
 

АНАЛИЗА ТЕХНИКЕ КРЕТАЊА, СТАВОВА И БЛОКОВА У 

КАРАТЕУ 

 

 Као и сваки спорт, тако и карате – карактерише одређена техника извођења 

покрета и кретања који се примењују у његовом репрезентовању. 

 Карате познаје велики број техника различитих по начину извођења, 

сложености, енергији потребној да се изведу, те комбинацији тих техника које су и 

саме различите сложености. У учењу техника влада принцип поступности, тако да се на 

наредну и сложенију технику прелази тек по усвајању и савлађивању претходне. За 

учење нове технике потребно је прво прецизно објашњење циља вежбања од стране 

тренера, а затим и визуелна представа о датом кретању. Затим се приступа учењу 

биомеханике покрета која после извесног времена доводи до нижег стања 

тренираности. Са довољним бројем правилних понаваљања дате технике долази до 

њене аутоматизације. Апсолутно тачан редослед не постоји, али постоје општа правила 

која дају опште смернице у току рада, при чему је принцип потпуног усвајања ранијег 

градива доминантан. 

 За извођење ефективне карате технике није довољно само да се руке и ноге 

ангажују на правилном извођењу покрета, већ ће исход технике зависити од тога у 

каквом се стању налази мишићно-скелетни систем трупа. Све технике, да би биле 

ефективне, морају бити у добром односу са локомоторним апаратом тела. 

 Све ове технике су систематизиване и ради лакшег изучавања, подељене у групе 

и подгрупе, а обједињене чине логички повезану целину технике каратеа. Гледајући 

активност каратиста током одвијања спортских борби и такмичења у катама, када 

стално долази до промене положаја тела, она условљава основну поделу техника. 

 

 Техника кретања 

 

 То су специфична гибања којима је основни циљ брзо и рационално 

приближавање или удаљавање од противника, с намером напада, одбране или 

протунапада. Техника кретања у нападу мора противника скраћивањем дистанце 

изненадити те замаскирати припремљени напад. У одбрани се добром техником 



кретања може лако избегавати противников напад и отежати му погађање циљева 

непрекидним променама позиција и удаљености. Добро кретање  по борилишту 

обележавају следећи детаљи: брзо пренашање тежине тела с једне ноге на другу, 

покретљивост у свим смеровима, брзина, лаки прелаз из левога у десни став и обрнуто, 

оптерећивање претежно предњих делова стопала, комбинирање различитих начина 

кретања, непрекидно кретање с променама ритма, способност праћења ритма кретања 

противника, задржавање погодне дистанце, кориштење целе површине борилишта и 

неизлазак из борилишта. 

  

 Техника ставова 

 

 Ставови су статички положаји тела. Разликују се по положају ногу, трупа и руку 

и тактичкој намени. Морају омогућити извођење појединих техничких елемената у 

најповољнијим условима. Борац у ставу треба бити неспутан, стабилан и способан у 

трену га заменити неким другим ставом или из њега прећи у кретање с нападачким или 

одбрамбеним намерама. Став обележавају следећи елементи: стабилност, стајање 

претежно на предњим деловима стопала, еластичност у коленима, усправан труп, 

опуштена рамена са шаком предње руке подигнутом у висини рамена, а задње у висини 

појаса, када се ради о борбеном ставу. 

 За став у каратеу битно је заузети специфичан положај тела. При заузимању тог 

положаја, треба водити рачуна о положају стопала, међусобном односу сегмената ногу, 

положају пројекције тежишта тела у односу на површину ослонца и положај кукова, 

трупа и рамена. Да би став задовољио захтеве карате спорта мора бити стабилан, 

покретљив и у најбољој позицији за брзо и сигурно извођење карате техника, како 

напада, тако и одбране. Карате има више врста ставова, од којих је сваки створен за 

одговарајућу технику, а већина их има дугу историју. У данашње време, већина ових 

ставова прилагођена је захтевима спортске борбе.  

