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Nicolae Stoian

Este vorba de o înl`n]uire de tehnici,
blocaje [i contraatacuri realiste ce
ne pot ajuta s` ne descurc`m bine într-o
situa]ie de lupt`.
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nicu_stoian@yahoo.com

De-a lungul timpului am v`zut cu to]ii c` Roxana
Ciuhulescu este o persoan` foarte dinamic` [i activ`.
De aceast` dat` a ales s` prezinte tehnici de selfdefense. S-a dovedit a fi foarte familiarizat`, \nc` de
la \nceput, cu acest tip de mi[c`ri.
Când a trebuit s` loveasc` tehnici de picior, ne-a
demonstrat c` [tie s` o fac` foarte bine.
Roxana Ciuhulescu ar fi putut urma f`r` probleme o
carier` de lupt`toare de full-contact.

Lovitura de genunchi

Este foarte puternic` [i, totodat`, foarte periculoas`.
Se poate aplica la toate nivelele: coaps`, zona
genital`, plex sau b`rbie. Se love[te de la o distan]`
mic` fa]` de adversar, fiind o tehnic` specific`
“clinch”-urilor.
De multe ori putem fi ataca]i \n spa]ii mici, unde nu
putem folosi orice tehnici. |n aceste situa]ii, lovitura de
genunchi ne poate salva.
Pentru a avea o lovitur` puternic` [i eficient` este
foarte important s` avem o pozi]ie stabil`, un echilibru
bun. Piciorul de sprijin se r`suce[te pe vârf [i se
\mpinge \n p`mânt piciorul care love[te, pentru
a avea mai mult` for]`. {oldul se mi[c` spre
\nainte, \mpreun` cu um`rul [i bra]ul de pe partea
genunchiului care love[te. Impactul se realizeaz`
cu partea superioar` a genunchiului, având gamba
flexat` pe coaps` pentru a “\nt`ri” zona de contact.
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Se lucreaz` \n aer la \nceput, apoi se trece la lucrul
cu partener, la pern` [i la sac. Se poate aplica atât
de pe loc, cât [i din s`ritur`, \n func]ie de situa]ie.

LOVITURA DE GENUNCHI

LOVITURA DE GENUNCHI CU
PARTENER

LOVITURA DE GENUNCHI
LA PALMARE

LOVITURA DE GENUNCHI
LA SAC

Lovitura frontal~ de picior

Este foarte eficient` [i u[or de aplicat. }inta poate fi
abdomenul sau fa]a adversarului.
De cele mai multe ori se love[te plexul pentru a-l
stopa pe atacator. Aceast` tehnic` \i avantajeaz` pe
lupt`torii \nal]i, care prefer` lupta de la distan]`.
Dac` aplic`m aceast` tehnic` \n momentul potrivit,
\i putem “strica” echilibrul adversarului. Cel mai bine
este s` o folosim “pe contr`”, adic` atunci când
adversarul ini]iaz` un atac. Atunci el va oferi spa]ii
libere pentru tehnica noastr`.
Zona de contact este partea din fa]` a t`lpii, având
degetele orientate \n sus. Pentru a evita accident`rile
este foarte important ca zona de contact s` fie
\ncordat` bine.
Dac` suntem \nc`l]a]i, putem lovi [i cu toat` talpa.
Lovitura trebuie s` fie exploziv` [i nu \mpins`, pentru a
avea efectul scontat.
Se lucreaz` la \nceput \n aer pentru a forma
traiectoria corect`, apoi se trece la lucrul cu partener,
la pern` sau la sac.
Pentru a avea rezultate bune, o astfel de tehnic`
trebuie s` fie foarte puternic` [i s` fie folosit` la
distan]a ideal`.

LOVITURA FRONTALA
DE PICIOR

LOVITURA FRONTALA DE
PICIOR CU PARTENER

LOVITURA FRONTALA
DE PICIOR LA PERNA

LOVITURA FRONTALA
DE PICIOR LA SAC
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