WYMAGANIA NA STOPNIE KYU
KLUB JUDO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
6 KYU
5,5 KYU
5 KYU
4,5 KYU
4 KYU
3,5 KYU
3 KYU
2 KYU
1 KYU

– pas biały
–
–
– pas
-pomarańczowy
– pas pomarańczowy
– pas pomarańczowo- zielony
– pas zielony
– pas niebieski
– pas brązowy

DO EGZAMINU NA STOPIEŃ 5,5 KYU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO MINIMUM 50 TRENINGACH
OD UZYSKANIA 6 KYU
Wymagania szczegółowe:
1. Historia i zasady judo
2. TAI SABAKI – zwroty i obroty ciała
3. Fazy rzutu
4. Rzuty: DE ASHI HARAI, O SOTO GARI, O UCHI GARI, KO SOTO GARI
Judo pochodzi z Japonii. Jego twórcą był Jigoro KANO (1860-1938), który zebrał i ulepszył chwyty jiu-jitsu
nadając im nową formę. Kano usunął z jiu-jitsu elementy mogące zagrozić zdrowiu lub życiu wprowadzając
nowe, stworzone przez siebie. Nazwę JUDO można tłumaczyć jako "drogę do zwinności" lub "drogę
ustępowania" (JU - zwinnie, ustępować; DO - droga, zasada). W 1882 roku po raz pierwszy użył terminu judo,
już wyodrębnionego stylu i założył pierwszą szkołę judo - Kodokan, zwaną także Instytutem Poszukiwania
Drogi.
Zasady judo:
I. Ju – zasada miękkości – ustąp aby zwyciężyć,
II. Seiryoku zenyo – maksymalne najefektywniejsze wykorzystanie siły ciała i umysłu ,
III. Jita kyoei – przez czynienie dobra nawzajem – do dobra ogólnego.
TAI SABAKI – zwroty i obroty ciała
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FAZY RZUTU

TSURITE – ręka która trzyma za kołnierz

AI YOTSU – uchwyt symetryczny (P-P, L-L)

HIKITE – ręka która trzyma za rękaw

KENKA YOTSU – uchwyt asymetryczny (L-P)

Dodatkowe terminy:
O – duży, wielki
UCHI – wewnątrz
SOTO – zewnątrz
UCHIKOMI: wejście-wyjście
YOKO – bok
TOKUI WAZA – ulubiona technika, która najlepiej wychodzi
RANDORI – wolne ćwiczenie; ćwiczenie technik judo w warunkach zbliżonych do zawodów
KODOKAN – najstarsza i największa szkoła judo na świecie utworzona przez Jigoro Kano
NE WAZA – techniki w parterze
TACHI WAZA – techniki w pozycji stojącej
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NAGE WAZA – techniki rzutów:
DE ASHI HARAI (zagarnięcie wystawionej nogi)

O SOTO GARI (duże zewnętrzne podcięcie)

O UCHI GARI (duże wewnętrzne podcięcie)

KO SOTO GARI (małe zewnętrzne podcięcie)
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