Peter Gibson nauttii
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monipuolisesta annista.
pyrkivänsä muokkaamaan yleishyviåi
ja henkisesti voimakkaita taisteliioita taistetijoita, jotka osaavat sekä vanhaa
että uutta.

.

.,.

tl

I

t

I

I

æ

+

Peter Gibson

Mies joka toi kung-fun Suomeen
Olin paikalla Peter Gibsonin ohjaaman Shaolin kung fu:n
ensim mäsen

keisls rssin näytóksessä Helsi ng n Ohym piastad ion n
tanssisalissa sV<syl lä 1984. Kurs.sil la oli valtava tungos, kun Vi 2æ
ihmista ahtaurtui katsomaan näytósta. f\t on korkea aika käydä
þs5zmassä mita Peter Gibsonille kuuluu hanen valmístautuessaan
perustamanæ Suomen Shaolin Kung Fu -seuran 25-wotisjuhlaan,
al

i
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TEKSTI JA KUVAT Jarmo Österman

eter Gibson alkoi harrastaa
kamppailulajeja Lonroossa r5-vuotiaana. Lajiksi va-

likoitui sifu Changin opettama wusbu quan, jossa poika saavutti parissa vuodessa ensimmäisen asteen mustan vyön. Sitten Peter
seurasi valmentajaansa Joe Holmesia Shaolin kung fu:hun. Irlantilaista synryperää oleva Holmes oli uuden seuran isähahmo ja samalla tinkimätön ja täydellisyyteen pyrkivä
opettaja, joka innostui täyskontakrilajeista ja lisäsi tyylinsä harjoitteluun nyrkkeilyn käsitekniikkaa.
Peter myös kilpaili täyskontaktiotteluissa. Se oli hänen mukaansa
hyvä tapa nähdä, miten hyvin salilla opetetut tekniikat toimivat. Pete¡
vertailee, että varhaiset fullcontactottelut muistuttivat paljon nykyistä sandaa, sillä mukana oli paljon
heittoja ja tarttumisia. Ensimmäisen
omelunsa British Kickboxing Asso-

ciationin turnauksessa Birminghamissa Peter hãvisi läkähdyttyâân

kesken ottelun. Ei niinkään huonon
kunnon vuoksi, vaan koska hän oli
todella hermostunut ja tottumaton
oikeanlaiseen liikkumiseen kehässä
sekä kehänurkkausten hyväksikäyt-

töön. Peter Gibson muistaa

saa-

neensa kuitenkin läpi joitakin hyviä

osumia, koska vastustaja otteli kas-

vot hurmeessa hammassuojien rikkouduttua ja halkaistua huulen.

Taistelijan sydän
Peter pohtii, miten hyvä pohjatyö ja
tottuminen kehâän sekä ottelemiseen
toivat myöhemmin jännityksen tilal-

le itsevarmuutta ja rentoutta. Tappion tullessa piti vain päänäväisesti
tehdä lisää työtä parantaakseen seuraavalla kerralla suoritustaan. Peter
muistaa harjoitelleensa kilpailuvuosinaan viisi kenaa viikossa - suu¡i
osa tästä oli oheisharjoittelua, kuten
iuoksemista.
- Kilpaileminen opetti minut ymmärtämään paremmin itseäni. Kaik-

kea ei tietenkään voi saavuttaa eivàt-

kä kaikki voi olla mestareita, murta jokainen voi pyrkiä päättäväisesti kohti haavettaan. Jokainen häviää
vuorollaan. He, iotka tiedostavat tämän, tekevät parhaansa etreivät häviäisi ja kehitrfvät edelleen. Toisaalta he, jotka luulevat osaavansa jo
kaiken, eivät huomaa kehityksensä
pysähtymistä ja taantumista.
- Taito on todella tärkeää, muma
vielä tärkeämpää on henkinen asenne ja taistelijan sydän. Nämä kolme yhdessä muodostavat taistelijan. Vaaditaan mieltä ymmärtämään
Iiikkeiden merkitys ja sydäntä, jotta
oppimiaan lükkeitä osaisi soveltaa.
Tärkein on kuitenkin sydãn. Vaikka
osaisi kuinka monta teknìikkaa, pitää silti olla nöyrä, sillä koskaan ei
osaa tarpeeksi,

filosofoi Gibson.

Englannissa Holmesin seuran
harjoitteluun kuuluivat myös erilaiset aseet, kuten pitkä sauva, sait,
nunchakut, kolmiosaiset nunchakut
sekä perhosveitset. Ennen Suomeen
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Peteristä sanottua
Kyselimme Peter Gibson¡n entis¡ltö oppiloilto
Petri Reimolta jo Joakko Dohlbockolto heidön
m uistojoon Peter Gibsonisto.

