
 АНАЛИЗА НОЖНИХ ТЕХНИКА БАЦАЊА 

 

          Ножна бацања заузимају важно место у оквиру техника бацања, не само због 

ефикасности, већ због важне улоге  коју имају код извођења комбинација.     Приликом 

извођења ових бацања веома је важно да онај који их изводи влада добро својом 

равнотежом, јер је принуђен да одржава равнотежу на једној нози. У методском 

поступку од пресудног значаја је да се стекне правовременост напада, а то је 

премештање равнотеже противника са једне на другу ногу. Улога рада руку је значајна 

у свим фазама извођења ножних бацања, и у синхронизацији са радом ногу треба да 

сачињава јединствен покрет једне технике. При извођењу ножних техника тори је 

принуђен да одржава равнотежу на једној нози, што изискује добро владање 

сопственом равнотежом ради што ефикасније реализације бацања.  

 

OUCHI-GARI 

                                                                                                                                                                 

Ово се бацање често примењује када противник стоји у одбранбеном ставу раширених 

ногу. Ефикасно је када је противников део тела нагнут назад. Властитом ногом избијате 

изнутра противникову ногу и он пада на леђа. Најбољи моменат за напад је противник   

левом ногом закорачио на вашу десну страну и ставља тежину тела на ту ногу или када 

је  ротивник  у одбрамбеном ставу са тежином угла на обе пете и жели закорачити 

назад. 

 

Начин извођења 

Обоје стоје у десном природном ставу. Левом ногом дијагонално закорачите напред 

улево. Десном руком, великим дижућим покретом натерате противника да закорачи 

према напред левом ногом у кружном покрету. 

 

Противник је левом ногом стао напред и ставља тежину тела на ту ногу. Када стане 

ногом, одмах окрените бокове удесно и своју десну ногу, петом према напред, доведите 

испред противникових ногу. Спољашњи део колена ставите на спољашњи део 

противниковог левог колена. Десном ногом избијте дијагонално леву ногу противника 

тако да вам прсти ноге клизе по тлу. Док замахујете том ногом према назад, окрените 



бокове с десне стране према назад. Не пропуштајући повачење левом руком, десном 

руком гурајте противника у лево раме уназад и доле завршите избијање ноге, тако да он 

падне на леђа. Ногу противника не избијате према горе , него спустите бокове тако да 

акцију избијања стварно изводите из бокова. 

 

OSOTO-GARI 

 

Ово бацање се изводи тако што избаците противника из равнотеже надесно, леву ногу 

ставите поред његове десне-на којој стоји – и својом десном ногом избијте његову 

десну.                                                     

Начин извођења 

Из природног става гурните противника и десном ногом закорачите напред, да би он 

левом ногом закорачио назад. Када вас противник покуша гурнути, савијте лево колено 

и леву ногу с испруженим ножним прстима, ставите споља близу противникове десне 

ноге. Истовремено повуците противника на његову леву страну својом десном руком и 

у малом полукругу сами се окрените у том правцу тако да га окрећете у његову бочну 

десну страну.Леви лакат држите чврсто уз тело и даље гурајте противника на његову 

бочну десну страну. 

 

Док свој десни бок окрећете улево, своју десну ногу забаците иза противникова десног 

бедра. Укочите прсте десне ноге. Десно бедро мора вам бити уз противниково десно 

бедро. Повуците левом руком, гурните десном, а у истом тренутку избијте 

противникову десну ногу својом десном, Чиме ћете га бацити на његову десну бочну 

срану. Када лагано гурнете противника, ако он покуша такође гурнути вас не 

одупирите се. Пустите га да крене напред, ако жели. Немојте престати вући левом 

руком када леву ногу ставите поред противникове десне. Чак и врло искусни џудисти 

врло тешко усклађују акцију леве руке у тој фази бацања. Настојте свој десни бок 

чврсто притиснути уз противников десни бок. Чим ваша лева нога, којом сте 

закорачили напред, дотакне тло, одмах заквачите и баците противника десном. 

