
 )اورا( گو الی یپينان سونو ايچ
 

  یوی داچی: :یوی: )اورا( یپينان سونو ايچذن تای  شی
 

  سيكن گدان بارای. زنكوتسو داچي = 9 و 5، 1

  سيكن چودان سوكی. )اورا( زنكوتسو داچي = 11و 2،4

  اوچی. سوتو ن(جودان )گانم تتسوئی نكو آشي داچيكشی پای جلو به عقب -سيكن گدان بارایزنكوتسو داچي  = 3

  (كياي 8). سيكن جودان آگه اوكه )اورا( زنكوتسو داچي = 8 و 6،7: رفت

  سيكن گدان بارای. زنكوتسو داچي = 3، 1

  سيكن چودان سوكی. )اورا( زنكوتسو داچي = 2

  (كياي 6) سيكن چودان سوكی. )اورا( زنكوتسو داچي = 6 و 5، 4 :برگشت

  ن مواشی اوكه.شوتو جودا كوكوتسو داچي = 9و  7

 (. درجه 54در زاویه ) شوتو جودان مواشی اوكه. )اورا( كوكوتسو داچي = 11و  8

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

 

  یوی داچی: :یوی: )اورا( نیپينان سونو ذن تای  شی
 

  .(سيكن چودان اوچی اوكه / سيكن جودان آگه اوكه) )اورا( سو داچيكوكوت = 3و 1

تتسوئی جودان یوكو اوچی  ته درجه مای 09 كيبا داچي -یچوا سوتو گياكو چودانتتسوئی  كوكوتسو داچي = 4و 2

  اوچی.

شوتو جودان مواشی  كوكوتسو داچي -جودان یوكو گری / اوراكن جودان اوچی اوكه سوري آشي داچي = 5

  اوكه.

  شوتو جودان مواشی اوكه. )اورا( كوكوتسو داچي = 7و 6

  (كياي 8) .مای ته چودان یوهون نوكيته زنكوتسو داچي -شوتی اوسای اوكه )اورا( كوكوتسو داچي = 8

  شوتو جودان مواشی اوكه. كوكوتسو داچي = 9

 . (درجه 54در زاویه ) شوتو جودان مواشی اوكه. )اورا( كوكوتسو داچي = 11

  شوتو جودان مواشی اوكه. كوكوتسو داچي = 1

 (. درجه 54در زاویه ) شوتو جودان مواشی اوكه. )اورا( كوكوتسو داچي = 2

زنكوتسو  -درجه، دست چپ مشت مقابل صورت 54دست راست كشيده مشت از باال در زاویه  كوكوتسو داچي = 3

  .(آهسته) وكهسيكن چودان اوچی ا /گياكو سيكن گدان سوكوی اوكه  داچي

  گياكو چودان سوكی.سيكن  زنكوتسو داچي / )اورا( گریگياكو چودان مای = 4



گياكو سيكن  زنكوتسو داچي / )اورا( گياكو چودان مای گری -( آهستهگياكو سيكن چودان سوكوی اوكه ) = 5

  چودان سوكی.

  .مای سيكن چودان موروته اوكه )اورا( زنكوتسو داچي = 6

  .سيكن گدان بارای وتسو داچيزنك = 9و  7

  (كياي 11) .اوكهمای سيكن جودان  )اورا( زنكوتسو داچي - مای شوتو جودان اوكه = 11و  8

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

 

  یوی داچی: :یوی: )اورا( سانپينان سونو ذن تای  شی
 

  مای سيكن چودان اوچی اوكه. )اورا( كوكوتسو داچي = 4و1

  )سيكن چودان اوچی اوكه، سيكن گدان بارای(. موسوبي داچي = 6و  5، 3، 2

  مای ته سيكن چودان موروته اوكه. زنكوتسو داچي = 7

  مای چودان یوهون نوكيته. زنكوتسو داچي - )اورا( شوتی اوسای اوكه = 8

  مای تتسوئی جودان یوكو اوچی اوچی. درجه 91كيبا داچي  درجه 271ش چرخ = 9

  .كياي( 11) سيكن چودان سوكی )اورا( زنكوتسو داچي = 11

  ها به طرف جلو.ها مشت در پهلو روی كمربند پشت دستدست موسوبي داچيشود پای چپ جمع می = 1

هيجی چودان سوتو  درجه 91كيبا داچي  - )اورا( / جودان یوكوگری مای گری اوشيرو مواشی ودانج = 6 ،4 ،2

  اوكه.

  اوراكن سایو اوچی. داچي قبليدر  = 7 ،5 ،3

  ودان سوكی.چمای سيكن  / شوتو چودان اوچی اوكه )نيمه( گياكو )اورا( زنكوتسو داچي = 8

 ا داچي چپكيبدرجه روی پای راست  181، سپس چرخش كيبا داچي راستپای چپ به  كنارپای راست از  = 9

  .(راست اوشيروجودان  سيكن /هيجی جودان سوتو اوچی )

  (.كياي 11) (چپ اوشيروجودان  سيكن/ هيجی جودان سوتو اوچی )راست به سمت  )اورا( كيبا داچيتوبی  = 11

 )ایستادن معمولی یا نرمال(. ذن تای برگشت به شی شودجمع می راستپای  نوري =
********************************* 

 

  یوی داچی: :یوی: )اورا( يونپينان سونو ذن تای  شی
 

  شوتو چودان اوچی اوكه(. / )شوتو جودان آگه اوكه )اورا( كوكوتسو داچي = 2 ،1

  گدان جيوجی اوكه. )اورا( زنكوتسو داچي = 3

  سيكن چودان موروته اوكه. )اورا( زنكوتسو داچي = 4



 . سوري آشي داچي = 7 ،5

گياكو هيجی جودان سوتو اوچی به كف دست  زنكوتسو داچي -جودان یوكو گری / اوچی اوكهوراكن جودان ا = 8، 6

  دیگر.

