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1. Enkonduko

Aplikebleco de batalagoj en sindefendo aü batalsportoj dependas krom
alio ankaü de ties daüro, Defendago povas esti sukcesa sole tiam, se validas
(I. Spicka - J, Novak 1963):

(I)

(6t, estas la reagotempo, 6t" estas daüro de defendago kaj 6L daüro de ata-
kago). Inverse, la atakago estos sukcesa sole okaze, ke:

(2)
Malgrau tio en la baza literaturo pri la sindefendo aü batalsportoj oni po-

vas nur escepte trovi informojn pri daüro de la batalagoj. Tial en la rondeto
de la branao ce Tl Tatra Smichov en Prago** oni decidigis primezuri daüron
de bazaj batalagoj. lujn rezultojn de mezurado oni jam publikigis. Temis pri
daüro de bazaj movoj, faritaj per korpomembroj, kaj de iuj kutimaj frapoj
aü defendagoj. Oni por tiu ci celo aü filmis respektivajn movojn kaj el filma
bendo elkalkulis ties daüron (1. Novdk - I. Spicka 1979), aü uzis la t.n.
efluvan metodon (V. Hntk - I. Jindiich - J, Pospisil 1978). ***

* Dr. Vdctav Hnik, CSc, Fakulta architek tury CVUT. Thak urova 7, 16634 PRAHA 6.

** Krouiek brany, Ta/ra Smichov CKD, Strak onick a 510, 15000 PRAHA 5.

**. Principo de tiu ci metodo esras simpla. Ce elektitaj lokoj sur korpo de la testata persono oni
fiksas efluvajn tubojn, kiuj estas konektitaj al fonto de alterna kurento kun frekvenco de 50
Hz. En malluma ejo oni fotas traceojn de la efluvaj tuboj. EI tiamaniere akiritaj fotoj (la
Ln. traceogramoj) oni povas ak ir i ne sole traceon de la observataj movoj, sed ank aü ties
daüron.



['11 i iu ;:'i Il<lklajo ni prezcntas iujn nurjn rczultojn. k iujn ni <lkili~ mcz u-

1<II11e)'l'I la cfluvu met odo daüron dc baralauo]. IIl<lUlj eil 1;1~illdclelldo nu
b<lI:d~)'(\1 (0 i .

2. Prislo'iho tll' la mezurado

Rcaligo de la efluva metodo, priskribita en nia art ik olo (l.c.. 1971\). I:'ll~':"
"01 studado de opertune rapidaj ebenaj movoj, k ies umplckxo \:11 i:,~dc O.~
f~i~2m. Se cst as necese stueli movojn rnalpli rapidujn :IÜ Il1:dpli .unplc], ...a in.
oni devas malpligrundipi diarnetron de lumfonro (ck zcmpl« ,;el 1':111:1lego dc
cfluvu t ubo) kaj Ioti rnalpli disrance (ek z disdc 0.50 - I.n (11). lv.uuc 111111-
Ionton. k ies diarnetro estis prokximume 5.10 "m , ni sukccsix t ituuanicr c 1':11i
n nccogrruuojn de kapmovoj, k iuj ant aiiax proprun alcclun IlIO\'OIl dc la b:l-
Ulnla hruk o ce la rek trnanfrapo (vidu pli sube). Amplck so clc lillj l'i Illo\eloj
l'~li~ prokxi 11111me 0,04 x 0.05 111,duüro c'irkaü O,20s. (,illn IlI()\OIl uni ruczu-
li~ kvintojc. Ln la tabelo, k ie ni resumas la rczultojn, ni do p,('/eIlU'~ k:lj 1:1
mcznomhrun valoron cl la kvin ruczurudoj, kaj 1:1valoi on min inunnau.

