
МЕТОДИКА ОБУЧАВАЊА НОЖНИХ УДАРАЦА 

Иако су ове технике веома атрактивне, успешност њихове примене зависи од 

више фактора: нивоа обучености (подразумева се наравно, пре свега технички ниво, 

затим ниво припремљености за примену у смислу покретљивости у зглобовима, 

еластичности, гипкости, снаге мишића ногу, трбуха и леђа), процене дистанце, 

координације, стабилности равнотежног положаја, поготово у тренуцима када се 

вежбач налази у ставу о једној нози, где површину ослонца представља само стопало 

стајне ноге, али и у тренутку остварења контакта ноге са циљем. 

Све технике удараца, било да се ради о онима које се изводе рукама или пак 

ногама, могу се дефинисати као "кретне структуре, различите сложености које се 

изводе са циљем деструкције противника". Ниво деструкције зависи од специфичности 

примене техника. Тако се у спортској борби ради о симболичној деструкцији, која је 

условљена правилима суђења, док у неким типичним ситуацијама обављања послова 

безбедности (полиција), технике удараца се изводе са циљем делимичне или, у крајњем 

случају, потпуне деструкције, као последње могућности, изазване специфичношћу 

ситуације приликом употребе законских овлашћења. 

Ударци изведени ногама могу бити спектакуларни, поготову данас у модерном, 

спортском каратеу , где су ове технике нашле своје место. Прве ножне технике били су 

природни покрети које је човек могао са лакоћом да изведе, а то су ударци ногом 

унапред (Мае гери) и уназад (Уширо гери). У каснијем периоду осмишљени су 

полукружни ударац према напред, истуреном и супротном ногом (Маваши гери). Тек 

појавом спортског каратеа, настају атрактивне ножне технике, као што су: кружни 

ударац петом (или табаном) уназад, у окрету око стајне ноге (Уширо маваши гери), 

полукружни ударац петом истурене ноге унапред (Ура маваши гери). 

Ножне технике се по начину извођења примењују у два облика, и то као ударци 

који се изводе „трзајем" из колена (кеаге) и као ударци који се изводе уз „помоћ" кука 

(кекоми). Овакав начин извођења примењује се код неколико техника као што су: Мае 

гери, Јоко гери, Маваши гери па чак и код неких специфичних варијанти ударца ногом 

уназад – Уширо гери.  

Основна разлика у извођењу наведених техника, састоји се у замаху карлице и 

преношењу тог замаха на мишићне групе према отвореном крају кинетичког ланца, из 

положаја подигнутог колена. Висина до које се подиже  колено, позната је као позиција 

колена у припремном положају за извођење технике - Хики аши. Мора се напоменути 

да је висина или положај колена, у припремној позицији (хики аши), смерница за 

ударац, а да је максимално савијена нога у коленом зглобу један од предуслова 

величине мишићне силе која се може испољити. Наравно, и угао који заклапа колено са 

правцем извођења, од битног је значаја за испољавање снаге ударца. 

Висина подигнутог колена одређујућа је и за висину реализације технике 

ударца. Што је колено у вишој позицији и сам ударац се мора извести у тој, 

"наметнутој" и одговарајућој висини. Никако испод нивоа позиције колена. Зато 

почетна позиција колена за извођење технике треба да одговара постављеним 

захтевима. 



Директни ударац ногом напред – „Мае гери“  

Ударац се, као што је претходно написано, може извести на два начина: "трзајем" 

из колена - Мае гери кеаге, и "трзајем" из кука - Мае гери кекоми .  

Мае гери кеаге изводи се на краткој дистанци (дохватној за ту ножну технику) и 

може бити ефикасан, ако се примени у тело или чак, и главу противника (подбрадак). 

Кекоми је дугачак ударац унапред и изводи се са продужене дистанце. Најефикаснији је 

ако се примењује у тело противника. Специфична ударна површина (брид табана испод 

прстију) изискује посебан положај стопала у односу на потколеницу (стопало је 

„изломљено" у скочном зглобу и скоро је испружено у односу на потколеницу) како се 

ударац не би извео површином целог табана. 

Техника се најчешће примењује у борбеном ставу (Фудо дачи), са рукама у 

позицији средњег гарда. У тренутку задавања ударца стајна нога је целом површином 

стопала на поду и савијена је у колену, док је тело незнатно нагнуто ка нози која изводи 

ударац. Мора се напоменути да ова иначе врло атрактивна и ефикасна техника, у 

савременом спортском каратеу није довољно заступљена и скоро да се и не примењује. 

Разлог овоме лежи пре свега, у специфичном кретању у савременој спортској борби, 

али и дијагоналном борбеном ставу који противници примењују, чиме је смањена 

површина тела у коју ударац може да буде пласиран. 

Пошто је принцип преношења количине кретања, веома значајан за извођење техника, 

овде ће бити деталјније објашњен. 

Почетни положај за извођење ударца је борбени став . Из овог положаја нога се у 

задњој позицији (она која изводи ударац) брзом контракцијом мишића опружача 

скочног зглоба  и колена доводи у припремну позицију (хики аши), за саму даљу 

реализацију. У овом покрету најактивнији су мишићи прегибачи у зглобу кука и 

колена. Овим покретом, тежина тела пребацује се на истурену (сада носећу) ногу. 

