Hosin Sul Taekwon-do

Junioreiden
teoriamoniste
Valkoiset ja keltaiset vyöt (10 - 7 gup)

Tervetuloa taekwon-don alkeiskurssille!

Mikä tämä moniste oikein on?
Taekwon-don harjoitteluun kuuluu olennaisena osana myös teorian hallinta, eli esimerkiksi se,
että harrastaja tietää tarkasti, miten taekwon-dosalilla käyttäydytään, miten kumarretaan ja
puhutellaan opettajaa, miten eri tekniikoita käytetään, mitkä niiden nimet ovat, ja mikä lajin
historia on. Jokaisessa vyökokeessa tulee osata vastata muutamaan teoriakysymykseen.
Tästä monisteesta löydät tietoa taekwon-don historiasta ja vöistä, koreankielisiä komentoja,
taekwon-do -valan ja paljon muuta.
Ihan kaikkea sinun ei tarvitse vyökokeissa osata. Tärkeät osiot, jotka sinun olisi hyvä osata, on
merkitty vihreällä merkinnällä Tärkeä! . Lisäksi merkintä Opettele ulkoa! on lisätty niihin
kohtiin, jotka sinun olisi hyvä opetella ulkoa.
Jos sinulla on kysyttävää valmentajille, laita sähköpostia osoitteeseen info@hosinsul.fi.

Taekwon-don historia

Tärkeä!

Taekwon-don perusti korealainen kenraali Choi Hong Hi.
Taekwon-do kehittyi pikkuhiljaa 1940-1960-luvuilla, eli
useamman kymmenen vuoden ajan, mutta taekwon-don
sanotaan syntyneen vuonna 1955 kun nimi taekwon-do otettiin
käyttöön. Nimi tarkoittaa suomeksi “jalan ja käden tie”.
Kenraali Choi opiskeli itse japanilaista Shotokan karatea.
Taekwon-do pohjautuukin karateen sekä lisäksi myös muinaisiin
korealaisiin potkupainoitteisiin taistelulajeihin.
Taekwon-dosta on olemassa kaksi versiota, ITF-taekwon-do ja
WT-taekwondo. Nämä kaksi lajia olivat alunperin yksi ja sama
laji, mutta ovat 1960-luvulta lähtien erkaantuneet toisistaan.
Seurassamme harjoitellaan ITF-taekwon-doa.

Choi syntyi
1918

Choi keksii 1955
nimen Taekwon-do,
joka on suomeksi
“jalan ja käden tie”

Choi saavutti Shotokan
karatessa 2.Dan mustan
vyön 1930-luvulla

Choi kuoli
PohjoisKoreassa
vuonna 2002

Choi levitti
taekwon-doa
ympäri maailman

1970

1918
Choi oli 1940-50-luvulla
Etelä-Korean armeijan
palveluksessa, ja opetti
sotilailleen taistelutaitoja

Choi perustaa 1966
International Taekwondo Federationin eli ITF:n

2002
Taekwon-do saapuu
Suomeen 1980luvulla

Opettele ulkoa!

Opettele ulkoa!

Taekwon-do -vala

Taekwon-don pääperiaatteet

1. Minä lupaan noudattaa Taekwon-don
sääntöjä.

1. Kohteliaisuus

2. Minä tulen kunnioittamaan opettajaa
ja ylempiä vöitä.

3. Kärsivällisyys ja uutteruus

3. Lupaan olla käyttämättä Taekwondoa väärin.
4. Tulen olemaan puolestapuhuja
vapaudelle ja
oikeudenmukaisuudelle
5. Autan rakentamaan rauhallisempaa
maailmaa

2. Rehellisyys

4. Itsehillintä
5. Lannistumaton henki

Tiesitkö? Taekwon-don vala lausutaan
yleensä ennen vyökokeita ja leirejä. Se
kannattaakin siksi opetella ulkoa!

