
 تن شو
 )چرخش دستان(

 

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

 : ایبوکیهمراه با  یوی داچی :یوی
 

 . چودان موروته اوچی اوكه راستسانچين داچی به جلو  حركت =1

 اوكه راست /  اوچی كاكه ودانج شوتو سپس / (آهسته) پهلو عکس العمل میشودبه دست چپ داچی قبلی = 2

   .(ایبوکی) راست شوتی آگو آگه اوچی /شوتو گانمن سوتو اوچی راست       

  . (ایبوکی) / شوتی گدان اوكهراست  شوتو هیزو سوتو اوچیداچی قبلی = 3

  .(ایبوکی) راست شوتو ساكوتسو اوچی كومی/  راست آگه اوكه كوكن جودانداچی قبلی = 4

  .(ایبوکی) راست شوتی چودان اوكه/  راست كوكن چودان اوچی اوكهداچی قبلی = 5

 . چودان موروته اوچی اوكه چپسانچين داچی به جلو  حركت= 3

 شوتو جودان كاكه اوچی اوكه چپ /  سپس/  (آهسته) دست راست به پهلو عکس العمل میشودداچی قبلی = 4

   .(ایبوکی)ی چپ شوتی آگو آگه اوچ /شوتو گانمن سوتو اوچی چپ       

  . (ایبوکی)شوتو هیزو سوتو اوچی چپ / شوتی گدان اوكه داچی قبلی = 3

  .(ایبوکی)كوكن جودان آگه اوكه چپ / شوتو ساكوتسو اوچی كومی چپ داچی قبلی = 4

  .(ایبوکی)كوكن چودان اوچی اوكه چپ / شوتی چودان اوكه چپ داچی قبلی = 5

 . چودان موروته اوچی اوكه راستسانچين داچی به جلو  حركت= 6

شوتی آگو آگه اوچی  /شوتو جودان كاكه اوچی اوكه موروته / شوتو گانمن سوتو اوچی موروته  سپسداچی قبلی = 6

  .(ایبوکی)موروته 

   .(ایبوکی)شوتو هیزو سوتو موروته اوچی / شوتی گدان موروته اوكه داچی قبلی = 3

  .(ایبوکی)ته اوكه / شوتو ساكوتسو اوچی موروته كومی كوكن جودان آگه موروداچی قبلی = 4

  .(ایبوکی)كوكن چودان اوچی موروته اوكه / شوتی چودان موروته اوكه داچی قبلی = 5

 موروته یوهون نوكیتهچودان  شو موروته سوتو اوچی تنشو به سمت خودهیودان سریع ج داچی قبلی =8و  7، 6

  .(ایبوکی)
  .(ایبوکی)اوكه راست  مواشی چپن داچی سانچي عقببه  حركت =9

  .)ایبوکی( چپاوكه  مواشی راستسانچين داچی  عقببه  حركت =11

 به موسوبی داچی.  شودجمع می راستپای  نوری=

  .به فودو داچی باز راستپای  یازومه=


