
The KATA of ZEN KEN REN IAI 
(SEITEI IAI) 

Ката на ЗЕН КЕН РЕН ИАЙ 
(Сейтей Иай)



Уважаеми колеги!

Настоящата брошура  е  изготвена от  Кен  Ишии сенсей (7 дан  Иайдо, 
Кьоши) както практическо пособие и справочник за изучаването на катите сейтей. 
В момента Ишии-сенсей оглавява  Комитета  по Иайдо в гр.Сапоро и вече много 
години отговаря за   стандартите за  обучение по Иайдо в префектура Хоккайдо. 
Фактически той обучава преподавателите по Иайдо.  

Всичко това е  позволило  на  Ишии-сенсей да направи лесно за използване 
пособие  с  описание не  толкова  на  самите  кати,  колкото в  достъпна  форма на 
важните  за  изпълнение  моменти. Тази  брошура  е удобна  за разпечатване и  е 
удобно да я имате под ръка (дори и в процеса на трениране).  
 С разрешение на сенсея е изготвен превод на текста на български език. 
Езикът на оригинала (английски) е съхранен.  

За всяка ката са показани:
 Приложение: Ситуация  (Application: Situation) 
 Действие: Схема (описание) на формата (катата) (Action: Outline of the 

form (KATA)    
 Точки за проверка (Checking Points):

o  -  Важни за правилното изпълнение точки (Important  points  to 
perform correctly)

*  -  Посочва важни точки,  които се наблюдават стриктно от 
Всеяпонската  Кендо Федерация (Indicates  important  points  that  are  strictly 
considered by ALL JAPAN KENDO FEDERATION)

 

Надяваме се, че настоящата брошура ще помогне на много иайдоки за 
усвояването на катите и развитие на майсторството. Успех! 

Издаващ редактор – Леонид Караваев

Превод: Ивайла Иванова

Компютърна обработка: Красиян Неделчев



KATA NO.1

IPPON ME : MAE

Application:
o Full kneeling posture
o The enemy is to your front

Action:
1) Place right hand on the TSUKA 
(handle) and left hand on the KOIGUCHI 
(opening of SAYA).
2) Pull the blade out of the SAYA 
(scabbard) and rise up the waist.
3) Cut the opponent at his right temple 
horizontally with the action of pulling the 
SAYA back and stamping the right foot 
on the floor.

4) Raise the KATANA over your head 
with both hands.
5) Deliver a downward cut at the enemies 
head with knee action (bring the left knee 
to the right foot and right foot in front of 
you) .

6) Bring your right hand close to your 
temple with KATANA.
7) Make an arc over your head as the 
CHIBURI action and rise up 
simultaneously.
8) Shift your feet.
9) NOTO action (sheathing of the 
sword).
10) Sink the waist.
11) Rise up.
12) Align the rear foot with the front.
13) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

Ката № 1

ИПОН MЕ: MAE

Приложение:
о Позицията е изцяло на колене.
о Врагът е пред вас.

Действие:
1) Поставете дясната си ръка на ЦУКА 
(дръжката) и лявата ръка на КОИГУЧИ 
(отвора на САЯ).
2) Извадете острието от САЯ 
(ножницата) и вдигнете таза.
3) Разрежете противника хоризонтално 
през дясното слепоочие, като 
едновременно с това изтегляте САЯ 
назад и стъпвате с десния крак на пода 
(подчертано/ с тропване).
4) Вдигнете на КАТАНАТА над 
главата си с двете си ръце.
5) Направете разрязване надолу през 
главата на противника с движение на 
коляното (придвижете лявото коляно 
до десния крак и десен крак пред себе 
си).
6) Доближете дясната си ръка с 
КАТАНАТА близо до слепоочието.
7) Направете дъга над главата си, както 
при  действието/ движението ЧИБУРИ 
и едновременно с това се изправете.
8) Сменете краката си.
9) НОТО действие (прибиране на меча 
в ножницата).
10) Спуснете надолу таза.
11) Изправете се.
12) Изравнете задния крак с предния.
13) Махнете дясната ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете 
в първоначалната си позиция.



CHECKING POINTS AND 
JUDGEMENTS (for IPPONME)
 o Take simultaneous action while 
moving your body upwards and drawing 
off your KATANA at the same time.
 
o Take simultaneous action with the 
horizontal cut and step out with your 
right foot at the same time, (or stamp on 
the floor).
* The blade of your KATANA after the 
horizontal cut should be kept at the same 
elevation as your chest, at the same time 
as NUKITSUKE and cutting 
action).Make sure you SAYABIKI (pull 
back SAYA) correctly.

 o Keep tip of your blade (KISSAKI) 
slightly down, then NINOMI action 
(second movement).

* Hold up your KATANA moving close 
to your left ear, shift gripping hand from 
right to left correctly over your head in 
the centre. Never let the tip of the blade 
drop down.

* Cut down vertically (using power from 
your left hand) at the end of the vertical 
cut keep the blade of the KATANA 
nearly horizontal. (Just a little down at 
the tip of the blade).