Vyöjärjestelmä
Taekwon-dossa on käytössä vyöjärjestelmä, joka kertoo harrastajan tason. Harrastaja suorittaa
eri vyöarvoja vyökokeessa, joita pidetään muutaman kerran vuodessa.
Vyöarvoja on 19 kappaletta, joista 9 ovat mustien vöiden vyöarvoja, eli Dan-arvoja, ja 10 ovat
värivyöarvoja, eli gup-arvoja.
Gup-arvot eli värivyöarvot numeroidaan ikään kuin ylhäältä alaspäin: kaikkein alin taso (valkoinen
vyö) on 10 gup, ja ylin taso (ylempi punainen vyö) on 1 gup.

Mitä oman vyösi väri tarkoittaa?

Tärkeä!

10. gup
Valkoinen kuvastaa viattomuutta ja puhautta, kuten
tyhjää paperia, jolle ei olla vielä kirjoitettu - musta väri
kuvastaa täyteen kirjoitettua paperia. Valkoinen kuvastaa

9. gup

siksi aloittelijaa, jolla ei ole kokemusta taekwon-dosta.

8. gup
Keltainen kuvastaa maata, josta “kasvi” eli taekwon-don
taidot alkavat kasvaa. Keltaisella perusta on luotu, mutta
kasvi vaatii vielä hoitoa kasvaakseen.
Vihreä kuvastaa kasvia, eli taekwon-dotaitoja, ja sen

7. gup
6. gup

lehtiä ja elinvoimaa. Vihreällä vyöllä taidot alkavat jo
kasvaa.
Sininen kuvastaa taivasta, jota kohti taekwon-don
“kasvi” kasvaa. Ääretön taivas antaa yhä laajemmat

5. gup
4. gup

mahdollisuudet opiskella ja kehittyä. Sinisen vyön haltija
huomaa jo kasvavan vastuun. Hän kokee tietävänsä

3. gup

paljon, mutta taivas on ääretön ja täynnä tietoa.
Punainen kuvastaa vaaraa, ja se symboloi mm. tulta ja

2. gup

aurinkoa. Harjoittelija on niin pitkällä, että hänen täytyy
ottaa vastuuta ja harjoitella kontrollia. Väri varoittaa sekä

1. gup

harrastajaa että vastustajaa.

Katso juniorivyöarvot
seuraavalta sivulta!

Tiesitkö? Vyö (koreaksi “Ti”) solmitaan vai yhden kerran vyötärön ympäri, mikä
symboloi sitä, että ollaan uskollisia vain yhdelle opettajalle, että pidetään yksi tavoite,
ja että saavutetaan voitto yhdellä iskulla.

Juniorivyöt
Seurassamme on käytössä juniorivyöjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan taekwon-don harjoittelun
myös nuorimmille harrastajillemme. Juniorit opettelevat samat asiat kuin aikuiset, mutta opeteltavat
sisällöt on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pitää osata ennen seuraavaa vyöarvoa. Junioreille
pidetään vyökokeita useammin, ja ne ovat pienimuotoisempia.
Vihreältä vyöltä alkaen junioreilla ja aikuisilla on samat sisällöt kaikilla vyöarvoilla.

Aikuisten vyöt

Sisältö
Etupotku, kiertopotku
Neljään suuntaan lyönti -sarjan tekniikat

Neljään suuntaan lyönti -sarja
Neljään suuntaan torjunta -sarjan tekniikat

10. gup

Neljään suuntaan torjunta -sarja
Neljään suuntaan potku -sarjan tekniikat
Sivupotku
Neljään suuntaan potku -sarja
Chon-ji -liikesarjan tekniikat

9. gup

Chon-ji -liikesarja
3 askeleen ottelu yksin

Dan-gun -liikesarjan tekniikat
3 askeleen ottelu parin kanssa

8. gup

Dan-gun -liikesarja
3 askeleen ottelu yksin 2 suuntaan

Do-san -liikesarjan tekniikat
Takapotku

7. gup

Do-san -liikesarja
3 askeleen ottelu parin kanssa 2 suuntaan

Tiesitkö? Alle 18-vuotiailla tulee olla vyössä poikittainen valkoinen raita,
joka kertoo muille, että harrastaja on juniori.

