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PROGRAMA DE EXAMEN KOBUDO KAI KAN - SENIOR 
 
 

CENTURA ALBĂ (termen minim 3 luni) 
1.Condiţie fizică (20 flotări, 20 genoflexiuni, 20 abdomene) şi mobilitate articulară. 

       2.Poziţii: drepţi (musubi dachi), depărtat (fudo dachi), poziţia pasului lung (zenkutsu dachi), poziţia călăreţului (kiba dachi),    
          poziţia spadasinului (kokutsu dachi). 
       3.Lovituri de braţ: lovitură de pumn spre înainte (oi/gyaku tsuki) la cele trei nivele (gedan/chudan/jodan), lovitură de pumn  
          ascendentă la corp (shita tsuki) şi la cap (age tsuki), lovitură de pumn circulară (mawashi tsuki) la corp şi la cap (chudan/         
jodan). 
       4.Lovituri de picior: lovitură cu piciorul întins spre înainte (mae keage), lovitură cu piciorul întins în lateral (sokuto yoko 
keage), lovitură cu piciorul întins din interior spre exterior (haisoku uchi mawashi geri) şi din exterior spre interior (teisoku soto           
mawashi geri). 
       5.Kata: TAIKYOKU SONO ICHI. 
       6.Teorie: salutul şi semnificaţia lui; simbolistica emblemei KOBUDO; Clubul la care sunteţi afiliat; W.K.F. 
 
 

CENTURA GALBENĂ (termen minim 3 luni) 
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (30 flotări, 30 genoflexiuni, 30 abdomene) şi îmbunătăţirea mobilităţii articulare. 

       1.Deplasări în poziţiile de bază: poziţia pasului lung (zenkutsu dachi), poziţia călăreţului (kiba dachi), poziţia spadasinului  
          (kokutsu dachi). Deplasări combinate în poziţiile de bază. 
       2.Lovituri de braţ: lovitură de pumn împinsă în lateral (jun tsuki) la cele trei nivele (gedan/chudan/jodan), lovitură de pumn  
          descendentă spre înainte „pumn ciocan” (tetsui oroshi ganmen uchi), lovitură circulară de „pumn ciocan” din exterior la cap  
          (tetsui komi kami), lovitură circulară de „pumn ciocan” din exterior la coaste (tetsui hizo uchi), lovitură de „pumn ciocan” în            
          lateral (tetsui yoko uchi) la cele trei nivele (gedan/chudan/jodan), lovitură cu dosul pumnului spre înainte (uraken shomen  
          ganmen uchi) şi în lateral (uraken sayu ganmen uchi), lovitură cu dosul pumnului circular (uraken mawashi uchi). 
       3.Lovituri de picior: lovitură împinsă spre înainte (mae geri), cu două variante: cu perniţa labei piciorului (chusoku) şi cu  
          călcâiul (kakato) la cele trei nivele (gedan/chudan/jodan), lovitură circulară (mawashi geri) la cele trei nivele, lovitură 

împinsă în lateral (yoko geri) la cele trei nivele.  
       4.Kata: TAIKYOKU SONO NI.   
       5.Teorie: istoria KOBUDO-ului. 

 
 

CENTURA PORTOCALIE (termen minim 3 luni) 
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (40 flotări, 40 genoflexiuni, 40 abdomene) şi îmbunătăţirea mobilităţii articulare. 