Reima muistaa aloittaneensa Gibsonin opissa

þetri
I I 3-vuotiaana

vuonna I 987, l<uultuaan hurlia juttulihaksikkaasta
tåppajasta,
ionka puvun rintamuksissa
ia
koreili lohikäärme ia teÍ(sti: Full Contact.
Heti ensimmäisissä harloituksissa sain huolella

saapumistaan Peter suoritti torsen asteen musta vyön, jonka vyökokeessa
hänen oli murskattava onnistuneesti

z4 kattotiiltä käsitekniikalla ja kaksi
leca-harkkoa potkutekniikalla.

-

turoaan sinivöiseltâ kaverilta.Vierestä seurannut Peter totesi lakonisesti: "lf you put your mind and spirit to training, you could beat this asshole in two years". Reima suuntasil<in jatkossa l<aiken energiansa harioitteluun ja ryhtyi l<ilpailemaan parin vuoden päästä.
Alussa harjoittelu painottui perustel<niikkaan, jota hinkattiin Reiman mukaan þllästymiseen asti ja reikiä ilmaan hal<aten. Reima muistaa Petskun (Gibson) olleen
treeneissä todella vaativa.
- Alusta asti ilmapiiri oli salilla sikahyvä (lukuunottamatta sitä yhtä sinivöistä, jota myöhemmin leivoin),
Reima virnistää. Peter Gibsonista tuli nuorelle pojalle
yksi elämän keskeisistä hahmoista.

Vuonna

199
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Reima kävi opettajiensa

ja Harri

Lehtisen kanssa kickboxing-turnauksessa Lontoossa.
Hän yöpyi Peterin ystãvän luona ja tapasi myös Gibsonin perheen.
- Siitã iái äärimmäisen lämpimät muistot. Kaikki kolme Gibsonin lärlestämää kilpailumatl<aa olivat elämyksiä - muutoinkin kuin kilpailemisen takia. Kilpauran
mieleenpainuvin ottelu oli eka matsini, jossa onnis-

tuin tyrmäämään engelsmannin potl<ulla päähän. Petsku kommentoi þlmän viileästi:"You did it well, son",
kun itse olin aivan ekstaasissa tyrmäysvo¡ton jälkeen,
muistelee Reima.
- Kerran harjoitusottelussa Lehtisen Harri sai vedettyä ulkopuolisten laslcujen mukaan 27 mawaa t:àysillä etureiteeni kolmen minuutin aikana. Peter kehumaan: "You did it well" la sitten hän tuli aidosti huolestuneena þselemään, että kuinl<a pääsisin kotiin. Silloin ajattelin, että kyllä se oikeasti taitaa välittää meistä oppilaistaan.

- Vuonna I 996 vaihdoin seuraa
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Ruuhkaa Stadionilla
Peter ehti harjoitella Joe Hoimesin
kanssa noin yhdeksän vuotta Shaolin kung fu:ta, ennen kuin hän muutti ryttöystävänsä Ulla Perttilahden
mukana Suomeen vuonna 1984.
Peter ja Ulla ovat nyt olleet yhdessä jo yli 25 vuotta ja tästäkin srystä
nostan hattua miehelle. Peterillä ja
Ullalla on r5- ja rB-vuotiaat pojat,
joista vanhempi on tuttu näky seuran kickboxing-harjoituksissa) mutta nuorernman tarmo kohdistuu lähinnä jääkiekkoon.

Alku

Suomessa

oli arkinen: Peter

helsinkilàjselle Freetirne Chtb -kuntosalille,
missä hän opetti myös itsepuolustusta. Lopulta Gibson suostui lukuisten
pyyntöjen jälkeen aloittamaan Shaolin kung fu:n alkeisku¡ssit ja seuratoiminnan. Peter oli huolissaan, iossai pestin aerobic-ohj aaj aksi

kulla omine lapioineen, eikä

asiaa

auttanut se. että hän oli ulkomaalainen ja vieläpä värillinen. Kovaa se-

kä korkealta yli viuhahti kuitenkin
arvio, eftä hän olisi sâapunut maa-

han käyttämään hyväksi hellämielistä sosiaaliturvaamme. Oppositio
arveli myös Peterin ripustavan tuota pikaa hanskat naulaan. Vää¡ässä
olivat. Gibsonin ssrr oli ensimmäinen kung fu -seura Suomessa ja kiinnostus uutta lajia kohtaan oii kova,
mutta Pete¡ muistaa, miten hänen

piti uudistua selvitäkseen

Suomessa:

