
 سایفا
 (آخرین نقطه شکست)

 

 ، شودها باز میچشم سایفا ،موسوبی داچی شود بهپای راست جمع میماکسو:  ،شی ذن تای

 : ایبوکی همراه با یوی داچی :یوی
 

هيجی چودان اوشيرو اوچی  ونگاه به روبر / هی سوکو داچی به کيبا داچیبه اندازه  درجه 54حركت پای راست به جلو در زاويه  = 1

  كف دست  چپ روی مشت راست. استر

  .راست يوكو اوچی سوتو هيجی جوداننگاه به پهلو  داچی قبلی = 2

 . جلوی سينه باز دست چپ /سايو اوچی راست  اوروشی اوراكن /راست  درجه 09 کيبا داچیكشی پای چپ عقب = 3

هيجی چودان اوشيرو اوچی  ونگاه به روبر / کو داچیسو به کيبا داچی هیبه اندازه  درجه 54به جلو در زاويه  چپحركت پای  = 5

  .چپروی مشت  راستكف دست   چپ

  .چپ يوكو اوچی سوتو هيجی جوداننگاه به پهلو  داچی قبلی = 4

 . جلوی سينه راست بازدست  / چپسايو اوچی  اوروشی اوراكن / چپ درجه 09 کيبا داچیكشی پای چپ عقب = 6

هيجی چودان اوشيرو اوچی  ونگاه به روبر / سوکو داچی به کيبا داچی هیبه اندازه  درجه 54ر زاويه حركت پای راست به جلو د = 7

  كف دست  چپ روی مشت راست. راست

  .راست يوكو اوچی سوتو هيجی جوداننگاه به پهلو  داچی قبلی = 8

 . جلوی سينه باز دست چپ /سايو اوچی راست  اوروشی اوراكن /راست  درجه 09 کيبا داچیكشی پای چپ عقب = 0

راست شوتو گدان بارای  نگاه به سمت راست به نكو آشی داچی راست راستکيبا داچی از  چپچرخش به سمت  درجه 09= 19

 . )آهسته( چپهايتو چودان اوچی اوكه 

هايتو چودان اوچی اوكه چپ نگاه به سمت  نكو آشی داچی چپ پهلو راستحركت پای راست به  جودان مای گری داچی قبلی = 1

  .)آهسته( چپشوتو گدان بارای  راست

سيکن جودان مورته  / اوچی كوبیهايتو موروته  / راست زنكوتسو داچیچپ / پای چپ به عقب رفته  جودان مای گری داچی قبلی = 2

 . سوكی

  .به كف دست چپ راست اوچیسوتو  هيزوتتسوئی دست ها كشيده باال رفته /  داچی قبلی = 3

 سيکن جودان مورته سوكی.  / اوچی كوبیهايتو موروته  / چپزنكوتسو داچی  برخالف عقربه ساعتپای چپ  مواته روی = 5

  .راستبه كف دست  چپ تتسوئی هيزو سوتو اوچیدست ها كشيده باال رفته /  داچی قبلی = 4

 كاكه كوبی شوتو / کيای( 6) آتاما اوچی راست یتتسوئی اوروش سانچين داچی راست موافق عقربه ساعتپای چپ  مواته روی = 6

 . چپ سوكی شيتاسيکن / نکو آشی داچی راست  / راست اوكهاوچی 

 كوبی شوتو / کيای( 7) تتسوئی اوروشی آتاما اوچی چپ سانچين داچی چپ برخالف عقربه ساعتپای راست  مواته روی = 7

 كی راست. / سيکن شيتا سو چپنکو آشی داچی  چپ / اوكه اوچی كاكه

  .چپ سوكی گياكو سيکن چودان  / زنكوتسو داچی راستبجلو  پای راست حرکت = 8

راست / يوهون نوكيته  اوكه اوچی سوتو هايتو كوبی كاكه / داچی راست کوکوتسو موافق عقربه ساعت پای راست چرخش روی = 0

  .)آهسته( چپ

  .(ایبوکی) با (نیمه) چپ مواشی اوكه داچی قبلی = 19

  .به فودو داچی باز راستپای  یازومه=     به موسوبی داچی.  شودجمع می راستپای  ری=نو