 

 

 



SASAE-TSURI-KOMI-ASHI  

 

Ово је једно од најстаријих бацања  и баш је помоћу те технике познати борац Yoshiaki 

Yamashitа (10. дан) победио неколико познатих мајстора џиуџице. 

 

(извођење sasae-tsuri-komi-ashi технике) 

Начин извођења 

Из десног става леву ногу лагано повуците назад. Повуците десном руком, а десну ногу 

ставите поред на своју десну страну да бисте противника извукли из равнотеже лево 

напред. Он ће се покушати вратити у почетни став и кад се то догоди, попустити 

притисак десном руком и десну ногу ставите поред прстију његове леве ноге. Снажно 

повуците левом руком и повуците још јаче високом кретњом на његову десну предњу 

страну. Док левом руком повлачите , десном гурните противника. Противник ће 

покушати задржати равнотежу тако да ће стати напред десном ногом. Када то учини, 

испружите леву ногу испред себе и дланом зауставите противникову десну 

ногу.Окрећући се на пртима десне ноге вукући левом руком, завртите тело у великом 

замаху улево. Гурајући десном руком натераћете противника да се испружи напред. 

Настављајући покрете руку, окрените противника у ваздуху и окрећите своје тело тако 

да на крају покрета стојите на месту на ком је он стајао на почетку напада. Он ће пасти 

испред вас на место на ком сте ви стајали на почетку напада. Повлачење левом руком је 

најважнији моменат бацања. Већ смо казали да код овог бацања морате бити ближе 

противнику. Леву руку држите даље од тела и њоме вуците у кружном покрету. Ако 

нисте у стању табаном леве ноге контролисати противникову ногу, наставите вући 

рукама и покушајте још једном зауставити његову ногу својом левом. 

 

HARAI-TSURI-KOMI-ASHI 

 

Припрема за ово бацање иста је као код бацања sasae-tsuri-komi-ashi, али је напад 

различит. Код sasae-tsuri-komi-ashi нападате противникову повучену или истурену ногу, 

а код harai-tsuri-komi-ashi избијате својом ногом једну од његових. Код sasae 

противника извлачите из равнотеже великим покретом, а код harai малим покретом и 

истовременим избијањем. 

 



Начин извођења 

Обоје стојите у десном природном ставу. Пустите десну руку и њом ухватите средњи 

спољашњи део противникова рукава. Сломите му равнотежу удесно напред вукући 

обема рукама. Свој горњи део тела мало снизите. Противник ће се одупирати и левом 

ногом закорачити назад. У том тренутку, попуштајући повлачење левом руком, леву 

ногу ставите крај прстију десне противникове ноге. Истовремено окрените леву шаку у 

зглобу и обема рукама га извуците из равнотеже лево напред. Табаном десне ноге 

избијте противникову леву ногу према натраг. Повуците десном руком снажно према 

доле и баците га.  

 

Настојте натерати противника да свом тежином стане на леву ногу. Избијати немојте 

само ногом, него и боковима. Лева нога мора вам бити испред противникове десне. Ако 

је ставите са спољашње или унутрашње стране противникове десне ноге, бацање неће 

успети. Бацање можете извести и када левом руком држите средњи унутрашњи део 

противникова лева рукава. 

 

OKURI-ASHI-BARAI  

 

Код ове технике противнику помажете да се настави кретати у правцу у којем се 

кретао, па га - гурнувши његове ноге у страну - бацате на тло. 

