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3UHVHQWDFLy
Aquest docum ent és única i exclusivam ent una guia de suport per
l’aprenent at ge a les classes de j udo, t ant els t ext os com les im at ges
no són originals, els t ext os són t raduccions al cat alà i les im at ges són
t ret es d’I nt ernet i no puc cit ar la procedència perquè no m e’n
recordo.
Així doncs, podeu fer el que volgueu j a que el docum ent no est à
sot m ès a cap dret d’aut or.
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Per exam inar- se de cint uró groc cal haver ent renat un m ínim de t res
m esos am b el cint ur ó blanc.
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)RQDPHQWVGHMXGRGUHW
•

•

ben cordat

mal cordat

5(,+2 ( Norm es per saludar )

5(,

( Salut ació )

És un senyal de respect e vers el com pany. Ex ist eixen dues form es de
saludar:

5,7685(, ( Salut ació dret )
-

-

-

És una posició nat ural dem peus alçada però sense rigidesa,
on els braços est an al cost at del cos, la
m irada al capdavant i els t alons j unt s am b
les
punt es
dels
peus
lleugeram ent
separat s ( form ant un angle de 60º ) .
Part int d'aquest a posició, s'inclina el t ronc
cap a davant fins que els dit s arribin a la
part superior dels genolls. L'esquena deu
rom andre rect a ( form ant un angle
aproxim at de 30º am b la vert ical ) .
Seguidam ent es t or na a la posició nat ur al.
4

-

La durada de la salut ació és d’un cicle respirat ori ( uns 4
seg) .



=$5(, ( Salut ació de genolls)
Des de la posició dr et es passa a la posició SEI ZA:
-

-

•

Es ret ira el peu esquerre cap a endarrere, i on est ava el peu
es col·loca el genoll ( dit s en flexió ) .
Es fa el m at eix am b el peu dret .
S'est iren els dit s quedant un sobre l'alt r e i es baixa el m aluc
sobre els t alons.

Part int de la posició6(,=$, sense obrir els colzes s'inclina el
t ronc cap a davant , am b l'esquena rect a i sense inclinar el
cap, fins que aquest a queda a una dist ància aprox. de 30 cm
am b el sòl.
Les m ans es col·loquen davant d'am bdues genolls ( a
dist ància de 2 puny s ent re les m ans i els genolls ) de m anera
que les 2 m ans m irin lleugeram ent cap a dint re.
La dist ància ent re les m ans és d’un puny.
La dist ància ent re els genolls és de 2 punys i m ig.

6+,6(, QLYHOOJURF ( Posició)

6+,=(17$, ( Posició nat ural)
-

-

És una post ura alçada, relaxada, am b am bdós peus
separat s per una dist ància aproxim adam ent igual a
l'am plàr ia de les espat lles, am b el pes repart it , el cap
rect e, braços relaxat s i m irada a un punt llunyà no
concret .
Post ura adequada pel j udo:
-

Posició m olt est able.
Perm et iniciar accions im m ediat es dav ant qualsevol
m ovim ent de Uke.
Perm et m oure's lliur em ent en qualsevol direcció.

5

-


•

Podem diferenciar 3 post uras:

6+,=(1+217$, ( Post ura nat ural básica)
0,*8,6+,=(17$, ( Post ura nat ural per la dret a)
+,'$5,6+,=(17$, ( Post ura nat ural per l’esquerre)

8.(0, ( Caigudes )
-


Mit j ançant l'aprenent at ge de les caigudes, s'assegura el m enor
dolor quan el j udok a cau sobre el t at am i.
Qui no sap caure, pot m ost rar- se t em erós davant la caiguda i
evit ar l'at ac ( negat iu per a l'aprenent at ge) .
Al copej ar am b els braços, es dism inueix la pot ència am b la
qual la rest a del cos arriba al sòl.
El cont act e dels br aços augm ent a la superfície d’im pact e i per
t ant dism inueix la pressió.
S'ha d'aconseguir que al copej ar en el sòl, el braç est igui
com plet am ent en horit zont al, per a evit ar les lesions.
Hi ha caigudes en les quals s'ha d'int ent ar que el cos sigui com
una esfera, evit ant punt s que surt in d'aquest a esfera j a que
d'aquest a m anera s'evit a l'efect e de les vibracions.