* Then CHIBURI action, make sure it is 
performed correctly. In this case grip the 
KATANA with your right hand and 
move it up to the right temple 
(KOMEKAMI).
 o The swing of CHIBURI should be 
made with a KESA cut (diagonally).
 o Never cut your CHONOMAGE (top 

ТОЧКИ  ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА 
(за ИПОНМЕ)
 о Изпълнявайте едновременно 
действията когато вдигате тялото 
нагоре и вадите КАТАНА по едно и 
също време.
 о Изпълнете едновременно 
хоризонталния разрез и стъпването 
навън с десния крак (или подчертано 
стъпване с тропване на пода).
 * Острието на КАТАНАта след 
хоризонталния разрез трябва да бъде на 
височината на гърдите ви, 
едновременно с НУКИЦУКЕ 
(изваждане и разрязващо движение). 
Уверете се, че изпълнявате САЯБИКИ 
(изтеглянето на САЯ назад) правилно.
 о Дръжте върха на острието 
(КИСАКИ) леко надолу, след това 
НИНОМИ действие (второто 
движение).
 * Вдигайте KАТАНАта си движейки я 
близо до лявото си ухо, сменете ръката, 
която държи, от дясна на лява точно 
над главата и в центъра. Никога не 
позволявай на върха на острието да 
падне надолу.
 * Разрежете вертикално надолу (като 
използвате силата на лявата си ръка) 
като в края на вертикалния разрез 
задръжте острието на KАТАНАта 
почти хоризонтално. (Съвсем
малко надолу при върха на острието).
* След движението ЧИБУРИ, уверете 
се, че сте го изпълнили правилно. В 
този случай хванете KАТАНА с 
дясната си ръка и я вдигнете до 
слепоочието (КОМЕКАМИ).
 о Завъртането при ЧИБУРИ трябва да 
се прави с рязане КЕСА (диагонално).
 о Никога не режете вашия ЧОНМАГЕ 



knot).

 o Never move your head elevation when 
you are shifting your feet.
 * Apply the way of forward NOTO, 
never turn your right hand, make sure it 
is done correctly.

(горния възел) (прическата на 
самураите -бел. прев.).
 о Никога не променяйте височина на 
главата си, когато сменяте краката.
 * Прилагайте начина на НОТО напред, 
никога не обръщайте дясната си ръка, 
уверете се, че го изпълнявате правилно.



KATA No.2

NIHON ME: USHIRO

Application:
o From rear to front turn around
o Full kneeling posture
o The enemy is to your back

Action:
1) As in the beginning turn about and 
take the kneeling posture (SEIZA).
2) Take hold of the handle (TSUKA) and 
KOIGUCHI with both hands.
3) Rise up the waist.
4) Simultaneously pull the blade out of 
the SAYA and turn about, anti-
clockwise.
5) Cut the enemy at his right temple 
horizontally and advance your left foot 
with the stamping on the floor 
simultaneously (sometimes without the 
stamp, for a more advanced technique).

6) Raise your KATANA over head and 
grip with both hands.
7) Deliver a downward cut at his head 
with knee action.
8) Subsequent action is the same as 
IPPON-ME form.
9) Bring your right hand close to your 
temple with the KATANA.
10) CHIBURI action and rise up 
simultaneously.
11) Shift your feet.
12) NOTO action (sheathing of the 
sword).
13) Sink the waist.
14) Rise up.
15) Align the rear foot with the front.
16) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 

Ката № 2

НИХОН МЕ: УШИРО

Приложение:
о Обръщате се отзад напред.
о Позицията е изцяло на колене.
о Врагът е зад гърба ви.

Действие:
1) Както и в началото обърнете се и 
заемете позиция на колене (сейза).
2) Хванете дръжката (ЦУКА) и 
КОИГУЧИ с две ръце.
3) Вдигнете таза.
4) Едновременно издърпайте острието 
от САЯ и се обърнете, обратно на 
часовниковата стрелка.
5) Разрежете врага хоризонтално през 
дясното слепоочие и придвижете 
напред левия си крак едновременно със 
стъпването (под1ертано/ с тропване) на 
пода (понякога без тропане, за по-
напреднала техника).
6) Вдигнете KАТАНАТА си над 
главата и захванете с две ръце.
7) Изпълнете отсичане надолу през 
главата му с движение на коляното.
8) Последващото действие е същото 
като във формата ИПОН-ME .
9) Придвижете дясната си ръка с 
KАТАНАТА близо до слепоочието си.
10) ЧИБУРИ действие и се изправяте 
едновременно с това.
11) Сменете краката.
12) НОТО (прибиране на меча в 
ножницата).
13) Свалете таза.
14) Изправете се.
15) Изравнете задния крак с предния.
16) Махнете дясната ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и да се 



to your original position.

CHECKING POINTS
(For NIHON ME "USHIRO")
o Apply the correct procedure for turning 
about.
o Be aware of rear opponent when you 
start WAZA, (Technique).
o Never open your feet when turning. 

* At the end of turning, move your left 
foot to the left and stamp on the floor, 
this is to control the balance of your 
body.

* At this point at the same time as 
stamping your foot, cut horizontally. 
Make sure you cut to your opponent's 
temple. 
o Stamping on the floor has a purpose 
KIKENTAI-NO-ICHI (The Joining of 
Mind, KATANA and Body).
o The rest of the WAZA is the same as 
"MAE" (IPPON-ME)

върнете в първоначалната си позиция.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За НИХОН МЕ "УШИРО")
о Приложете правилната процедурата 
за обръщането.
о Пазете се от противника зад вас, 
когато започнете ВАДЗА (техниката).
о Никога не отваряйте краката си, 
когато се завъртате.
* В края на завъртането преместете 
левия си крак на ляво и стъпете на 
пода(подчертано/ с тропване), това се 
прави за да контролирате баланса на 
тялото си.
* В момента, когато стъпвате с крака, 
разрежете хоризонтално. Уверете се, че 
режете през слепоочието на 
противника си. 
о Подчертаното стъпване/ тропването 
на пода е с цел КИКЕНТАЙ-НО-ИЧИ 
(единство на ума, КАТАНА и тялото).
о Останалата част от ВАДЗА е същата 
като "MAE" (ИПОН-ME)



KATA NO.3 

SANBON-ME: URENAGASHI

Application:
o Kneeling KATA 
o The enemy is to your left 
o From front to right turn

Action: 
1) Turn to the right and take a kneeling 
posture (SEIZA).
2) You feel attacker on your left and take 
hold of the ЦУКА (handle) and 
KOIGUCHI with both hands.
3) Keep your eyes on the left opponent. 