       1.Poziţii: poziţia într-un picior (tsuru ashi dachi), poziţia pasului încrucişat (kake dachi), poziţia pasului fals, „a pisicii” (neko  
          ashi dachi). 
       2.Lovituri de braţ: lovitură de cot spre înainte (mae hiji ate), lovitură de cot circulară (mawashi hiji ate), lovitură de cot  
          descendentă (oroshi hiji ate), lovitură de cot ascendentă (age hiji ate), lovitură de cot spre înapoi (ushiro hiji ate), executate  
          toate la corp şi la cap (chudan/jodan). 
       3.Blocaje: blocaj la nivel superior (seiken jodan uke), blocaj la nivel inferior (mae seiken gedan barai), la nivel mediu, din  
          exterior spre interior (seiken chudan soto uke) şi din interior spre exterior (seiken chudan uchi uke), cu ambele mâini (morote  
          chudan seiken uchi uke), blocaj dublu la nivel inferior (morote seiken gedan barai). 
       4.Eschive: eschivă spre înapoi şi eschivă laterală (stânga/dreapta) executate cu deplasare sau din trunchi, eschivă în jos, eschivă  
          prin săritură. 
       5.Kata: TAIKYOKU SONO SAN. 
       6.Teorie: cunoaşterea armelor clasice folosite în KOBUDO. 
 
 

CENTURA ROŞIE (termen minim 3 luni) 
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (50 flotări, 50 genoflexiuni, 50 abdomene) şi îmbunătăţirea mobilităţii articulare. 
A. Tehnici fără arme: 
1.Poziţii de gardă: spre înainte (ju kamae), din lateral (han kiba dachi). 

       2.Deplasări în poziţia de gardă: înainte, înapoi executate prin schimbarea picioarelor sau cu pas adăugat, în lateral cu pas  
          adăugat, în lateral cu pas încrucişat prin faţa piciorului din faţă, în lateral cu pas încrucişat prin spatele piciorului din faţă. 
       3.Lovituri de braţ: lovitură cu vârful degetelor (yohon nukite) la corp şi la cap. 
       4.Blocaje: blocaj circular cu palmele deschise (shuto mawashi uke), blocaj cu cotul la nivel inferior (hiji uke gedan), blocaj cu  
          palma la nivel mediu (osae uke), blocaj cu tibia (sune uke).  
       5.Lovituri de picior: împinsă spre înapoi (ushiro geri), circulară din întoarcere (ushiro mawashi geri), la cele trei nivele. 
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       6.Executarea principalelor tehnici de pumn şi de picior din poziţia de gardă (box cu umbra). 
       7.Blocaje şi eschive împotriva principalelor lovituri de pumn şi de picior (box cu umbra). 
       8.Kata: PINAN SONO ICHI. 

B. Tehnici cu arme: 
Baston:  

       1.Componentele armei: capetele şi corpul bastonului. Purtarea armei şi salutul. 
       2.Prize pe armă: largă simetrică, largă asimetrică, scurtă, oblic verticală. 
       3.Poziţii de gardă: poziţia pasului lung (zenkutsu dachi), poziţia călăreţului (kiba dachi), poziţia spadasinului (kokutsu dachi). 

Nunchaku: 
       1.Componentele armei: două segmente articulate între ele cu o sfoară sau lanţ - capete, vârfuri, corpuri şi sfoară. Purtarea 
armei şi salutul. 
       2.Prize pe armă: cu o singură mână de ambele capete, cu ambele mâini pe nunchaku strâns, cu priză simetrică pe nunchaku  
          desfăcut, priză cu o mână de capăt şi cealaltă de vârf. 
       3.Poziţii de gardă: poziţia pasului lung (zenkutsu dachi), poziţia călăreţului (kiba dachi), poziţia spadasinului (kokutsu dachi). 

Tonfa: 
       1.Componentele armei: vârf, corp, mâner, capăt, parte interioară, parte exterioară. Purtarea armei şi salutul. 
       2.Prize pe armă: priză pe capăt, pe vârf, pe mâner, priză scurtă, priză largă. 
       3.Poziţii de gardă: poziţia pasului lung (zenkutsu dachi), poziţia călăreţului (kiba dachi), poziţia spadasinului (kokutsu dachi). 
 
