
ЗАХВАТИ ДРЖАЊА- OSAE-KOMI-WAZA 

Захват држања је такав међусобни положај бораца у коме Тори држи Укеа 

положеног на леђа, потпуно контролишући његове покрете тако да се Уке може по 

сопственој вољи ослободити, док Тори може  сваком тренутку напустити захват. Да би 

остварио победу, Тори  треба да задржи Укеа у захвату 20 секунди. Мерење времена се 

не прекида у случају да тори мења захвате, а при томе не нарушава потпуну конролу 

укеа. Тори мора тежити таквом положају из кога ће се у сваком тренутку обезбедити 

правилан распоред равнотеже. 

Приликом извођења захвата држања неопходно је користити закон реакције 

чврсте подлоге. Уколико тори притиска укеа према тлу, чврста подлога би реаговала 

силом истог интезитета и правца, а супротног смера; тако би помогао противнику  да се 

ослободи захвата држања. Када тори снажно привуче укеа према својим грудима, које 

замењују чврсту подлогу, сила реакције ће га вратити ка тлу. Када уке покуша да се 

окрене или устане, тори потура делове свога тела изнад укеових делова тела који се 

подижу, привлачи га према грудима, које су непомичне, тако да се противник враћа 

према тлу.  

Успешност захвата држања зависи од:  

-површине ослонца торија и укеа у току борбе 

-покретљивости у току извођења захвата држања 

-положај пројекције заједничког лежишта 

Зависно од облика површине ослонца коју формирају поједини делови тела 

торија у односу на укеа, захвати држања се деле на: 

-захвате држања код којих су успостављене 3 тачке ослонца- КЕСА-троугаони 

-захвате држања код којих су успостављене 4 тачке ослонца- ШИХО-

четвороугаони 

Технике држања-осае-коми 

-ХОН КЕСА ГАТАМЕ 

-КАТА ГАТАМЕ 

-МАКУРА КЕСА ГАТАМЕ 

-УШИРО КЕСА ГАТАМЕ 

-КАТЕ ОСАЕ ГАТАМЕ 

-ЈОКО ШИХО ГАТАМЕ 

-КАМИ ШИХО ГАТАМЕ 

-ТАТЕ ШИХО ГАТАМЕ 

-КАМИ САНКАКУ ГАТАМЕ 

-ТАТЕ САНКАКУ ГАТАМЕ 

ХОН КЕСА ГАТАМЕ 

Овај захват држања је једна од основних техника контоле потивнка, а од 

посебног је значаја због тога што допушта да се почетник постепено  и са лакоћом 

уведе у технике држања и конроле противника. Ову технику најчешће срећемо на 

такмчењима свих узрасних категорија такмичара.Уколико се правилно примени, 

ослобађање од овог захвата је готово немогуће или веома тешко. 

А) Положај тела 



Уке лежи на леђима. Тори остварује контакт са десном половном груди укеа, преко 

десне стране груди. Седалн део торија је постављен на десни кук са широко отвореним 

ногама. Десна нога торија је слободно опружена по татамију,а лева је изнеена назад и 

мало повијена. 

Б) Захват 

Десна рука торија је изнад главе укеа, тако што захвата његов ревер, а лева рука 

захвата десни рукав укеа у пределу лакта и снажно га вуче према својим грудима. Лева 

надлактица торија притиска ка својим грудима подлактицу укеа. Добија се утисак, да се 

десна рука укеа обавила око груди торија. Ово дејство појачава притисак трупа торија 

на груди укеа. 

В) Распоред тежишта тела 

Тежиште тела торија се распоређује преко 3 тачке ослонца-десна спољна страна 

глежња стопала, лево стопало и бочни део трупа, истовремено притискајући десни део 

груди укеа.  

 КАТА ГАТАМЕ 

Ката гатаме је техника чије извођење најчешће следи код примене кеса гатаме. 

Уколико код успостављеног захвата хон кеса гатаме уке успе да ослободи своју десну 

руку, он је усмерава гурањем браде торија на горе и назад. Тори дејствује у супротном 

смеру истом силом, и у једном тренутку оштро повлачи главу уназад и левом руком 

гура надлактицу укеа у страну према десној страни његове главе. Уколико се догоди да 

је стезање доста снажно, техника  држања прелази у захват гушења. Ката гатаме је једна 

од најсигурнијих техника захвата држања. Ослобађање од ове технике је тешко, мада 

није немогуће. 