4) Rise up the waist.   
5) Bring the left foot up even with the 
right knee.
6) Pull the blade out of the SAYA 
upward and rise up simultaneously. In 
this case raise the sword close to the 
chest.
7) Ward off the opponent's attack.

8) Face front to the enemy.
9) Align the right foot with the left foot.
10) Place both hands on the TSUKA.
11) Deliver a downward stroke to the 
enemy's left shoulder diagonally.
12) CHIBURI (move the TSUKA to left 
front and touch the MONOUCHI to the 
right knee).
13) NOTO action
14) Sink the waist
15) Rise up.
16) Align the rear foot with the front.
17) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

Ката № 3

САНБОН-МЕ: УРЕНАГАШИ

Приложение:
о Ката от позиция на колене.
о Врагът е от ляво.
о Завъртане от пред на дясно.

Действие:
1) Обърнете се на дясно и заемете 
позиция на колене (СЕЙЗА).
2) Чувствате нападателя от ляво и 
хващате ЦУКА (дръжката) и 
КОИГУЧИ с две ръце.
3) Погледът ви е към противника от 
ляво.
4) Вдигнете таза.
5) Вдигнете левия крак и го изравнете с 
дясното коляно.
6) Изтеглете острието от САЯ нагоре и 
едновременно с това станете. В този 
случай мечът се вдига близо до 
гърдите.
7) Предотвратете атаката на 
противника.
8) Обърнете се с лице към врага.
9) Изравнете десния крак с левия.
10) Поставете двете ръце на ЦУКА.
11) Нанесете удар надолу диагонално 
през лявото рамо на врага.
12) ЧИБУРИ (преместете ЦУКА в ляво 
напред и  докоснете МОНОУЧИ до 
дясното коляно).
13) НОТО движение.
14) Смъкнете таза.
15) Изправете се.
16) Изравнете задния крак с предния.
17) Махнете дясната ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете 
в първоначалната си позиция.



CHECKING POINTS
(For SAN-BON-ME "UKENAGASHI")
o Take care on your left when you turn.
o Begin the WAZA with the correct 
METSUKE (Viewpoint).
o Take simultaneous action with standing 
up, drawing of the KATANA and 
footwork.
o On the foot work, move your left foot 
to knee line of right leg.

o Never step over the knee line of the 
right leg.
o Keep your left foot with an open angle 
(about 45 degrees).
* Keep your KATANA vertical when 
moving your body upwards, and protect 
your body with your KATANA correctly.

o Block your opponents KATANA and 
let it slip down without moving your feet.

o Turning your KATANA above your 
head and at the same time bringing your 
right foot to your left foot, keeping it in 
the direction of your opponent at an angle 
of approximately 15 degrees.
* Cut down diagonally to your opponent 
and at the same time step back with your 
left foot. In this position, keep your left 
hand in front of your navel and keep the 
tip of your blade slightly down.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За САН-БОН-ME "УКЕНАГАШИ")
о Пазете се отляво, когато се обръщате.
о Започнете ВАДЗА с правилния 
МЕЦУКЕ (Точка на погледа).
о Изпълнете едновременно с 
изправянето, изваждането на КАТАНА 
и работата на краката.
о При работата на краката преместете 
левия крак на линията на коляното на 
десния крак.
о Никога не престъпвайте линията на 
коляното на десния крак.
о Дръжте левия крак с отворен ъгъл 
(около 45 градуса).
* Дръжте КАТАНАта вертикално, при 
движението на тялото си нагоре когато 
се изправяте и правилно пазете тялото 
си с КАТАНА.
о Блокирайте КАТАНАта на опонента 
си и и позволете да се плъзне надолу 
без да движите краката си.
о Завъртете КАТАНАта над главата си 
и в същото време изравнете десния си 
крак с левия, като запазвате посоката 
към съперника си под ъгъл около 15 
градуса.
* Разсечете надолу диагонално вашия 
опонент и в същото време стъпете 
назад с левия си крак. В това 
положение, задръжте лявата си ръка 
пред пъпа и задръжте върха на 
острието леко надолу.



KATA NO-4

YONHON-ME: TSUKA-ATE

Application:
o Take the way of IAI-HIZA
o Against two enemies, one at the front 
and another rear.

Action:
1) Rise up your waist and strike the front 
enemy in the solar plexus with end of the 
TSUKA (TSUKA-GASHIRA) using 
both hands.
2) Turn the body and left lower leg 90 
degrees by pivoting on the left knee.

3) Pull the SAYA backward.
4) Draw the blade from the SAYA.
5) Look towards the rear opponent.
6) Thrust the rear enemy in the solar 
plexus by a single right hand blow 
tabbing with the KATANA.
7) Pulling out the blade form enemy's 
body, raise the KATANA over your head 
with both hands.
8) Face to front enemy and deliver a 
downward stroke.
9) Outward CHIBURI action.
10) NOTO.
11) Withdraw the right foot with legs 
open slightly keeping waist low.

12) Bring the right foot in front.
13) Rise up.
14) Align the rear foot with the front.
15) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

Ката NO-4

ЙОНХОН-МЕ: ЦУКА-ATE

Приложение:
о Застанете в ИАЙ-ХИЗА
о Срещу двама врагове, един отпред и 
един отзад.