Junioreiden vyöt

Mustat vyöt
Mustia vyöarvoja eli Dan-arvoja on 9 kpl. Vaikka gup-arvot numeroidaan alkaen ylimmästä
numerosta, Dan-arvot numeroidaan alkaen alimmasta numerosta. Alin Dan-arvo on siis 1. Dan, ja
ylin 9. Dan.
Dan-arvot merkitään roomalaisin numeroin vyöhön. Lisäksi vyössa saattaa näkyä harrastajan nimi
sekä seuran nimi.

1-3. Danin mustia vöitä kutsutaan
apuopettajiksi, koreaksi Boo sabunim.

4-6. Danin mustia vöitä kutsutaan
opettajiksi, koreaksi Sabunim.

1. Dan

I

2. Dan

II

3. Dan

III

4. Dan

IV

5. Dan

V

6. Dan

VI

7. Dan

VII

8. Dan

VIII

9. Dan

IX

7-8. Danin mustia vöitä kutsutaan
mestareiksi, koreaksi Sahyun.

9. Danin mustia vöitä kutsutaan
suurmestareiksi, koreaksi Saseong.

Tiesitkö? Kun harjoitusten aluksi tai lopuksi kumarretaan, tulisi ylimmän vyön antaa
kumarruskomento. Tällöin sanotaan esin “charyot”, sitten harjoitusten vetäjän arvonimi, ja
sitten “kyong ye”. Esimerkiksi “charyot, sabunim, kyong ye” kun kumarretaan opettajalle.

Tekniikoiden nimet

Tärkeä!

Tekniikoiden nimet muodostetaan yleensä asennosta, korkeudesta, osumakohdasta sekä siitä, mikä
tyyppinen tekniikka on kyseessä (esim. potku, lyönti tai torjunta).
Esimerkiksi gunnun so kaunde an palmok makgi muodostuu asennosta (gunnun so), korkeudesta
(kaunde), osumakohdasta (an palmok) ja tekniikkatyypistä (makgi). Tekniikan nimi suomennettuna
olisi siis kävelyasento keskikorkeus ranteen sisäpuolen torjunta.

asento

korkeus

osumakohta

tekniikan
tyyppi

gunnun so kaunde an palmok makgi
kävelyasento

keskikorkeus

ranteen sisäsyrjä

torjunta

Jotkut tekniikat nimetään kuitenkin eri tavalla. Esimerkiksi potkutekniikoiden nimissä ei ole asentoa,
ja niissä mainitaan osumakohdan sijaan potkun suunta.

korkeus

suunta

tekniikan
tyyppi

kaunde yop chagi
keskikorkeus

Korkeudet

sivu

potku

Tärkeä!

Taekwon-dossa käytetään koreankielisiä sanoja kertomaan, mihin korkeuteen eri tekniikat tehdään.
Käytössä on 3 korkeutta:

Yläkorkeus, koreaksi nopunde, on pään korkeus.
Esimerkki pään korkeuteen tehtävästä tekniikasta: keltaisella vyöllä
opeteltava lyönti gunnun so nopunde baro jirugi.

Keskikorkeus, koreaksi kaunde, on hartioista vyötärölle asti.
Esimerkki keskikorkeuteen tehtävästä tekniikasta: valkoisella
vyöllä opeteltava lyönti gunnun so kaunde baro jirugi.

Alakorkeus, koreaksi najunde, on vyötäröltä alaspäin. Esimerkki
alakorkeuteen tehtävästä tekniikasta: valkoisella vyöllä opeteltava
torjunta gunnun so palmok najunde makgi.

Perussanasto

Tärkeä!

Taekwon-dossa käytetään koreankielisiä komentoja. Jokaisella vyöarvolla opit uusia
sanoja.
Allaoleva sanasto on perussanasto, jonka kaikkien olisi hyvä osalta. Oman vyöarvosi
lisäsanaston löydät oman vyöarvosi omalta sivulta (nämä alkavat sivulta X).