Такође, истовремено се стопало стајне ноге помера, одводи у страну чиме омогућује 

избацивање карлице према напред са куковима, анатомски истуреним у правац 

извођења технике. Овај покрет стопалом изводи се у доњем скочном зглобу уз "помоћ" 

компезаторних покрета у куку и зглобу колена, које је у благој флексији. Иначе ови 

покрети, увртања са одвођењем и извртања са привођењем, у доњем скочном зглобу 

имају амплитуду покрета 15º, односно 25º степени (укупно 40º ). 

Носећа нога задржава савијени положај у свим зглобовима чиме спречава 

осциловање тежишта тела у вертикалном правцу, а истовремено ствара предуслов за 

отискивање о подлогу приликом задавања ударца. Колено ове ноге продужава кретање 

према напред ради очувања почетног импулса (замаха). Овај покрет је праћен 

одговарајућим "подбацивањем" карлице (нутација карлице). 

Наглим заустављањем кретања овог колена и карлице ствара се чврст ослонац за замах 

ногом према напред. Користећи овај ослонац и створени замах, из положаја подигнутог 

колена, дејством мишића опружача зглоба десне ноге , врши се избацивање 

потколенице ове ноге према напред и усмеравање врха стопала према телу противника. 

Истовремено са опружањем ноге врши се компензаторно прегибање трупа према 

напред и повлачење руку на кукове. У моменту задавања ударца, изометријском 

контракцијом свих мишића у кинетичком ланцу омогућава се максимална трансмисија 



силе ударца, као и учвршћивање зглобова, који су најближи ударној површини. 

Непосредно након судара, зависно од циља, намере или следеће активности, стопало и 

колено се могу вратити у позицију хики ашија, спустити назад у почетни став или, 

напре заузимајући нови борбени став.  

Полукружни ударац ногом – „Маваши гери“  

Полукружни ударац ногом примењује се углавном у цилеве који су директно 

испред или нешто са стране у односу на извођача. Ударац се обично изводи у предео 

главе, врата, стомака или у бочне делове тела. 

Површина којом се изводи ударац је део табана испод самих прстију, који у 

тренутку задавања ударца морају бити савијени нагоре (према горњој страни стопала) 

како би се ударна површина успешно формирала. Ова ударна површина позната је као 

"коши" и има велику продорну моћ. Углавном се примењује у тело противника, са било 

које стране. Ударна површина која се примењује у извођењу овог ударца може бити и 

горњи рис стопала (изнад прстију) и она је позната као "куби". При формирању ове 

ударне површине захтева се да стопало са прстима буде испружено и у „продужетку" 

потколенице и скочног зглоба. Путања ударца је полукружно одвођење ноге од тела и 

ка циљу, у било ком облику примене, и не зависи од избора ударне површине. Наравно, 

полукружна путања ноге условљена је почетном позицијом за извођење овог ударца 

(хики аши) када се нога којом се изводи ударац, која је максимално савијена у колену 

(позиција из које је могуће испљити велику силу), налази поред тела (бочно, са стране). 

Потколеница је, што је више могуће, савијена ка бутини (натколеници) тако да се 

колено налази у вишој позицији од стопала. Карактеристични моменат у обуци ове 

технике је ротација стопала стајне ноге (одвођење у поље – већ је описано код 

претходне технике), при њеном кретању ка циљу. Ротација стопала стајне ноге је 

изузетно значајна јер се само на тај начин ударна површина може довести до 

противника. Свака недовршена, недовољна или на било који начин онемогућена 

ротација стопала (блокирање кретања стопала) не дозвољава ефикасно извођење 

технике и повећава могућност повређивања (нарочито зглоба колена у пределу 

менискуса, али и лигамената). Повреде су неминовне, јер блокирањем кретања стопала 

у коленом зглобу стајне ноге долази до истовременог извођења два покрета: екстензије 

(опружања) и ротације (увртања). Поређења ради, на овакав начин (овај ударац се може 

упоредити са волеј ударцем у фудбалу) долази до повреде менискуса и лигамената код 

фудбалера. 

Током извођења покрета, руке се налазе у позицији гарда, а између осталог, имају 

и функцију одржавања равнотеже тела. Тело прати извођење покрета и положај тела је 

условлјен начином извођења технике, висином избацивања ударне површине, као и 

захтевима који се поставлјају извођачу (тако тело заузима положаје ка нози која изводи 

ударац, од ње или је скоро право). 

Извођење полукружног ударца (Маваши гери) из борбеног става: 

• Као припремни положај заузет је борбени став са рукама у позицији 

средњег гарда. 

• Нога којом се изводи ударац одведена је на страну поред тела 



и са флексијом у коленом зглобу. Руке су у позицији гарда, тело нешто нагнуто        

ка нози која изводи ударац. Стопало са формираном ударном површином је у нешто ни 

жем положају од колена . 