Действие:
1) Вдигнете таза и ударете предния 
противник в слънчевия сплит с края на 
ЦУКА (ЦУКА-ГАШИРА) използвайки 
двете ръце.
2) Завъртете тялото и долната част на 
левия крак на 90 градуса чрез 
завъртане на лявото коляно.
3) Издърпайте САЯ назад.
4) Извадете острието от САЯ.
5) Погледни противника, който е отзад.
6) Прободете врага зад вас в слънчевия 
сплит с един-единствен мушкащ удар с 
дясната ръка с КАТАНА.
7) Извадете острието от тялото на 
врага, вдигнете КАТАНА над главата 
си с две ръце.
8) Обърнете се към  врага отпред и 
нанесете удар надолу.
9) Действие ЧИБУРИ на вън.
10) НОТО.
11) Изтеглете десния крак с краката 
леко отворени поддържайки таза 
ниско.
12) Придвижете десния крак напред.
13) Изправете се.
14) Изравнете задния крак с предния.
15) Махнете дясната ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и да се 
върнете в първоначалната си позиция.



CHECKING POINTS
(For YONH0N-ME "TSUKA-ATE")
o Sit in the way of "IAI-HIZA".
o Put your loosely clasped hands on your 
thighs.
* Move your body upwards and hit out to 
the solar plexus (SUIGETSU) of your 
opponent immediately.
o Pull back your SAYA with your left 
hand at the same time moving your left 
leg to make an angle of 90 degrees to 
your right leg, at the same time drawing 
your KATANA and move it up to chest 
height.

* Thrust to the solar plexus of rear 
opponent firmly, at the same time grip 
your KOIGUCHI and pull the SAYA to 
the front of your body (centre).

This movement is called "SHIBORI-
KOMI".
* In this movement have a feeling of 
drawing out your KATANA from your 
opponent when you turn to the front. 
Place your KATANA above your head 
and cut down vertically.
o CHIBURI, hold the blade of the 
KATANA horizontally, keeping it level 
with your "OBI".

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За ЙОНХОН-МЕ "ЦУКА-АТЕ")
о Седнете в позиция "ИАЙ-ХИДЗА".
о Сложете ръце си на бедрата 
свободно/ отпуснато.
* Придвижете тялото си нагоре и 
веднага ударете противника си в 
слънчевия сплит (СУЙГЕТЦУ).
о Изтеглете назад САЯта си с лявата си 
ръка, като в същото време придвижите 
левия си крак така, че да сключва ъгъл 
90 градуса с десния ви крак, като в 
същото време изваждате КАТАНА и я 
премествате нагоре на височината на 
гърдите.
* Промушвате решително слънчевия 
сплит на противник зад вас, като в 
същото време хващате здраво Коигучи 
и издърпвате САЯ до предната част на 
тялото си (пред центъра).
Това движение се нарича "ШИБОРИ-
КОМИ".
* В това движение имайте усещането 
за изтеглянето на КАТАНА от 
съперника ви, когато се обръщате 
напред. Поставете КАТАНА над 
главата си и разсече вертикално.
о ЧИБУРИ, задръжте острието на 
КАТАНА хоризонтално, държейки го 
на равнището на "ОБИ".



KATA NO.5

GOHON-ME KESA-GIRI

Application:
o Standing position
o Against one front enemy

Action:
1) While advancing to forward
2) Take hold the KATANA with both 
hands.
3) Pull out the blade from SAYA.
4) Turn over the KATANA with SAYA 
during of pulling out the blade.
5) Immediately cut the enemy diagonally 
upward (cutting point is right side of 
abdomen).
6) Turn the blade at the top of the swing.

7) Take hold the handle (TSUKA) with 
both hands.
8) Cut down the enemy's left shoulder 
diagonally.
9) Draw the right foot back past the left.

10) Take the HASSO NO KAMAE 
(HASSO position indicating ZANSHIN).

11) Draw the left foot back past the right.

12) CHIBURI action and take the 
KOIGUCHI simultaneously.
13) NOTO.
14) Align the rear foot with the front.
15) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

КАТА № 5

ГОХОН-МЕ КЕСА-ГИРИ

Приложение:
о изправено положение
о Срещу един враг пред вас

Действие:
1) Докато се придвижвате напред
2) Хванете КАТАНА с две ръце.

3) Извадете острието от САЯ.
4) Обърнете КАТАНАТА и САЯ по 
време на изваждане на острието.
5) Моментално разсечете врага 
диагонално нагоре (точката на рязане е 
от дясната страна на корема).
6) Обърнете острието в горната част на 
замаха.
7) Хванете дръжката (ЦУКА) с две 
ръце.
8) Разрежете лявото рамо на врага по 
диагонал.
9) Изтеглете десния крак назад покрай 
левия.
10) Заемете ХАССО НО КАМАЕ 
(позицията ХАССО показвайки 
ЗАНШИН).
11) Изтеглете левия крак назад покрай 
десния.
12) ЧИБУРИ действие и хванете 
КОИГУЧИ едновременно с това.
13) НОТО.
14) Изравнете задния крак с предния.
15) Махнете дясната ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете 
в първоначалната си позиция.