Asennot
Gunnun sogi
Annun sogi
Niunja sogi

Komennot
=
=
=

kävelyasento
istuma-asento
L-asento

=
=
=

alakorkeus (alle vyön)
keskikorkeus (vyö-hartia)
yläkorkeus (pää)

Korkeudet
Najunde
Kaunde
Nopunde

Charyot

=

Kyong ye
Junbi
Si Jak
Swiyo
Guman
Hae san

=
=
=
=
=
=

valmiusasento
kumarrukseen
kumarrus
valmiusasento
aloita
lepo
lopeta
poistukaa

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numerot
Vartalon osat
Palmok
Sonkal
Ap joomuk

=
=
=

nyrkkikäsi
veitsikäsi
etunyrkki, rystyset

=
=
=

lyönti
torjunta
potku

=
=
=
=
=
=

harjoitussali
puku
apuopettaja, 1-3. Dan
opettaja, 4-6. Dan
mestari, 7-8. Dan
suurmestari, 9. Dan

Tekniikat
Jirugi
Makgi
Cha / Chagi
Muut
Do jang
Do bok
Boo sabunim
Sabunim
Sahyun
Saseong

Hana
Dol
Set
Net
Tasut
Jausut
Ilgop
Jaudol
Ahop
Yol

Harjoituksissa ja vyökokeissa muistettavaa
Käyttäytymissäännöt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Ole ajoissa paikalla tullessasi harjoituksiin. Jos tulet myöhässä, käy kumartamassa
harjoitusten vetäjälle ja pyydä anteeksi.
Jos tiedät joutuvasi lähtemään kesken harjoitusten, ilmoita siitä harjoitusten alussa
vetäjälle.
Kumarra aina saliin tullessasi ja sieltä poistuessasi.
Jos sinulla on kesken harjoitusten asiaa vetäjälle, viittaa ja odota puheenvuoroa.
Älä opettele ylempien vyöarvojen tekniikoita ja liikkeitä. Se häiritsee oppimistasi.
Harjoituksissa ei saa käyttää koruja eikä kelloja, koska nämä voivat satuttaa sinua
tai muita. Kynnet on pidettävä lyhyinä ja pitkät hiukset kiinni.
Älä jätä arvotavaroitasi pukuhuoneeseen.
Taekwon-dossa harjoitellaan kovia potkuja ja iskuja, ja siksi on erittäin tärkeää, että
niitä tehdään parin kanssa aina valvotusti ja niin, että molemmat ovat harjoitteessa
mukana ja tietävät mitä tehdään. Älä siis koskaan tee taekwon-dotekniikoita (esim.
lyöntejä, potkuja tai maahanvientejä) toisia kohti ilman opettajan lupaa, vaikka se
olisikin vain leikkiä.

10. Kamppailulajit ja kiusaaminen eivät sovi yhteen. Taekwon-don harrastaja oppii
harjoituksissa kovia lyöntejä ja potkuja, ja on erittäin tärkeää, että harrastaja
ymmärtää vastuun, joka näiden taitojen oppimisen mukana tulee. Taekwon-don
harrastaja ei ikinä kiusaa muita, ei fyysisesti eikä sanallisestikaan. Taekwon-don
tekniikoita käytetään ainoastaan itsepuolustukseen hätätilanteessa.

Vyökokeissa muistettavaa
1.
2.
3.
4.