А) Положај тела 

Уке лежи на леђима на татамију. Тори се налази са десне стране укеа, тако да су 

оба тела бораца геометријски изражено у перпендикуларном односу једно наспрам 

другог. Глава торија је снажно  приљубљена уз главу укеа, и блокира десну руку укеа. 

Груди су му тесно приљубљене уз десни део груди укеа. Положај ногу је истоветан као 

код хон кеса гатаме. 

Б) Захват 

Десна торијева рука обухвата укеов врат. Након тога, лева торијева рука гура 

десну укеову руку и она се притисне и блокира његовом главом. Тори може да захвати 

своје обе шаке тако као што рвачи раде тзв. Скопчавање шакама, од чега ће зависити 

снага захвата држања или притисак на технику гушења. 

В) Распоред тежишта тела 

Равнотежа торија се простире на 3 тачке ослонца- бочни десни део трупа, десни 

део десног скочног зглоба и лево стопало. Код измене положаја ногу образују се 

различити начини захвата држања. 

МАКУРА КЕСА ГАТАМЕ 

Захват држања макура кеса гатаме често срећемо на такмичењима. Ова техника 

није много ефикасна, али њено изучавање и усавршавање је неопходно за увежбавање 

контроле над укеом кроз прелаз од једне на другу технику. 

А) Положај тела 



Уке лежи на леђима, а тори је ослоњен на десну натколеницу, која је  у контакту 

са десним раменом и вратом укеа. Ноге торија су у великом раскораку, где је десно 

бедро постављено под главу укеа као јастук, а лева нога је опружена назад. 

Б) Захват 

Десна торијева рука се провлачи под леви пазух укеа и снажно захвата десну 

ногу за кимоно у пределу колена. Својом левом руком тори захвата ревер кимона укеа 

са десне стране главе. 

В) Распоред тежишта тела 

Тори има 3 тачке ослонца- оба стопала и десну страну трупа којом притиска 

укеове груди. Руке снажно повлаче и истовремено подижу укеа, како би се спречио 

покушај извођења рвачког моста у циљу ослобађања од захвата. 

УШИРО КЕСА ГАТАМЕ  

Уширо кеса гатаме је захват држања који доста често срећемо на такмичењима, 

али са релативно слабом ефикасношћу. Ова техника се у одређеним варијантама 

извођења убраја у групу четвороугаоних захвата бацања. 

А) Положај тела 

Уке лежи на леђима на татамију, а тори је у седећем положају на десном боку, 

тик уз лево раме и леву страну врата укеа. Ноге торија су широко отворене, а два тела 

су постављена  супротно једно на друго. Бочни део трупа торија притиска врат и главу 

укеа. 

Б) Захват 

Десна рука торија се поставља  са десне стране трупа укеа. Лакат је припијен уз 

десно раме укеа, а шака захвата појас. Лева рука торија захвата леви рукав укеа и вуче 

ка левој страни груди. Са левим лактом тори притиска леву подлактицу укеа. 

В) Распоред тежишта тела 

Равнотежа се у основи распоређује између стопала торија и његовог десног 

лакта. У циљу осигурања јаче контроле тори притиска десним делом трупа леву страну 

врата укеа. Да би избегао блокаду  и притисак , уке окреће главу у десно. У овом 

положају тори гура снажно, и врши притисак у пределу врата. 

КАТЕ ОСАЕ ГАТАМЕ 

Ову технику не срећемо често на такмичењима, мада када се примени ефикасност је 

изразита. Као резултат снажног притискања на леву руку укеа може да се стигне до 

гушења. 

А) Положај тела 

Уке лежи на леђима на татамију. Тори примењује хон кеса гатаме, при чему је 

његова десна рука са десне стране тела укеа. Слободна лева укеова рука гура браду 

торија са циљем да га одмакне од себе. Тори се супротставља. У једном моменту, тори 

својом десном руком привлачи и гура на доле леву руку укеа, потискујући својом 

брадом и пазухом укеову руку на доле. Лева укеова рука се поставља под груди торија, 

који сснажно притиска своје груди  на укеа, подижући му при том главу левом руком 

на горе. 

Б) Захват 



Лева торијева рука се поставља иза врата укеа. Десна рука се привлачи под лево 

раме укеа и пролази му иза врата. Обе шаке тори може чврсто да скопча иза врата укеа. 

