
BLUE ლურჯი ქამრის ტექნიკა, 9-12 წლის ბავშვების 

 
 

ASHI-WAZA - აში-ვაზა 

 
foot and leg techniques    ინგლისური სახელწოდება 
ფეხი-ტექნიკა     ინგლისურიდან თარგმანი 
ფეხის ტექნიკა     განმარტება ქართულად 
 

O-soto-gaeshi - ო-სოტო-გაეში 

large outer reping throw counter   ინგლისური სახელწოდება 
დიდი გარე მოცელვა გდება საპასუხო (კონტრ)  ინგლისურიდან თარგმანი 
უკან ამოსმულზე საპასუხო  უკანა ამოსმულით                   განმარტება ქართულად 
 

 

O-uchi-gaeshi - ო-უჩი-გაეში 

large inner reap counter    ინგლისური სახელწოდება 
დიდი შიდა მოცელვა საპასუხო (კონტრი)  ინგლისურიდან თარგმანი 
შიგნიდან კაურზე  საპასუხო (კონტრი) მოცელვით               განმარტება ქართულად 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tsubame-gaeshi- ცუბამი-გაეში 

swallow counter     ინგლისური სახელწოდება 
მერცხალი საპასუხო (კონტრი)   ინგლისურიდან თარგმანი 
ცერულზე  საპსუხო (კონტრი) ცერულით                  განმარტება ქართულად 

 

 

 

Uchimata-gaeshi - უჩიმატა-გაეში 
inner thigh reaping throw counter   ინგლისური სახელწოდება 
შიდა ბარძაყი მოცელვა გდება საწინააღმდეგო  ინგლისურიდან თარგმანი 
ამოსმულზე მოცელვა უკანიდან   განმარტება ქართულად 
 

 
 

Harai-goshi-gaeshi - ჰარაი-გოში-გაეში 
hip sweep counter     ინგლისური სახელწოდება 
თეძო მოგვა საწინააღმდეგო (კონტრი)   ინგლისურიდან თარგმანი 
გარეფეხზე საპასუხო (კონტრ) ილეთი მოჩეხვით  განმარტება ქართულად 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Hane-goshi-gaeshi - ჰანე-გოში-გაეში 
hip spring counter     ინგლისური სახელწოდება 
თეძო ზამბარა საწინააღმდეგო (კონტრი)  ინგლისურიდან თარგმანი 
წვივით ამოსმულზე საპასუხო ილეთი მოცელვით განმარტება ქართულად 
 

 
 
 

TE-WAZA - ტე-ვაზა 

hand techniques     ინგლისური სახელწოდება 
ხელის ტექნიკა     განმარტება ქართულად 
 

Ko-uchi-gaeshi - კო-უჩი-გაეში 

small inner reaping throw counter   ინგლისური სახელწოდება 
პატარა შიდამოცელვა კონტრი   ინგლისურიდან თარგმანი 
შიგნიდან ცერულზე, საპასუხო   განმარტება ქართულად 
(კონტრი) ცერული წინიდან 
 

 
 

Uchi-mata-sukashi - უჩი-მატა-სუკაში 

Inner tigh reaping trow slip    ინგლისური სახელწოდება 
შიდა მჭიდრო მოცელვა დასხლტომა   ინგლისურიდან თარგმანი 
ამოსმულზე ფეხის აცილებით, დასხლტომი  განმარტება ქართულად 
 

 



Seoi-otoshi- სეოი-ოტოში 

dropping shoulder throw    ინგლისური სახელწოდება 
ჩახტომა მხარი გდება    ინგლისურიდან თარგმანი 
კისრული ცალ მუხლზე ან ორივე   განმარტება ქართულად 
მუხლზე ჩახტომით 

 

 

 

Obi-otoshi -ობი-ოტოში 
belt drop      ინგლისური სახელწოდება 
ქამარი ვარდნა (გდება)    ინგლისურიდან თარგმანი 
ქამარში წინიდან ჩავლებით გდება   განმარტება ქართულად 
 

 
 

Obi-tori-gaeshi – ობი-ტორი-გაეში 
Belt-grab-throw     ინგლისური სახელწოდება 
ქამარი ტაცება გდება                                                                   ინგლისურიდან თარგმანი 
ამოგლეჯვა ქამრიდან გადავლებით                                        განმარტება ქართულად  

 

                     
                         
 
 
 
 
 

 
 



KOSHI-WAZA - კოში-ვაზა 

hip techniques     ინგლისური სახელწოდება 
თეძო ტექნიკა     ინგლისურიდან თარგმანი 
თეძოს ტექნიკა     განმარტება ქართულად 

 

Tsurikomi-goshi - ცურიკომი-გოში 
lift-pul hip throw     ინგლისური სახელწოდება 
აწევა-გამოწევა თეძოთი გდება   ინგლისურიდან თარგმანი 
მოგვერდი საყელოდან აწევა-გამოწევით  განმარტება ქართულად 
 

 
 

Sode-tsurikomi-goshi- სოდე-ცურიკომი-გოში 

sleeve lift-pull hip throw    ინგლისური სახელწოდება 
სახელო აწევა-გამოწევა თეძო გდება   ინგლისურიდან თარგმანი 
მოგვერდი სახელოს აგლეჯვით  (აწევა-გამოწევით) განმარტება ქართულად 
 

