
ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ТЕХНИКА ДАВЉЕЊА У 

СПОРТСКОЈ ЏУДО БОРБИ 

Овде ћемо навести карактеристичне положаје из којих је најпогодније 

реализовати технике захвата дављења (шиме ваза). Неопходно је да сваки џудиста 

упозна и усвоји ове карактеристичне положаје до степена аутоматизације, како би 

могао саобразно датим условима у ситуацијама спортске борбе да реагује брзо. 

1) Уке је у упору на коленима, а тори га закорачује са леђа и лицем ка укеовом 

потиљку. Након тога, провлачи леву руку иза и под леви пазух и захвата са 

прстима изнутра леви ревер укеа што је могуће више. Десна рука торија се 

провлачи под десни пазух и захвата десни ревер. Левом ногом тори качи леву 

ногу укеа са унутрашње стране левог бедра, а са десне - десно бедро на исти 

начин. Из овог положаја тори преноси тежиште тела напред, те на тај начин 

контролише тело укеа и прелази у захват дављења. 

2) Тори напада са леђа и захвата ревере укеа са обе руке како је описано у 

претходном случају. Обухвата тело укеа ногама, тако што спаја своја стопала 

укрштајући их. Из овог положаја тори контролише слободу кретања укеа, и 

прелази у напад одговарајућим захватом дављења  

3) Напад торија са леђа започиње захватом ревера укеа са обе руке како је то 

описано у претходним случајевима. Овде своју десну ногу тори провлачи 

отпозади и поставља колено у тесном контакту уз доњи део стомака укеа испод 

појаса, тако што се стопало провлачи испод бедара укеа. Са левом 

подколеницом тори качи свој десни глежањ. На овај начин тори максимално 

контролише слободу кретања укеа. 

4) Уке је на леђима, а тори напада са леве леђне стране, тако што провлачи 

своју десну ногу са леве стране врата укеа, изнад груди, и провлачи је под десни 

пазух. Након тога, подвлачи леву ногу под леђа укеа, тако што је скопча са 

левом заколеном јамом и својим десним глежњем. Своју леву руку тори 

провлачи испод левог пазуха укеа, блокира на тај начин леву руку и контролише 

кретање укеа. Треба имати у виду, да изложени начин немају као директан циљ 

пласирање технике захвата дављење, већ да се стекну услови и претпоставке за 

примену различитих видова захвата дављења. 

5) Уке је у положају на леђима, а тори се припрема за напад са леђа из лежећег 

положаја. Уколико је уке непажљиво испружио своју десну руку, тори поставља 

своју десну ногу преко његове десне надлактице и притиска је снажно на доле, 

док се истовремено његова лева нога провлачи под десни пазух укеа тако, што 

му тори укљешти десну руку између својих бедара и снажно је блокира. Лева 

рука торија се провлачи иза, под леви пазух укеа и на тај начин му ограничава 

слободу покрета. 

6) Тори је на леђима, а уке је преко њега, тако што обухвата са ногама тело укеа 

и на тај начин ограничава кретање укеа. Из овог положаја је могуће применити 



богат репертоар захвата дављења. 

7) Тори је на леђима, а уке је на њему. Са обе шаке тори захвата ревере укеа. 

Стопала су постављена на стомак укеа тако, што су ноге торија опружене и на 

тај начин се ограничава кретање укеа. 

Уколико тори пројектује напад са леђа укеа са намером да пласира технику 

дављења, уке може да примени одбрану на различите начине. Уке може да заузме 

полуседећи или полулежећи положај, са упором на коленима и лактовима или трбухом 

по татамију опружено. У овој ситуацији, тори са десном руком и палцем изнутра 

захвата десну страну ревера укеа користећи снагу руку и тежину тела, покушава да 

провуче шаку под браду укеа.  

Истовремено, тори је спреман да реагује на евентуална одбрамбена дејства 

укеа, и да користи прву указану могућност за примену захвата дављења. У оваквој 

ситуацији, сила са којом се провлачи руке, треба да је велика. Током тренажног рада 

треба вишеструко понављати ове покрете како би се савладао осећај супротстављања 

противника, и на тај начин искористимо погодан моменат за реализацију технике 

захвата дављења. 

Следећа варијанта је када тори контролише укеа из претходно описаног 

положаја, тако што је заузео седећи положај лицем ка леђима укеа. Тори овде провлачи 

леву шаку под леви пазух укеа, хватајући његову леву шаку и провлачећи је назад. 