Начин извођења 

Обоје заузимате десни природни став. Обема рукама извуците противника из 

равнотеже на његову десну страну, а истовремено левом ногом искорачите на своју 

леву страну (то јест исту на коју сте га извлачили). Ако вас противник покуша повући 

удесно, нећете моћи применити ово бацање. Противник ће се одупрети и покушат ће да 

се креће на леву страну тако да ће десну ногу привући уз леву. У том тренутку, не 

престајући вући обема рукама, своју десну ногу, с петом лагано истуреном доведите до 

положаја што је мало извана, али не сасвим уз, противникове леве ноге. Морате стајати 

тачно испред противника, лицем у лице према њему. Кружним покретом обема рукама 

подигните горњи дио тела противника: десном руком горе и удесно, а левом мало горе 

и удесно, чиме ћете противника извести из равнотеже на његову десну страну. 

Окрените лево стопало и с табаном пометите противникову десну ногу испод пете у 



смеру у којем се је нагнуо. Леву руку повуците равно надоле и помажући се десном 

руком и даље ногом равно у страну, бацајући и противника на тло. 

 

Извођење технике „OKURI-ASHI-BARAI“ 

Подизање десном руком и повлачење левом најважнији је део бацања. Ваша десна нога 

мора бити истурена, а противникову десну ногу морате почистити својом левом тако да 

је нога испружена и да представља наставак линије тела. Рукама при томе подижете 

противника најприје мало горе, а затим – након што смо поћистили – бацамо га према 

доле. 

 

DEASHI-BARAI  

 

Код овог бацања табаном ноге избијате у страну противникову ногу, којом је он 

искорачио. 

Начин извођења 

Обоје стојите у десном природном ставу. Најпре десном ногом лагано закорачите назад 

истовремено вукући десном руком. Истовремено, када противник следи ваш покрет и 

искорачује левом ногом напред попустите повлачење десном руком. Водећи 

противника за собом закорачите поновно корак назад десном ногом. Све ове кретње 

морају бити континуиране и лагане. Када противник десном ногом искорачује напред, 

повуците га левом руком чији је део стопала окренут тако да је мали прст горе. Када 

противник следи ваш покрет и искорачује напред десном ногом, левом ногом дочекајте 

његову десну. Како сте и у којем тренутку својом левом дочекали његову десну ногу, 

зависи исход бацања. Противник управо ставља десну ногу на тло, али је још није 

ставио. У том тренутку окрените табан леве ноге тако да дочекује десну ногу 

противника. Табаном леве ноге дијагонално замахните према својој десној страни, 

чистећи уз пут противникову десну ногу. Истовремено повуците левом руком равно 

доле, у кретњи што мора бити потпуно усклађена с акцијом ноге. Противник ће пасти 

на тло. 



 

Приказ „DEASHI-BARAI“ технике  

Лиевом руком повуците к себи да би противник десном ногом закорачио напред. Лева 

нога мора истовремено сусрести противникову десну и избити је у страну тако да она 

пређе линију његове леве ноге. 

 

KOUCHI-GARI 

 

Ово бацање захтева избијање противникове ноге код пете. Код технике kouchi-gari 

својом десном ногом његову десну ногу избијамо изнутра. 

Начин извођења 

Противник је управо закорачио ногом напред и сада ставља тежину на ту ногу. У том 

тренутку он не може том ногом нити ићи напред нити је подићи да би вам онемогућио 

напад. Противник управо изводи корак уназад и сва тежина тела ослања му се на пете. 

Обоје стојите у десном природном ставу. Левом ногом станите назад и улево и 

истовремено повуците противника са собом. Противник вас следи и десном ногом 

дијагонално искорачује напред десно. Он ће закорачити десном ногом широко напред, а 

горњи део тела остат ће му сагнут назад. Своју леву руку повуците к себи а с десном 

гурните противника назад. Противник ће сада закорачити напред десном ногом.Када 

покуша том ногом стати на тло окрените тело улево окрећући се на прстима леве ноге и 

ставите десну ногу (с прстима савинутим назад) с унутрашње стране на противников 

десни зглоб близу пете. Клизећи ногом по струњачи, избијте његову пету у смеру у 

којем су уперени његови ножни прсти. Десном руком гурните снажно противника, а 

левом и даље вуците, избијајући и даље ногу противника и бацајући га на тло. 