 

CENTURA VERDE (termen minim 3 luni - stagiu naţional) 
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (60 flotări, 60 genoflexiuni, 60 abdomene) şi îmbunătăţirea mobilităţii articulare. 
A. Tehnici fără arme: 

       1.Lovituri de braţ: lovitură de pumn din întoarcere, lovitură la cap din lateral cu cantul palmei (shuto yoko ganmen uchi),    
          lovitură cu podul palmei la cele trei nivele (shotei uchi gedan/chudan/jodan). 
       2.Blocaje: blocaj în cruce la nivel inferior şi nivel superior (seiken gedan juji uke/seiken jodan juji uke), blocaj în cruce cu  
          palmele deschise la nivel inferior şi nivel superior (shuto gedan juji uke/shuto jodan juji uke).  
       3.Lovituri de picior: secerare (prin faţă şi prin spate), lovitură din întoarcere în lateral (ushiro yoko geri) la cele trei nivele,  
          lovitură din întoarcere circulară din exterior spre exterior (ushiro uchi mawashi geri).   
       4.Şcoala căderii: rostogolire înainte, rostogolire înapoi, rostogolire laterală, rulare peste umăr înainte şi înapoi (stânga, 

dreapta), căderea spre înainte, căderea în lateral (stânga, dreapta), căderea spre înapoi. 
       5.Combinaţii de atac şi apărare care să includă elemente şi procedee tehnice studiate până la acest nivel (executate fără partener- 
          box cu umbra). 
       6.Kata: PINAN SONO NI. 

B. Tehnici cu arme: 
Baston:  

       1.Lovituri din priză simetrică largă executate la cele trei nivele: lovitură circulară cu capetele bastonului; lovitură împunsă cu  
          bastonul (înainte/înapoi); lovitură împunsă înainte cu priză culisantă. 
       2.Blocaje din priză simetrică largă: blocaj la nivel superior prin înaintare; blocaj la nivel inferior prin retragere; blocaj la nivel  
          mediu în lateral (stânga/dreapta). 
       Nunchaku:  
       1.Blocaje: blocaj cu nunchaku desfăcut în priză simetrică (la cele trei nivele); blocaj cu ţinerea nunchakului strâns într-o 

singură mână cu priză pe capete (la cele trei nivele); blocaj cu ţinerea nunchakului strâns cu ambele mâini (la cele trei nivele).  
       Tonfa: 
       1.Blocaje: la nivel superior, la nivel mediu şi la nivel inferior; blocaje cu suplinire (ţinând arma cu două mâini, folosind o 

singură tonfă). Schimbări de prize. 
 
 

CENTURA ALBASTRĂ (termen minim 6 luni - stagiu naţional) 
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (70 flotări, 70 genoflexiuni, 70 abdomene) şi îmbunătăţirea mobilităţii articulare. 
A. Tehnici fără arme:  
1.Lovituri de braţ: lovitură cu dosul palmei la corp şi la cap (haishu uchi chudan/haishu uchi jodan). 
2.Blocaje: blocaj circular dublu la două nivele, urmat de atac simultan la două nivele (mae shuto mawashi uke). 
3.Lovituri de picior: lovitură de genunchi spre înainte (mae hiza geri), lovitură circulară de genunchi (mawashi hiza geri) 
executate la cele trei nivele. 

       4.Proiectări: din apucarea ambelor picioare; din apucarea piciorului care loveşte spre înainte şi secerarea piciorului de sprijin 
prin interior şi prin exterior; aruncarea peste şold prin apucarea gâtului şi braţului. 

       5.Degajări din prize: degajarea din priză pe cap (din faţă şi din lateral); din priză la nivelul gâtului (cravaşă); din priză la 
nivelul umărului; degajarea din priză la nivelul trunchiului din spate (pe sub braţe şi peste braţe); din priză la nivelul reverelor 
- cu o mână (variante), cu două mâini; din priză la nivelul încheieturii mâinii - cu o mână (pe aceeaşi parte şi pe partea opusă), 
- cu ambele mâini. 
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       6.Kata: PINAN SONO SAN. 
       7.Test de luptă: seniori (5 reprize x 2 minute) hard contact; copii, juniori şi senioare (5 reprize x 1 minut) semi-contact. 

B. Tehnici cu arme: 
Baston:  
1.Lovituri: lovitură circulară cu încrucişarea braţelor; lovitură circulară din priză scurtă, executate la cele trei nivele. 