Десну руку тори снажно стеже у песницу, тако да на њу усмерава готово своју читаву 

силу, провлачећи је отпозади на грло укеа. У неким случајевима које изроди спортска 

борба, напад на грло противника се реализује истовремено са обе шаке стиснуте у 

песнице. 

Један од често примењиваних начина у ситуацији спортске борбе је и тај, када 

тори контролише укеа такође опкораком са леђа. Из овог положаја тори привлачи леву 

руку под леви пазух укеа, обухватајући и повлачећи његову леву шаку назад. Десна 

шака торија се поставља тако, што је подлактица упоредна са татамијем. Након тога 

тори вуче ревер укеа надесно, истовремено му подижући главу, како би открио укеово 

грло за напад.  

 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТЕХНИКА ЗАХВАТА ДАВЉЕЊА 

Пре него што изложимо основне технике захвата дављења, неопходно је 

указати на основне принципе, којима се руководимо приликом обуке и увежбавања 

техника дављења. 

1) Основна претпоставка за ефикасну примену било којег захвата дављења је 

осигурање контроле над кретањем противника. 

2) Без обзира да ли рука која реализује дављење заузима положај тврде палице, или 

опонаша дебело уже, које може да се обавије око врата или грла укеа, важно је 

да на тај начин допире до свих делова површине на коју се делује техником 

дављења. 

3) Тори треба увек да настоји да створи такве услове, који му дају могућност да се 



креће слободно у односу на неопходне покрете и одговарајући положај за 

одређену технику дављења. 

4) Када се примењује техника дављења, тори треба да користи најмању могућу 

површину на руци којом напада, а која је потребна за добијање жељеног ефекта. 

5) Приликом примене технике дављења треба имати у виду, да је вратна 

мускулатура добро тренираних џудиста много снажнија у односу на 

неутренираног човека. Понекад, независно од успостављене пуне контроле 

кретања над противником, неће моћи да се оствари очекивани ефекат захвата 

дављења или ће за његову реализацију бити потребно нешто више времена. 

6) У неким случајевима противник може да дође у ситуацију која му дозвољава да 

заузме повољнији положај. Уколико например, успе да се подигне из партера, а 

тори остане на татамију, њему се указује низ могућности да примени неке од 

техника дављења, тако да тори у случају неопрезности ризикује да буде изложен 

противнападу (гјаку геки). Исто тако, уколико тори примењује дављење са 

чврсто стегнутом и укрућеном руком, на тај начин најосетљивија места врата и 

грла противника могу да остану нетакнути, те на тај начин ефекат дављења може 

да буде неутралисан. 

Имајући све ово у виду, тори треба да настоји да руку која обавија дављење 

користи као неко савитијиво уже, тако да торијева шака може да се обавије и притисне 

уз најосетљивије и најбоље брањене делове врата и грла укеа. Ефекат дављења ће да 

буде неутралисан, уколико се сила руке која реализује дављење свом силином не 

усмери на најосетљивије место, тј. објекат напада .   

Џудиста који жели да му технике дављења постану специјалност, треба упорно 

да увежбава карактеристичне положаје у Не ваза, како би стекао осећај за прави 

моменат, када треба применити неку од увежбаваних варијанти техника захвата 

дављења. 

Осим тога, треба да се има у виду да, када тори покушава да примени технику 

дављења на противнику, он сам не може да обезбеди услове за неопходну слободу 

покрета, што га чини немоћним не само да контролише противника, већ и сила, која му 

полази од тела према рукама, не може да буде довољна да би се обезбедио потпун 

успех у реализацији технике. Због тога је неопходно синхронизовано деловање других 

делова тела усклађено са насталим покретима противника, где се укључују: ноге, труп, 

кретање противника итд. 

Гјаку-џуџи-џиме (Gyaku-juji-jime) 

Уке је у положају лежећем на леђима, док га Тори објаше око стомака. Тори 

укрштеним подлактицама, шакама које увлачи дубоко поред врата хвата ревере кимона. 

Спуштањем тела према Укеу и ширењем подлактица, Тори бридовима својих шака 

врши притисак на картоидне артерије Укеа и тиме врши дављење. 

а) Положај тела и хват 

Уке је у лежећем положају на леђима на татамију, а тори га опкорачује и седа 

му на стомак. Гјаку џуџи џиме је карактеристична техника по томе, што су код 



формирања хвата за ревере укеа дланови торија окренути на горе. 

