 األداء الفنى لمهارة الركمة الدائرية العكسية ()ura mawashigeri
 -1يقف الالعب فى وضع االستعداد المناسب لو .
 -2يتم تحريك الرجل الضاربة لداخل الجسم وألعمى والركبة فى وضع ( ربع ) انثناء تقريبا .
 -3يتم تكممة دوران زمد الرجل الضاربة حتى تصل مستقمية تماما لحظة االصطدام بالهدف مع
التركيز عمى لمس المنافس بقاعدة أصابع القدم ومفصمها فى حالة امتداد كامل واثناء ذلك يتم دوران
مشط قدم االرتكاز والحوض لمخارج ولمخمف بالدرجة المناسبة الرتفاع الركمة .
 -4يبدأ الالعب فى إبعاد قدمو الضاربة عن المنافس مع ثنى ركبتها ودوران قدم االرتكاز لمدخل ثم
نزول القدم الضاربة عمى األرض التخاذ وضع االستعداد المناسب .
 األداء الفنى لمهارة المكمة المستقيمة العكسية Gyaku Zuki
 -1يقف الالعب فى وضع االستعداد النزالى المناسب لو .
 -2يقوم الالعب بدوران الحوض عن طريق دفع ركبة القدم الخمفية وتحريك مركز ثقل الجسم لألمام
نقل القوة الناتجة من دوران الحوض إلى الصدر فالكتف واخي ار إلى القبضة لتصل لكمة قوية سريعة
إلى المنافس مع مراعاة أن يكون مركز ثقل الجسم أكثر عمى القدم االمامية لحظة االصطدام فى
نهاية المكمة.
 -3يراعى اثناء أداء المكمة بأحد الذراعين عمل تغطية أو دفاع بالذراع االخر عن طريق عمل
حركة ( دفاع ألعمى  ) Age – Ukeعندما تكون المكمة فى البطن وعمل حركة ( الدفاع ألسفل
 ) Gedan Baraiعندما تكون المكمة موجهة لوجو المنافس .
 -4بمجرد وصول المكمة لمهدف يتم سحب كوع وقبضة اليد الضاربة بسرعة لمكان بدايتها وكأنها
لمست تيار كهربى .

 األداء الفنى لمهارة الضربة بظهر القبضة Uraken
 -1يقف الالعب فى وضع األستعداد المناسب لو .
 -2يقوم الالعب بنقل مركز ثقل الجسم لألمام و الميل بالكتف مع مد الذراع الضاربة لألمام
ولمخارج فى اتجاه دائرى نحو المنافس مع اعتبار مفصمى الكتف والكوع محور ارتكاز لخط سير أو
دوران اليد الضاربة .
 -3يتم دوران مفصل الحوض تجاه اليد الضاربة لنقل القوة الناتجة إلى الصدر فالكتف فالذراع واخي ار
القبضة .
 -4يقوم الالعب بالحركة الرجوعية بسرعة بمجرد لمس ظهر القبضة لمهدف .

