ الي 
 جامع به اطراف( حركت)

 

  یوی داچی: :یوی :يگري نو كاتا سونو ايچذن تای  شی
 

 مای كانستسو گری.  =9، 5، 3، 1

  گياكو هيزا گری. =11، 4، 2

  گياكو جودان مای كه آگه گری. =8، 7، 6 :رفت

  مای كانستسو گری. =9، 7، 3، 1

  گياكو هيزا گری. =11، 8، 2

  گياكو جودان مای گری. =6، 5، 4 :برگشت

 )ایستادن معمولی یا نرمال(.ذن تاي برگشت به شي شودپای چپ جمع می نوري=
********************************* 

 

  یوی داچی: :یوی :نيگري نو كاتا سونو ذن تای  شی
 

 مای جودان یوكو گری.  =9، 5، 3، 1

  گياكو جودان مای گری. =11، 4، 2

  ماواشی گری. اوچیگياكو جودان  =8، 7، 6 :رفت

  مای جودان یوكو گری. =9، 7، 3، 1

  گياكو جودان مای گری. =11، 8، 2

 ماواشی گری.  سوتوگياكو جودان  =6، 5، 4 :برگشت

 )ایستادن معمولی یا نرمال(.ذن تاي برگشت به شي شودپای چپ جمع می نوري=
********************************* 

 

 یوی داچی:  :یوی :سانگري نو كاتا سونو ذن تای  شی
 

 جودان یوكو گری.  / مای كانستسو گری =9، 5، 3، 1

 جودان ماواشی گری.  / گياكو جودان هيزا گری -چودان مای گری / مای هيزا گدان اوچی اوكه =11، 4، 2

  جودان ماواشی گری. / ی گریگياكو چودان ما -جودان هيزا گری / مای كانستسو گری =8، 7، 6 :رفت

  جودان یوكو گری. / مای كانستسو گری =9، 7، 3، 1

  جودان ماواشی گری. / گياكو جودان هيزا گری -چودان مای گری / مای هيزا گدان اوچی اوكه =11، 8، 2



ماواشی  سوتوجودان  / ماواشی گری اوچیگياكو جودان  -چودان مای گری / مای كانستسو گری =6، 5، 4 :برگشت

  گری.

  )ایستادن معمولی یا نرمال(.ذن تاي برگشت به شي شودپای چپ جمع می نوري=
********************************* 

 

 یوی داچی:  :یوی :يونگري نو كاتا سونو ذن تای  شی
 

 جودان مای گری.  / جودان هيزا گری / جودان یوكو گری / مای كانستسو گری =9، 5، 3، 1

 جودان ماواشی گری / گياكو جودان اوشيرو ماواشی گری -گدان ماواشی گری / مای گدان سونی سوتو اوكه =11، 4، 2

 جودان یوكو گری.   /

جودان یوكو  / گياكو چودان اوشيرو گری با چرخش -جودان هيزا گری / مای گدان ماواشی گری =8، 7، 6 :رفت

  تو گری.جودان اوچی كاكا / جودان سوتو كاكاتو گری / گری

  جودان مای گری. / جودان هيزا گری / جودان یوكو گری / مای كانستسو گری =9، 7، 3، 1

 جودان ماواشی گری / گياكو جودان اوشيرو ماواشی گری -گدان ماواشی گری / مای گدان سونی سوتو اوكه =11، 8، 2

  جودان یوكو گری. /

 با چرخش و / گياكو جودان اوشيرو ماواشی گری -ی گریجودان ما / مای گدان ماواشی گری =6، 5، 4 :برگشت

  جودان سوتو ماواشی گری. / جودان اوچی ماواشی گری / چودان اوشيروگری

  )ایستادن معمولی یا نرمال(.ذن تاي برگشت به شي شودپای چپ جمع می نوري=
********************************* 

 

 یوی داچی:  :یوی :گوگري نو كاتا سونو ذن تای  شی
 

جودان سوتو كاكاتو  / چودان یوكو گری / جودان سوتو ماواشی گری / مای جودان اوچی ماواشی گری =9، 5، 3، 1

 گری. 

جودان اوشيرو  / گياكو گدان  ماواشی گری -جودان هيزا گری / كانستسو گری / مای سونی گدان اوچی اوكه =11، 4، 2

 جودان اوچی كاكاتو گری.  / دان اوشيرو گریچو / جودان ماواشی گری / ماواشی گری

جودان  / گياكو چودان اوشيرو گری با چرخش -جودان هيزا ماواشی گری / مای گدان ماواشی گری =8، 7، 6 :رفت

  چودان یوكو گری. / جودان اوشيرو ماواشی گری/ چودان مای گری  / جودان ماواشی گری / یوكو گری

جودان سوتو كاكاتو  / چودان یوكو گری / جودان سوتو ماواشی گری / اواشی گریمای جودان اوچی م =9، 7، 3، 1

  گری.

جودان اوشيرو  / گياكو گدان  ماواشی  گری -جودان هيزا گری / كانستسو گری / مای سونی گدان اوچی اوكه =11، 8، 2

  جودان اوچی كاكاتو گری. / چودان اوشيرو گری / جودان ماواشی گری / ماواشی گری



جودان مای  / گياكو جودان اوشيرو ماواشی گری -چودان اوشيرو گری / مای جودان ماواشی گری =6، 5، 4 :برگشت

  چودان مای گری. / جودان اوشيرو ماواشی گری / جودان ماواشی گری / چودان یوكو گری / گری

  )ایستادن معمولی یا نرمال(.ذن تاي برگشت به شي شودپای چپ جمع می نوري=
********************************* 

 

  در زمان مطالعه كاتاها و انجام آن به نكات زير توجه كنيد:
 

  شود.انجام می با دست و یا پای دیگربين دو تکنيک، تکنيک  «، » در صورت بودن این عالمت  

  شود.از یک داچی به داچی بعدی رفته میبين دو تکنيک،  « -» در صورت بودن این عالمت  

  شود.انجام می زمانیک  درهم  با هاتکنيک ،بودن عالمت بين دو تکنيکندر صورت  

  به جهت مجزا كردن نام هر تکنيک جدید استفاده گردیده است « /» عالمت.  
********************************* 

 

( كيايمراه با )ها ه ( حركت رفت و برگشت، انجام تکنيکسوميندر تمام كاتاهای ذكر شده در آخرین ) .1

  باشد.می

  شود.( انجام میكوميته داچيها در این كاتاها روی گارد آزاد ) تکنيکكليه  .2

( تتسوي موروته گدان اوكهها با قدرت ) با چرخش در هر جهت پس از انجام تکنيک پا دستهمزمان  .3

 . گيردیقرار م (كوميته داچيگارد آزاد ) انجام داده و با سرعت باال آمده و به حالت