Приликом формирања хвата за примену овог захвата дављења, шаке торија су 

укрштене , дланови се завлаче дубоко са унутрашње стране ревера укеа и на горе, а 

палчеви су постављени са горње стране ревера. 

б) Деловање руку торија 

Лактови торија се савијају, истовремено приближавајући шакама укеове ревере 

тако, да праве раније помињани покрет отворених маказа. На тај начин се појачава 

притисак на бочне стране врата укеа, а истовременим покретом привлачења ка себи 

тори остварује близак контакт са укеом у циљу неутралисања његове одбране. 

в) Карактеристиче особине гјаку-џуџи-џиме 

Приликом реализације дављења овом техником тори треба да подигне и 

привуче главу укеа према себи, и према могућности и да тој ситуацији да је наслони на 

своје груди. Овај захват дављења може са успехом да се реализује и у ситуацијама када 

је уке изнад торија, тј. када је тори на леђима на татамију.  

Гјаку џуџи џиме је могуће ефектно извести из стојећег става са силаском и 

завршном фазом дављења у партеру. Овај начин се обично комбинује претходно са 

неком од ножних техника, како би се одвратила пажња укеа од крајње намере торија. 

Ослобађање од чврсто формираног захвата дављења гјаку џуџи џиме је доста 

тешко. У делићу секунде, пре потпуног затезања ревера, тори треба да провуче своје 

шаке између шака укеа, и на тај начин да осујети његове намере раздвајајући му шаке. 

Тори може такође да захвати лакат горње руке и да је снажно одгурне изнад своје главе. 

Хватом своје руке у пределу десног лакта и гурањем као у предходном случају, уз 

истовремено синхронизован покрет из кукова, замахом леве ноге и одгуривањем 

десном ногом укеа од себе, тори прелази у противнапад полугом: јоко уде хишиги џуџи 

гатаме.  

 Нами-џуџи-џиме (Nami-juji-jime) 

Из потпуно идентичне позиције, Тори укрштеним подлактицама и палчевима 

које дубоко увлачи поред врата, хвата ревере Укеовог кимона. Спуштањем тела према 

Укеу и привлачењем подлактица ка телу, Тори врши притисак на картоидне артерије 

Укеа и врши дављење. 

а) Положај тела и хват  

Уке је у лежећем положају на леђима, а тори га је опкорачио у клечећем 

положају. Шаке торија су укрштене и постављене са длановима на доле. Захват 

дављења се формира тако што тори захвата ревере укеовог кимона са длановима 

окренутим на доле. Шаке торија се укрштају тако, да лева захвата леви ревер укеа, а 

десна десни ревер. Палци се постављају са унутрашње стране кимона а прсти одозго. 

б) Деловање руку торија 

Тори стеже врат укеа хватом за укеове ревере, савијајући руке у лактовима. При 

томе се зглобови шака торија максимално приближавају (чинећи покрет сличан 



отварању маказа), како би се остварио што тешњи контакт између врата укеа и 

подлактице торија. 

в) Карактеристичне особине нами џуџи џиме 

Захват може такође са успехом да се изведе када тори лежи на леђима, а уке је 

изнад њега и међу торијевим ногама, што је доста честа позиција у спортској борби 

џудиста. Овде је од нарочите важности синхронизација покрета савијања руку са 

привлачењем укеа и приближавањем зглобова шака торија. 

Завршна фаза дављења се остварује обавезним приближавањем трупа торија 

укеовом, доводећи до тесног контакта између два тела. На тај начин тори обезбеђује 

пуну контролу покрета укеа, која се наставља до окончања започетог захвата предајом 

од стране противника. 

Ката-џуџи-џиме (Kata-juji-jime) 

Трећи начин дављења је комбинација претходна два дављења. Наиме. из 

идентичне позиције, Тори укрштеним подлактицама и мешовитим хватом (једна рука 

увлачи прсте поред врата, а друга увлачи палац) хвата ревере кимона и врши дављење 

Укеа . 

Овај захват дављења се ефикасно примењује у такмичарским условима. У 

почетној фази обуке често се код ученика испољавају грешке у виду наглашеног 

притиска на трахеју укеа.  

Правилном применом ката џуџи џиме омогућава се благовремен и снажан 

притисак на каротидне артерије, чиме се зауставља доток крви у мозак. 

 

а) Положај тела и хват 

Уке лежи на леђима на татамију. Тори га опкорачује и седа му на стомак, 

обухватајући ревере кимона у пределу врата укеа са обе шаке. Шаке торија су укрштене 

тако, да је десна шака окренута дланом на доле а лева је окренута дланом на горе. 