J. Tral1slold~mlo

En rab. I ni indikas daüron eil' translok iüudo cl Ill:dbri!:1 star o" eil 1101nur-
1:111(l'ig.l) aü larjian staron (fig. 2), cl norrnala xtaro cn bl i! <I11.•..1:11 on klp. li-
l.u c xituon de pezocentro ce test<lta pcrsono super li:t xubcbcno :Inl:lli komen-
co de la 1110VO(la rrnnslok iüojn Iaris P. Holuhnt; 27-jar:I). 1 iaj .l~:IIllhoj l'Sl:lS
i ck taj ali modere genuflcksitnj. En Ia butalgurdost.u o aü dcfendou.u doxuu o
eslas g:llllhoj de batularuo Ilcksitaj standarde. ('l' )'aso flanken cl Il1:dl;,ri!a
..,l:lro eil la larjian estis la rapide de trnnslokigo la plej grnnda. sc 1:1pezoccn-
110 de Ir:lnslokiganto sit uis super liu subebene korncnce de 1:1IlIOlO laü fig.
3:1hupra projekcio). Male. gia rapido estis la plej malgrand«. sc 1:1pczocen-
110~ililis laü Iig. 3e. Ce transiro el norrnala staro cn Ia 1:lrgan. ['io l'sla~ ana-
loga. Mcznombrn Imi!o eil' la normala struo (bri!a ~1:1I0) cn k iun 1;1le~(;I!:1
pcrxono Iranslokigis, variis de 0,48 gis 0,52111(de n.n i!i~ o. 9R 111).f\1c/1I1iUI
c~tis distunen inter laülongaj aksoj, k iui Irapa~a~ Iiajn plandojn. Daür o dc

I <t 1l'llllilloi 1'01 <t.uni c•...t;l'., difillit;ti CIII;, ;lIiiknlp dc.l. \/11'01 1';lj I. .\/';el/.' ,tl! 1'.l'!I t iu i :
1111111(.'10 de ScicllGt I~L'\ UO.
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Tabelo 1

staro daOro de aga en s rimarko pri
komenca tJ)

la gamboj de'"
fina .~~ meznom bra valoro daOro de la plej

I' agantoCI)<Dcn
el kvin mezuradoj rapida agaeu~

..•..•.•(l)~

cu",<lJc- serio n-roU<lJo
~E><lJOO
0.-'<: E 1 2 1 2

rnallarqa 3a 0,20 0,27 0,18 0,22
normala 3b 0,32 0,38 0,28 0,36 .

3c - 0,50 - 0,44

rnallarqa 3a 0,46 0,42 0,42 0,40
larga 3b 0,56 0,60 0,52 0,60 rektaj

3c - 0,69 - 0,60

normala 4a - 0,28 - 0,24
larga 4b 0,31 0,34 0,28 0,32

4c - 0,46 - 0,44

elpaso el
je unu futobatalga- 5a 0,31 - 0,28 -

rdostaro antaOen

4a - 0,21 - 0,20
4b 0,17 - 0,14 - rektaj

normala 4c - 0,32 - 0,28
rnallarqa 4a - - - -

4b 0,16 0,14
modere- -

4c - - - - fleksitaj

4a - 0,33 - 0,32
4b 0,26 - 0,24 - rektaj

larga 4c - - - -
rnallarqa

4b 0,23 0,22
modere- -
fleksitaj
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Tabelo 1 (daürlqo)

alsovo de la
antaOa piedo
al apoga en 6 0,17 - 0,14 -
la defendo-
gardostaro

ouontumüc
7a 0,22 - 0,20 rektaj-

el la normala
staro en la

7a 0,25 0,22 modere- -
saman staron fleksitaj

duontu rnigo
el la larga

7a 0,28 - 0,26 rektaj-
staro en la

saman staron

unuopaj translok igoj en iun difinitan staron ne dependas de '10070 variado en
ties meznornbra longo. Kornencaj largoj de la norrnala aü larga st aroj, el
kiuj oni translok igis, estis öiarn egalaj kaj faris 0,43 m (normala staro) aü
0,94 m (larga sraro). Speco de atingata staro post translokiüo konsiderinde
manifestigas en daüro de koncerna movo. Ci-rilate la longo de translok ijio
ludas gravan rolon.

4. Rektmanfrapo"

Ekzernplo de traceograrno de rektrnanfrapo estis jarn prezentita cn nia an-
taüa verko (V. Hnik - I. Jindiich - J. Pospisil 1978). En la roneleto de la
branao oni taksas atingitan nivelon de efektiva rapielo ele batoj ce unuopaj
disciploj lau tio, kelk Ioje ili kapablas trafi manplat on de antaümetira brak o
ele trejnisto. Kiel oni dernonstris jarn pli frue (I. Spick a - J. Novdk 1963,1.
Noväk - I. Spicka 1979, 1980), por ke la horno estu kapabla elefeneli sin
kontraü rapida bato, li elevas reagi lau io, kio antaüas la atakagon, alie la