Могуће је да тори са обе шаке захвати кимоно иза врата укеа. При снажном стезању 

рукама, где је лева надлактица укеа под његовим грлом, могуће је остварити технику 

гушења. 

В) Распоред тежишта тела 

Својом читавом тежином тори треба да належе на груди укеа. Тачке ослонца 

приликом успостављања контроле су: спољна страна десног стопала, прсти левог 

стопала и груди. Оба тела су у перпендикуларном положају једно у односу на друго. 

Уколико уке настоји да се окрене на десно, тори вуче својом левом руком и 

истовремено гура са ногама и обрнуто, уколико се уке окреће налево, тори се благо 

одмиче и притиска са трупом на доле.  

ЈОКО ШИХО ГАТАМЕ 

Различите варијанте примене овог захвата су често једне од најефикаснијих 

техника захвата држања на такмичењима. Ову технику најчешће примењују борци са 

дужим такмичарским стажом, високом спортском квалификацијом и различитом 

телесном конституцијом.  

А) Положај тела 

Уке лежи на леђима а тори је са његове десне стране. Два тела борца заузимају 

положај један наспрам другог у облику слова ,,Т,, . ноге торија су савијене. Лево колено 

остварује контакт са десним раменом укеа, а десно колено са деснм боком. Колена 

торија с знатно азмакнта. У одговарајућем моменту лево колено може да се постави под 

десни пазух укеа. Неопходно је да су груди оба тела  тесном контакту. На тај начин 

блокирање трупа укеа је снажно.  

Б) Захват 

Десна рука се провлачи измеу ногу укеа, прелазећи преко његове десне 

натколенице, а након тога под леву натколеницу, и захвата појас са леве стране. Лева 

торијева рука пролази покрај десног рамена и под главу укеа и захвата ревер са леве 

спољашње стране. Овако формиан захват, кроз активно деловање зглобова обе  

торијеве шаке, просто прикива укеа за татами и ограничава му у потпуности слободу 

кретања. 

Б) Распоред тежишта тела 

Равнотежа торија и контрола над укеом се остварује преко 4 тачке ослонца- 

колена и лакта. Груди се спуштају ниско и тесно су припијене уз груди укеа. У 

настојању да се ослободи и избегне захват држања, уке покушава да се извије на лево и 

десно. Овде је од посебног значаја торијево умеће да у сваком моменту делује 

противдејством. Приликом извијања укеа на десно тори га вуче шакама на доле. Када 

се уке извија налево, тори га привлачи рукама према својим грудима. 

 КАМИ ШИХО ГАТАМЕ 

Ками шихо гатаме је ефикасна и на такмичењима често виђена технка код свих 

узрасних категорија. Овом техником се код почетника веома добро развија осећај за 

контролу противника. Код изграђеног осећаја контроле трупа укеа, да се маневрише са 

ногама брзо и тачно, да се са лакоћом мења положај ногу, тори у свакој ситуацији 



примене овог захвата може да рачуна на успех. Но, независно од свих предности које 

смо овде навели, ова техника се са мање успеха примењује код изразито гипких бораца.  

А) Положај тела 

Торијева колена су потпуно савијена, растављена и готово уз укеова рамена. 

Дужине оси два тела су упоредне једна у односу на другу. Торијеве груди су потпуно 

припијене уз укеове, док дијафрагма и доњи део грудног коша торија притиска главу 

укеа. Торијева глава је окренута у страну и такође припијена уз стомак или дијафрагму 

укеа. 

Б) Захват 

Обе торијеве руке се подвлаче под укеова рамена и захватају његов појас са 

стране.У зависности од настале ситуације тори може да мења хват,положај руку и ногу. 

В) Распоред тежишта тела 

Тежиште торијевог тела је изнето назад ,а центар његовог тежиште тела се 

налази изнад главе укеа. И овде, у зависности од деловања  укеа,тори може да пренесе 

тежиште назад,на своја стопала и напред на руке. Код овог захвата су 4 тачке ослонца-

лактови и колена. Лактови снажно притискују труп са стране и руке  укеа уз тело. Тори 

не треба да концентрише своју тежину на стомак укеа,јер на тај начин губи стабилност 

и равнотежу. 

