
 رزم آوران خان ششمفنکل 

 

به  (دفاع لبه خارجی ساعد از داخلبَرنِی بان )پای چپ به جلو دست راست و چپ همزمان ، 11پیشروی به ساعت  -1 قیام

پای چپ  ،درجه09درجه گردش مثبت رو به زاویه  09 -5راست  پک دور -4راست دورسا  -3چپ   بالکوب -1طرف باال 

 جلو بالکوبپای راست  رش به سمت چپ،با سُ درجه، 135زاویه  درجه گردش مثبت رو به 45 -6 چپ دوربالکوب ،جلو

حرکت  -8چپ   بالکوبدرجه با سرش به سمت چپ پای چپ به جلو  189درجه گردش مثبت رو به زاویه  45 -7راست 

ضربه  -11باال راست  ورپی رو -11وسط راست  ورپی روضربه  – 19پائین راست  ورپی روضربه  -0چپ  زانکوباغفالی 

      راست باالبالکوب  – 14پائین  بالکوب راستدرجه  179چپ به عقب رو به زاویه  ،ضربهپس از  -13چپ پای چرخی 

درجه گردش منفی رو به زاویه  09 -16مشت شمشیری چپ راست به پائین و  فروبالسین )کف دست(دفاع همزمان  –15

کشش هر -17 -ی راستچپ به پهلو و مشت شمشیر (کف دستفروبالسین )پای راست به عقب دفاع همزمان  ،درجه 189

فرودی مورب سینه پا از اُورپِی سین )ضربه  -18راست  (زیر پا کشی ساق پایبن روب )دو دست به طرف راست و ضربه 

پای چپ به جلو رو به  – 19درجه  09چپ رو به زاویه  سینکوبضربه جهشی  -10 درجه 189رو به زاویه  ( راستپهلو

راست  بالکوب - 13 -فربالکوب راست ،لوراست به جپای  – 11چپ  دوربالکوبضربه  -11راست فروبان درجه  ,   09زاویه 

سر راست و گارد  بالکوبضربه همزمان  – 15چپ  بالکوبو  (از داخل )لبه داخلی ساعد راست تونِی باندفاع همزمان  – 14

چپ  (مشت مستقیم فرودیفروبالکوب )ضربه  – 17راست  (لبه مشتمورب فرودی فرواُرپُک )ضربه  – 16 با دست چپ

راست   دورزانکوبکشش هر دو دست به سمت راست و ضربه  – 10راست و زانوی دفاعی چپ  بالکوبضربه همزمان  –18

 ورپی روضربه چرخشی جهشی  -31  (کوبشی فرودی پاشنه پای راست از پهلو پائینفرو وَرپیکوب راست )ضربه  – 39

 توبالسیندفاع حرکت پیاپی  -33درجه پای راست به جلو  179گردش منفی رو به زاویه  -31 درجه09رو به زاویه  راست

برشی لبه مشت چپ مورب فَر اُرپک چپ )ضربه  – 35 دورسا چپدفاع  -34راست و ضربه شمشیری  (ست به داخلکف د)

ضربه  – 49راست  بالکوب – 30چپ  بالکوب – 38راست  پُک دورضربه  – 37راست  فَربالکوبضربه  – 36 (به طرف باال

درجه شروع و رو به زاویه  179رو به زاویه  (1دو) حرکات از حرکت شمارهدقیقا محور چپ تمام  -41راست  پیکوبپرنده 

 قیام  –صفر درجه تمام میشود 

 