Hi ha quat re t ipus de caigudes:

86+,528.(0,:
( endarrere)

<2.28.(0,:
( de cost at )

6

0$(±8.(0,:
( endavant )

0$(±0$:$5,
8.(0,:
( endavant en
rot ació)

)RUPDIRQDPHQWDOG¶DJDIDUSHUO¶DSUHQHQWDWJH QLYHOOJURF 

•

.80,.$7$

BÀSI C EN POSI CI Ó NATURAL
-

-



-

Una m à agafa el j udogui de
l'adversari per la m àniga a l'alt ura
del colze i l'alt ra m à agafa la solapa
cont rària del j udogui a l'alt ura del
pit . Segons la t alla, m ovim ent a
realit zar,
et c.
hi
pot
haver
variacions.
La m à que agafa la solapa perm et
un esforç de t racció o em branzida.
La m à que enganxa la m àniga,
perm et un esforç de t racció lat eral o
cap
endavant .
Aquest
cont rol
im pedeix que l'adv ersari col·loqui el
braç en el sòl per a evit ar la caiguda
( evit a accident s) .
La coordinació ent re am bdós perm et aconseguir els
desequilibris cap endavant , endarrere i lat erals
Aquest a m anera d’agafar perm et gaire bé t ot t ipus d’at ac.

7

)RQDPHQWVGHMXGRDWHUUD

I MMOBI LI TZACI ONS

Ent enem com im m obilit zacions ( Osaek om i waza) aquelles t ècniques
que apliquem sobre Uke t om bat de cap per am unt , exercint sobre ell
un cont rol que li im pedeix escapar durant un t em ps det erm inat .
Aquest cont rol ho realit zem a part ir d'una posició equilibrada,
cont act ant el nost re cos am b el del rival, t enint uns punt s de
recolzam ent en el t at am i i podent variar la nost ra posició davant els
int ent s de sort ida de Uke m it j ançant la m obilit at del nost re cos i
l'ant icipació de les nost res accions a les seves.
Per a t ot això, és im port ant no concent rar la nost ra força nom és en
un punt , sinó repart ir- la per la m aj or superfície possible del nost re
cos, de m anera que Uke no vegi possibilit at alguna d'escapar- se.
En l'ent renam ent diari de Judo, se sol separar el t reball dem peus i el
de t erra, podent en el cas del t reball de t erra part ir de diferent s
posicions ( de genolls, assegut s, t om bat s de cap per am unt , de cap
per avall, ent re les cam es de Uke, Uke ent re les nost res cam es...) per
a arribar a una im m obilit zació. En com pet ició, la form a habit ual
d'arribar a una im m obilit zació és a part ir d'una proj ecció, j a sigui per
part de Tori o d’Uke, i la seva connex ió al t erra. Per això, cal est ar
m olt at ent per a aprofit ar els pet it s avant at ges que es poden obt enir
d'aquest a t ransició de Judo dret al Judo a t erra i act uar am b rapidesa
per a im m obilit zar al cont rari abans que pugui reaccionar per a
evit ar- lo.
FORMES BÀSI QUES D’ATAC A TERRA:
Són aquelles form es t ècniques de t reball a t ravés de les quals podem
aconseguir dur a Uke a una posició avant at j osa per a aplicar- li una
t ècnica d'Im m obilit zació, est rangulam ent o luxació. Des de la posició
de Uke t om bat de cap per avall o de quat re grapes, exist eixen m olt es
form es d'iniciar el nost re at ac, j a sigui per un lat eral, per davant del
seu cap, a cavall, et c.
1$*8(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2'5(7


'($6+,
+$5$,
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26272
*$5,

28&+,
*$5,

2*26+,

7$,2726+,
( NI VELL GROC)



1(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2$7(55$

+21.(6$
*$7$0(
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.$0,6+,2
*$7$0(


<2.26+,2
*$7$0(

7$7(6+,2
*$7$0(
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W.<8&,1785Ñ7$521-$
Per exam inar- se de cint uró t aronj a cal haver ent renat un m ínim de
quat re m esos am b el cint uró groc.
)RQDPHQWVGHMXGRGUHW