درجه  91دست چپ در همان حالت  -درجه به سمت چپ شوتو جودان آگه اوكه چپ 91نگاه  داچي قبلي = 9

  ، شوتو جودان سوتو اوچی راست.زنكوتسو داچي چپ به كشی پای راستچرخش به سمت چپ با عقب

اوراكن  كاكه داچي )اورا( چپ شوتی اوسای اوكه -ها به همان حالت چودان مای گری دست داچي قبلي = 11

  (.كياي 11جودان سایو اوچی راست )

به )دست چپ روی دست راست( ها آهسته از باال ، دستزنكوتسو داچي چپدرجه چرخش به سمت چپ  225 = 1

  كن موروته گدان بارای )با فشار و آهسته(.پائين سي

  گياكو سيكن چودان سوكی، مای سيكن چودان سوكی. - )اورا( داچی قبلی گياكو چودان مای گری = 2،4

به  )دست راست روی دست چپ( ها آهسته از باال، دستراستزنكوتسو داچي  راستدرجه چرخش به سمت  91 = 3

  ا فشار و آهسته(.پائين سيكن موروته گدان بارای )ب

  سيكن چودان موروته اوكه. زنكوتسو داچي بسمت چپ درجه چرخش 45 = 5

  سيكن چودان موروته اوكه. )اورا( زنكوتسو داچي بسمت جلو = 7 ،6

  ها.گرفتن سر حریف با پشت دست )اورا( داچي قبلي = 8

شوتو جودان  وتسو داچي چپكوكدرجه چرخش از سمت چپ  181 - (كياي 9 ) جودان هيزا گری راست = 9

  مواشی اوكه چپ.

  شوتو جودان مواشی اوكه. )اورا( كوكوتسو داچي راستحركت به جلو  = 11

 )ایستادن معمولی یا نرمال(. ذن تای برگشت به شی شودجمع می راستپای  نوري =
********************************* 

 

  داچی: یوی : یوی: )اورا( گوپينان سونو ذن تای  شی
 

  اوچی اوكه، گياكو سيكن چودان سوكی.مای سيكن چودان  )اورا( كوكوتسو داچي = 1،3

 . دست ها جمع در پهلو موسوبي داچيپای آزاد جلو جمع می شود  = 4 ،2

  سيكن چودان موروته اوكه. )اورا( زنكوتسو داچي = 5

  سيكن گدان جيوجی اوكه. )اورا( زنكوتسو داچي = 6

  شوتو جودان جيوجی اوكه. ليداچي قب = 7

 . دست راست زیر( )كف دست ها بهم كاكه اوكه كشيدن دست ها به سمت پهلوی راست داچي قبلي = 8

  سوكی. ودانچسيكن  )اورا( زنكوتسو داچيحركت به جلو  = 9



ی گدان بارا كيبا داچي راستراست  اوكهودان سوتو مواشی چ درجه چرخش به سمت چپ تای سوكو 181 = 11

  (.كياي 11) )تتسوئی گدان اوچی اوچی( راست

دست چپ )آهسته و با انقباض( از زیر بغل دست راست به صورت هی شو جودان  (نگاه به سمت چپ) داچي قبلي = 1

 . مشت دست راست ،اوچی اوكه

 لگددرجه چرخش به سمت چپ تای سوكو جودان سوتو مواشی گری راست ) 181 -تن شو سر حریف با دست چپ = 2

             با پرش به جلو -به كف دست چپ(  آرنجهيجی جودان سوتو اوچی راست )سپس كف دست چپ(  به پای راست

  ، سيكن چودان موروته اوكه راست.)اورا( راست كاكه داچي

  .كوكوتسو داچي چپدرجه چرخش به سمت چپ  181 )آهسته( سيكن شيتا آگو آگه راست = 3

  (.كياي 4سيكن گدان جيوجی اوكه ) كاكه داچي راستتوبی  چپمت درجه چرخش به س 91 = 4

  سيكن چودان موروته اوكه راست. )اورا( زنكوتسو داچي راستدرجه چرخش به سمت راست  91 = 5

بغل  آماده چپدست  ،)تن شو گدان راست )اورا( مامي زنكوتسو داچي چپدرجه چرخش به سمت چپ  225 = 6

  .(چپشوتو  حالت راست گوش

  سيكن جودان اوچی اوكه راست(. / همراه با سيكن گدان بارای چپ چپكيبا داچي  راستچرخش به سمت  = 7

 . داچيموسوبي  جمع می شود پای چپ = 8

 آماده راستدست  چپ،)تن شو گدان  )اورا( راستمامي زنكوتسو داچي  راستدرجه چرخش به سمت  45 = 9

 . (راستشوتو  گوش چپ حالت بغل

  (.چپسيكن جودان اوچی اوكه  / راستهمراه با سيكن گدان بارای  راستكيبا داچي  چپرخش به سمت چ = 11

 )ایستادن معمولی یا نرمال(. ذن تای برگشت به شی شودجمع می راستپای  نوري =
********************************* 

 

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

 شود.انجام می با دست و یا پای دیگربين دو تكنيک، تكنيک  «، » ر صورت بودن این عالمت د  

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

  شود.انجام می زمانیک  درهم  با هاتكنيک ،بودن عالمت بين دو تكنيکندر صورت  

  هت مجزا كردن نام هر تكنيک جدید استفاده گردیده استبه ج « /» عالمت.  

********************************* 