       Nunchaku:  
       1.Lovituri: lovitură spre înainte la cele trei nivele (cu ambele vârfuri şi cu ambele capete); lovitură împunsă la cele trei nivele, 

cu un segment în prelungirea celuilalt; lovitură plesnită cu un segment: verticală, oblică (de sus în jos, de jos în sus); lovitură           
circulară în ambele sensuri, la cele trei nivele. 

       2.Blocaje: cu nuchaku desfăcut şi cu un segment pe antebraţ, la cele trei nivele; cu ridicarea capetelor în „U”; blocaj executat cu  
          lanţul cu vârfurile înainte. 
       Tonfa:  
       1.Lovituri: lovitură spre înainte cu capătul şi spre înainte cu vârful, executate la cele trei nivele; lovitură circulară cu vârful şi  
          ascendentă cu vârful, executate la corp şi la cap. 
       Teorie: cunoaşterea structurii antrenamentului sportiv; executarea practică a tehnicilor de încălzire. 
 
 

CENTURA VIOLET (termen minim 6 luni - stagiu naţional) 
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (80 flotări, 80 genoflexiuni, 80 abdomene) şi îmbunătăţirea mobilităţii articulare. 
A. Tehnici fără arme: 
1.Lovituri de picior: lovitură plesnită din interior spre exterior la nivel superior (haisoku uchi geri); lovitură împinsă oblic 
înainte la nivel inferior (teisoku mae geri gedan); lovitură de agăţare cu călcâiul la nivelul capului (mawashi kake geri). 
2.Proiectări: cu agăţarea piciorului care loveşte circular (variante); cu agăţarea braţului care loveşte circular. 
3.Kata: PINAN SONO YON. 
4.Test de luptă: seniori (10 reprize x 2 minute) hard contact; copii, juniori şi senioare (10 reprize x 1 minut) semi-contact. 
B.  Tehnici cu arme: 
Baston:  
Lovituri: lovitură din priză scurtă cu rotire de 360 de grade, lovitură oblică din priză scurtă. 
Nunchaku: 
1.Treceri şi schimbări de prize în deplasare în poziţiile de bază. 
2.Kata: kata cu nunchaku - liber. 
Tonfa: blocaj cu capătul înainte, blocaj cu agăţare cu mânerul armei, executate la cele trei nivele. 
Teorie: managementul sălilor de arte marţiale. 

 
 

CENTURA MARO (termen minim 6 luni - stagiu naţional şi comisie de dani) 
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (90 flotări, 90 genoflexiuni, 90 abdomene) şi îmbunătăţirea mobilităţii articulare. 
A. Tehnici fără arme: 
1.Lovituri de picior: lovitură de sus în jos, din exterior şi din interior (oroshi soto kakato geri/oroshi uchi kakato geri).   
2.Combinaţii de atac şi apărare finalizate cu proiectare (liber/cu partener). 
3.Kata: PINAN SONO GO. 
4.Test de luptă: seniori (10 reprize x 2 minute) hard contact; copii, juniori şi senioare (10 reprize x 1 minut) semi-contact. 
B. Tehnici cu arme: 
Baston: 
1.Lovituri: lovitură descendentă la cele trei nivele; lovitură de jos în sus; figura în „8” (cu o singură mână, cu ambele mâini cu  
priză fixă, cu ambele mâini cu priză mobilă, cu priză scurtă). 
2.Tehnici de agăţare şi control articular. 
3.Combinaţii de atac şi apărare. 
4.Kata: TAIKYOKU SONO ICHI NO BO. 
Nunchaku: 
1.Lovituri: lovitură cu un segment din treceri şi schimbări de prize. 
2.Strangulări şi imobilizări cu nunchaku. 
3.Combinaţii de atac şi apărare. 
Tonfa:  
1.Lovituri: lovitură prin rotaţie (balans). 
2.Blocaje: blocaj prin balansarea armei. 
3.Agăţări, strangulări, imobilizări. 
4.Combinaţii de atac şi apărare. 
5.Kata: TAIKYOKU SONO ICHI NO TONFA. 
Examen arbitraj: curs arbitraj nivel arbitru de margine. 
Teorie: teoria antrenamentului sportiv. 
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CENTURA NEAGRĂ - 1 DAN (termen minim 1 an - stagiu naţional şi comisie de dani) 