• 6+,17$,7$,6$%$., ( Desplaçam ent s )
6+,17$,

Consist eix en el desplaçam ent dels peus en t ot es les adreces
em prant les diferent s form es de cam inar. Aquest s diferent s
t ipus es realit zen en SURI - ASHI ( m ar xa lliscant ) , on els peus
rellisquen pel t at am i sense aixecar- los m assa i de form a
cont inuada, repart int el pes corporal ent re els 2 peus.
- Ment re es realit za el desplaçam ent , s’ha de m ant enir la
post ura nat ural.
- El desplaçam ent deu evit ar que el cent re de gravet at
oscil·li hi ha perill de desequilibrar- se) .
- La longit ud de la passa no ha de ser m assa gran.
Els diferent s t ipus de m arxa són:
$<80,$6+,
És la form a habit ual de desplaçam ent , en la qual els
peus es creuen alt ernat ivam ent .
768*,$6+,
Form a de cam inar sense creuar els peus. Perm et
desplaçar- se en t ot es les adreces on els peus
s'aproxim en un a un alt re guardant sem pre la posició.
És el desplaçam ent del Nague- no- Kat a




7$,6$%$.,( Movim ent del cos)
Consist eix en el desplaçam ent del cos de form a hàbil i
m ant enint l'equilibri en t ot m om ent . Norm alm ent
s'aplica per a evit ar un at ac de l'adversari, o per a
desplaçar- se. Es realit za enSuri- Ashi.

•

6+,6(,( Post ura)

11

=,*27$, ( Posició defensiva)
-

-

-

És una post ura defensiva
en la qual es procura
baixar
el
cent r e
de
gravet at del cos, per a la
qual cosa, les cam es est an
m olt separades, els peus
en la m at eixa línia a una
dist ància del doble de la
posició nat ural. Es baixa el
m aluc,
doblegant
els
genolls.
Aquest a post ura es pot
adopt ar quan es produeix un at ac per a buscar m aj or
est abilit at en la defensa encara que passat el risc s’ha
de recuperar la post ura nat ural, j a que aquest a posició
dificult a fer m ovim ent s ràpids.
Se’n poden diferenciar t res:

=,*2+217$, ( Post ura defensiva básica)
0,*8,=,*27$, ( Post ura defensiva per la dret a)
+,'$5,=,*27$, ( Post ura defensiva per l’esquerra)

•

.8=86+, ( Desequilibri)

Consist eix en la posició on el cent re de gravet at est à desplaçat de la
seva base i s'ha creat una sit uació d'inest abilit at . Encara que hi ha
infinit es adreces de desequilibri, es poden diferenciar en 8 t ipus
bàsics:

12

Hidari Ushiro Sum i

Ushiro

Migui Kuzushi

Hidari Kuzushi

Hidari Mae Sum i

Migui Ushiro Sum i

Mae

Migui Mae Sum i

El desequilibri es pot aconseguir de diferent s form es:

•

Tori es desplaça i aprofit a el m ovim ent per a port ar a
Uke en una posició de desequilibri.
Tori aprofit a qualsevol acció d’Uke.
Quan Uke reacciona davant d’un at ac.
...

768.85, ( Preparació)

Procés en el qual Tori t roba la posició correct a i equilibrada que li
perm et realit zar la proj ecció. El Tsukuri es realit za després del
Kuzushi.
El Kuzushi i el Tsukuri es diferencien en l'explicació t eòrica però en la
realit at no es pot delim it ar on com encen i on acaben.

13

•

.$.( ( Proj ecció)

