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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.
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La plej kut imajn porektojn ni demoristras sur fig. 32d kaj 32e. Tien oni reti-
ras nebataruan brakon lau plirnulto de skoloj de la karateo kaj ankaü ce aliaj
batalk ornpleksoj. En la kornenca kurso de la branao, la sinclefendoj MS-I
kaj QS-I (K vS-I) ni instruas ret iri la nebatantan brakon simile, secl k iam la
studanto penetris jam sufice en la problernaron, estas necese plu-precizigi la
movon kaj la finan pozicion de la nebatanta brako helpe de Iilma registro,
car la fina pozicio de la retiriganta brako ofte estigas sekvont mornente, kiel
ni jarn cliris, la kornenca pozicio por plua bato. EI cliversaj eblaj pozicioj de
la retiriganta brako ni poste elektas por unuopaj stuclantoj tiun, el kiu ili ka-
pa blas Irapi sufice peze kaj laüeble plej rapicle. EI filmaj registroj videblas,
ke relative negranclaj varioj de kornenca pozicio de batanta rnernbro for cle la
optimurno povas kaüzi grandan malrapidigon cle la bato (je 30-50<t/o !).

Tre interesa estas ankaü la kunlaboro de batanta kaj retiriganta brakoj.
Esence oni devas klopocli, ke la movoj Iare cle arnbaü brak oj kulminu en unu
rnornento (clo koincicle). En kornencaj Iazoj de ek zercigado aü ek zercado tio
kutirne signifas, ke movo Iare cle batanta brako kornencas iorn pli frue olla

L
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1I10VO Iare c1e rer ir ijlanta brako. Secl k iarn oni regas la baron jarn sufice bone
(t.e. rapide kaj peze), la movoj Iare de arnbaü brakoj estas preskaü sarnrem-
paj. La sirnilo vatidas ank aü por kunligaclo cle la movoj Iare de la trunko kaj
la elspiro rilate al la movoj fare de arnbaü brak oj.

14. Porekto de mcmbro

Por ke frapsurfaco povu transdoni en fino cle frapo bezonan kineran ener-
gion al frapcelo, gi clevas tiun ci energion an taue akiri. Plej bone estus, se la
frapsur Iaco ekkontaktigus la celon en mornento, k iarn gi havas maksirnu-
man rapiclecon. Lau kiu vojo oni povas tion akiri, esras ja cliverse ne nur por
diversaj fr apvojoj, sed ank aü ee por unuopaj lernantoj. En la praktika ni di-
rektas nin laü ernpiria regulo, ke moviganta Ir apradiusajo (kiel konsistajo de
Ira po) movigu laü la angulo inter 90-120°. Malpli granda angulo kut ime jarn
ne suf'icas, pli granda (se gi estas efektivigebla), plilongigas kutime nur la
Irapvojon (Ja Ir apo sekve de tio daüras pli lorige), kaj efikeco de la frapo
kaüze de tio plue jarn ne pligrandigas. Sur fig. 32 ni prezeruas iujn finajn po-
ziciojn de reririganta brako, kiuj servas sarnternpe kiel kornencaj pozicioj
(porektoj) por efektivigo cle iuj batoj (plej orte de la malsamsencaj).

Pri signifo de la detala studado cle kornencaj pozicioj cle brakoj por efekti-
vigo de bato ni jarn parolis en la capitr o 13, ce kikoj eio estas sirnila. En ko-
mencaj Iazoj de ekzercigado aü ekzercaclo oni nature devas eliri el elektitaj
porektoj kaj finaj pozicioj cle mernbroj. Secl en pli superaj fazoj cle la ekzer-
caclo de la sinclefenclo (kaj fine ec cle la sportbatalo, ekzernple en la karateo),
oni studu el Iilrnaj registroj ec unuopajn efektivigojn de la batoj Iare cle kon-
cerna disciplo kaj nur sekve cle ilia analizo oni precizigu stuclatan batalagon.

En batalo necesas esti kapabla frapi el ajna brak- aü garnb- pozicio, kiu
povas durn la batalo ekesti (per gusta taktiko kaj iehniko ja oni atingos tion,
ke ajna pozicio estas, escepte cle taktike pravigitaj ok azoj, nur tiu, el kiu oni
povas efektivigi la frapon laüeble plej rapicle kaj peze).

15. La frapsurf'acoj

Frapsurfaco ekkontaktas je fino de frapo frapcelon, do propran transfor-
mon cle la kineta energio cle frapanta korpo (aü giaj partoj) oni efektivigas
pere cle gi. La frapsurfaco clevas esti sufice malrnola kaj bone hardita, alie la
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Irnpanro aü vundus sin, aü la frapo estos senefika.

Fn lireraruro pri la k arateo aü diversaj aliaj batalkornpleksoj oni pr isk ri-
bis grandan nombron da diversaj frapsurfacoj. La plej oftajn ni prezentas
xur la Iig. 33-71. Mernk omprene ilia praktika valoro ne estas egala. Kia de-
vas: esti la frapsur Iaco, rekornendebla por bezono de Ja prak tiko? Por re-
spondi tiun ci dernandon, oni povas ant aü eio disting: frapsur Facojn r ilare al
ilia Iun kcio. Ek7. rek t man Irapi oni povas per: pugn«, Iingrelu], manplatu,
manplatrando (rnalbone) ktp. Frapi flanken oni povas per manplatrando.
pugnobazo, pugnodorso ktp. Nun ni pripensu, kill cl la frapsurfacoj (ck zeru-
ple porla rektmanfrapo) estas plej rapide kaj sendanjiere hardebla, kill esta~
nature la plej rnalmola, kiu havas laüeble la plej malgrandan areon de ek-
koruaktigo kaj kiu povas transforrni laüeble la plej grandun parton de la ki-
neta energio, esriganta en frapo, al la deforrna laboro en Irapcclo kaj k iuj n
Irapcelojn oni povas per gi trafi. Grava afero estas ank aii, se la Irapsurtaco
ne esras Iacile vundigebla.