 Након свега наведеног, можемо рећи да положај тела и тежиште у ставу зависе 

од тренутних околности. Тежиште тела се константно помера. Некада је у ставу тежина 

равномерно распоређена на обе ноге (Киба дачи, Фудо дачи ), а понекад је тежина 

померена на једну ногу више него на другу (Зенкуцу дачи , Кокуцу дачи).У даљем 

тексту, описаћемо пет основних ставова у каратеу: 



➢ Хеико дачи – стопала су постављена паралелно у ширини кукова или мало шире, 

а у односу на линију напада паралелно. Ноге су испружене у зглобу кука а благо 

флектиране у зглобу колена како би се омогућила контракција ногу при 

извођењу техника. Руке су постаављене уз тело и опуштене. Глава је у 

продужетку тела, поглед напред. Овај став се често користи у методском 

поступку обуке техника каратеа и то док се увежбава у месту. 

➢ Зенкуцу дачи – положај пројекције тежишта тела у површини ослонца ближи је 

предњем ослонцу. У овом ставу лева (истурена) нога је у искораку са савијеним 

коленом које визуелно скрива од погледа врх стопала. Десна нога је назад у 

десно, тако да став има одређену ширину (обично ширина кукова вежбача). 

Линија карлице и линија рамена налазе се вертикално у односу на линију 

напада. Када заузме овај став вежбач треба осећати да га подржавају јаке ноге 

као опруге. Ако партнер приђе са стране, гурне у раме вежбача, он се мора без 

напора одржати на ногама и у равнотежи и мора лако поднети ударац спреда и 

одпозади. 

➢ Кокуцу дачи – овај став се још назива и дефанзиван или задњи став. Тело је 

усправно и окренуто полу бочно према противнику испред себе. Једна нога је 

напред, пуним стопалом ослоњена на тло. Тежина тела је распоређена тако да је 

више од 50 степени тежиште померено ка нози назад. Дужина става је од 

прилике две ширине кукова. Нога у ставу напред је благо савијена и пуним 

стопалом ослоњена на тло док је супротна нога савијена коленом у страну тако 

да се пројекција колена спушта на стопало и оно је усмерено у правцу прстију. 

Став нема ширину већ су пете на линији напада. Линија рамена и карлице се 

одређују према линији напада, зависно до висине става. 

➢ Киба дачи – овај став се још и назива и јахаћи став, јер изглед вежбача подсећа 

на јахача у седлу. Овај став може бити фронтални или бочни у односу на 

противника. Положај ногу је исти али глава и руке су различито орјентисани на 

линији напада. Ширина става је око две ширине кукова, колена су савијена и 

заклањају врхове стопала од погледа вежбача. Руке су у гарду у висини трупа, 

окренутих песница према противнику. Овај став се користи при вежбању 

удараца руком  напред и бочних ножних удараца.  

➢ Кумите дачи – борбени став новијег датума најчешће примењиван став у борби 

и сличан је основном ставу фудо дачија. Тежина тела је подједнако распоређен 

на обе ноге, стопала су међусобно паралелна, при чему је предње ротирано благо 



ка унутра у односу на линију напада. Обе ноге су благо савије у коленима, 

карлица и рамена постављена косо према правцу кретања док глава и труп 

заузимају усправан положај. Руке су као у ставу зенкуцу дачи. 

 

 Техника блокова 

 

 Основни је смисао одбрамбене технике спречити противника да зада ударац у 

неку виталну тачку, заустављањем ударца или скретањем његове путање. Групе 

одбрамбених техника су: одбране блокирањем, одбијањем, понирањем, ескиважом, 

измицањем, кретањем и комбиновањем. Одбрамбене технике могу бити ефикасне 

једино у случају ако су изведене: у правом моменту, коректним основним ставом, брзо 

и снажно, великом концентрацијом пажње, без губитака равнотеже. Удаљеност од 

противника, домет и смер ударца треба добро проценити а део тела или цело тело треба 

уклонити с основне линије надолазећег напада при чему кретање започиње с благом 

напетошћу мишића. 

 Блокаде се у каратеу истичу највише по томе што, када су правилно изведене, 

дозвољавају ономе који их је извео да изведе и квалитетан контра напад. Борци имају 

обичај да кажу да је напад најбоља одбрана, али овде се може рећи да и добра одбрана 

најчешће може бити одличан напад.  