És la cont inuació del Tsukuri. És la finalit zació de la t ècnica. El
Tsukuri i Kake han d’est ar encadenat s per a form ar una única acció.
)RQDPHQWVGHMXGRDWHUUD
BASES DE LES SORTI DES DE LES I MMOBI LI TZACI ONS:
Si hem v ist ant eriorm ent que per a im m obilit zar a Uke el m és
im port ant és exercir un cont rol sobre el seu cos, per a sort ir
d'aquest a im m obilit zació el m és im port ant és precisam ent evit ar que
Uke aconsegueixi aquest cont rol sobre nosalt res, no deixant - li
aferm ar la im m obilit zació a força de separar els cont act es, els
cont rols, efect uant girs de pont i de cap per avall i enganxant am b les
nost res cam es les seves. En Judo a t erra, igual que dem peus, hem de
realit zar desequilibr is, desplaçam ent s i canvis de punt s de suport per
a aconseguir un result at sobre el nost re rival o per a evit ar que ell ho
aconsegueixi sobre nosalt res.
MOVI MENTS BÀSI CS DE DEFENSA:
Són aquelles form es de t reball a t erra que ens perm et en defensarnos dels at acs d’Uk e i poder passar a cont raat acar de form a eficaç.
Ent re aquest s t reballs podem dest acar:
1.
2.
3.
4.
5.

La gam ba
El pont
Volt ej os am b les cam es
Recollir el cos com una esfera
Girs del cos sobre el lloc...

1$*8(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2'5(7


+,=$
*8580$
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.2
8&+,
*$5,

.2
6272
*$.(

+$5$,
*26+,

6(2,
1$*8(

1(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2$7(55$

.$7$
*$7$0(
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.8=85(
.(6$
*$7$0(


.8=85(
.$0,6+,2
*$7$0(

+$'$.$
-,0(

2.85,(5,
-,0(

16

.$7$+$
-,0(

8'(
*$5$0,
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U.<8&,1785Ñ9(5'
Per exam inar- se de cint uró verd cal haver ent renat un m ínim de sis
m esos am b el cint ur ó t aronj a.
)RQDPHQWVGHMXGRGUHW
•

7$1'2.85(16+8 ( Ent renam ent sol )
-

•



627$,5(1+8 ( Ent renam ent am b un com pany)
-

•

Est udi t ècnic per aprendre a perfeccionar la t ècnica.
Uke no resist eix.
Uchi- kom i, Nague- k om i, Kat as, et c.

8&+,.20, ( Repet icions)
-

•

És l’est udi sense parella.
L'obj ect iu és obt enir coordinació de m ovim ent s i adquirir
velocit at i aut om at ism e.
Es realit za una sèrie d'exercicis relacionat s am b el j udo, com
Tai- Sabaki, Uchi- kom i, d'escom brat , et c..

Am b aquest m èt ode es busca perfeccionar i aut om at it zar la
t ècnica realit zant - la repet idam ent . Es pràct ica principalm ent
el Kuzushi i el Tsukuri.
Pot ser est àt ic o en desplaçam ent .
L'obj ect iu d'aquest t ipus d'ent renam ent és obt enir velocit at ,
pot ència i resist ència.
Norm alm ent no es proj ect a a UKE.

1$*(.20, ( Repet ició de les proj eccions)
-

Es pract ica la proj ecció. ( Kuzushi, Tsukuri y Kake ) .
Es proj ect a al com pany cada vegada que es realit za
l'ent rada, aj udant a adquirir el sent it com plet de la t ècnica.

)RQDPHQWVGHMXGRDWHUUD
BASES DE LES TÈCNI QUES D’ESTRANGULACI Ó
Ent enem per est rangulació ( Shim e waza) , l'acció d'exercir una pressió
sobre el coll de Uke, de m anera que li im pedeixi arribar aire als seus
18