Ce la rektrnantrapo la plej rnalgrandan areon de ek kontakt ijio havas ja
fingroj, tamen har di iJin sufice por frapi malmolajn celojn daüras Ire longc
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42. manradikdorso 43. manplato 44. fingreloj
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48. pugnodorso 49. pugnomaldorso 50. pugnobazo
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51. pugnosupro 52. manradiksupro 53. antaübraka dorso
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54. antaübraka maldorso 55. antaübraka bazo 56. antaübraka supro
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57. kubuto* 58. kubutsupro 59. kubutbazo

Fig. 33·71. Frapsurfacoj

~ ~~ ~I
33. streöitaj fingroj* 34. dismetitaj fingroj 35. montrofingro
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36. strecitai montra kaj 37. dismetitaj montra kaj
meza fingroj meza fingroj 38. mandorso

\ ,

~
$~

~
39. poleks(man)rando 40. interrando 41. manplatrando

La frapsurfacojn prezentitajn sur fig. 33-37 ni nomas fingropintoj.

La kubuio en la rolo de la frapsurfaco inkludas la kubutbazon, la kubutsupron kaj la kubu-
teksteron, Tarnen kutime oni uzas simple la terminon kubuto, rar el la tipo de kubuifrapo
videblas, kiun parton de la kubuto oni uzas en la rolo de la frapsurfaco.
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60. kubutekstero

63. genumezo

61. genuo' 62. genusupro

65. kalkano"64. genubazoY;/\;;/
\ /
\ /

66. kalkanbazo

69. piedrando

* La genuo en rolo de frapsurfaco inkludas la genusupron, genumezon kaj la genubazon. Pri
uzado de tiuj ci terminoj vidu la rimarkon öe la termino kubuto.

67. kalkandorso

70. plandosupro

68. pieddorso (instepo)

71. polekspiedrando'**

kaj ne ciu horno povas ec at ingi bezonan nivelon de tiu ci hardigo. Kr ome ck-
li~las grnvaj f'rupendaj lokoj, k iuj n oni per Iingroj bati ne povas. Alia situa-
cio est as ce pugno. La hardigado de la pugno cst as relative rnpida, la pugno
e~tas malmola kaj per gi oni povas traf'adi grandan nornbron da Irapendaj
lok oj. Plej rapide oni povas hardi la mnnpl.uon, tarnen gia malmoleco ne
cstus tiel granda k iel ce la pugno.

H detula tehnika-tak t ika analizo de tiu ci problemaro en Ja sindef'cndolo-
gin rezultas, k e la plej rekornendindaj Irapsurfacoj por 1:1 rek uuan l'rupo
C~\;I~ pugno (ce porekra efektivigo), manplaro (ce senporekra cfek tivigo) :IÜ

csccpt c Iingroj. C-e la manfrapo flanken aü ce la elsupra manf'r apo esta~ re-
komcndinda pugnobazo k t p.

J(). La staroj

Staroj, kiujn oni uzadas dum batalrenk oruigo, plenurnu kelk ajn gravajn
Iunk ciojn, alie Irapo ne estas en maksimuma atingebla grado pezu :IÜ rupi-
da, aü gi esras entute neefektivigebla. Utiligata staro devas do ccrt igi, kc
- la kineta cnergio eil' ciuj partoj ele homa k orpo, de kies movo oni profiras
en proprä frapo, estu maksimuma,
- la plej granda parto ele menciita kineta energio estas ce fino de Irnpo t rau-
sforrnata en la eleforman laboron en Ir apcelo,
- la batanto povas praktike egalfacile translokigi en ciu bezona direkto.

Memkornprene, dum ekzercaelo aü ekzercigado la staroj servus ank ornü al

** La kalkano en rolo de frapsurfaco inkludas la kalkandorson kaj al kotk anbazon.

*** Kutime oni povas kurtigi tiun ci terminon al la poleksrando, car oni parolas plejparre aGpri
hatoj aü kikoj. Seoni devas distingi inter arnbaü frapsurfacoj, oni uzu la terrninojn polek-
smanrando aü polekspiedranclo.

b ca

Fig.72



IUJ aliaj celoj, kiujn öi-Ioke ne havas sencon t rakt i. car tiu ci prohlemaro
estas tro speciala.

EI la pure Iorrnala vidpunkto oni povas dedukt i fundamentajn tipojn de
staroj ekzernple tiarnaniere, ke oni eliras el distrineo inter piedoj dc stararuo.
Tiarnaniere oni ak iras jenajn starojn:
- mallargan (Iig. 72a)
- norrnalan (Iig. 72b)
- largan (Iig. 72c).

Lau la situo de stararuo rilate al lia kontraüulo oni dist ingas starojn:
- frontan (fig. 73a)
- duonflankan (Iig. 73b)
- flankau (fig. 73c)
- duondorsan (Iig. 73d)
- dorsan (Iig, 73e).
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La brak ojn povas havi staranto en pozicioj:
- nat ura (Iig. 76)
- baza (fig. 77)
- porekta.

l.a porekta pozicio de brak oj esras reprezentata (en tiu ci okazo) per iu po-
rekto. Se staranto tenas mernbron porektitan, ni nonras la staron gardosra-
ro.