Vârsta minimă este de 18 ani. Candidaţii cu centura neagră cu tresă vor susţine din nou examenul la împlinirea vârstei, în noile 
condiţii. Examenul se susţine în faţa oficialilor KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. Candidatul trebuie să se implice activ în 
promovarea şi dezvoltarea KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA şi să aibă referinţe foarte bune din partea instructorului direct.  
Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (100 flotări, 100 genoflexiuni, 100 abdomene) şi o excelentă mobilitate articulară. 
A. Tehnici fără arme: 
1.Lovituri de picior: lovituri din săritură (tobi geri). 
2.Fixări la sol (cel puţin trei variante). 
3.Acţiuni articulare la sol (cel puţin trei variante). 
4.Strangulări. 
5.Test de luptă: seniori (15 reprize x 2 minute) hard contact; senioare (15 reprize x 1 minut) semi-contact.  
B. Tehnici cu arme: 
Kata: TAIKYOKU SONO NI NO BO; TAIKYOKU SONO NI NO TONFA.  

       Sabie (japoneză, chinezească): 
1.Tehnici de bază: componentele armei, purtarea armei, salutul, prize pe armă, poziţii de gardă, lovituri, blocaje. 
O altă armă din KOBUDO, la alegere: 
1.Tehnici de bază: componentele armei, purtarea armei, salutul, prize pe armă, poziţii de gardă, lovituri, blocaje. 
Test de luptă cu arme (nunchaku, baston, tonfa). 
Examen arbitraj: curs arbitraj nivel arbitru de centru. 

       Test scris din teoria şi regulamentele competiţionale KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. 
 
 

CENTURA NEAGRĂ - 2 DAN (termen minim 2 ani - stagiu naţional şi comisie de dani) 
Vârsta minimă este de 20 ani. Examenul se susţine în faţa oficialilor KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. Candidatul trebuie să se 
implice activ în promovarea şi dezvoltarea KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA şi să aibă referinţe foarte bune din partea 
conducerii KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. De asemenea, trebuie să aibă sală proprie şi să participe cu elevi la competiţii şi 
stagii. 

       Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (100 flotări, 100 genoflexiuni, 100 abdomene) şi o excelentă mobilitate articulară. 
A. Tehnici fără arme: 
1.Test de luptă: seniori (15 reprize x 2 minute) hard contact; senioare (15 reprize x 1 minut) semi-contact. 
B. Tehnici cu arme: 

       Kata: TAIKYOKU SONO SAN NO BO; TAIKYOKU SONO SAN NO TONFA. 
       Test scris din teoria şi regulamentele competiţionale KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. 
 
 

CENTURA NEAGRĂ - 3 DAN (termen minim 3 ani - stagiu naţional şi comisie de dani) 
Vârsta minimă este de 23 ani. Examenul se susţine în faţa oficialilor KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. Candidatul trebuie să se 
implice activ în promovarea şi dezvoltarea KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA şi să aibă referinţe foarte bune din partea 
conducerii KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. De asemenea, trebuie să aibă sală proprie, să fi organizat cel puţin o competiţie de 
nivel naţional, să participe cu elevi la competiţii şi stagii, iar aceştia să fi obţinut cel puţin un titlu de campion naţional.  

