
 گوالی  یتايك يوكو سونو ايچ
 )نگاه جامع به اطراف(

 

  یوی داچی: :یوی :یتايك يوكو سونو ايچ شی ذن تای
 

  سيكن گدان بارای. زنكوتسو داچي =9، 5، 3، 1

  سيكن چودان سوكی. زنكوتسو داچي =11، 4، 2

 . سيكن چودان سوكی زنكوتسو داچي =8، 7، 6: رفت

  گدان بارای.سيكن  زنكوتسو داچي =9، 7، 3، 1

  سيكن چودان سوكی. زنكوتسو داچي =11، 8، 2

 . سيكن چودان سوكی زنكوتسو داچي =6، 5، 4: برگشت

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

 

  یوی داچی: :یوی :نیتايك يوكو سونو  شی ذن تای
 

  سيكن گدان بارای. زنكوتسو داچي =9، 5، 3 ،1

  ودان سوكی.جسيكن  زنكوتسو داچي =11، 4، 2

 . ودان سوكیجسيكن  زنكوتسو داچي =8، 7، 6: رفت

  سيكن گدان بارای. زنكوتسو داچي =9، 7، 3، 1

  ودان سوكی.جسيكن  زنكوتسو داچي =11، 8، 2

  .ودان سوكیجسيكن  زنكوتسو داچي =6، 5، 4: برگشت

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

 

  یوی داچی: :یوی :سانتايك يوكو سونو  شی ذن تای
 

  .چودان اوچی اوكهسيكن  تسو داچيکوکو =9، 3، 1

  سيكن چودان سوكی. زنكوتسو داچي =11، 4، 2

 سيكن گدان بارای. چيزنكوتسو دا =5 

 . ودان سوكیجسيكن  زنكوتسو داچي =8، 7، 6: رفت

  .چودان اوچی اوكهسيكن  تسو داچيکوکو =9، 7، 1

  سيكن چودان سوكی. زنكوتسو داچي =11، 8، 2



 . سيكن گدان بارای زنكوتسو داچي =3

 . ودان سوكیجسيكن  زنكوتسو داچي =6، 5، 4: برگشت

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

 

 یوی داچی:  :یوی :يونتايك يوكو سونو  شی ذن تای
 

مای  زنكوتسو داچي -مای سيكن چودان موروته اوكه، گياكو سيكن جودان آگه اوكه کوکوتسو داچي =9، 5، 3، 1

  سيكن چودان سوكی.

سيكن جودان جيوجی اوكه، گياكو هيجی چودان سوتو  / مای سيكن گدان جيوجی اوكه نكوتسو داچيز =11، 4، 2

  اوچی، مای هيجی جودان سوتو اوچی.

سيكن جودان جيوجی اوكه، گياكو هيجی چودان  /مای سيكن گدان جيوجی اوكه زنكوتسو داچي =8، 7، 6 :رفت

  ی آگو آگه اوچی، مای هيجی اوروشی سوتو اوچی.سوتو اوچی، مای هيجی جودان سوتو اوچی، گياكو هيج

مای سيكن  زنكوتسو داچي -مای سيكن چودان موروته اوكه، گياكو سيكن جودان آگه اوكه کوکوتسو داچي =1

  چودان سوكی.

سيكن جودان جيوجی اوكه، گياكو هيجی چودان سوتو اوچی، مای  /مای سيكن گدان جيوجی اوكه زنكوتسو داچي =2

  ن سوتو اوچی.هيجی جودا

مای  زنكوتسو داچي -مای شوتو چودان موروته اوكه، گياكو شوتو جودان آگه اوكه کوکوتسو داچي =9، 7، 3

  چودان یوهون نوكيته.

شوتو جودان جيوجی اوكه، گياكو شوتو جودان  /مای شوتو گدان جيوجی اوكه زنكوتسو داچي =6، 5، 4 :برگشت

كومی، مای شوتو جودان اوچی شی سوتو اوچی، گياكو شوتو ساكوتسو اوچیسوتو اوچی، مای شوتو ساكوتسو اورو

  اوچی،گياكو شوتو هيزو سوتو اوچی.