La siarojn, kiujn oni povas deeIukti el la prezeruiraj specifoj , ni nonras la
fundamentaj staroj sur arnbaü piedoj, aü (ci-loke) nur mallonge: Fundamen-
ta] staroj. Ekzistas do jenaj Iundameruaj sraroj:
- mallarjia (fronta) natura staro - mallarga eIuonflanka natura staro
- mallarga (Ironta) (baza) sraro - mallarga eIuonflanka (baza) staro
- (norrnala) (Ironta) natura sraro - (norrnala) duonflanka natura sraro
- (normala) (Irorua) (baza) sraro - (norrnala) duonflanka (baza) staro
- larjia (Irorua) natura sraro - larga duonflanka natura staro
- larga (Irorua) (baza) staro ktp.

Tiuj ci terminoj esras relative longaj, Por kurtigi ilin, ni difinas ce ajna ti-
po de staroj laü la disranco inter piedoj (rnallarga, norrnala kaj larga sraroj)
la Ln. elektitajn ef'ektivigojn. Ekzempie efektivigo (de st ar oj) "riorrnala"
estas elek tita. Sekve la respektivan specifon oni U7U nur en specialaj ok azoj,
en kiuj alie minacas dangero eIe rnisk ornpreno , Tute analoge ce cereraj elekti-
taj efektivigoj (k aj specif'oj): ci-supre ni metis ilin en krarnpojn. I.a ceterajn
specif'ojn oni mernkornprene eIevas uzadi. Dank' al t iu ci eblcco de kurtigado
de rerrninoj ni akiros:
- mallarga fronta natura staro = mallarga natura st ar o
- mallarga fronta baza siaro = mallarga staro
- norrnala fronta natura sraro = natura staro
- norrnala frorua baza staro = norrnala staro
ktp.

Ce la lasta, se oni forigus forigeblajn specifojn, oni akirus solan verton
"staro", tarnen tio estas samtempe la norno por generala terrnino, k iu ente-
nas ciujn irnageblajn starojn. Sekve oni devas ci tie almet i iun el elektiraj spe-
cif'oj. En sirnilaj okazoj ni rek ornendas por eviti estigon de sinonirnoj (fronta
siaro egalus al baza aü norrnala staroj) uzadi la unuan elektitan specifon.

Ella fundamentaj staroj oni eliras derivante ciujn imageblajn starojn (sur
arnbaü piedoj), specifante öe la staro norne:
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1 F;g. 74·78. SI arej

74. mallaröa
staro

75. maltaröa 76. natura 77. normala staro 78. larga flanka staro
flanka staro staro

Fig. 79-82. Gardostaro;

79. batalgardostaro 80. atakgardostaro 81. larga flanka 82. defendogardostaro
gardostaro

~\\
--_ ..._----~ .

- natura staro (fig. 76)
- normala staro (fig. 77)
- larga flanka staro (fig. 78).

En diversaj skoloj de la karateo oni uzadas ankoraü multajn aliajn.
Por ke oni povu specifi, ke la brakoj de staranto estas en iu certa porekto,

oni bezonus nomojn por unuopaj porektoj. Teorie estas ja eble krei ilin, sed
praktika plenumo de tiu ci tasko estas nur malfacile imagebla. Sekve plej bo-
ne estas difini.por ciu staro la plej utiligeblan porekton kaj gin elekti; tiun ci
elektitan porekton do oni ne estas devigita specifi en koncerna termino. La
plej grandan signifon havas gardostaroj lau fig. 79-82. La gardostaroj lau
fig. 79 kaj 80 estas derivitaj el la duonflanka staro, la gardostaroj lau la Iig.
81 kaj 82 el la Ilanka staro. Pro ilia graveco en la sindefendologio kaj diver-
saj batalartoj aü batalsportoj ni proponas por ili plejparte specialajn (nederi-
veblajn) nomojn:
- batalgardostaro (fig. 79)
- atakgardostaro (fig. 80)
- larga f1anka gardostaro (fig. 81)
- defendogardostaro (fig. 82).

Tiuj ci terminoj do entenas respektivan porekton, videblan sur la fig. 79-
82.

La batalgardostaron oni uzadas par translokigi dum batalrenk ontigo. Por
kompreni, kial gi estas uzata praktike en ciuj valoraj batalkompleksoj de
estinteco kaj estas sencese vaste uzata ne nur en la aplikita sindefendologio,
sed ankaü en diversaj skoloj de la karateo, en la bokso ktp., estas necese
koncize pritrakti kondicojn de rapida translok igado fare de la homo.

