
Przykładowy pierwszy egzamin młodzieży i dorosłych

Wstawanie

seiza (siad na piętach) –> kiza (siad na kolanach) –> hanza (wstawanie - prawe kolano i kamae) –> tate
(postawa stojąca z kamae)

Suwari–waza (techniki w pozycji siedzącej)

chodzenie: irimi-shikko (do przodu), ushiro-shikko (do tyłu)
przewroty: mae-ukemi (do przodu), ushiro-ukemi (do tyłu)

Tachi–waza (techniki w pozycji stojącej)

postawa:  shizen-tai (wyprostowana, swobodna) i shizen-hontai (wyprostowana, „na baczność”)

Pozycja

Podstawowa pozycja w Aikido to hanmi (pozycja boczna). To nie określa gardy czyli  kamae (ręce na
wysokości klatki piersiowej), ale jak pada komenda przyjęcia postawy hanmi to oczekuje się że będzie ona
z kamae.
pozycja:  hidari (lewa) i migi (prawa)

Przewroty i pady
przewroty: do przodu (mae-ukemi) i do tyłu (ushiro-ukemi)
pady: do przodu, do tyłu i boczny

Przemieszczanie się
tai-sabaki (przemieszczanie się, ruchy i obroty ciała):
tenkan – obrót na nodze przedniej o 180 stopni
irimi-tenkan – krok w przód i tenkan
tenkai-ashi – zwrot w miejscu o 180 stopni bez odrywana stóp, czyli zmiana kierunku
zempo-tenkai-ashi – krok i zwrot w miejscu
tsugi-ashi (krok dostawny), ayumi-ashi (krok przestawny)

Ćwiczenia w parach
przyjmowanie postawy ai-hanmi (zgodnej) i gyaku-hanmi (lustrzanej)
taino-tenkan-ho – ćwiczenie dopasowujące  (z ataku katate-dori, w gyaku)
(katate-dori czyli chwyt za rękę)

Techniki w parach
ikkyo (obalenie przez napieranie na łokieć w kierunku twarzy) z ataku shomen-uchi (uderzenie na głowę)
shiho-nage (rzut przez cięcie) z ataku katate-dori w wersji ai-hanmi i gyaku-hanmi.
irimi-nage (obalenie przez unieruchomienie odcinka szyjnego z wejściem w przód) z ataku shomen-uchi
Tylko trzy techniki, ale ataki są różne, no i wszystko ma być wykonywane w wariantach: przed (omote) i
za (ura) partnerem.

Poza tym wszystkim trzeba umieć się zachować na egzaminie – pamiętać o ukłonach, a na środek
wychodzimy po kwadracie a nie po skosie.



tai no tankan ho Większość technik robi się w dwóch wariantach -
przed i za. Omote i Ura.

Ai-hanmi (pozycja zgodna)

ikkyo – napieramy na łokieć w kierunku twarzy i obalamy. Po prawej stronie unieruchomienie.

irimi nage – obalenie poprzez unieruchomienie
odcinka szyjnego przeciwnika i wejście w przód

shiho nage – łapiemy przedramię jak miecz, robimy
krok, obracamy się i tniemy jak mieczem w dół

dojo („dodżo”) – sala treningowa
sensei – nauczyciel
tatami – mata do ćwiczeń
dan – stopień mistrzowski, kyu – uczniowski
między sobą:
onegai shimasu („onegaj szimaz”) – „proszę ćwicz
ze mną”
arigato – dziękuję

komendy instruktora:
hajime (“hadżime”) – „ćwiczcie”
yame – „stop”
seiza – “siadać”
kakari geiko – ćwiczymy w grupach (nie w parach)