Захват дављења се формира тако што се десна шака поставља у пределу врата 

укеа са палцем завученим са унутрашње стране кимона, а лева са прстима са спољашње 

стране кимона укеа. У односу на развој ситуације током борбе за успостављање што 

повољнијег хвата, тори може да промени положај руку. Шаке је неопходно провући 

што дубље и са задње стране ревера укеа. 

б) Деловање руку торија 

Тори снажно привлачи са обе руке ревере укеа, истовремено одводећи своје 

лактове устрану, те на тај начин приближава себи укеа. У намери да појача ефекат 

стезања ревера око врата укеа, тори примиче зглоб десне шаке, а одводи зглоб леве. 

в) Карактеристичне особине ката џуџи џиме 

Код примене захвата дављења ката џуџи џиме посебно треба да се нагласи да 

обе руке торија треба да делују истовремено уз синхронизоване покрете привлачења 

укеа према себи. Посебно треба нагласити да је рука која захвата укеов ревер са дланом 



окренутим на доле, увек изнад руке која хвата са дланом окренутим на доле. 

Ова техника захвата дављења се у условима рандорија или спортске борбе 

реализује када је тори на леђима, а уке између његових ногу и лицем према њему. 

Ослобађање, избегавање или прелазак у противнапад, када се примени ката 

џуџи џиме је готово истоветно као код захвата дављења нами џуџи џиме. 

Хадака-џиме (Hadaka-jime) 

Назив ове технике, преведен са јапанског језика значи „голо дављење“, јер 

приликом извођења дављења Тори не употребљава кимоно, већ га гуши голим рукама. 

Уке је у ставу клечећем на оба колена. Тори Укеу прилази са леђа. Тори завлачи 

своју десну руку, окренуту дланом на доле, поред десне стране Укеовог врата, скроз до 

левог уха. Левом руком, потхватом, Тори хвата своју десну шаку и снажним 

повлачењем руке врши притисак на душник Укеа, што изазива дављење. У моменту 

дављења, Тори прислања десну страну груди на Торијева леђа, ради успостављања што 

чвршћег контакта. 

Примена захвата дављења у спортској борби је могуће и без употребе кимона 

противника. У оваквим случајевима захват дављења реализујемо притиском на трахеју 

противника. Као последица  овог притиска јавља се бол код укеа, услед чега он 

покушава да окреће главу устрану како би се ослободио овог бола, што ствара 

могућност за примену других техника дављења. 

а) Положај тела и хват 

Захват дављења хадака џиме се реализује када је тори дошао за леђа укеа и 

успоставио тесан контакт са његовим леђима, независно од тога да ли је уке на стомаку, 

или тори лежи на леђима ослоњен на татами а уке му се налази имеђу ногу. 

Правилна примена овога захвата почиње тако, што тори обухвата унутрашњом 

страном у овом случају десне подлактице грло укеа. Десни длан торијеве шаке окренут 

је на доле, док је длан леве шаке окренут на горе, поставља се на лево раме укеа, тако 

сто тори након тога спаја своје саке у чврст хват и формира захват гушења. 

б) Деловање руку торија 

Након формирања горе описаног хвата, тори обема рукама синхронизовано и 

снажно притиска врат укеа привлачећи га на своје груди. Унутрашњом страном десне 

подлактице остварује се притисак на трахеју укеа, док истовремено левом руком поред 

покрета привлачења, спуштена подлактица паралелно са леђима укеа има задатак да 

спречи покрет ослобађања укеа из овог захвата. 

в) Карактеристичне особине  хадака-џиме 

Дављење се остварује синхронизованим деловањем обе руке торија. Неправилна 

синхронизација рада руку може да доведе до полуге на врату укеа, што је опасно по 

његово здравље и кажњава се према Правилнику спортске борбе. 

Положај главе торија је такав, да он поставља свој десни образ уз леви укеов 



образ, контролишући на тај начин покрет главе укеа, чиме га спречава да се ослободи 

из овог захвата. 

Синхронизовано стезање рукама од стране торија, обавља се истовремено са 

покретом нарушавања раврнотеже укеа уназад. 

Овде је потребно напоменути да је основни услов за ефикасно ослобађање од 

овог захвата недопустити противнику да чврсто формира дављење, већ код првог 

контакта предузети енергичне мере за раскидање хвата. 