CHECKING POINTS
(For GOHON-ME "KESA-GIRI")
(GYAKUGESA)
* The diagonal cut up and then down 
should be done continuously (cut up 
diagonally with your right hand just 
above your right shoulder).

o At the end of the diagonal downward 
cut, keep your left hand in front of your 
navel, one width of your fist away. The 
tip of the blade should be kept a little 
down.
o In HASSO-NO-KAMAE keep the 
TSUBA to the same elevation as your 
chin.
* At the same time as the action of 
CHIBURI, grip you KOIGUCHI and 
move your left foot back.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За ГОХОН-МЕ "КЕСА-ГИРИ")
(ГЯКУГЕСА)
* Диагоналното разсичане нагоре и 
след това надолу следва да се направи 
без прекъсване (разсичате нагоре по 
диагонал с дясната ви ръка точно над 
дясното ви рамо).
о В края на диагоналното разсичане 
надолу задръжте дясната си ръка пред 
пъпа си на един юмрук разстояние. 
Върхът на острието следва да бъде 
малко по надолу.
о В ХАСО-НО-КАМАЕ дръжте ЦУБА 
на нивото на  брадичката.

* В същото време, когато правите 
ЧИБУРИ, хванете Коигучи и 
преместете левия си крак назад.



KATA No6

ROPPON—ME "MOROTE-TSUKI"

Application:
o Standing position
o Against three enemies (two enemies on 
the front and other one in the rear).

Action:
1) While walking forward.
2) Take hold the TSUKA and 
KOIGUCHI with both hands.
3) Pull the blade out of the SAYA.
4) Stepping with the right foot.
5) Deliver the first cut to front 
enemy to the temple by a single right 
hand cut (NUKIUCHI).

6) Align the rear foot with the front.
7) Take hold the TSUKA with both 
hands.
8) Thrust the opponent's solar plexus 
with a OKURI-ASHI stepping style.
9) Turnabout to face second enemy.
10) Raise the KATANA over head.

11) And deliver a downward stroke to his 
head with stepping the right foot.
12) Then turn about again to the front and 
face the third enemy, cut to the head by a 
downward stroke with stepping forward 
on the right foot.

13) Outward CHIBURI action.
14) NOTO.
15) Align the rear foot with the front.
16) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

Ката № 6

РОПОН-МЕ „МОРОТЕ-ЦУКИ"

Приложение:
о Изправено положение
о Срещу трима врагове (двама 
противници отпред и друг отзад).

Действие:
1) Докато вървите напред.
2) Хванете ЦУКА и КОИГУЧИ с две 
ръце.
3) Извадете острието от САЯ.
4) Стъпете с десния крак.
5) Нанесете първото разсичане по 
слепоочието на врага пред вас с едно 
единствено разсичане с дясната ви ръка 
(НУКИУЧИ).
6) Изравнете задния крак с предния.
7) Хванете ЦУКА с две ръце.
8) Ударете слънчевия сплит на 
противника с ОКУРИ-АШИ стъпване.
9) Обърнете се, за да се изправите пред 
втория противник.
10) Вдигнете КАТАНАТА над главата 
си.
11) и нанесете удар надолу към глава 
му със стъпка на десния крак.
12) След това отново се обърнете 
напред и се изправете пред третия враг, 
разрежете го през главата с удар 
надолу със стъпка напред с десния 
крак.
13) Действие ЧИБУРИ навън.
14) НОТО.
15) Изравнете задния крак с предния.
16) Махнете дясната си ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете 
в първоначалната си позиция.



CHECKING POINTS
(For ROPPON-ME "MOROTE-TSUKI")
 * Diagonally cut down on opponent’s 
head to the chin correctly.

 o At the same tine move your left foot up 
to your right foot and take hold of the 
TSUKA with both hands to take 
CHUDAN-NO-KAMAE position.
 * In this case move your body to your 
KATANA, never the KATANA to your 
body.
 * Thrust to your opponents solar plexus 
correctly (never up, never down).

 * Turn about, drawing out your 
KATANA from opponent's body at the 
same time, position your KATANA 
above your head in a UKENAGASHI 
style prepared for a downward cut.
 o In CHIBURI, keep the blade of the 
KATANA horizontal.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За РОПОН-МЕ „МОРОТЕ-ЦУКИ")
 * Правилно разсечете диагонално 
главата на  противника си до 
брадичката.
 о Едновременно с това преместете 
левия си крак до десния и хванете 
ЦУКА с две ръце, за  да заемете 
ДЖУДАН-НО-КАМАЕ позиция.
 * В този случай придвижете тялото си 
към КАТАНАта, в никакъв случай 
КАТАНАта към тялото.
 * Ударете слънчевия сплит на 
опонентите си точно (нито по-нагоре 
нито по-надолу).
 * Завъртете се, като в същото време 
изтегляте КАТАНАта си от тялото на 
противника, поставете КАТАНАта над 
главата си в стил УКЕНАГАШИ
готова за отсичане надолу.
 о В ЧИБУРИ дръжте острието на 
КАТАНАта хоризонтално.



KATA NO.7

NANAHON-ME: SANPO-GIRI

Application:
o Standing position
o Against three standing enemies (right, 
left and front)

Action:
1) While walking forward.
2) Take hold the TSUKA and 
KOIGUCHI with both hands.
3) Pull the blade out of the SAYA.
4) Turn to the right.
5) Cut the right enemy on his right 
temple by a single right hand cut while 
stepping the right foot to the right front 
(NUKIUCHI).

6) Turn about to face second enemy on 
the left side.

7) Raise the KATANA over head.
8) Deliver a downward stroke with both 
hands without moving the feet.
9) Then turn to your right to face the 
third enemy.
10) Raise the KATANA over head.

11) And deal a final downward cut, 
stepping the right foot to the front.

