
 سوکی نو کاتا
 (ضربه مشت)

 

 ، شودها باز میچشم سوکی نو کاتا ،موسوبی داچیشود به پای راست جمع میماکسو:  ،شی ذن تای

  ایبوکی:همراه با  یوی داچی :یوی
 

  سوکی راست. گياکو سيكن چودان / چپگدان بارای  درجه چپ 54 کيبا داچی پای راست کشیعقب =1

  .چپسوکی  گياکو سيكن چودان راستدرجه  54 کيبا داچیحرکت به جلو  =2

  .راستسوکی  گياکو سيكن چودان چپسانچين داچی حرکت به جلو  =3

  .چپسوکی  گياکو سيكن چودان راستسانچين داچی حرکت به جلو  =5

  .راستسوکی  گدان گياکوسيكن  چپزنكوتسو داچی  حرکت به جلو =4

  .راستسوکی  چودانسيكن  / چپسوکی  دان گياکوگسيكن  راستزنكوتسو داچی  حرکت به جلو =6

سوکی  گياکو سيكن چودان / چودان اوچی اوکه چپهمزمان  سانچين داچی چپ روی پای چپ چرخش مواته= 7

  راست.

 . سانچين داچی راست حرکت به جلودست ها به حالت قبل  =8

  .سوکوی اوچی اوکه راست قبلی داچی =9

  سيكن چودان سوکی راست. / سوکی چپ اکوگي سيكن چودان قبلی داچی =11

  سيكن جودان سوکی چپ. زنكوتسو داچی چپ حرکت به جلو =1

  .راستسيكن جودان سوکی  راستزنكوتسو داچی  حرکت به جلو =2

  گدان بارای چپ. زنكوتسو داچی چپمواته  =3

  .کيای( 5)سوکی راست  )جون( سيكن جودان يوکو کيبا داچی راست -گری راستجودان مای =5

سر به سمت  بدن و درجه چرخش 181چپ، سوکی  )جون( سيكن جودان يوکو چپکيبا داچی  حرکت به پهلو =4

 . )دست چپ باز( کوبی يوهان نوکيته راست يوکو داچی قبلی حالت برگشت به حالت کاور( چپ)دست راست 

 . راست باز( )دست چپکوبی يوهان نوکيته  يوکو چپکيبا داچی  راست حرکت به پهلو =6

 / راستچودان اوچی اوکه  راستزنكوتسو داچی  )مسير حرکت پا از بغل پای راست است( چپکشی پای عقب =7

  (.همزمان و آهسته) چپگدان بارای 

  .(آهسته) به صورت عكس العمل دست راست دنکشيعقببه  داچی قبلی =8

  .کيای( 9)سيكن چودان سوکی راست  / وکی چپس گياکو سيكن گدان / سيكن جودان سوکی راست داچی قبلی =9

  .(ایبوکی) راست مواشی اوکه سانچين داچی راستراست  پایکشی عقب =11

  .موسوبی داچیبه  شودجمع می راستپای  = نوری

  .فودو داچیباز به  راستپای  = یازومه