pulm ons ( est rangulació respirat òria) ,
o sang
al seu
cap
( est rangulación sanguínia) .
Aquest a pressió podem fer- la am b les nost res m ans nues, agafant el
j udogi ( d’Uke o el nost re) i t am bé am b aj uda de les nost res cam es.
Per a poder aplicar una t ècnica de est rangulació a Uke, el prim er que
hem d'aconseguir és un bon cont rol sobre el seu cos( de cap per
am unt , de cap per avall, a cavall, ent re les nost res cam es, et c.) ,
evit ant així els seus int ent s de sort ida. A l'escanyar, hem de
concent rar la força del nost re cos en m ans i canells, procurant que
l'acció sigui com m és ràpida m illor i est ar m olt at ent s a
l'abandonam ent del nost re oponent per a no causar- li dany ni
sofrim ent innecessaris.
SORTI DES DE LES ESTRANGULACI ONS
Per a sort ir o escapar d'una est rangulació, hem d’evit ar que Uke
cont roli el nost re cos, i t ract ar de deixar anar els agarris de les seves
m ans, del j udogi o del cont rol de les seves cam es, m it j ançant girs del
nost re cos i bloquej os als seus braços, m ans o cam es per a alliberar
el nost re coll.
No convé aguant ar fins al lím it la pressió sobre el coll, j a que encara
que de vegades sem bla que podem resist ir aquest a est rangulació,
podem perdre el coneixem ent en un inst ant . És m illor int ent ar
escapar sense confiar t ant en “ la força del nost re coll” .
MOVI MENTS BÀSI CS D’ATAC ( UKE ent r e les cam es de TORI )
Són form es d'arribar a im m obilit zar, escanyar o luxar a Uke des
d'aquest a posició m és est able de Tori t om bat de cap per am unt i
cont rolant al seu r ival ent re les seves cam es. És m olt im port ant
t reballar bé els desequilibris i les accions am b les cam es per a poder
volt ej ar i cont rolar al nost re oponent e fàcilm ent .

1$*8(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2'5(7

6$6$(
7685,
.20,
$6+,
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2.85,
$6+,
+$5$,


.26+,
*8580$

1(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2$7(55$

.$7$
-8-,-,0(

*<$.8
-8-,-,0(


1$0,
-8-,-,0(

20

-8-,
*$7$0(
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Q.<8&,1785Ñ%/$8
Per exam inar- se de cint uró blau cal haver ent renat un m ínim de vuit
m esos am b el cint ur ó verd.
)RQDPHQWVGHMXGRGUHW
•

<$.862.8*(,.2 ( Ent renam ient o concent rado )
− Tipus d'ent renam ent - est udi on els dos com ponent s de la
parella coneixen per endavant el que es va a fer.
− La finalit at és l'est udi sobre un com pany en desplaçam ent ,
educar els reflexos, m illorar els desplaçam ent s i perfeccionar
les t ècniques i les caigudes.
− De vegades es confon am b RANDORI . - P.ex: Si es v ol
pract icar una com binació, Tori dem ana a Uke que reaccioni
d'una det erm inada m anera perquè es pot pract icar la
t ècnica.

•

.$.$5,*(,.2
− és l'ent renam ent d'at ac i defensa, en el qual un dels dos
j udokas realit za nom és accions d'at acs successius, m ent re
que l'alt re reacciona a aquest s at acs am b m ovim ent s de
defensa i accions de cont ra.

)RQDPHQWVGHMXGRDWHUUD
BASES DE LES TÈCNI QUES DE LUXACI Ó
Ent enem per luxació ( Kanset su waza) , l'aplicació d'una t ècnica de
palanca sobre el colze de Uke am b l'obj ect iu d'aconseguir
l'abandonam ent del com bat per la seva banda j a que en cas cont rari
podria produir- se una lesió en la seva art iculació.
I gual que en im m obilit zacions o est rangulacions, el prim er que hem
de t enir és un bon cont rol del cos de Uke i des d'aquí, podem aplicar
una t ècnica de luxació aj udant - nos am b les nost res m ans, braços,
aixelles, abdom en, cam es o genolls per a fer pressió sobre el seu
colze. No s’han de fer t ibades brusques del seu braç, j a que podria
produir- se alguna lesió.
Quan Uke abandoni, copej ant dues o m és vegades sobre el t at am i,
sobre nosalt res, sobre ell m at eix o cridant ” Mait t a” , hem de deixar
anar im m ediat am ent , j a que no t ot es les persones t enen el m at eix
grau de flexibilit at art icular ni d'elast icit at m uscular i encara que a
nosalt res ens sem bli que no produïm la luzxació encara, podria
donar- se el cas d'est ar fent bast ant m al al nost re Uke.
En Judo esport iu de com pet ició nom és est à perm ès luxar el colze
d’Uke, no obst ant això exist eixen t ècniques de Judo que es

22

pract iquen en Kat a, en les quals es luxan els canells, els m alucs, els
dit s i pràct icam ent t ot es les art iculacions del cos.
SORTI DES DE LES LUXACI ONS
Per a sort ir o escapar d'una luxació, hem d’evit ar que Uke cont roli el
nost re cos, t ract ar de t ancar bé els braços al cost at del nost re cos i
efect uar m ovim ent s de gir per a alliberar el braç i podi escapar.
No convé aguant ar les luxacions, per m olt fort es que pensem que
t enim els braços, j a que m it j ançant l'aplicació d'una bona t ècnica de
palanca, Uke pot superar aquest a diferència de força i podríem
veure'ns lesionat s per algun t em ps.