Estas konata sperto, ke oni ne povas egalfacile translokigi el diversaj sta-
roj en ciuj direktoj. Ekzempie, se oni staras lau la fig. 77, oni povas relative
rapide translokigi flanken, male translok igo antaüen estas relative malrapida
ktp. Eblo rapide translokigi dependas de forto, kiun translokiganto povas
apliki en respektiva direkto kaj tiu ci forto dependas (I. Spicka - J. Novdk
1971, 1. Noväk - I. Spicka 1973, J. Müller - B. Belsan - 1. Spicka - J.
Noväk 1973,1. Novdk - 1. Spicko 1976) de ecoj de uzita staro. Par ke tran-
slokigado estu laüeble la plej rapida, supra projekcio de la pezocentro de
rranslokiganto devas komence de gi trovigi laüeble plej malproksime disde
Iorpusiganta piedo. Plue, la gambo ce Iorpusiganta piedo devas esti optimu-
me f1eksita, alie oni povas nur malfacile Iorpusigi. Memkomprene, tio ne
estas ciuj kondicoj, kiuj influas rapidecon de translok igado fare de staranta

- lokon de supra projekcio de la pezocentro de staranto rilru e al la subehe-
no ,

- alton de lia pezocentro,
- direkton de rektolinio, kiu trapasas (laülonge) liajn piedojn,
- direkton de rektolinio, kiu irapasas liajn kok sojn kaj sultrojn.

Tiamaniere ni akirus grandan nombron da diversaj staroj kaj memk om-
prene ankaü gardostaroj, car el ciu staro oni povas konstrui ec kelkc da gar-
dostaroj, sangante simple uzitan porekton.

En aplikita sindefendologio (la sindefendoj MS-I, QS-I, la brnnao kt p.)
esras en ekzercado aü ekzercigado la plej gravaj jenaj staroj:
- mallarga staro (fig. 74)
- mallarga flank a staro (fig. 75)
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11l1l110.uuucn 1;1IC~(;I i 11kOlllliL'oi 111;1I I anvlok if~;IIlI 0 IlC 1'0\ a~ i 11ll 11i. ~;lllf';III-

rc 1;1xt r uk uu on dc 1;1~(;IIO. L';II ili dcpcud.« dc li;li kor pa] ccoj (alt o, 111;1\0.

lonuo dc !!;lIllhoj. ilin 1'0110 k tp.).

Ui~(;IIlCO int et la k ruro i illrIlla~ ja 1;1t apidccou dc u anslok ijindo , scd 11111

cn ccuu i limoj. Sc oni I'ligl;llldigll~ t iun ci di~(;IIlCOIl. oni pliglalldi!~II~ 1;1di-

~(;IIlCOIl de 1;1lok o. super k iu cxt ax la I'C/OLTIlIIO. dixclc la Icpll;if~;IIl(;ll'icdo.

'1 io "Iigl alldigll~ 1'011011aplikchlan cn koncct nn dirckro. Truucn <c 1;1distun-
co inter la picdoj c~la~ 110 glalld;l. oni j;lI11 IlC l'O\a~ !>lIrilT Ikk~i Ia galllhojll

ku i tiu l'i raklo 1l1;t!"ligl;lndigas Ia r apidecon cn k onccrua du ck ro. Ti.rl oni

clck t u (po: l'ill 1101110aparte) opt inunnuu dist ancou inter 1;1picdoj dc 1;111;111-

~loki~;ll1lo I'lei hone per ckxpci imcnto. .

Por kc oni povu k icl cblc plej lal'idc Ir;lmlokif~i cn ajnun dii ck tou. C\ idcn-
IC 1;1plc] 01'01 111na ;t! I iu l'i celo c~I;IS 1;1ba (;t!g;1I dost.n u. E·kli~I;I~ ja xuu oi.

k iu i ebli!!a~ (rilare al la b.ualu.u doxuu o) pli rapide ka i lucilc 11;11l~lokif!i ek-

ICllll'lc Ilunk cn. uuucn iio k unpoi t;t~ s.mucmpc 1'01run lllalpli!~1 .mcligou dc
cblo rapide Ilan~loki~i cn Ja 01 t an dirckt ou: siiuilo validus ;lIlk;lll LT aliuj S(;I-

IOj. k iuj chligas pli rapidtut 1110\"011ckvcmplc .uuaücn k t p. Vieleblas. kc nc-

niu cl L'i !~;IIdostaroj estns tiel IIni\CI ~;t!a k icl Ja b;I(;t!g;1I do~lal o.

El la balalgardo~(;lro oni PO\';IS clcktiviui ~lIriL'l' I'Ci'C I'rcskaü l'ilill njn 1'1;1-

pon , Mulgr aü tio oni povas cn iuj 1;lklikl' prnvigitaj OK;Ii'Oj anl;I[1 cfektivigo

dc propra h apo sinmeti en sturojn, k iu i l'S(;I~ (r ilatc ;t! iu CCI(;I 1'1;11'0) pli
oportunuj 01 la barulgnrdosturo. alt oni Ir()\i~as en l'i st aroj sck vc dc .uuuüi-

lan(;1 batulago. Fk zcmplc, se oni alk linpied trupnx Ilan kcn kuj lilll'i a!!o l'~li~

scnefik a (k oruruüulo havis ~lIrice d;1 IClllPO rcn osalti), oni PO\;I~ k ut ime (r c-

l.u i vc) Iuci lc si n~(;1rigi eil la larf!;111 Ila 11kan g;1I dml .u on kaj scnj» o], I a~lc ;1(;1-

k i la konu aüulon pci num l'rapo flanken. Tute analouc uni I'u\a~ I'O~I la el-
<uha picdl'rapo (anlaltCn) sinmcti cn ;11;lkgaldo~(;llon kuj t u i Idllll;lnfrapi 1;1

koruraüulon.

I-l la pa~di~(;IIll'() I'0\;I~ h.u aluut o 11;ll'i siau konu auulon 11111l'o~1 ;1I1(;llta

l'liplok~illlif~o. f OIl?O dc riu L'i Ilamlokif~oC~I;I~ ;Ill 1111111'1110(1;11.11. IIwI.si-

ma II:lStlishIlH'CI) ;Ilt pli urunda (la 1.11. lIl:lfllwf.silll:l lI:1stlisf:IIH'CI).