شوتو جودان جيوجی اوكه، گياكو شوتو هيزو سوتو اوچی، مای  /مای شوتوگدان جيوجی اوكه زنكوتسو داچي =11، 8

  شوتو كوبی سوتو اوچی.

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

 

 یوی داچی:  :یوی :گوتايك يوكو سونو  شی ذن تای
 

شوتو  /كوكن جودان آگه اوكه /شوتی چودان سوتو اوكه /مای هایتو چودان اوچی اوكه کوکوتسو داچي = 9، 5، 3، 1

  ياكو شوتی آگو آگه سوكی.ساكوتسو اوروشی سوتو اوچی، گ



شوتو جودان آگه اوكه، گياكو  / شوتو چودان سوتو اوكه /مای كوكن جودان اوچی اوكه سانچين داچي =11، 4، 2

  هایتو هيزو سوتو اوچی، مای هایتو كوبی سوتو اوچی.

كشی پای جلو  عقب -اوراكن شومن اوچی /مای اوراكن اوروشی سوتو اوچی مامي زنكوتسو داچي = 8، 7، 6 :رفت

گياكو سيكن  ناگاشي داچي -،سيكن جودان آگه اوكه /مای سيكن گدان بارای درجه 45کيبا داچي و رفتن به 

شوتو جودان آگه اوكه، گياكو شوتو جودان  مای درجه 45کيبا داچي و سپس برگشت به  -،ناگاشی چودان سوكی

 /شوتی جودان سوكی به كف دست دیگر تهده شده، مایگرفتن سر حریف از پشت سر با دست شوتو زسوتو اوچی و سپس

  هيجی جودان آگو آگه اوچی به كف همان دست. /سيكن چودان شيتا سوكی

شوتو  /كوكن جودان آگه اوكه /شوتی چودان سوتو اوكه /مای هایتو چودان اوچی اوكه کوکوتسو داچي = 9، 7، 3، 1

  سوكی. ساكوتسو اوروشی سوتو اوچی، گياكو شوتی آگو آگه

شوتو جودان آگه اوكه، گياكو  /شوتو چودان سوتو اوكه /مای كوكن جودان اوچی اوكه سانچين داچي = 11، 8، 2

  هایتو هيزو سوتو اوچی، مای هایتو كوبی سوتو اوچی.

نصف طول  -اوراكن شومن اوچی /مای اوراكن اوروشی سوتو اوچی مامي زنكوتسو داچي = 6، 5، 4 :برگشت

ها روی زمين همراه با جای خالی سر و سپس سر سر پنجه دست ناگاشي داچيی پرش به عقب و رفتن به زنكوتسو داچ

سيكن چودان  /مای سيكن چودان اوچی اوكه زنكوتسو داچيسينه صاف همراه با نگاه رو به جلو و بالفاصله ایستادن روی 

 45کيبا داچي سپس رفتن به  -وچی اوچینصف طول زنكوتسو داچی پرش به جلو مای تتسویی جودان ا -سوتو اوكه

گياكو شوتو ساكوتسو اوچی كومی و سپس گرفتن سر حریف از  ،شوتو چودان اوچی اوكه /مای شوتو گدان بارای درجه

هيجی اوروشی  /ته شوتی جودان سوكی به كف دست دیگر سيكن چودان شيتا سوكیپشت سر با دست شوتو زده شده، مای

  سوتو اوچی.

 )ایستادن معمولی یا نرمال(. ذن تای برگشت به شی شودی چپ جمع میپا=  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  «، » در صورت بودن عالمت  

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

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

 

 )کياي(ها همراه با  حركت رفت و برگشت، انجام تكنيک)سومين(  در تمام كاتاهای ذكر شده در آخرین .1

  اشد.بمی