* Pri lu rekunantrapo vidu en cspcrantaj vcrk oi de./. NIIVlik kaj I. .'>,'iN·u (197X A. 1971' B)
kai de V Hink, I. Jindiich kaj ./. Pospisi! (197R) ..
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neegalajo I ne povas esti plenumita. Tiu ci "io" povas est i ideotnotoraj 1110-

voi de tiu, kiu la baton faras. Sur Iig. 8 esras rraceograrno de la rckunanfra-
po, ce kiu aperis aludo de porektado, kiu:la baton signalas (la bato est as fa-
ra ta de liva Ilank o dekstren); ties arnplekso estas proksirnume 0,03 111. Fig. 9
montras detalon de traeeogramo de kapmovo dum la batalago de la sama
speeo (pugnomovo celas destren). Ternas pri ornbre Iarira bat o (do nc pri ba-
to peze realigita kontraü Irapcelon), kies daure estis 0,14 s.Videblas. ke an-
kau tie montrigas etaj movoj, kiuj sek vantan baton signa las. Sur fig. 10 est as
dependeeo de pugnovojo s070ce la rektrnanfrapo (esprirnita per % de la nua
vojo) de la tempo t. Tiu ci dependeco estas akirita el la traceogramo de 0111-

bre farita rektmanfrapo. Videblas, ke rapide de la pugno kreskas gis t = O.OR
s. Ekde t = 0,08 s gis t = 0,10 s gi estas preskaü konstanta. Poste gi malkrc-
skas gis nulo. Maksimume atingita rapido estas 8,3 m/s. M.S. Feld- R.E.
McNair kaj S.R. Wilk (1979) trovis por la sarna baro maksirnuman rapiden
de 5,7 gis 9,8 m/s, Yoshio Kalo (lau M. Nakayatua 1968) 7,1 m/s. La ornbra
rektmanfrapo estas farate ku time gis atingo de la brako. Kontraste, la pezn
rektrnanfrapo trafas sian eelon jam post la vojo je proksimume 20% rnalpli
longa. Ce la batalago el fig. 10 estas reale, ke batantu pugno povus at ingi
sian eelon jarn durn (proksimume) 0,1 5! Tiom rapida rektmanfr apo ne estas
por bezonoj de la praktiko necesa (vidu neegalajon 1), kvank arn gi estus
atingebla.

Tabelo 2

daüro de batalago en s

batalago fazo

1 2 3 4 5 An AnR
trans- 0,24* 0,27 0,30 0,30 0,26 0,35 0,53
dorsojeto 0,24 0,24 0,28 0,26 0,24 0,32 0,50

osotogaro 0,36 0,22 - - - - -
0,34 0,20 - - - - -

transplando- 0,25 - - - - - -
jeto 0,22 - - - - - -

* La supra numero estas meznombra valoro el kvin mezuradoj, la suba, valoro mini-
mum.
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S. jl'lado de knntraüulo

Per efluva metodo oni mezuris ank aü daüron de iuj elektituj luzoj dc la
transdorsojeto, * osotogaro k aj de la t ransplnndojcto.

Realigo de la unua vieleblas cl Iig. 11. Oni mezuns la daüron dc eliro dc la
jcranio al la koruraüulo (Iazo I, transir o el la pozicio el I'ig. l l a eil la pozi-
cion sur Iig. 11b, plue 11a - 11b), de ret urnigo (Iazo 2, 11b - 11c) k tp. La
propran transdorsojeton (= anraüenfleksigon de jetanto) ni dispartigis jene:
fa703 (Ja gamboj de jetato trapasis vojon 11d - 11e), Iazo 4 (11 e .- 111) k aj
Iazo 5 (11 f - l l g). Plue ni mezuris rapidecon de antaüenfleksigoj de jet anto
farita senpartnere (An) aü dum reala transdorsojeto (AnR);do k un part ne-
ro. La rezultojn montras la tabelo 2. La maso de jetanto (P. Holubdiv estis
76 kg, la alto 1,77 111, la maso de jetato (V. Hnik ) estis 90 kg, la alro 1,85 m ,
La daüro de la tuta t ransdorsojeto (Ila - 11g) gis nun ne estis mezurita per
efluva metodo. Situon de efluva tubo sur la korpo de jetaro ruontras Iig.
Ilh.