Ole ajoissa paikalla ja muista kohteliaisuussäännöt: kumarra saliin tullessasi ja viittaa
kun haluat puheenvuoron.
Odota omaa vuoroasi rauhassa salin takaosassa ja anna muille esiintymisrauha. Voit
lämmitellä ja harjoitella liikesarjojasi yms. kunhan et häiritse muita.
Pieni jännittäminen on yleistä, eikä se yleensä haittaa suoritusta. Jos sinua jännittää
kovasti, voit käydä kertomassa sen vyökokeen pitäjälle ennen kokeen alkua.
Kuuntele ohjeita tarkasti, ja tee tekniikkasi ja liikesarjasi huolellisesti. Jää aina
liikesarjan lopuksi loppuasentoon seisomaan, kunnes vetäjältä tulee seuraava
komento.
Taekwon-do on yksilölaji, eli sinä valitset itse, kuinka nopeasti haluat edetä. Jos käyt
ahkerasti harjoituksissa ja treenaat kotona, voit käydä usein vyökokeessa
korottamassa vyöarvoasi. Jos et pääse jokaisiin harjoituksiin saatat joutua jättämään
vyökokeen joskus väliin - se ei haittaa, sillä tilaisuuksia vyöarvon korottamiseen tulee
myöhemminkin. Vyöarvoissa ei voi mennä taaksepäin.

Vyöarvokohtaiset
sivut

Valkoiset vyöt
(10 gup)

Valkoiset vyöt opettelevat seuraavat asiat:
Gunnun so -asento (kävelyasento)

Sanasto
Ap
Dollyo
Baro
Pakkat

Ap cha busigi (etupotku)
Dollyo chagi (kiertopotku)

=
=
=
=

etu-, eteen
kierto-, kiertävä
samanpuoleinen
ulkopuoli

Muut sanat löydät perussanastosta

Neljään suuntaan lyönti -sarjan tekniikat:
Gunnun so kaunde baro jirugi
Gunnun so pakkat palmok najunde makgi

Asennon leveys:
omien hartioiden leveys

Asennon pituus
varpaista
varpaisiin:
1,5 kertaa omien
hartioiden leveys

Takajalan varpaat
osoittavat hiukan ulospäin

Gunnun sogi

Gunnun so kaunde baro jirugi

Ap cha busigi (tai: ap chagi)

Dollyo chagi

Gunnun so pakkat palmok najunde makgi

Valkoiset vyöt yhdellä natsalla
(10 gup)

Valkoiset vyöt yhdellä natsalla opettelevat
seuraavat asiat:
Saju jirugi eli Neljään suuntaan lyönti -sarja
Gunnun so kaunde pakkat palmok makgi
Neljään suuntaan torjunta -sarjan tekniikat:
Gunnun so kaunde an palmok makgi
Gunnun so najunde sonkal makgi
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Gunnun so kaunde an palmok makgi

Gunnun so najunde sonkal makgi

Sanasto
An
=
Saju
=
Saju jirugi =

sisäpuoli
4 suuntaan
4 suuntaan lyönti

Muut sanat löydät perussanastosta

Gunnun so kaunde pakkat palmok makgi

Valkoiset vyöt kahdella natsalla
(10 gup)

Tällä vyöarvolla tarvitset hanskat ja hammassuojat. Voit myös halutessasi
hankkia jalkasuojat ja kypärän. Pojat voivat myös halutessaan hankkia
alasuojat.

Valkoiset vyöt kahdella natsalla opettelevat
seuraavat asiat:
Saju makgi eli Neljään suuntaan torjunta -sarja
Yop chagi (sivupotku)
Neljään suuntaan potku -sarjan tekniikat:
Gunnun junbi sogi
Apcha olligi
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Gunnun junbi sogi

Ap cha olligi
Sanasto
Yop
=
Saju makgi =
Olligi

=

sivu
4 suuntaan
torjunta
Ylöspäin

Muut sanat löydät perussanastosta
ja alempien vyöarvojen sanastoista

Yop chagi

Valkoiset vyöt kolmella natsalla
(9 gup)

Valkoiset vyöt kolmella natsalla opettelevat
seuraavat asiat:
Niunja so -asento (L-asento)
Neljään suuntaan potku -sarja
Chon-ji -liikesarjan uudet tekniikat:
Niunja so kaunde an palmok makgi
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Asennon leveys on
pari senttimetriä

Varpaat
osoittavat
hiukan
sisäänpäin

Asennon pituus
takajalan ulkosyrjästä etujalan
varpaisiin:
1,5 kertaa
hartioiden leveys