 Блокови у каратеу се могу класификовати на следећи начин. У зависности којим 

делом тела се изводи блок: 

➢ блокаде рукама ( једном или са обе ) и  

➢ блокаде ногама. 

 У зависности од нивоа извођења: 

➢ Џодан ( високи ниво ) – Аге уке 

➢ Чудан ( средњи нови ) – Шуто уке, Уде уке, Сото уке, Отоши уке 

➢ Гедан ( ниски ниво) – Гедан бараи 

 Блокаде се по облику линије блокирања деле на праволинијске и кружне. У 

означавању блокова који се изводе праволинијски, примењују се основни смерови: 

према горе и према доле. Криволинијски блокови се, пак , могу изводити у два основна 

смера изнутра ка споља и споља ка унутра, те могу бити уздижући, спуштајући, 

унутрашњи и спољашњи. 

 У даљем тексту биће описано пет основних техника блокирања: 



➢ Гедан бараи – доњи блок подлактицом, брани доњи део тела од напада ногом и 

углавном се примењује против ударца Мае гери. Ударце блокирамо спољним 

рубом подлактице са стране малог прста. Из левог става Зенкуцу дачи, лева 

рука испружена је равно напред и надоле, подигне се десна рука ка левом уху 

истовремено привлачећи десну ногу до леве ноге. Преласком у десни став, 

истовремено се опружа десна рука надоле која чини блокаду.Десна рука 

завршава покрет блокирања на десној пројекцији трупа.  

➢ Уде уке – средњи унутрашњи блок подлактицом има функцију одбране од 

ударца у средњи део тела ( Ои зуки чудан, Ђаку зуки чудан). Изводи се 

подлактицом и то ивицом са стране палца. Приликом извођења овог блока, 

ударац противника скрећемо у страну тек толико колико је потребно да ударац 

не погоди циљ. Из левог Зенкуцу дачи става, постави се десна песница на леви 

кук, истовремо привлачећи десну ногу до леве ноге. Затим, вежбач замисли да 

је шаком десне руке узео чашу са водом а затим је просипа удесно, зауставивши 

десну руку на десној пројекцији тела истовремено заузимајући десни став.  

➢ Аге уке – горњи блок подлактицом брани главу од директних удараца руком ( 

Ои зуки џодан, Кизами зуки ). Вежбач је у левом Зенкуци дачи ставу и блок 

изводи спољним делом подлактице. Вежбач десном ногом прави докорак у 

прелазни став док се руке укрштају у нивоу груди а затим се десна рука почиње 

дизати горе, излази на леву пројекцију трупа. Када се песница нађе на висини 

чела подлактица почиње да се подиже и ротира око уздужне осе. Истовремено 

са завршетком блока, завршава се и успостављање десног Зенкуцу дачи става. 

➢ Соко уке – блок подлактицом ка унутра се може извести на средњим директним 

ударцима (Ои зуки чудан, Ђаку зуки чудан).Овај блок те теже извести јер се 

приликом извођења морамо открити , али је зато изузетно снажан блок. Из 

десног става Зенкуцу дачи подиже се десна песница до главе тако да врх 

додирује врх увета. Лакат се што више забацује иза линије главе. Потом се 

изводи блок испред себе тако да се лева рука са ротацијом песнице повлачи на 

леви кук а десна се зауставља спољним делом песнице и подлактице на левој 

пројекцији тела, с тим да се тело приликом блока искоси за око 45 степени.  

➢ Шуто уке – представља средњи блок бридом длана и користи се у комбинацији 

са Кокуцу дачи ставом за одбијање ударца у средњи део тела. Почетни став за 

извођење ове технике је леви Кокуцу дачи. Лева рука је напред у гарду са 

испруженом шаком окренутом ка доле а десна шака је уз прексус окренута 



дланом ка горе. Десна рука се подигне са отвореном и опруженом шаком, 

дланом ка левом уху и истовремено се привлачи десна нога до леве. Вежбач 

прелази у десни Кокуцу дачи став истовремено чинећи блокаду спољним 

бридом шаке. Десна рука завршава покрет блокирања на десној пројекцији 

трупа, шака је окренута под углом ка доле. 

 

 

 

 

 

 


