
 گونو كاتا سونو ايچ الی  توبی  
 جامع به اطراف( پرش)

 

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

  .(كامائيته يك)مای توبی كانستسو گری انجام  =9، 5، 3، 1

  .(كامائيته يك)مای توبی جودان هيزا گری انجام  =11، 4، 2

  .كامائيته يكجودان هيزا گری انجام  گياكو -مای توبی گدان مواشی گری =8، 7، 6 :رفت

  .كامائيته يكمای توبی كانستسو گری انجام  =9، 7، 3، 1

  .كامائيته يكمای توبی جودان هيزا گری انجام  =11، 8، 2

  .(كامائيته يك)گياكو گدان مواشی گری انجام  -مای توبی كه آگه گری =6، 5، 4 :برگشت

  كی، گياكو سيكن جودان سوكی.سيكن جودان سو تهمای كامائيته يك:

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

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

  .(كامائيته يك)گياكو جودان هيزا گری انجام  -مای توبی كانستسو گری =9، 5، 3، 1

  .(كامائيته يك)گياكو گدان مواشی گری انجام  -مای توبی جودان هيزا گری =11، 4، 2

  .(كامائيته يك)جودان هيزا گری انجام  / گياكو گدان مواشی گری -مای توبی جودان مای گری =8، 7، 6 :رفت

  .(كامائيته يك)گياكو جودان هيزا گری انجام  -مای توبی كانستسو گری =9، 7، 3، 1

  .(كامائيته يك)گياكو گدان مواشی گری انجام  -مای توبی جودان هيزا گری =11، 8، 2

  .(كامائيته يك)جودان هيزا گری انجام  / گياكو گدان مواشی گری -مای توبی جودان مواشی گری =6، 5، 4 :برگشت

ی اوچی، گياكو سيكن مای سيكن جودان سوكی، گياكو سيكن جودان سوكی، مای سيكن چودان مواش كامائيته يك:

  چودان مواشی اوچی.

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

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

  .(امائيته يكك)گياكو جودان سوتو مواشی گری انجام  -مای توبی یوكو گری =1،3،5،9

  .(كامائيته يك)گياكو چودان مای گری انجام  -مای توبی اوچی مواشی گری =2،4،11

گدان مواشی گری انجام  / گياكو جودان هيزا گری -كانستسو گری / مای توبی جودان مواشی گری =8، 7، 6 :رفت

  .(كامائيته يك)



  .(كامائيته يك)ری انجام گياكو جودان سوتو مواشی گ -مای توبی یوكو گری  =1،3،7،9

  .(كامائيته يك)گياكو چودان مای گری انجام  -مای توبی اوچی مواشی گری =2،8،11

گدان مواشی گری  / گياكو جودان هيزا گری -چودان یوكو گری / مای توبی سوتو مواشی گری =6، 5، 4 :برگشت

  .(كامائيته يك)انجام 

و سيكن جودان سوكی، مای سيكن چودان شيتا سوكی، گياكو سيكن مای سيكن جودان سوكی، گياككامائيته يك: 

 . چودان شيتا سوكی

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

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

  .(كامائيته يك)گياكو توبی جودان اوشيرو مواشی گری انجام  -چودان یوكو گری / ریمای توبی كانستسو گ =1،3،5،9

توبی چودان اوشيرو گری انجام  گياكوبا چرخش  -جودان مواشی گری / مای توبی گدان مواشی گری =2،4،11

  .(كامائيته يك)

توبی جودان  / كو گدان مواشی گریگيا -توبی سوتو كاكاتوگری / مای توبی جودان اوچی مواشی گری =8، 7، 6 :رفت

  .دو(كامائيته )اوشيرو مواشی گری انجام 

  .(كامائيته يك)گياكو توبی جودان اوشيرو مواشی گری انجام  -چودان یوكو گری / مای توبی كانستسو گری =1،3،7،9

گياكو توبی چودان اوشيرو گری انجام با چرخش  -جودان مواشی گری / مای توبی گدان مواشی گری =2،8،11

  .(كامائيته يك)

توبی  / گياكو گدان مواشی گری -توبی اوچی كاكاتو گری / مای توبی جودان سوتو مواشی گری =6، 5، 4 :برگشت

  .دو(كامائيته )جودان اوشيرو مواشی گری انجام 

كن چودان مواشی اوچی، گياكو سيكن مای سيكن جودان سوكی، گياكو سيكن جودان سوكی، مای سيكامائيته يك: 

 . چودان مواشی اوچی، مای سيكن چودان شيتا سوكی، گياكو سيكن چودان شيتا سوكی

مای سيكن جودان سوكی، گياكو سيكن جودان سوكی، مای سيكن چودان مواشی اوچی، گياكو سيكن كامائيته دو: 

 . چودان شيتا سوكی

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

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

توبی  / گياكو توبی چودان اوشيرو گریبا چرخش  -توبی جودان مواشی گری /مای توبی چودان یوكو گری  =1،3،5،9

  .(كامائيته يك)جودان هيزا گری انجام 



توبی  / گياكو توبی اوشيرو مواشی گری -توبی جودان سوتو مواشی گری / مای توبی جودان اوچی مواشی گری =2،4،11

  .(كامائيته يك)گدان مواشی گری انجام  

با چرخش  -گياكو توبی اوشيرو مواشی گری -دان مای گری )مای چودان، گياكو جودان(توبی نی =8، 7، 6 :رفت

  .دو(كامائيته )مای توبی جودان مواشی گری انجام  / گياكو توبی اوشيرو گری

توبی  / گياكو توبی چودان اوشيرو گریبا چرخش  -توبی جودان مواشی گری /مای توبی چودان یوكو گری  =1،3،7،9

  .(كامائيته يك)جودان هيزا گری انجام 

توبی  / كو توبی اوشيرو مواشی گریگيا -توبی جودان سوتو مواشی گری / مای توبی جودان اوچی مواشی گری =2،8،11

  .(كامائيته يك)گدان مواشی گری انجام  

گياكو توبی با چرخش  -گياكو جودان مواشی گری( -چودان مای گریگياكو دان گری )توبی نی =6، 5، 4 :برگشت

  .دو(كامائيته )مای  توبی چودان مای گری انجام  / گياكو توبی اوشيرو مواشی گری -اوشيرو گری

مای اوراكن جودان اوچی اوچی، گياكو سيكن چودان مواشی اوچی، مای هيجی جودان سوتو اوچی،  امائيته يك:ك

 . گياكو هيجی چودان سوتو اوچی

هيجی آگو آگه  / مای سيكن جودان سوكی اوراكن جودان اوچی اوچی، گياكو سيكن چودان شيتا سوكیكامائيته دو: 

درجه گياكو جودان تتسویی اوچی  063هيجی جودان سوتو اوچی، با چرخش  / اوچی، مای سيكن چودان مواشی اوچی

  .اوچی

  )ایستادن معمولی یا نرمال(.ذن تای برگشت به شی 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 تكنيک، تكنيک  «، »  در صورت بودن این عالمت  

  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  

  كنيک جدید استفاده گردیده استبه جهت مجزا كردن نام هر ت « /» عالمت.  
********************************* 

( كيايها همراه با ) ، انجام تكنيک(برگشتو  رفت)حركت  (سومين)در تمام كاتاهای ذكر شده در آخرین  .1

  باشد.می
 

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