       Toate tehnicile anterioare, cu condiţie fizică (100 flotări, 100 genoflexiuni, 100 abdomene) şi o excelentă mobilitate articulară. 
       Tehnici fără arme: 

1.Test de luptă: seniori (15 reprize x 2 minute) hard contact; senioare (15 reprize x 1 minut) semi-contact. 
       Test scris din teoria şi regulamentele competiţionale KOBUDO KAI KAN ROMÂNIA. 
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                            POZIŢII 

          
 
       FUDO DACHI 
 

     50% 50% 
 

           
 
          YOI DACHI 
 

    50% 50% 

              
 
     ZENKUTSU DACHI 
 
    40%             
                                    
60%                                  

          
 
    SANCHIN DACHI 
 
                               50% 
 50%                            

          
 
     MUSUBI DACHI 
 
    
    50%                   50% 

           
 
     KOKUTSU  DACHI 
 
                                  10% 
   90%                               
 

          
 
         KIBA DACHI 
 
  50%                       
50% 
 
 

         
 
  NEKO ASHI DACHI 
 
                                10% 
  90%  

           
 
   TSURU ASHI DACHI 
 
  100% 

          
       KAKE  DACHI 
   10% 
                                90% 
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               LOVITURI DE PUMN 

      
   SEIKEN OI TSUKI 
 

      
       SHITA TSUKI 

      
        JUN TSUKI 

       
    TETSUI OROSHI      
     GANMEN UCHI 
 

 
 
 
 
 
TETSUI KOMI KAMI 

 
 
 
 
 
  TETSUI HIZO UCHI 

 
 
 
 
 
 TETSUI YOKO UCHI  

      
  URAKEN SHOMEN   
     GANMEN UCHI  

      
URAKEN SAYU 
UCHI  

 
 
 
 
 
    YOHON NUKITE    
            CHUDAN 
 

 
 
 

                 LOVITURI DE COT 

             
 
MAWASHI HIJI ATE 

            
 
       MAE HIJI ATE 

            
 
       AGE HIJI ATE 

              
 
    OROSHI HIJI ATE  

 
 
 
 
 
    USHIRO HIJI ATE    
            CHUDAN 
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                         BLOCAJE 

      
 
  SEIKEN JODAN   
            UKE 
 

      
 
     MAE SEIKEN  
    GEDAN BARAI 

       
 
 SEIKEN CHUDAN  
       SOTO UKE 

       
 
 SEIKEN CHUDAN  
        UCHI UKE 

 
 
 
 
 
 
         MOROTE     
    CHUDAN UCHI  
             UKE 
 

 
 
 
 
 
 
 
     SEIKEN JUJI  
     UKE JODAN 

 
 
 
 
 
 
 
           SHUTO  
   MAWASHI UKE 

 
 
 
 
 
 
 
     MAE SHUTO  
   MAWASHI UKE 

 
 
 
 
 
 
 
       OSAE UKE 
 

 
 
 
 
 
 
 
        SUNE UKE 

 
 

LOVITURI DE PICIOR 

        
 
HIZA GANMEN GERI 

            
    
   MAE GERI CHUDAN  
            CHUSOKU 

      
    
   MAE CHUSOKU  
           KEAGE 

 
 
 
 
 
 
         
       TEISOKU SOTO  
     MAWASHI KEAGE  
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      HAISOKU UCHI  
   MAWASHI KEAGE 

           
 
SOKUTO YOKO 
KEAGE 

  
 
 
 
 
 
   
  KANSETSU GERI 

            
      
    CHUDAN SOKUTO  
           YOKO GERI  

          
  
   JODAN MAWASHI  
              GERI 

 
 
 
 
 
 
 
          USHIRO GERI 

 
 
 
 
 
 
 
     MAE KAKATO  
      GERI JODAN 

 
 
 
 
 
 
 
        MAE TOBI GERI 

 
 
 
 
 
 
 
        JODAN UCHI  
      HAISOKU GERI 

 
 
 
 
 
 
 
         UCHI OROSHI  
        KAKATO GERI 

 
 
 
 
 
 
 
     SOTO OROSHI  
     KAKATO GERI 

 
 
 
 
 
 
 
       YOKO TOBI GERI 

            
 
    USHIRO MAWASHI  
                 GERI 

         
 
USHIRO TOBI GERI 

        
 
KAKE GERI JODAN 

 