12) Slide the right foot to the rear.
13) Take the position of JO-DAN NO 
KAMAE (КАТАНА over head).
14) Slide the left foot to the rear 
indicating ZANSHIN.
15) CHIBURI action.
16) NOTO.
17) Align the rear foot with the front.
18) Remove the right hand from the 

Ката № 7

НАНАХОН-МЕ: САНПО-ГИРИ

Приложение:
о Изправено положение.
о Срещу трима изправени врагове (от 
дясно, от ляво и отпред)

Действие:
1) Докато вървите напред.
2) Хванете  ЦУКА и КОИГУЧИ с две 
ръце.
3) Извадете острието от САЯ.
4) Обърнете се на дясно.
5) Разрежете десния враг през дясното 
му слепоочие с едно единствено рязане 
с дясната  ръка като едновременно с 
това стъпите с десния крак в дясно и 
напред (НУКИУЧИ).
6) Обърнете се кръгом, за да се 
изправите пред втория враг от лявата 
страна.
7) Вдигнете КАТАНАта над главата си.
8) Направете низходящ удар с две ръце 
без да местите краката.
9) След това се завъртете на дясно, за 
да се изправите пред третия си враг.
10) Вдигнете КАТАНАта над главата 
си.
11) И направете последно разрязване 
надолу, стъпвайки с десния крак 
напред.
12) Приплъзнете десния крак назад.
13) Заемете позицията ДЖО-ДАН НО 
КАМАЕ (КАТАНАТА над главата).
14) Приплъзнете левия крак назад 
демонстрирайки ЗАНШИН.
15) ЧИБУРИ действие.
16) НОТО.
17) Изравнете задния крак с предния.
18) Махнете дясната си ръка от ЦУКА, 



TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

CHECKING POINTS
(For NANAHON-ME "SANPO-GIRI")
o Draw off your KATANA for an 
opponent to your right, but taking care of 
an opponent at the front.
o When you step and turn to the right, 
place your right foot towards your 
opponents right side (this is to make it 
easier to turn quickly to your second 
opponent on your left).
* Against the first opponent cut down to 
the chin correctly.
* Against the second and third 
opponents, cut down until the KATANA 
is horizontal.
* When you turn to your third opponent, 
position your KATANA above your head 
similar to "UKENAGASHI”.
o For "JODAN-NO-KAMAE” keep your 
left hand near your forehead 
approximately one grips distance away.
o CHIBURI.

заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете 
в първоначалната си позиция.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За НАНАХОН-МЕ "САНПО-ГИРИ")
о Изтеглете КАТАНАта за противника 
от дясно, но внимавайте за противника 
отпред.
о Когато стъпвате и се обръщате 
надясно, поставете десния си крак към 
дясната страна на опонента си (това е с 
цел да можете по-лесно да се завъртите 
към втория си противник от ляво).
* Срещу първия противник отсечете 
правилно до брадичката.
* Срещу втория и третия противници, 
отсече надолу докато КАТАНАта стане 
хоризонтална.
* Когато се обърнете към третия си 
противник, поставете КАТАНАта над 
главата си като при  "Укенагаши".
о За "Джодан-но-Камае" дръжте лявата 
си ръка близо до челото на около един 
юмрук по-далеч.
о ЧИБУРИ.



KATA NO.8

HACHIHON-ME: GANMEN-ATE

Application:
o Standing position
o Against two enemies (at the front and 
to the rear)

Action:
1) While walking forward.
2) Take hold the TSUKA and 
KOIGUCHI with both hands.
3) Firstly stamp the right foot and 
simultaneously strike the front enemy 
straight and hard at his face with the 
TSUKA-GASHIRA (the end of handle) 
by both hands.
4) Pull back the SAYA with the left hand 
without moving the right hand.
5) Pull the blade out of the SAYA.
6) Immediately turn about to face the 
second enemy, at the same time draw the 
KATANA from the SAYA.

7) Place the right hand holding the 
KATANA on your right hip.

8) Extend the right hand and stab the rear 
enemy in the solar plexus while stepping 
the right foot forward.

9) Then turn about again to face the front 
enemy.
10) Raise the KATANA over head with 
both hands.
11) And deliver a downward cut with 
stepping of the right foot to forward.

12) Outward CHIBURI action.
13) NOTO.
14) Align the rear foot with the front.

Ката № 8

ХАЧИХОН-МЕ: ГАНМЕН-АТЕ

Приложение:
о Изправено положение
о Срещу двама врагове (пред и зад вас)

Действие:
1) Докато вървите напред.
2) Хванете ЦУКА и КОИГУЧИ с две 
ръце.
3) Първо стъпете (с тропване) с десния 
крак и едновременно с това ударете 
врага пред вас директно и силно в 
лицето му с ЦУКА-ГАШИРА (края на 
дръжката) с двете си ръце.
4) Издърпайте назад САЯ с лявата си 
ръка, без да  движите дясната ръка.
5) Извадете острието от САЯ.
6) Веднага се обърнете, за да се 
изправите срещу втория си враг, като в 
същото време извадите КАТАНАта от 
САЯ.
7) Поставете дясната ръка, в която 
държите КАТАНАта, на дясното си 
бедро.
8) Протегнете  дясната си ръка и 
пронижете противника зад вас в 
слънчевия сплит като едновременно с 
това стъпвате напред с десния крак.
9) След това се обърнете, за да се 
изправите пред врага отпред.
10) Вдигнете КАТАНАта над главата 
си с две ръце.
11) И нанесете режещ удар надолу като 
едновременно с това стъпват с десния 
крак напред.
12) Действие ЧИБУРИ навън.
13) НОТО.
14) Изравнете задния крак с предния.



15) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

CHECKING POINTS
(For HACHIHON-MAE "GANMEN-
ATE”)
* Strike to your opponents face correctly, 
to the bridge of the nose or middle of his 
eyes.
o Pull back the SAYA with your left 
hand at the same time turning around. 
* Hold your KATANA level with your 
waist and TSUBA on your OBI when 
you turn to the rear opponent.