ТАТЕ ШИХО ГАТАМЕ  

Тате шихо гатаме је веома интеренсантна техника и често је примењују 

такмичари високе мајстоске класе.Највећу ефикасност са овом техником ипак постижу 

џудисти са дужим екстремтетима.Треба да се зна,поред успеха,који доноси,ова техника 

је нестабилна уколико се не примени правилно. 

А) Положаји тела  

Уке лежи на леђима,а тори седи на њему окренут лицем према његовој глави. 

Груди су му тесно припијене уз груди укеа,а дужне осе тела су упоредне једна у односу 

на другу. 

Б) Захват  

Тори гура обе укеове руке на горе изнад његове главе и обухвата га са обе руке. 

Да би га што боље блокирао,он натхватом своје десне шаке захвата десну укеову руку,а 

својом левом његову леву руку. Хват обема рукама торија је за рукаве укеа. Обе 

торијеве руке пролазе одоздо,испод  руку укеа и укрштају се. Лактови торија су у 

контакту са татамијем. 

В) Распоред тежишта тела 

Равнотежа торија у односу на укеово тело се распоређује на 4 тачке ослонца-два 

колена и оба лакта. Тежште торија треба да буде концентрисано на груди или главу 

укеа. Ноге обезбеђују већи степен стабилности тела торија, и приликом формирања 

захвата пролазе споља, одоздо и повлаче се међу ноге укеа. Тако постављене међу ноге 

укеа, каче му ноге или се уплићу са њима 

 КАМИ САНКАКУ ГАТАМЕ  

Усавршавањем и подизањем на све виши ниво високог спортског мајсторства, 

све чешће се појављују у пракси доскора мало познате технике захвата држања, 

изискујући од џудиста високу координацију покрета и завидан степен гипкости. 



Ефикасност ових техника је изузетно висока. Висока резултативност ових техника 

захвата држања остварује се путем могућности задржавања поротивника, са 

истовременом применом техника гушења. При правилној примени ових техника може 

увек да се рачуна на успех. 

А) Положај тела 

Тори лежи стомаком на укеу, са обрнутим положајем тела у односу на укеа. 

Неопходно је у овом положају остварити тесан контакт између стомака торија и груди 

укеа. 

Б) Захват и положај ногу 

Десна рука торија обухвата десну натколеницу укеа, а лева је слободна, при 

чему се остварује могућност повећања површине ослонца тела. Децна рука може да се 

премешта у различитим правцима, како би се обезбедила стабилност успостављања 

овог захвата. Ноге су укрштене и обухватају десно раме и главу укеа. Лева нога торија 

обухвата врат укеа. Потколеница му је под главом и горњи део стопала је постављен у 

заколену јаму. Глава укеа лежи преко леве потколенице торија. Десна торијева нога се 

поставља уз десно укеово раме. Овакав положај ногу торија приморава укеа да изнесе 

своју десну руку покрај своје главе. Код већ укрштених ногу, уколико се десна савија, 

долази до стезања врата укеа. 

В) Распоред тежишта тела 

Тежиште торија приликом контроле овом техником распоређује се између 

колена и стомака. 4 су тачке ослонца: оба колена, леви длан и десни лакат.  

ТАТЕ САНКАКУ ГАТАМЕ  

Ова техника може да се упореди са ками накаку гатаме по положају и начину 

деловања ногу. Треба нагласити да код ове технике тори такође седи на укеу. 

А) Положај тела 

Уке лежи на леђима на татамију, а тори је лицем окренут према њему и седи му 

високо на грудима. Тело торија је дијагонално постављено у односу на укеа. 

Б) Захват и положај ногу 

Лева рука торија захвата десни рукав укеа и вуче га према својој глави. Десна 

торјева рука је слободна и има улогу да повећава површину ослонца тела приликом 

покушаја укеа да се ослободи од захвата држања. Десна торијева нога је припијена уз 

лево укеово раме. Лева нога торија се провлачи под десну лопатицу, пролази испод 

леђа укеа и поставља своје стопало у десну заколену јаму укеа. Појачавање контроле и 

гушења се остварује, када тори савије десну натколеницу и привуче своја колена. 

В) Распоред тежишта тела 

Тори распоређује своје тежиште преко груди укеа, притискајући га својим 

седалним делом и стомаком. Приликом формирања захвата држања 4 су тачке ослонца: 

колена, десни длан и леви лакат. Стомак је тесно припијен уз груди укеа. 

 

 

 

 