Sc 1;1lxualanto I'()\;I~ trufi 1;1\l'IlIIOIl dc ~i;1 kOIlII;lltltiO pl'I h t ck l picd t'i a-

1'0. ;Ilt. sc li 1Ii';lll;l~ .u m ilou. konu aiurlan LII'OIi (kololl). ni 1';1101;1~pr i h
1.11. :l1i1l!!CHfist:tllfCl.

At inuo dc lu ak o (k uhut o ;Ill i~l'1l110)(k;q'orl;ll'oi) C~(;I~ nICi'IIiO dc 1.11.hru-
I. otlist:t 1Il'1I (k urt CHfist:1I1l'CI) (lIllIItltI ist:t !H'CI).

f;1 lu;lkodi.~I;lIicOIl. h k 11110di,~lallcoll 1-.;1i 1;1 ;1I'lld(li~I;IIlCOIl ni 1l0111a~

IIwf.si 111tI ist:t !H'II.

Tcoric inrcrcsa kategor io dc rl;ll'oi C~(;I~ Ln. Ilhll'ClII:I.i I'rallll.i':'. Nunterune
(lili icnk oruas ilin plejpai Ic cn divcr saj libroj pri 1;1k.u atco, kv.uik am eil 1':1-

sintcco oni 1Ii';ldi~ ilin al1k;llt CI1 ;tli;lj b;l(;tlk(\1I1I'kk~oj. lli.: PI;lklik;1 \;t!OIO

c~W~ t cl.u iv c Ilq~I;I\';1 ka] xc oni volus ck zct ri ilin pOl solvo dc 1;1<indcfcndo-
situacio]. t io csrus C\ idcnt« misk onuu cno clc 11i';ldo dc fl:II'Oj L'I1 1;1

~il1dcrcl1do**. uuucn iiu i L'i batalauoj l'Sla~ tcoric intcr csaj k;lj 1'00a~ xci v i
1'01 Iari pli alloga cklcrci~;ldon. lT kill ili I'O\;I~ l'~li IIi'al;lj al1k;llt 1'01 (;Ik~i

alingilal1 lcrico-uivelon dc lcr nant oj.

1.:1plej k ut imaj plur opuj h apoj c~I;I~ 1;1I 11.{J-t,oIJ:l.i Irupo], k iuj l'~lif!;I~ I'CI...-
~;lIlIlcIlII';t (k oincida) ;tl'liko de du Ir apoj, c lck tiv i,'a(;lj ;Ilt I'CI lu ak o]. ;Ilt I'CI

111111br ak o kai unu !!;tl11ho. 1 a aliaj duopaj II,tj'ui C~I;I~ ja al1k;llt cblaj. 1;1-

mcn ilin ~i!!l1ifo Cl' cn kadr o de SUI'IC mcuciituj f;lkloi l'~i;I~ Ilq'I;llld;1. Aliu i
iipoj de la plut opaj fl;ll'0i (trtopn], k varopaj •... h apoj) c~lif!;" .uurlouc.

Por oC7ono dc Ja prakliko csla~ 01'0IIIlI1C diqin!!i jCI1;I.in il1(Cldi~lallco.i11

dc balal:lIlloj:

- p:lsdi~(;IIlCOn

- ;tlingodi~I;lIlcoll

- br;lkodi~lancon

kllllOdisl;IIlCOIl

apudd i~(;IIlC()I1.

La Irapojn, efekiivigitajn pcr unu membro, ni nonrasunuopaj. Rilare al tio, ke unuopaj Ira-
poj esraselekiitaj, oni povas la specifon "unuopa" eil la norno c1elrapo nc uzadi. Oni U711
tiun ci specifon nur t iarn, seoni parolas sanucrnpcpri plur opaj frapoj kaj sekvede t io povus
eSligi rniskornpreno.

.* [-11la sinclefenclologiooni ne klopoclas trnfi kontraöulon plurfoje, eventuale sur diversajn
lokojn sarnternpe,seclpri cligo c1eli el plua batalo. Tion oni povas alingi per unu unuopa
frapo, se oni efeklivigos gin gustc (sur oporlunan frapenclan lokon. sufice pe7ekaj gusla-
lempe). Kio estassuperflua, lio eSlasnebezonakaj el la viclpunkto c1ela leorio c1ela sincle-
fellclo, nepermesebla(malbona) (I. Spii'ka - J. Novä/,; 1971, J. Müller - B. Bel!ian - I.
Spil'ka - 1. Novak 1973, J. Novä/,; - I. Spi{:/.;a 1973 A). Krome, uzacloc1ec1uopajfrapoj al-
porias iujn problemojn, kiuj povas kaii7i, ke pluropa frapo eSlasIllalpli ficlinda 01la frapo
unuopa.

17. Distanc» inu-r luuulantoj
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19. Nomo de unuopa frapo

dardaj. Specifi oni devas, öu la frapo entenas cirkulan aü tordan konsistajon
(en praktiko estas plej bone procedi tiamaniere, ke oni specifas sole Ia super-
regantan konsistajon de la frapo)*. La standarda efektivigo de pli supre no-
mita bato supozas pugnobazon kiel la frapsurfacon kaj oni batas eI la larga
flanka gardostaro. Tion oni en la nomo de la manfrapo flanken ne specifas.
Se oni manfrapus flanken per manplatrando, tiu ci diferenco disde la stan-
darda realigo ja devas esti specifita. La nomo de la lasta bato do estas: la
manfrapo flanken per manplatrando.