* Keep the blade of KATANA horizontal 
and the cutting edge pointing away to 
your right.
* Thrust to opponents solar plexus 
correctly.
* In this action, never open your-left foot, 
always keep your body face on to your 
opponent.

o Turn about and cut vertically.
o CHIBURI is at Obi elevation (flat) .

15) Махнете дясната си ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете 
към първоначалната си позиция.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За ХАЧИХОН-МАЕ "ГАНМЕН-АТЕ")

* Ударете правилно към лицето на 
противника си, към горната костна част 
на носа или между очите му.
о Издърпайте назад САЯ с лявата ръка 
едновременно с обръщането. 
* Дръжте КАТАНАта на нивото на 
кръста и Цуба на нивото на вашето 
Оби, когато се обръщате към 
противника зад вас.
* Дръжте острието на КАТАНАта 
хоризонтално и режещия ръб да сочи 
навън от вашата дясна страна.
* Намушкайте противника си точно в 
слънчевия сплит.
* При това движение никога не 
отваряйте левия си крак, тялото ви 
винаги да е обърнато към тялото на 
противника.
о Обърнете се и отсечете вертикално.
о ЧИБУРИ е на височината на Оби 
(хоризонтално).



KATA NO.9

KYURON -ME: SOETE-TSUKI

Application:
o Standing position
o Against one enemy on the left

Action:
1) While walking forward.
2) Bring the right foot up even with the 
left foot.
3) Take hold the KATANA with both 
hands.
4) Turn to the left to face the enemy and 
pull the blade out of the SAYA 
simultaneously.
5) Slide the left foot to the rear (right 
forward).
6) Cut down from the enemy's right 
shoulder diagonally across the enemy's 
body.
7) Keep the blade in horizontal position.

8) Then hold the blade with the fingers of 
the left hand.
9) Then thrust the enemy in the stomach 
or abdomen with stepping the left foot.

10) Pull back the TSUKA and move to 
the right front without moving the left 
hand.
11) Indicating ZANSHIN.
12) Slide the left foot to the rear (right 
forward).
13) CHIBURI action.
14) NOTO.
15) Align the rear foot with the front.
16) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

Ката № 9

КЮРОН-МЕ: СОЙТЕ-ЦУКИ

Приложение:
о Изправено положение.
о Срещу един враг от ляво.

Действие:
1) Докато вървите напред.
2) Изравнете десния крак с левия крак.

3) Хванете КАТАНА с две ръце.
4) Обърнете се наляво, за да се изправи 
пред врага и едновременно с това 
издърпайте острието от САЯ.

5) Приплъзнете левия крак назад 
(десния напред).
6) Разрежете от дясното рамо на 
противника по диагонал през тялото на 
врага.
7) Дръжте острието в хоризонтално 
положение.
8) След това задръжте острието с 
пръстите на лявата си ръка.
9) След това намушкайте противника в 
стомаха или корема със стъпка на 
левия крак.
10) Издърпайте назад ЦУКА и се 
преместете напред и надясно, без да 
движите лявата ръка.
11) Демонстрирайте ЗАНШИН.
12) Приплъзнете левия крак назад 
(десния напред).
13) Действие ЧИБУРИ.
14) НОТО.
15) Изравнете задния крак с предния.
16) Махнете дясната си ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете 
към първоначалната си позиция.



CHECKING POINTS
(For KYUHON-MAE "SOETE-TSUKI")
o When cutting down to the left 
opponent, keep your right hand at the 
same level as your OBI, and the blade of 
the KATANA should be horizontal (just 
a little up at the tip).
o The following actions should be 
simultaneous:
o Slide right foot (heel, to left foot toe) , 
keeping the right foot a little open

 * Pull KATANA back so that TSUBA is 
against your right hip.
 * Hold the blade in the web between 
forefinger and thumb, approximately in 
the middle, keeping fingers pointing 
forward.
 * Thrust to the opponent’s body with the 
sword by moving your right hand from 
your right hip, with the TSUBA in line 
with your navel.
o To prepare for CHIBURI, show 
ZANSHIN.
o Never move your left hand.
* Move your right hand up so it is almost 
on the same level as your chest or breast 
so the order of CHIBURI action.

o Grip the KOIGUCHI by your left hand, 
step back with your left foot and 
CHIBURI at the same time.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За КЮРОН-МЕ: „СОЙТЕ-ЦУКИ ")
о Когато разсичате левия си противник, 
дръжте дясната си ръка на нивото на 
ОБИ и острието на КАТАНАта трябва 
да е хоризонтално (само при върха 
малко нагоре).
о Следните действия трябва да бъдат 
изпълнени едновременно:
о Плъзнете десния крак (пета, до 
палеца на левия крак), дръжте десния 
крак малко отворен
 * Издърпайте КАТАНАта назад, така 
че Цуба да е срещу дясната ви бедро.
 * Дръжте острието между показалеца 
и палеца, приблизително по средата, 
запазвате посоката на пръсти  напред.

 * Намушкайте тялото на противника с 
меча, като движите дясната си ръка от 
дясното си бедро, с ЦУБА на нивото на 
пъпа ви.
о За да се подготви за ЧИБУРИ, 
покажете Заншин.
о Никога не движете лявата си ръка.
* Вдигнете дясната си ръка нагоре, 
така че да е почти на нивото на 
гърдите, така че да е в положение за 
действие ЧИБУРИ.
о Хванете Коигучи с лявата си ръка, 
отстъпете с левия си крак и в същото 
време ЧИБУРИ.