 

 

Ushiro-goshi - უშირო-გოში 
back hip throw     ინგლისური სახელწოდება 
უკან თეძო გდება     ინგლისურიდან თარგმანი 
უკან თეძოთი გდება    განმარტება ქართულად 
 

 



Utsuri-goshi - უცური-გოში 

hip transfer     ინგლისური სახელწოდება 
თეძო გადატანა     ინგლისურიდან თარგმანი 
მოგვერდი, ატაცით და თეძოზე გადატანით  განმარტება ქართულად 
 

 
 

OSAEKOMI-WAZA - ოსაეკომი-ვაზა 

pinning techniques    ინგლისური სახელწოდება 
ფიქსაცია, (დამაგრება) ტექნიკა   ინგლისურიდან თარგმანი 
შებოჭვის ტექნიკა     განმარტება ქართულად 
 

Ura gatame - ურა-გატამე 
Back pin      ინგლისური სახელწოდება 
უკან შებოჭვა     ინგლისურიდან თარგმანი 
ზურგით შებოჭვა     განმარტება ქართულად 

                                         
 

                                                 

SHIME-WAZA - შიმე-ვაზა 

strangling techniques    ინგლისური სახელწოდება 
დახრჩობის ტექნიკა    განმარტება ქართულად 
 

Nami-juji-jime- ნამი-ჯუჯი-ჯიმე 

normal cross-handed strangle   ინგლისური სახელწოდება 
ჩვეულებრივი ჯვარედინი ხელი დახრჩობა  ინგლისურიდან თარგმანი 
დახრჩობა - ხელისგულები ქვემოთ   განმარტება  ქართულად 

 

 



Gyaku-juji-jime - გიაკუ-ჯუჯი-ჯიმე 

reverse cross strangle    ინგლისური სახელწოდება 
საწინააღდეგო ჯვარედინი დახრჩობა   ინგლისურიდან თარგმანი 
დახრჩობა - ხელისგულები ზემოთ   განმარტება ქართულად 
 

 

 

Kata-juji-jime - კატა-ჯუჯი-ჯიმე 

half cross-handed strangle    ინგლისური სახელწოდება 
ნახევარი ჯვარედინი-ხელიდახრჩობა                   ინგლისურიდან თარგმანი 
დახრჩობა ერთი ხელისგული ზემოთ, ერთიქვემოთ განმარტება ქართულად 
 

 

Hadaka-jime- ჰადაკა-ჯიმე 

naked or bare strangle    ინგლისური სახელწოდება 
შიშველი-ცარიელი დახრჩობა   ინგლისურიდან თარგმანი 
შიშველი-ცარიელი ხელებით დახრჩობა  განმარტება ქართულად 
 

 
Okuri-eri-jime- ოკური-ერი-ჯიმე 

sliding collar strangle    ინგლისური სახელწოდება 
მცოცავი საყელო დახრჩობა    ინგლისურიდან თარგმანი 
საყელოში ხელის შეცურებით დახრჩობა  განმარტება ქართულად 
 

 

 



Kata-ha-jime - კატა-ჰა-ჯიმე 

single-wing strangle    ინგლისური სახელწოდება 
ცალი-ფრთა დახრჩობა    ინგლისურიდან თარგმანი 
დახრჩობა ცალი მხრის გამოყენებით   განმარტება ქართულად 
 

 

 

Sode-guruma-jime (form of) - სოდე-გურუმა-ჯიმე 

sleeve-wheel strangle    ინგლისური სახელწოდება 
სახელო ტრიალი დახრჩობა    ინგლისურიდან თარგმანი 
დახრჩობა სახელოს შემოხვევით   განმარტება ქართულად 
 

                                                                                           

Koshi-jime - კოში-ჯიმე 
hip-braced strangle hold    ინგლისური სახელწოდება 
თეძო, ბარძაყი დაწნეხვა დახრჩობა დაჭერა                           ინგლისურიდან თარგმანი 
თეძო-ბარძაყის დაწოლით (დაწნეხვით) დახრჩობა განმარტება ქართულად 

                                           
 

 
 

Katate-jime - კატატე-ჯიმე 
one-hande strangle    ინგლისური სახელწოდება 
ერთი-ხელი დახრჩობა    ინგლისურიდან თარგმანი 
ერთი ხელით დახრჩობა    განმარტება ქართულად 
 

 
 



 

Tsukomi-jime- ცუკკომი-ჯიმე 
thrusting strangle     ინგლისური სახელწოდება 
მიწოლა დახრჩობა     ინგლისურიდან თარგმანი 
მიწოლით დახრჩობა    განმარტება ქართულად 
 

 
 
 

Ryote-jime- რიოტე-ჯიმე 
two-handed choke                                                                      ინგლისური სახელწოდება 
ორი ხელით გუდვა                                                                     ინგლისურიდან თარგმანი 
ორი ხელით დახრჩობა 
     

                                                                       
 
 
 

Sankaku-jime - სანკაკუ-ჯიმე 
triangularstrangle     ინგლისური სახელწოდება 
სამკუთხა დახრჩობა    ინგლისური დანთარგმანი 
ფეხების სამკუთხედით დახრჩობა   განმარტება ქართულა 
 

                                                                                           
 
 
 