 

Најважнији су покрет, помоћу којих противника натеравамо да премести равнотежу на 

своју истурену десну ногу, окрет тела на левој нози и повлачење левом руком. Гурање 

десном руком не сме бити нагло и затим стати, него том руком морате стално све 

снажније гурати према доле. Када избијете противникову ногу, немојте властиту десну 

ногу одићи с тла. 

 

KOSOTO-GARI 

 

Код узвођења ове технике ногу савијете тако да подсећа на косу (стопало је коса, а нога 

дршка) и извана покосите противникову ногу при пети, бацајући га тим покретом. 

Припремни су покрети веома слични онима код deashi-barai. Две су варијанте кретње 

кошења: 

1. Вукуће кошење, код којега ножне прсте савијете према унутра и косите ногом 

клизећи њом изнад тла према противниковим ножним прстима.  

2. Подижуће кошење, код којег употребљавате табан ноге да бисте противникову ногу 

покосили према горе. 

 

Начин извођења 

Стојите у десном припремном ставу.  Противник ће десну ногу ставити на десну страну 

и мало према споља, стојећи чврсто на њој. Он вас повлачи према себи, покушавајући 

извести неко бацање. Повлачећи противника обема рукама повуците леву ногу изван 

његове десне, окрећући пету према споља. Истовремено десну ногу доведите до левог 

стопала. Када сте противника избацили из равнотеже удесно и назад, окрените тело 

тако да је предњи дeо окренут удесно. Окрените лево стопало тако да формира »косу«. 

Избијте противникову десну пет у вукући леву ногу по тлу према правцу у којем су 

окренути његови ножни прст. Левом руком повуците доле и употребљавајући десну 

руку истовремено с тим покретом, оборите противника. 

 



 

Приказ KOSOTO-GARI технихе 

Немојте опустити повлачење рукама када се приближавате телу противника. Морате 

имати осјећај да се крећете у исто време када вас противник гура, али не дозволите да 

вас он гурне пре но што почнете напад, јер ће вас избацити из равнотеже.       

 

KOSOTO-GAKE 

 

Најкраћи опис ове али је принцип избијања ноге противника, на коју је он управо стао, 

остао неизмијењен. 

Извођење технике 

Најбољи је моменат за примну овог бацања када је противник укочио тело и нагиње се 

наyad, а тежина тела му је на једној пети. Бацање се може применити на истурену или 

повучену ногу. Противник је у десном, а ви у левом природном ставу. Десном руком 

ухватите средњи вањски дeо његовog левог рукава, а левом унутрашњи дeо његова 

десног рукава. Док покушавате натерати противника да се нагне напред десно, 

повлачите своју леву ногу. Тада стојите лицем у лице један другоме. Да се одупре 

вашем покрету, противник ће десном ногом закорачити напред и покушати да вас 

повуче према себи. У том тренутку брзо повуците према доле десном руком и кружном 

кретњом укорачите левом ногом тако да су њени прсти близу унутрашњег дела 

противникове леве ноге, а пета лагано окренута према ван. Истовремено с кретњом 

леве ноге, замахните табаном своје десне ноге и ставите га на вањски део противникове 

леве ноге. Избаците га из равнотеже лево уназад. 

 

Приказ “KOSOTO-GAKE” технике бацања 



Обема рукама и даље гурајте његово тело, а табаном десне ноге избијте његову леву 

ногу према горе. Свом снагом руку и ногу оборите противника на његову леву бочну 

страну. Обратите пажњу на укорак левом ногом и истовремени покрет повлачења 

десном и гурања левом руком, што су фактори без којих не можете противника 

избацити из равнотеже. 

HIZA-GURUMA 

 

Ова техника се  изводи тако што се табан ноге прислони на притивниково колено и 

обема рукама кружном кретњом противниково тело окрене преко своје ноге на тло. 