Simile oni mezuris la daüron c1eporekrado de arakanta gambo ce osoroga-
ro el la pozicio 1 en la pozicion 2 sur fig. 12 (Iazo I). Propra atak rnovo el la
pozicio 2 en la pozicion 3 sur la sama figura trapasas Ja punk ton I. Por suk-
cesa plenurno de la osotogaro esias decida la rapide de la gnrnbomovo el al
punkte 2 gis la punkte 1 (Iazo 2), tial ankaü gi estas prezent it a cn rab. 2.

Ce la trasplandojeto ni mezuns sole tempon bezonan por almet i .uukuntun
plandort de la jetanto al la aiakara k ruro (Iazo l-a, t ab. 2).

J. Novak k rcas proponon dc xistcmcca tcrminolouio dc Espcrnnt o 1'01 C·ill.i"""'11 IIl'bbi 1111,·
11l11l0j.Tillei tcrminolouio clirus cl la nichanismo dc 1l11l101';ljb;llal;)goi. I ;1 11;111'''''1,,,icl"
aü transplandojcto csla, liasl'ecai rcnuino i.

SC CS!;ISmclumixtuo dc b;llala!'o t re "01111'Ii"a. I;, ;Iülo, 0' ck omcndu-, 1I/,,"i 1"'1I,i""ill 1Ii·
\ i,I!;ljll (vulu.u ajn) -- da uuc .malouc k icl oni klltilll;l.\ CIl oJg(lniJ...;1hcmio. POl IHHlli 1';'1:11;1-
~!nil1 dc 1;1sporraiucto. tilll'j 1'101'01l0 1I/;,d;:, •.•aü •.•i'ICIlH ..'l'i,iIlIClllIilltlilll"Pl'ltlII1;till. ;Ill C•...pc-

raut l'or mnjn tcrminojn. k ics ba 70 csla, ial';l1';1. 1;1 luvt a iu oni ;'l'li"" "";I/C. "l' I" ,"d"l1,i·
'1110 dc 11011101;1bautl;l!!o C'UI~ 110 komplik a. 11l'l'l'II'1.llI "i;lI11 1;1norno eil'Jlldnjl...'lo<: •...1.1'.• 11/;1-

1;1po, kclk c d;1 bal;da!!oi. "ie, mchunivmo i difcicncav. ;Il! <c l'S\;I' IlClT'C ;1"'<,lIli. 1,1'11'11"1\
1'1i jlld()1l1~lIlil'l~I l'fckli, i~~ldn dc koncrr ua h;tt.!I'I!!O. P~II10 dc I iu l i 1l'lll1ill(lI()~'i(l L'''n•...II/i!;1
l'Il p,cle).'" dc V 1111i" (la uüroroi: .I. Novuk . I. SI'iNa 1,;1i V 11111") C·i·ia,l' cn Jililla (d",-
,I",a"io) ,,";I/C dc I·a k oufci cnco pr i aplik o dc r·'I'CI<IIlI" eil i<l 'c·iclI«' ""i leill,i""
(1.J.1'·17.l\ 1<)~Il. RCl'lcs;'joi dc la pi clcro C'lll' h;l\chi<li Cl' Y. l huk .

l-n l'i .n t ikolo Iln,if';'f.., icuuinoj: Iral1!'JI)lando,it.'10 '1I\(/{' rtu ik orn] fI'; (i;II';IIlt').

nsnfugarn - O-USolo-).!Clr; k" i t I ;1Il •...dorsojct o. 1 " I""" ,illlil;l' "I iu i \.11 j;1I11ni de ...t'oiI1:l!.!o

(\"('O;·lIl1gC). 1 )etale pi i 1;\ I il.uo intel b ...•coin.u-o k;li I" tl,1I1,dnl 'OJl'lll \ ii lu l'1I pli '''PIl' tncn-
ciit;1 I'ldc~'(l.
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6. Vortareto