Успешна одбрана од овог захвата је могућа уколико тори снажно захвати са обе 

руке надлактицу укеа, те је енергично повуче напред испред себе, уз истовремени окрет 

главом ка свом левом рамену. На овај начин тори смањује притисак на свој врат, 

повећавајући истовремено размак између своје и главе укеа, уз истовремени резак 

покрет гура десни лакат укеа на горе, стварајући на тај начин услове да се ослободи 

глава из овог хвата. 

Тори започиње хват тако што провлачи десну подлактицу дубоко под врат укеа. 

Истовремено тори поставља лакат леве руке преко левог рамена укеа, а прсте десне 

руке на састав леве надлактице и подлактице. Након тога тори савија леву подлактицу и 

поставља свој леви длан на потиљак укеа. Истовремено са овим покретом тори повлачи 

тело укеа назад, остварујући дављење привлачењем деснога лакта назад и притиском 

леве шаке напред. 

Овај захват дављења може да се примени када тори лежи леђима наслоњен на 

татами, обухватајући тело укеа који је ледима окренут торију, обухватајући га ногама 

око струка. 

Окури-ери-џиме (Okuri-eri-jime) 

Ово дављење се сматра једним од најефикаснијих дављења и веома често се 

користи у спортској борби. Дављење се изводи истовременим притиском на грло и врат 

са стране, односно на картоидне артерије. 

Уке је у ставу клечећем, док му Тори прилази с леђа. Тори завлачи своју леву 

руку око Укеовог врата и хвата десну страну оковратника кимона, дубоко иза уха. 

Десну руку Тори убацује испод Укеовог десног пазуха и хвата леви ревер Укеовог 

кимона, у висини кључне кости. Опружањем руку од себе Тори врши притиске на 

Укеово грло (левом руком) и на картоидне артерије (уз помоћ оковратника кимона и 

десног Укеовог рамена) и врши дављење техником Окури-ери-џиме. 

Приликом извођења технике дављења, Уке не сме трпети притиске на врат, већ 

чим осети јачи притисак мора са пар удараца руком по Торију, јавити како не жели 

више притисака. Након Укеовог знака, Тори је дужан да обавезно престане са вршењем 

притисака и одустане од технике дављења. Код захвата дављења који се остварују 

помоћу приближавања ревера, врат укеа се стеже помоћу ревера његовог кимона. Ове 

технике често срећемо на такмичењима и учинак им је значајан. 

а) Положај тела и хват 

Уке је у седећем положају на татамију, а тори је иза леђа укеа и у блиском 



контакту са њим. Могући су и положаји када уке лежи на стомаку а тори је изнад њега. 

Такође је могућ положај када тори лежи на леђима, а уке лежи леђима на њему. 

Тори провлачи своју леву руку под десни пазух укеа и захвата му истом руком 

ревер. Десна торијева рука пролази изнад десног укеовог рамена и захвата његов леви 

ревер, са палцем изнутра колико је могуће дубље. Након тога, пушта леви ревер и са 

левом шаком захвата укеов десни ревер. 

б) Деловање руку торија 

Захват дављења код ове технике се остварује када тори вуче левом руком 

надоле, а десном десно назад. Десна рука појачава притисак на врат укеа одвођењем 

ревера устрану. 

в) Карактеристичне особине окури-ери-џиме 

Код примене овога захвата дављења тори треба да притисне својом десном 

страном лица леву страну лица укеа, а десним раменом на укеов потиљак. На овај 

начин се онемогућава уке да ослаби торијев захват, избијањем његове главе уназад. 

Приликом примене окури ери џиме стежемо готово читаву вратну површину 

укеа, укључујући и трахеју, каротидне артерије чиме се прекида доток крви у мозак 

укеа. Због тога је од нарочите важности да се десна рука повуче што дубље, 

обухватајући што већу површину врата укеа. 

Тори захвата са обе шаке десни рукав укеа што је могуће више, повлачи га 

снажно на доле, истовремено одводећи главу на десно, чиме слаби хват. Код оваквог 

деловања руку могуће је да тори ослободи главу из хвата десне руке укеа. 

Варијанте примене захвата дављења окури ери џиме добијамо из различитих 

положаја тела торија у односу на укеа. Поједини џудисти високе мајсторске класе 

специјализују ову технику у комбинацији са одређеним захватом држања или полугом . 

У свим варијантама и случајевима примене ове технике, окури ери џиме није 

могуће са успехом применити уколико се не поштују њени принципи. 