1'01 ak iri [CI 1111IlOJ 11 POL uuuopaj I1upoj, C~La~ cn iuj O"':LLo.i cblc (el la iogi-
ka vidpunkto) eliri ne eI la nomoj de la plej rnalsuperaj k lasoj de Irapoj, sec!
el pli superaj. Ekz. ajna rekta aü kurbo bato (k ik o) estas necese manfrapo
(piedfrapo). Jenaj terminoj do esras sinonimoj:

rektmanfrapo= rektobare
kurbmanf'rapo= k urbobato
rektpied Ira po = rek tok iko

car la rektaj baroj (k ik oj) clevas esti necese sole la rektrnanfrapoj (rektoki-
koj). Kontraste oni ne povas anstataü la manfrapo flanken cliri bare flanken,
ansrataü la elsuba piedfrapo uzi la terminon elsuba kiko ktp., car la klaso de
la batoj flanken entenas ne sole la manfrapojn, sed ankaü flanken ef'ek tivi-
garajn finajfrapojn, brakofrapojn, antaübrakofrapojn kaj la k ubutfrapojn.
Simile la klason de la elsubaj kikoj konsistigas ne sole la elsubaj piedfrapoj,
sed ankaü la elsubaj krurfrapoj, genufrapoj kaj la gambofrapoj.**

En la duopa frapo oni povas apliki samtempe du egalajn frapojn, do ek-
zernple du rektmanfrapojn, efektivigitajn per dekstra kaj maldekstra br a-
k oj. Sed en duopa Irapo oni povas aplik i ankaü du neegalajn frapojn. Ek-
zemple dekstra brako kubutfrapas, dekstra gambe genufrapas ktp. ur
escepte ni konstruas specialajn terminojn por pluropaj frapoj. Unue, rilate
al ilia negraveco*, due pro grandega nombro da imageblaj kombinoj. Se te-

mas pri duopaj Irapoj, öe kiuj kaj la dekstra, kaj la rnaldekstra brako batas
egalmaniere, ni uzadas la terminon por la unuopa frapo (do per unu brako)
kaj antaü gin ni metas la vorton duopa. 00 ekzempie la rektmanfrapojn
efektivigitajn per la dekstra kaj la liva brakoj sur la mentonon de kontraüulo
ni nomas duopa rektmanfrapo. Se oni batas sur la neegalajn lokojn de kon-
traüula korpo, oni specifu nomon de la frapo per nomoj de tiuj ci lokoj. 00
ekzem pie duopa rektmanfrapo sur mentonon kaj sunforman plekson de
kontraüulo ktp.

En la generala okazo oni akiros la nomon de unuopa frapo per aldono de
necesaj specifoj al la nomo de la plej malsupera klaso de frapoj (rilate al
aplikita(j) frapradiusajo(j)), al kiu respektiva frapo apartenas. Sed tiarnanie-
re ni ofte akirus terrninojn tre longajn ec por tute kutimaj frapoj. Tiun ci
problem on ni povas solvi simple tiamaniere, ke ni el la nomo de frapoj eligas
ciujn specifojn ne necesajn, kaj plue, ke ni difinas la Ln. standardajn
(= elektitajn) batalagojn, kies specifojn ne estas necese speciale esprimi.
Specifi oni devas cion, kio diferencas de la standarda efektivigo de frapoj. **

Ekz., ce la elinterna svinga manfrapo flanken per pugnobazo el larga flan-
ka gardostaro oni ne estas devigita specifi, ke temas pri la elinterna frapo,
car flanken oni la manfrapon (sen apliko de armilo) praktik e ne povas alie
realigi. Simplaj aü malsimplaj samsencaj frapoj povas esti svingaj, cirkulaj
aü tordaj. La svingaj frapoj estas la plej k utimaj, tial ni di finas ilin la stan-

* Ce frapoj malsamsencaj oni ja devas aldoni specifojn por mehanisrno de batalago, do ke te-
mas pri frapo rekta, kurba ktp.

Sinonirnoj povus estigi ankaü tiamaniere, ke oni, kreante la terminojn por klasoj de frapoj
(Iaü uzita frapradiusajo), specifus ne la terminon plej superan (do la frapon), sed la rnalpli
<uperan (la baton aü kikon). Do ekzempie:

kubutfrapo = kubutbato
manfrapo = manbato
brakofrapo = brakobato
antaübrakofrapo = antaübrakobato

gambofrapo = gambokiko
genufrapo = genukiko
ktp.

.,* Sc C,la, i.uu ut ilc cxprimi. k iujn xpccil nin enteuns Ia xrund.u da clcktiviuo eil' 11;1)<'. <'11i mct u
ilin cn kuuupojn. fk7.: 1;1 rck unaulr apo (;IIII;ll,CIl). (clintcr na) m.uu i apo l lnuk cn. cl'lI"a

kuuu apo .tallla',cll). clsuba !!:llllbnil "P" (all!;I',cll). cl-uha !!Cllllll ;I)W (allla"cll) k11'.

aü generale:
A-frapo = A-bato aü A-kiko.
La terminoj konstruitaj laü la moclelo A-frapo estas pli simplaj. Tio estas ilia grava avan-

tago kaj tial ni uzadas ilin. La terrninoj konstruitaj lau la modelo A-bato aü A-kiko estas ta-
men el la logika viclpunkto pli kutimaj. Oni povas ja arbitre decidi ne uzadi la vortojn de la
tipo A-bato aü A-kiko kaj uzadi sole la terminojn de la tipo A-frapo (aü male), tarnen ni
opinias, ke pri tio decidu natura lingvoevoluo rnern.