Paino on 70% takajalalla ja 30% etujalalla

Niunja sogi

Niunja so kaunde an palmok makgi

Valkoiset vyöt neljällä natsalla
(9 gup)

Valkoiset vyöt neljällä natsalla opettelevat
seuraavat asiat:
Chon-ji -liikesarja
Kolmen askeleen ottelu yksin
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Chon ji
19 liikettä
Chon-ji tarkoittaa taivasta ja maata. Se on idässä tulkittu maailman luomiseksi tai
ihmiskunnan historian alkamiseksi. Tämän vuoksi se on ensimmäinen tul (liikesarja), jonka
aloittelijat suorittavat.
Chon-ji koostuu kahdesta osasta, joista toinen kuvaa taivasta, toinen maata.

Ensimmäinen
osa

Toinen
osa

Aloitusasento: Narani junbi sogi
1. Gunnun so palmok najunde makgi
2. Gunnun so kaunde baro jirugi
3. Gunnun so palmok najunde makgi
4. Gunnun so kaunde baro jirugi
5. Gunnun so palmok najunde makgi
6. Gunnun so kaunde baro jirugi
7. Gunnun so palmok najunde makgi
8. Gunnun so kaunde baro jirugi
9. Niunja so kaunde an palmok makgi
10. Gunnun so kaunde baro jirugi
11. Niunja so kaunde an palmok makgi
12. Gunnun so kaunde baro jirugi
13. Niunja so kaunde an palmok makgi
14. Gunnun so kaunde baro jirugi
15. Niunja so kaunde an palmok makgi
16. Gunnun so kaunde baro jirugi
17. Gunnun so kaunde baro jirugi
18. Gunnun so kaunde baro jirugi (taaksepäin)
19. Gunnun so kaunde baro jirugi (taaksepäin, sanotaan CHON-JI)
Lopetusasento: Narani junbi sogi

Keltaiset vyöt
(8 gup)

Keltaiset vyöt opettelevat seuraavat asiat:
Dan-gun -liikesarjan tekniikat
Gunnun so nopunde baro jirugi
Niunja so sonkal daebi makgi
Niunja so sang palmok makgi
Gunnun so palmok chukyo makgi
Niunja so kaunde sonkal bakuro taerigi

Sanasto
Daebi
Sang
Chukyo
Bakuro

=
=
=
=

Taerigi

=

vartioiva
kaksois-, tuplanouseva
ulospäinsuuntautuva
isku

Muut sanat löydät perussanastosta
ja alempien vyöarvojen sanastoista

Kolmen askeleen ottelu parin kanssa
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Niunja so sonkal
daebi makgi

Niunja so sang palmok
makgi

Gunnun so palmok chukyo makgi

Niunja so kaunde sonkal
bakuro taerigi

Gunnun so nopunde baro jirugi

Keltaiset vyöt keltaisella natsalla
(8 gup)

Keltaiset vyöt keltaisella natsalla opettelevat seuraavat asiat:
Dan-gun -liikesarjan
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Dan-gun
21 liikettä
Dan-Gun on nimetty pyhän Dan-Gunin mukaan, joka oli Korean legendaarinen perustaja
2333 eKr.
Aloitusasento: Narani junbi sogi
1. Niunja so sonkal daebi makgi
2. Gunnun so nopunde baro jirugi
3. Niunja so sonkal daebi makgi
4. Gunnun so nopunde baro jirugi
5. Gunnun so palmok najunde makgi
6. Gunnun so nopunde baro jirugi
7. Gunnun so nopunde baro jirugi
8. Gunnun so nopunde baro jirugi
9. Niunja so sang palmok makgi
10. Gunnun so nopunde baro jirugi
11. Niunja so sang palmok makgi
12. Gunnun so nopunde baro jirugi
13. Gunnun so palmok najunde makgi
(sama asento, jatkuva liike ja jatkuva uloshengitys)
14. Gunnun so palmok chukyo makgi
15. Gunnun so palmok chukyo makgi
16. Gunnun so palmok chukyo makgi
17. Gunnun so palmok chukyo makgi
18. Niunja so kaunde sonkal bakuro taerigi
19. Gunnun so nopunde baro jirugi
20. Niunja so kaunde sonkal bakuro taerigi
21. Gunnun so baro jirugi (huudetaan DAN-GUN)
Lopetusasento: Narani junbi sogi