KATA NO.10

JUPPON-ME: SHIHO-GIRI

Application:
o Standing position
o You are faced with four enemies (on 
the crossing line diagonally).

Action:
1) While walking forward.
2) Take hold the TSUKA and 
KOIGUCHI with both hands.
3) Strike one of the enemies located at 
right front 45 degrees from you on his 
right hand with the TSUKA (handle), in 
this case step the right foot.

4) Pull the SAYA back with left hand 
and pull the blade out of the SAYA.
5) Keep the blade out of the SAYA.
6) Advance the feet toward second 
enemy by OKURI-ASHI.
7) Thrust the second enemy located the 
left behind you in his solar plexus.
8) Raise the KATANA over head for 
next action.
9) Turn to face the first enemy and 
deliver a down stroke with stepping the 
left foot forward.
10) Turn to the right behind to face third 
enemy with placing the KATANA over 
head.
11) Deliver a downward cut to the third 
enemy with stepping the right foot.
12) Then turn about to the fourth enemy 
(located the left front) placing the 
KATANA over head through the WAKI-
GAMAE form.
13) Deliver a downward cut to the fourth 

Ката № 10

ДЖУПОН-МЕ: ШИХО-ГИРИ

Приложение:
о Изправено положение
о Изправени сте пред четирима врагове 
(на кръстосването на диагонални 
линии).

Действие:
1) Докато вървите напред.
2) Хванете ЦУКА и КОИГУЧИ с две 
ръце.
3) Ударете по дясната ръка с ЦУКА 
(дръжката) един от враговете ви, 
намиращ се  на 45 градуса напред и в 
дясно от вас, в този случай стъпвате на 
десния крак.
4) Издърпайте САЯ назад с лявата ръка 
и извадете острието от САЯ.
5) Дръжте острието извън САЯ.
6) Придвижете краката към втория враг 
с ОКУРИ-АШИ.
7) Намушкайте втория враг, намиращ 
се в ляво и зад вас, в слънчевия сплит.
8) Вдигнете КАТАНАта над главата си 
за следващото действие.
9) Обърнете се към първия враг и 
нанесете низходящ удар със стъпка на 
левия крак напред.
10) Обърнете се надясно и назад, за да 
се изправи пред третия си враг с 
КАТАНАта над главата.
11) Разсечете низходящо със стъпка с 
десния крак.
12) След това се обърнете към 
четвъртия враг (намира се напред и в 
ляво) поставете КАТАНАта над главата 
си през ВАКИ-ГАМАЕ форма.
13) Направете низходящо разрязване на 



enemy with stepping the right foot.

14) Slide the right foot to the rear.
15) Take the JO-DAN position 
indicating ZANSHIN.
16) Slide the left foot to the rear.
17) CHIBURI action.
18) NOTO.
19) Align the rear foot with the front.
20) Remove the right hand from the 
TSUKA, take TAITO SHISEI and return 
to your original position.

CHECKING POINTS
(For JUPPON ME "SHIHO-GIRI”)
o Take care you know the position of 
each opponent (4 of them) .

o Against 1st opponent
* Hit down on your opponents KOTE 
with the TSUKA of your KATANA 
forcefully and correctly.
o Against 2nd opponent
* Keep your right foot closed, and hold 
the part of your KATANA 
(MONOUCHI) on your breast.
* Thrust to the solar plexus of the second 
opponent correctly, grip the KOIGUCHI 
and pull the SAYA forward to the center 
of your body as you thrust (SHIBORI-
KOMI). 

o Turn against the 1st opponent and cut 
down vertically.
o Apply a blocking action similar to 
"UKENAGASHI” when turning to face 
the 3rd opponent, then cut down 
vertically.
* Turn to 4th opponent through to stance 
of "WAKI-NO-KAMAE"(WAKI-

четвъртия враг със стъпка с десния 
крак.
14) Приплъзнете десния крак назад.
15) Заемете ДЖО-ДАН позиция 
демонстрирайки ЗАНШИН.
16) Приплъзнете левия крак назад.
17) Действие ЧИБУРИ.
18) НОТО.
19) Изравнете задния крак с предния.
20) Махнете дясната си ръка от ЦУКА, 
заемете ТАЙТО ШИСЕЙ и се върнете в 
първоначалната си позиция.

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА
(За ДЖУПОН-МЕ "ШИХО-ГИРИ")
о Погрижете се да знаете позицията на 
всеки един противник (и на 
четиримата).
о Срещу първия противник
* Ударете надолу по КОТЕ на 
противника с ЦУКАТА на вашата 
КАТАНА силно и точно.
о Срещу втория противник
* Дръжте десния крак затворен, и 
дръжте частта от вашата КАТАНА 
(МОНОУЧИ) на гърдите си.
* Промушете слънчевия сплит на 
втория опонент точно, хванете 
КОИГУЧИ и издърпайте САЯ пред 
центъра на тялото си, докато мушкате 
(ШИБОИ-КОМИ).

о Обърнете се срещу 1-вия опонент и 
отсече вертикално надолу.
о Приложете блокиращо движение 
подобно на "УКЕНАГАШИ" когато се 
обръщате към  третия противник, след 
което отсече вертикално надолу.
* Обърнете се към четвъртия 
противник през позицията на "ВАКИ-



GAMAE) and cut down vertically to the 
waist.
o JODAN-NO-KAMAE.
o CHIBURI.

НО-КАМАЕ" (ВАКИ-ГАМАЕ) и 
отсече вертикално надолу до кръста.
о ДЖОДАН-НО-КАМАЕ.
о ЧИБУРИ.