• Oni ja ne povas eskludi, ke sub iaj cirkonstancoj (sportaj reguloj!) povus la pluropaj frapoj
esti utilaj en sporto (karateo, ... ).



Jm priskribita maniero por dcriv ado de nomoi ce k ur haj au Idtaj Irapoj
rczultigas ja vorrojn pli k urrajn kaj ~illlplajn 0.1 tiu, kill elirus el la noruoj POl

la plej malsuper ajn klasojn de la Irapoj: malgruü tio ni nc ick omendas f!in.
car f!i k ornplik as la vortofaradon k a] esti!!a~ sinonuuo in.

La sistema terminologio (se estas guste farita) estas preeiza kaj kompleta.
Tarnen sisternaj terminoj estas ofte tre pezaj. Sekve estas en iuj okazoj bone
k rci ncsistcmajn IL'IIIIIIlOjll, I'L'I k iuj l>lll dll,\ldldlll~;I~ L'II kUI"IIII •• II/.Id" I1L

pezajn tcrrninojn sisrernajn. Analoge oni procedas ;Inkaü cn la Dr!!;lllik;\ he-
111!0. Ekzernplo eil' la nesistcmu tcrrnino de pli suprc pIT7elltita tipo. esta~ 1;1
laklidzo=alklinpieelrrapo flanken. Tarnen oni ne torucsu. k e t iu] l'i ncsisic-
maj terrninoj estas precize difiniruj laü sia mehanisruo. k io nc validas pri 1;1
nesisternaj (rnarkuj) t erminoj , k iuj estigis spontane k aj xenril.uc al la Illefla-
nismo (principo) eil' la rcspckriva baralugo. 1 a rek omendata pr orcdo do ne
cst as reveno al la k lasik a terruinologio.

Tio estas mernk ornprene nur aludo eil' plen« tcrrninolouio por la Irupoj.
Por bezono eil' cercraj aüioroj, k iu i volus eventuale ak cept i ninn proponirun
tcrrninologion, ni prezeruas xur pagoj 42-4R liuurojn kaj nomojn dc la Ira-
poj, traktitaj plej orte en la lirerruuro pri I;t batulnrto i.

Ank aü ce ln rompurnoj ka i 1,1 ccrcraj batulauoj, k iuj ne h,I\'a~ karak teron
de la frapoj, ekzista» nur limigir» nombro da principoj. cl k iu i oni povas
konstrui ciujn imagcblajn batnlagojn eil' Iiuj ci specoj (.I. Novak - I. Spic'kll
1971,1. Novak - I. Spicka 1976). Sehe estus eble ankaü ce k reado dc la
terminoj por tiuj ['i specoj eil' lu batuluuoj proccdi analoge k iel ce la Irupoj.
Taillen pri tio ni skribos aliloke.

de la praktiko estas oportune difini suman nomon hoko por jenaj eleksteraj
kaj elsubaj batoj: kurtigita au plenatinga brakofrapo, rnanfrapo kaj la kur-
pa manfrapo. Por elekstera brakofrapo el sube (plenatinga aü kurtigita) ni
difinas tute analoge la kvazaürnarkan terminon svingo. Ni povas resumi:

elekstera hoko = elekstera brakofrapo,
elekstera krutigita brakofrapo,
elekstera manfrapo aü
kurbmanfrapo

elsuba hoko eisuba kurtigita brakofrapo
svingo elekstera brakofrapo el sube aü

elekstera kurtigita brakofrapo el sube.

La terminoj rektmanfrapo (= rekta bato = rektobato), elekstera hoko, el-
suba hoko kaj svingo en supre meneiita senco estas do niaj proponitaj terrni-
noj por la boksobatoj.

20. Sporta bokso kaj nomoj por ~iaj batoj
Lau la rnehanismo estas en la bokso uzataj jenaj batoj: rektmanfrapo

(efektivigata per la dista aü proksima brakoj), elekstera kurtigita brakofra-
po., elekstera manfrapo, kurbmanfrapo, elsuba kurtigita brakofrapo, elsuba
brakofrapo el elkstere kaj elsuba kurtigita brakofrapo el ekstere.

Se oni trafas celon per elekstera manlrapo, Ia distaneo inter uzota Irapsur-
faeo kaj frapeelo kaj ties reciproka pozicio ne povas esti libervolaj. Okaze,
ke Ia distanco inter la pugno kaj la frapeelo estas relative granda, oni ne po-
vas uzi la eleksteran manfrapon kaj estas neeese apliki la eleksteran brako-
frapon, en la inversa okazo la eleksteran kurtigitan brakofrapon. Simile se
oni inteneas trafi tiamaniere la frapeelon per la kurbrnanfrapo. Por bezonoj

Fig. 83·134. Frapoj
'-

Finajfrapoj

~ ~
~~ ~

a b a b

83. elsupra tinaltrapo (per bastenen» 84. elinterna finaifrapo (per bastoneto)

~J ~ I ••••

J
a b

85. elekstera Iinaitrapo (per bastoneto)
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Antaübrakofrapo]

