
 یانتسو
 (ایمنی سه جانبه)

 

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

  ایبوکی:همراه با  یوی داچی :یوی
 

  .(مشت ها جمع پهلو)دست سيكن مورته جودان سوكی / جودان های تو مورته كوبی سوتو اوچی یوی داچی =1

  .راستمواشی اوچی  سيكن جودان داچی قبلی =2

  .چپسيكن جودان مواشی اوچی  داچی قبلی =3

  راست.چودان يوهان نوكيته  داچی قبلی =4

  .چپچودان يوهان نوكيته  داچی قبلی =5

و در  كنارپهلو ها  موروته اوچی اوكه )دست جودان شوتو آهستهها پهلو مشت( )دست ،چپ دست كردن جمع آهسته داچی قبلی =6

 ها(.  هشان امتداد

 . راست، سيكن چودان سوكی )دست چپ حالت كاور( به جلو راستزنكوتسو داچی  =7

كوكن  آهسته / راستشوتی گدان اوكه  )دست چپ مشت حالت عكس العمل( راستنكو آشی داچی به  راستكشی پای عقب =8

  .راستشوتو ساكوتسو اوچی كومی چرخش روی مچ دست  آهسته/  راستجودان اوكه 

 . چپسيكن چودان سوكی  چپزنكوتسو داچی حركت به جلو ، )دست راست حالت كاور( داچی موسوبیبه  راستكشی پای بعق =9

كوكن  آهسته / چپشوتی گدان اوكه  )دست راست مشت حالت عكس العمل( ،چپنكو آشی داچی به  چپكشی پای عقب =11

  .چپكومی  شوتو ساكوتسو اوچیچرخش روی مچ دست  آهسته/  چپجودان اوكه 

دست چپ حالت  و )دست راست مشت حالت عكس العمل موسوبی داچی پای چپ جمع راستبه سمت  بدندرجه چرخش  91 =1

 كاور(. 

  .راستسيكن گدان سوكی  راستزنكوتسو داچی  حركت پای راست به جلو =2

  .کيای( 3)راست ، سيكن چودان سوكی چپسيكن جودان سوكی  داچی قبلی =3

 هايتو چودان اوچی اوكه راست ،راستنكو آشی داچی به  راستكشی پای عقب، برگشت پا سرجايش مايگری چپ داچی قبلی =4

  .)دست چپ مشت حالت عكس العمل(

شوتو ساكوتسو اوچی كومی چرخش روی مچ دست  آهسته / راستكوكن جودان اوكه  آهسته / راستشوتی گدان اوكه  داچی قبلی =5

  .راست

دست راست حالت  و )دست چپ مشت حالت عكس العمل موسوبی داچی پای چپ جمعچپ به سمت  بدندرجه چرخش  181 =6

 كاور. 

  چپ.سيكن گدان سوكی  چپزنكوتسو داچی  حركت پای چپ به جلو =7

  .کيای( 8)چپ ، سيكن چودان سوكی راستسيكن جودان سوكی  داچی قبلی =8

هايتو چودان اوچی اوكه چپ )دست  ،چپنكو آشی داچی به  چپكشی پای ، عقبجايشمايگری راست برگشت پا سر داچی قبلی =9

  مشت حالت عكس العمل(. راست

شوتو ساكوتسو اوچی كومی چرخش روی مچ دست  آهسته / چپكوكن جودان اوكه  آهسته / چپشوتی گدان اوكه  داچی قبلی =11

  .چپ

  .فودو داچیبه  باز راستپای  = یازومه .موسوبی داچیبه  شودجمع می چپپای  = نوری