• Полукружним покретом унапред (екстензија у коленом зглобу), започиње 

кретање ноге, уз истовремено ротирање стопала стајне ноге . Када се колено ноге која 

изводи ударац нађе близу замишљене, средишне (хоризонталне) 

линије извођења (унапред), блокира се његово кретање, чиме се омогућава покрет 

потколеницом која избацује стопало са ударном површином ка циљу.  

Ударац ногом у страну – „Јоко гери“ 

Досадашња пракса показује, да се ударац ногом у страну, било да се ради о 

ударцу из колена или кука, веома тешко схвата и усваја због сложености технике 

покрета, сложене координације, слабе покретљивости зглоба кука, колена и скочног 

зглоба, лоше разгибаности ногу, слабе снаге трбушних и ножних мишића — примицача 

и одмицача ноге). 

„Ударна“ површина је представљена бридом табана (стопала) ноге. 

За разлику од ударца „трзајем из колена“, који је донекле природнији, јоко гери 

кекоми захтева врло сложену координацију покрета тела, руку и ногу, поготову ноге 

која се испружа и задаје ударац. Нога се истовременим испружањем и ротира, тако да у 

сва три зглоба (куку, колену и скочном зглобу) врши снажне, сложене покрете, те је 

потребна велика концентрација и пажња при извођењу, како не би дошло до повреде. 

Стајна нога је благо савијена у колену, стопало прати покрет ноге, ротирајући се у 

супротну страну од правца извођења ударца. Тело и глава усмерени су у правац 

кретања „ударне« ноге“. Руке се налазе у позицији „гарда“. 

Извођење технике: 

1. Припремни положај: Заузет је борбени став са рукама у позицији гарда. 

2. Подизање ноге у припремни положај за извођење технике. Заузет 

је положај у коме је нога са коленом и стопалом подигнута у позицију за извођење 

ударца (хики аши). 

3. Извођење ударца у страну. Ротација трупа. 

Стајна нога активно учествује у покрету (екстензија у коленом зглобу) 

 са ротацијом стопала у поље (покрет стопала је већ анализиран). 

4. Враћање ноге истим путем назад (привођење у зглобу кука).  

Ударац ногом (петом) у назад – „Уширо гери“  

Сви принципи који су искључиви за извођење техника ногама, веома су значајни 

и за ударац петом уназад, из више разлога: ударац се изводи у неповољном положају 

уназад, када се веома тешко одржава равнотежа, претходно се мора заузети правилан 

положај тела са погледом усмереним ка циљу, што је често неостварљиво због брзине 

извођења ударца, ударац мора бити изведен веома прецизно јер се у противном ствара 

могућност за ефикасан контраударац (ово из разлога јер се по изведеном ударцу веома 

тешко може вратити у »сигурну« позицију из које би се могло адекватно реаговати, 



стајна нога не сме бити максимално опружена у коленом зглобу у тренутку задавања 

ударца, ради веће стабилности у ставу на једној нози, контракцијом неопходних 

мишича мора се остварити јединство, горњег и доњег дела тела, јер без садејства целог 

тела нема снажног и ефикасног ударца, ударац се мора извести директно уназад 

праволинијском путањом, јер се у противном лако може промашити циљ (тада ударац 

добија нежељену полукружну путању из које произилази непрецизност извођења. 

У завршној фази покрета, нога је максимално испружена у коленом зглобу и 

налази се у „продужетку“ кукова и тела. Тело и нога су у једној линији и преко зглоба 

кука чине једну линију. Стопало је са прстима савијено ка потколеници чиме се 

омогућава избацивање ударне површине (пете) ка циљу . 

Извођење ударца из става спојених стопала : 

1. Припремни положај — заузет је став спојених стопала са рукама 

поред тела. 

2. Нога којом се изводи ударац подиже се у припремни положај 

савијајући се у колену и ка грудима (позиција слична и код ударца 

ногом унапред). 

3. Избацивањем и одвођењем ноге уназад уз тело, тј. уз натколеницу 

стајне ноге, започиње се извођење ударца. Већ у овој фази, стопало 

са потколеницом формира такав положај који омогућује избацивање 

ударне површине. 

У завршној фази покрета, нога је испружена у колену и налази се у 

продужетку тела. 

Максималном контракцијом мишића натколенице омогућава се већа снага ударца. 

Стајна нога је целом површином ослонца на поду.  

Руке су поред и испред тела и имају функцију одржавања равнотеже (м. 

трапезиус, м. делтоидеус). Поглед је усмерен ка циљу извођења ударца. По изведеном 

ударцу нога се враћа у припремни положај, испред тела или у жељени правац. 

Ударац се може извести у предео стомака, соларног плексуса, гениталија и 

препонског дела, као и у потколеницу. Избегавају се директни и високи ударциу предео 

главе јер су доста ризични. Веома често се изводи у комбинацији са осталим ножним 

ударцима. Ударац се најчешче изводи из борбеног става окретом око предње, стајне 

ноге, где треба посебну пажњу обратити на ротацију стопала стајне ноге и довођења 

тела у позицију за извођење технике. 

 

 

 

 

 

 

 