~).
~ J J

a b a b

86. elsupra antaObrakofrapo 87. elsupra antaObrakofrapo dorsen

ftl. r \j
~

a b a b

88. elsupra antaObrakofrapo flanken 89. elsuba antaObrakofrapo

V\J
~

-fr;::>~ ~ <:»
~ ~ a b

90. elsuba antaObrakofrapo flanken 91. antaObrakofrapo flanken

Brakofrapoj

(\
~ i) i)

a b

92. elsupra brakofrapo 93. elsupra brakofrapo dorsen

~~ ~ tJ tJ
a b

94. elsupra brakofrapo flanken 95. elsuba brakofrapo

b

96. elsuba brakofrapo flanken 97. brakofrapo flanken

a b

98. elekstera brakofrapo

r t-
a h

99. elsupra kubutfrapo

(~ (if;
a b

101. eisupra kubutfrapo flanken

a b

103. elsuba kubutfrapo tlanken

KubuUrapoj

100. elsupra kubutfrapo dorsen

102. elsuba kubunrapo

a

104. kubutfrapo flanken

b

b
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105. elekslera kubulfrapo

Samsencaj manfrapoj
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106. elsupra mantrapo 107. elsupra manfrapo flanken
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108. elsuba manfrapo 109. elsuba manfrapo flanken
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110. manfrapo flanken 111. elekstera manfrapo

Malsamsencaj manfrapoj

Rektmanfrapoj Kurbmanfrapoj4;-1
~

~:;-l I.:
'----- al .•..___ al

-J5___ 1
~ J~\ ~

a2 b2 a2 h2

112. rektmanfrapo 113. kurbmanfrapo

Krurfrapoj

~J
a __

115. elsupra krurfrapo dorsen114. elsuba krurfrapo

ba ba

116. elsupra krurfrapo 117. elsuba krurfrapo flanken

a b

118. elekstera krurfrapo

Gambofrapoj
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120. elsupra gambofrapo dorsen119. elsupra gambofrapo
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./

bba a

122. elsuba gambofrapo flanken121. elsuba qarnbotrapo
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r-- e ~r~I
a b

123. elekstera gambofrapo

Genufrapoj
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124. elsupra genufrapo 125. elsuba genufrapo
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126. elekstera genufrapo

Samsencaj piedfrapoj
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127. elsupra piedtrapo 128. elsuba piedfrapo
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129. elsuba piedfrapo flanken I 130. elekstera piedfrapo

,t1aJsamsencaj piedfrapoj

Rektpiedfrapoj Ku rbpiedfrapoj

() 4~ () o
~ "~Ä--t ~, --- "

~ V"~~.-Ir
"

~ ..J...... ..L --'--
a h a b

131. rektpiedfrapo 134. kurbpiedfrapu
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132. rektpiedfrapo flanken
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133. rektpiedfrapo malsupren

21. Vortareto

Batalsportoj esras ciu sporta fako, en kiu oni venkas la kontraüulon uzante adaptitajn batala-
gojn de la sindefendo. La batalsportoj estas ekzempie la Judo, bokso, karateo, skermo ktp.
Fingrej vidu fig. 44.
Fingreloj (kiel frapsurfaco) = fingropintoj, vidu fig. 33-37.
Frapenda] lokoj por eligi la Irafoton el plua batalo, oni ne povas trafi libervolajn lokojn sur lia
korpo. La lokojn, kiuj estas por tiu ci celo la plej oportunaj, ni nomas frapendaj lokoj.
Manplatrando vidu fig. 41.
Manplato (kiel frapsurfaco) vidu fig. 43.
Pugno vidu fig. 47.
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Pugnodorso vidu Iig. 48.
Porek te (bati) efektivigi baton (Irapon) el iu porekto.
Porck ti meri frapontan mernbron en pozicion oportunan por koncerna fra o.
Porekto estas kutima (plejparte optirnurna) kornenca pozicio de mernbro por efekrivigo de fra-
po.
Rituark o: tiu ci termino anstataüigu jarn pli Irue (J. Novdk - J. Spitka, 1978, 1978 A) proponi-
ran vortoll preturno.
Senporek tuj: (efek tivigoj de) batoj esras batoj, antat. kies efek iivigo la brakoj estis en narur a
pozicio ce la trunko de bareuro.
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Üderv a jejich struktura (2)
V reto praci autofi dokoncuji vyklad konstrukce uderu. Svou pozornost zarnefuji k pornocnyru
pohyburn nebijici paze, napfahum, postojurn a strehüm a vyberu uderovych ploch. Struöne po-
jednavaji i 0 nasobnych uderech. Nakonec uvädeji svuj navrh obecneho esperaniskeho nazvo-
slovi pro udery, ktere vychazi z jejich rnechanismu. Je ukazano, jak toto obcne nazvoslovi apli-
kovat pro poterby boxu.

Enhavo

Plialtigado de efikeco de trejnado en piedpilkado
(Taoujik Abroung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 5
Tradiciaj formoj de la korpkulturo en Etiopio
(Mekonnen Jemaneh) 0 ••••••• 0 0 • 0 • po 9
Daüro de batalagoj
(Vdc/av Hnt'k, Ivan Jindiich, Jaroslav Pospisll) 0 • 0 00 • 0 • 0 0 •••• 0 0 0 0 ••• 0 0 • po 15
La frapoj kaj ilia strukturo
iNova« Jindiich, Spii'ka Ivan) . 0 ••• 0 • 0 0 0 ••• 0 • 0 • 0 • 0 0 • 0 ••• 0 0 0 •••••• 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 p. 25