1$*8(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2'5(7


+$1(
*26+,



8&+,
0$7$


8.,
*26+,
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7685,
.20,
*26+,

1(:$=$7Ê&1,48(6'(-8'2$7(55$

.$7$7(
-,0(

8'(
*$7$0(
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U.<8&,1785Ñ0$55Ï
Per exam inar- se de cint uró m arró cal haver ent renat un m ínim de
vuit m esos am b el cint uró blau.
)RQDPHQWVGHMXGRGUHW
•

5$1'25, ( Ent renam ent lliure)
-

•


5(15$.8:$=$ ( Com binacions)
-

•

Consist eix a execut ar lliurem ent les t ècniques apreses t ant
d'at ac com de defensa.
L'obj ect iu és execut ar les t ècniques ho m es correct am ent
possible i no posant obst acle per a caure. Es busca l'eficàcia
real davant un adversari que t é el m at eix obj ect iu.

És el t reball de com binar t ècniques diferent s davant la
reacció de Uke, j a sigui t ècniques de Judo peu am b alt r es
t ècniques de Judo peu, o am b t ècniques de Judo a t erra, o
t ècniques de Judo a t erra am b unes alt r es de Judo a t erra.

5(1=2.8:$=$ ( Com binacions)
− És la form a de com provar els result at s dels coneixem ent s
adquir it s. és el t reball d'ent rar dos o m és vegades la m at eixa
t ècnica davant les reaccions de Uke per escapar d'ella o
defensar- la.

•


6+,$, ( Com pet ició)
-

•

És la form a de com provar els result at s dels coneixem ent s
adquir it s.
Es busca la m àxim a eficàcia.
La com pet ició ha de ser un m it j à per a m illorar en el j udo i
no un fi.

&+,.$5$122<2
-

És la ut ilit zació de la força, l'aplicació en el Judo del principi
de la no resist ència, és a dir, servir- se de la força del rival
per a vèncer. Per exem ple, si Uk e t iba de nosalt res,
l’em penyem . Si Uke ens em peny, t ibem d'ell. Aquest principi
pot ser aplicat en t ot es direccions i cal una acció coordinada
de t ot el cos, a m és del desplaçam ent . Això que sem bla t an
senzill és l'essència m at eixa del nost re Esport , i aconseguir
realit zar- ho de form a eficaç és una t asca de m olt s anys de
25

pràct ica, de m anera que quan s'assoleix, dint re de nosalt r es
not em la gran sensació de saber el que és realm ent JUDO.
)RQDPHQWVGHMXGRDWHUUD
Per assolir aquest grau cal que l’alum ne faci t ot es les t ècniques
apreses t ot at acant des de diferent s posicions.
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',&&,21$5,%¬6,&
$VKL
(UL
*RVKL
*XUXPD
*DWDPH
*DUL
*DNH
*DUDPL
+DUDL
-LPH
-XML
+DMLPH
+DQH
+L]D
+DUD
.R
.RPL
.DWD
.DQVHWVX
0DWH
0DNLNRPL
1DJXH
2
2NXUL
2WRVKL
2VDHNRPL
6HRL
6RWR
7RUL
7DL
8FKL
8GH
8NL

Cama
Solapa
Maluc
Roda
Control
Segar
ganxo
‘Enrotllar’
Escombrar
Estrangulació
En creu
Començar
Saltar
Genoll
Abdomen
Petit
Sortir
Forma, avantbraç
Luxació
Aturar-se
Caure amb uke (‘enrotllant’)
Projecció rodant
gran
Les dues (cames, solapes...)
Projecció sense rodar
Comença la immobilització
Espatlla
Per fora
El que fa l’acció
cos
Per dins, entrar
Braç
‘Flotar’
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