Ylemmät keltaiset vyöt (vihreä natsa)
(7 gup)

Ylemmät keltaiset vyöt opettelevat seuraavat asiat:
Do-san -liikesarjan tekniikat
Gunnun so nopunde pakkat palmok yop
makgi
Gunnun so kaunde bandae jirugi
Gunnun so kaunde sun sonkut tulgi
Gunnun so nopunde dung joomuk yop taerigi
Gunnun so nopunde pakkat palmok
hechyo makgi
Annun so kaunde sonkal yop taerigi

Sanasto
Bandae
=
Sonkut
=
Sun sonkut =
Dung
Dung
joomuk
Hechyo

=

ristikkäinen
sormenpäät
sormenpäät käsi
pystyasennossa
takaosa

=
=

nyrkin takaosa
kiilautuva, irroittava

Muut sanat löydät perussanastosta
ja alempien vyöarvojen sanastoista

Kolmen askeleen ottelu parin kanssa
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Gunnun so nopunde pakkat
palmok yop makgi

Gunnun so kaunde bandae
jirugi

Gunnun so kaunde sun
sonkut tulgi

Gunnun so nopunde dung
joomuk yop taerigi

Gunnun so nopunde pakkat
palmok hechyo makgi

Annun so kaunde sonkal
yop taerigi

Ylemmät keltaiset vyöt kahdella natsalla
(7 gup)

Ylemmät keltaiset vyöt kahdella natsalla opettelevat seuraavat asiat:
Do-san -liikesarjan
Muista kerrata myös alempien vyöarvojen asiat!

Do-San
24 liikettä
Do-san on isänmaallisen Ahn Chang-Hon (joka eli 1876-1938) salanimi. 24 liikettä
kuvastavat hänen koko elämäänsä, jonka hän käytti koulutuksen ja itsenäisyysliikkeiden
edistämiseen Koreassa.
Aloitusasento: Narani junbi sogi
1. Gunnun so nopunde pakkat palmok yop makgi
2. Gunnun so kaunde bandae jirugi (sama asento kuin edellisessä liikkeessä)
3. Gunnun so nopunde pakkat palmok yop makgi
4. Gunnun so kaunde baro jirugi (sama asento)
5. Niunja so kaunde sonkal daebi makgi
6. Gunnun so kaunde sun sonkut tulgi (irrotus)
7. Gunnun so nopunde dung joomuk yop taerigi
8. Gunnun so nopunde dung joomuk yop taerigi
9. Gunnun so nopunde pakkat palmok yop makgi
10. Gunnun so kaunde bandae jirugi (sama asento)
11. Gunnun so nopunde pakkat palmok yop makgi
12. Gunnun so kaunde bandae jirugi (sama asento)
13. Gunnun so nopunde pakkat palmok hechyo makgi
14. Kaunde apcha busigi (kädet pysyy edellisessa asennossa)
15. Gunnun so kaunde baro jirugi
16. Gunnun so kaunde bandae jirugi (sama asento)
17. Gunnun so nopunde pakkat palmok hechyo makgi
18. Kaunde apcha busigi (kädet pysyy edellisessä asennossa)
19. Gunnun so kaunde baro jirugi
20. Gunnun so kaunde bandae jirugi (sama asento)
21. Gunnun so palmok chukyo makgi
22. Gunnun so palmok chukyo makgi
23. Annun so kaunde sonkal yop taerigi
24. Annun so kaunde sonkal yop taerigi (huudetaan DO-SAN)
Lopetusasento: Narani junbi sogi

Treenikortti
Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

Vyöarvo suoritettu (pvm):