Hranao esras cdia Iorrno de karateo.
Ciklogratno (cn biomchanik o) esrus figuro, k iu montras traceon dc clektitatj) punkrotj) sur mo-
viganta objekto en ebene aü spaco. La ciklogramon. kill vidchligas rilaton inter pozicio dc
unuopaj punk ioj dc ruoviüantn objckto k a] rernpo, oni nomas hronocik lograruo.
ldeontotoraj tnovoj cstas crai rnovoj aü aludoi dc movoj, k iuj est ijias. kiurn moviüaruo imagas
movon, intencas gin aü pcnsas pri ~i.
Luktunio cstas ajna hatulugo eil' sport a judo. 111"10k t p .. k iu nc huva» karak tcron dc Irapo.
Porekti mcti Iruporuan aü pusont an membron cn povicion (= porck to). oport unan por intcnca-
la ago (per vort o "porcklo" ni anstruaüigas jam pli frue proponitan Icrminon "prcl'l1l1o").
Subebene estas t iu parro dc grundo, sur k iu iu pcrsono Si nras. kaj inter t ies pl.mdoj.
Traceograttto estas spcco eil' J,ro.no.rik 10!!r;11l1O.k iu cst i~as pcr folala Iracco dc crtll\ aj ruboj,
Iik sitaj sur moviüanrn objckto (\. ec cik logr amo).
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Carlo Goldoni
LA GASTEJESTRINO

Tradukis Carlo Minnaja
"La Gastejestrino" (La Locandiera, 1752) estas ce

Goldoni la verto de la rekonstruo de la virino kiel vera
mastrino de sia vivo kaj de la vivo de la aliaj. Temas pri
apologio de la uzado de la propra inteligenteco, öarrno,
ruzeco por atingi la nuran situacion eblan por pluvivi in-
dividue: la renverson de la sociaj tavoloj pe re de la per-
sonaj kvalitoj, kiuj surtretas la stabiligiruan hierarkion.
"La Gastejestrino" certe estas inter la plej bonaj verkoj
de Goldoni: la komedio estas kohere kaj solide kon-
struita lau la intrigo, kaj la personeco de la öefrolo pri-
lumas, ansrataü malheligi, la öirkaüajn karakterojn.

160 pagoj, 21 cm, 18 gld,
EDISTUDIO, cp 213, 1-56100 Pisa,
33,3% rabato por mendoj de minimume 3 ekz-oj

~(,"'.i\(,A IH.\ 1;(1, \ClI. JI (I<)!l()), II-"CI I flJS)

La frapoj kaj ilia strukturo (2)
Novdk Jindiich (Cehoslovak io)" -. Spick a Ivan

13. Movo Iare de J"t'liriganla brako

Por ke estu Ira po peza kaj rapida, la frapanto dev as finc dc ~i Iirmiui sian
trunk on. Ccrerc certa grade de direktita Iirmigo de korpo (garuhoj. brukoj ,
trunko k tp.) esras gruva ec ekele la korneneo de ln batulago, car alic oni ne
POYUS cf'ek t ivigi la batalagon rapide (t iu l'i Iirmigo Ulmen dcvas ne hrernxi ln
proprajn Ir apmovojn). Tion alt grnde certigas ce hat oj Iortn elspir o kaj re-
rromovo Iare eil' nebatanta br ak o. Pri tiu ci movo intercxas nin:

korncnca pozicio de la retiriganta brak o .
vojo de ~ia movo,

- In Iina pozicio ele la retiriganta brnk o,
- k unlaboro de la batanta k aj la ncbruarua bruk oj.

Korncnca pozicio de br ak oj okaze de Ln. senpnrektaj drklh'igo,i de
baloj** csias la natura pozicio de brakoj ce la trunko. Se oni bruas porekte
(porektaj batoj), la kornenca pozicio de brakoj esras difinira diversmuniere
lau skolo de batalarto aü oni kornencas Irapi el iu fina pozicio de antnüirarua
parate aü baro. Vojo de fr apsur Iaco prezentas ofte la plej kurtun (rilarc al
mchanismo ele la Ira po) kuniglinion inter la k ornenca kaj la fina pozicio de la
Ir apsur faco, tial ne estas necese okupigi pri ci atero tre dctalc. I a rinn pozi-
cio de la Irapsurfaco (de la baianta brak o) estu - kaj ofre anknü esta~ - iu
~ia k ornenca pozicio por efektivigo de sek vonta (nova) bat o (vidu fig, 32).

lngenieroj.

•• Sencon de ciuj terminoj, kiuj ne estas difinitaj en esperanra literaturo, vidu en vortareto je
la fino de nia artikolo. Memkomprene tiuj ci terminoj esias nur proponitaj.