Начин извођења 

Обоје стојите у десном природном ставу. Почевши с левом ногом, направите уназад 2 

корака. Противник вас следи и чини два до три корака према напред, почињући десном 

ногом. Он ће десном ногом учинити корак напред, шири него обично, нагнути горњи 

део тела напред и сву тежину тиела ослонити на истурену ногу. Када се то догоди, 

повуците га снажно обема рукама. Док га вучете према себи, окрените се на прстима 

десне ноге и табан стопала окрените тако да га можете прислонити на његово колено 

спреда. Окрећући тело и даље гурајте га десном руком. Противник ускоро неће више 

задржавати равнотежу. У том тренутку укочите спољашњу ивицу свог левог стопала и 

притисните га о противниково колено као да га желите пресећи. Настављајући 

ритмички покрет снажно вуците левом руком и обарамо противника.  

                                             

Приказ HIZA-GURUMA технике 

Гурање десном руком је важно. Када вучете левом руком држите их испружене од тела. 

Немојте савијати тело у појасу. Немојте ударити ногом противниково колено: стопало 

поставите само као подметач око којег се обрће тело противника. 

 

ASHI-GURUMA 

 

Противника избацујете из равнотеже десно напред, а затим испружите дијагонално 

десну ногу да она послужи као мотка преко које онда пребацујете тело противника 



испред себе. Ово бацање подсећа на harai-goshi, али се у извођењу и припреми знатно 

разликује. 

Начин извођења 

Обоје стојите у десном природном ставу. Уназад учините један или два tsuri-ashi 

корака, почевши левом ногом. Вуците притом противника за собом. Он вас следи истим 

ритмом корака. Када жели ставити на тло десну ногу, којом је управо закорачио напред 

снажно и брзо повуците левом руком. Противник ће десну ногу тада ставити уз леву, 

нагнути горњи дио тела напред десно, зауставити ногу и усправан се нагнути напред. 

Непрестано вукући левом руком, завртите се на прстима леве ноге. Испружите десну 

ногу равно напред и укочите прсте. Предњи део ноге ставите уз доњу страну 

противникова десног колена. Десном руком гурните према десној предњој страни 

вашег противника. Обрћући своје тело и десну ногу, подижући је истовремено, 

подигните противника на нози. Брзо и снажно повуците левом руком, обарајући 

противника на леву страну. 

 

Приказ ASHI-GURUMA технике 

Покрет ваше десне ноге мора бити усклађен с повлачењем леве руке и гурањем 

десне.Настојте да вам покрет десне ноге буде непрекинут и да буде до максимума 

усклађен с окретањем тела. 

OSOTO-GURUMA 

 

Ово бацање можете применити ако се противник нагне назад и тежину ослони о пете. 

Када се то догоди, спољашњи део бедра десне ноге ставите на унутрашњи део бедра 

његове десне ноге, а доњи део десне ноге дијагонално испружите и преко његове леве 

ноге. Обема рукама подигнете његово тело, гурате га према натраг и баците га преко 

властите десне ноге. 

Начин извођења 

Обоје стојите у десном природном ставу. Обема рукама повуците противника према 

његовој десној предњој страни. Када се покуша одупрети вукући вас к себи, ставите 

своју леву ногу дубоко иза његове десне ноге споља. Повуците леву руку к телу и 

гурните противника десном руком равно назад. Истовремено испружите потпуно десну 



ногу. Спољашњи део десног бедра морате ставити спољашњи део противниковог 

десног бедра, а десни зглоб морате прислонити на његову леву ногу споља. Ногу 

морате дубоко гурнути. Левом руком вучете, а десном гурате. Избијте противникове 

ноге својом десном и баците га равно назад. 

 

Приказ OSOTO-GURUMA технике 

Главу држите спуштену и левом ногом се гурајте напред, као да хоћете скочити на 

главу, све док противник не падне .Десну ногу морате дубоко гурнути иза обе 

противникове. 

 

 


