
Harjoituskerta ja 
pääaihe

Lämmittely
15 min

Core 15 min Sovellus 15 min
(kevyt/kova)

Kunto 15 min
(kova/kevyt)

1. Tsuki, keri, 
kontakti

mae-geri, tsuki, nukite kohteisiin eri suunnissa, 
gedan-uke,  uchi-uke

2. Tekniikkaluokkien 
idea , 

sengin, hengin, nengin ja 
tengin muoto

hentai-ebi-geri, iskut sen-
gissä, nengissä, tengissä 

, 

3. Kamae
,  

eji-dachi, kōkutsu-dachi, 
hotate-gamae, puolen-
vaihdot

soete ja honte 
irtautumissovelluksena

, 

4. Torjunnat
, 

gedan-uke, soto-uke, uchi-
uke, ganmen-kaba

torjuntoja lyöntiin tai 
potkuun, väistö eteenpäin  

5. Unsoku
 , 

jalkojen liike unsokussa pari-unsokua, unsoku-
väistöjä  

6. Tengi kuperkeikka eteen ja 
taakse, karhukärrynpyörä

sokuten-geri kohteeseen
 

7. Ryūnen-dachi, 
sengi , 

sentai-chokujō-zuki,  askel 
ryūnen dachiin (seino)

kohteeseen 
pariharjoitteita  

8. Kaatuminen, 
nengi   

ukemit, nengin idea helpotettu dōgarami 
 

9. Hengi
  

hentai-senjō-geri , hentai-
ebi-geri

senjō-geri väistönä parin 
tekniikkaan



Harjoituskerta ja 
pääaihe

Lämmittely 
15 min

Core 15 min Sovellus 15 min (kevyt/
kova)

Kunto 15 min 
(kova/kevyt)

1. Tsuki, keri, kontakti mae-geri, mawashi-geri, 
tsuki, nukite

keri kohteeseen, tsuki 
kohteeseen

2. Tekniikkaluokkien 
idea , 

tekniikkaluokkien 
muodot

untai-nidan-geri , 

3. Kamae, tensoku
 

chūdan-gamae, tensoku kamae, tensoku 
pariharjoitteena ,  

4. Soto-uke sengi
, 

sentai-kaijō-geri kohtee-
seen, sentai-chokujō-zuki

pariharjoitteita (soto-
uke ja sentai-kaijō-geri)  

5. Hyppypotkut
,  

hentai suihei geri, untai-
sokuto-geri

hien-geri, nidan-geri
 

6. Hengi
 

hentai-senjō-geri, 
hentai-ebi-geri

senjō-geri väistönä parin 
tekniikkaan

7. Kamae, unsoku
 , 

kō-soku, ten-soku pari-unsokua
 

8. Unsoku ja tekniikka
,  

tekniikka ja kō-soku pariharjoitteita 
 

9. Väistö ja tekniikka ōhen-fubi senjō-gerin ja shōmen-
gerin väistöt  



Harjoituskerta ja 
pääaihe

Lämmittely 
15 min

Core 15 min Sovellus 15 min
(kevyt/kova)

Kunto 15 min 
(kova/kevyt)

1. Tsuki, keri, kontakti mae-geri ja mawashi-
geri, tsuki, nukite

vaihtelevista asennoista, 
gedan-uke,  uchi-uke

2. Tekniikkaluokkien 
idea , 

tekniikkaluokkien 
muodot

liikemuotojen yhdistäminen , 

3. Hengi
 

hentai-senjō-geri, 
hentai-ebi-geri

senjō-geri väistönä parin 
tekniikkaan

4. Kamae, tensoku
,  

chūdan-gamae, ten-
soku

kamae eri lähtöasennoista, 
tensoku ,  

5. Kaatuminen, 
nentai-dōgarami   

kovat ukemit, nengin 
idea

helpotettu dō-garami 
pareittain  

6. Tengi kuperkeikka eteen ja 
taakse, kärrynpyörä

omia tengi-tekniikoita
 

7. Unsoku
,  

jalkojen liike 
unsokussa

vapaata unsoku-tyyppistä 
liikkumista  

8. Liike ja tekniikka
,  

Sentai-chokujō-zuki vapaata unsokua, untai-
shōmen-geri-tsuki

, 

9. Väistö ja jatkuva 
liike

ōhen-fubi vapaata unsokua, senjō-gerin 
ja shōmen-gerin väistöt , 