- Koska halusin seuran säilyvän,
minun piti mukautua suomalaisiin
tapoihin ja Suomeen. Toisaalta minusta seuran ei pitäisikään pysyä
muuttumattomana - kuten ei myöskään taistelutaitojen, Peter linjaa.
Yksin opettaminen ei ollut kuitenkaan herkkua. Jo näytösten pitäminen tuotti hankaluuksia. Pe-

ter pyysikin apua vanhasta seurastaan. r98o-luvun lopulla Peter sai
houkuteltua apuopettajaksi kaverinsa James Stewartin, jonka kanssa Peter oli harjoitellut r5-vuotiaasta. Nykyään Stewartilla on Peterin

ko lajille riittäisi kiinnostusta, mut-

larlla 4.dan-vyöarvo Shaolin kung-

ta turhaan: ensimmäinen alkeiskurssi aiheutti Helsingin Olympiastadionin tanssisaliin valtavan tungoksen!
Vain ioka nelìäs halukas oli mahdollista ottaa kurssille, kun näytöstä

fu:ssa.

katsomaan tuli yli zoo henkeä.

Muistellessamme vanhoja aikoja
Peterin kanssa keskusteluun putkah-

taa mukaan termi "badmouthing",
eli paskan puhuminen selän takana.
Peter oii uusi kaveri budolaiien ka-

Peter kertoo, että r98o-luvun
puolivälissä hänen seuraansa liittyneet oppilaat harjoittelivat mukana
pitkään, mutta puun takaa tulleen
saliremontin ja useampien salivaihdosten myötä seura menetti lukuisia
oppilaitaan. Peterin oli käytännössä
aloitettava uudella salillaan puhtaalta pöydältä ja kerättävä kokoon uusi

oppilasjoukko. Hän onnistui.

"IJskon opettavani realistista kamppailutaitoa. Se ei perustu haaveisiin
yliluonnollisista voimista, vaan oppilaan omaan päätökseen kehittyä mahdollisimman
hyväksi."
Hedelmistään
puu tunnetaan
Peter Gibsonin ssrp-seurassa harjoittelivat aikoinaan monet potkunyrkkeilyn suuret suomalaiset nimet, kuten Tom Blomberg, Jaakko
Dahlbacka, edesmennyt Harri Lehtinen ja Petri Reima. Peter vei oppilaitaan ottelemaan ulkomaille,

kuten Englantiin. Muut suomalaiset seurat houkuttelivat Shaolinin
kickboxareita opettamaan ja kilpailemaan, josta Peter sanoo ylpeänä, että hyvä oppilas tuo aina kunniaa myös opettajalleen. Peter ei itse
pyri esille, vaaî aîtaa mieluummin
työnsä puhua puolestaan.
Peter uskoo, että opettaja voi ke-

hittää oppilastaan, vaikka tällä olisi uhrata lajille vain kaksi harjoituskertaa viikossa. Lajiharjoittelun

tulee kuitenkin olla silloin todella tehokasta. Peterin mukaan tämä
edellyttää myös lajia tukevaa oheisharjoinelua, vaikkapa juoksemista,

pyöräilyä, kuntosaliharjoittelua tai
uimista. Peterin mukaan opettajan
pitää kannustaa oppilastaan ja tàmän puolestaan tulee vâatia paljon
openajaltaan.

- Oppilaan pitää uskaltaa ja osa-

ta kysyä neuvoja ja olen

innosta-

sa kamppailemistyyli, joka toimii.
Tämä tuo välittömästi mieleen Bob
Breenin opettaman Jeet Kune Do:n,
jossa oppilas räätälöi itselleen vähitellen oman tyylin.
- On hienoa kun saa opastaa oppilaita heidän valitsemassaan lajissa
ja auttaa heitä kehinymààn ja saavuttamâan sellaisia tavoitteita, joihin
he edes itse eivät uskoneet pâäsevänsä, päättää Peter Gibson aiheen.

nutkin omia oppilaitani kyselemään
opetetuista tekniikoista. Minun on
itsekin harjoiteltava yhä kovem-

Opettavaiset ta istelutaidot

paa ja nostettava tasoani, ertä oppilaat voisivat jatkaa kiinni ottamista. Idea on näin muokata oppilaasta
entistä parempi - ei siis ainoastaan
pitää itsensä oppilastaan pârempana, Peter luonnehtii.

Peterin mielestä jokaisen tulisi huolehtia omasta kunnostaan harras-

Peter Gibson uskoo, että jokaiselle kehitn'v vähitellen omanlaisen-

dot ovat opettaneet minulle paljon
itsestäni ia elämästä. Ne ovat teh-

tamalla jotakin urheilulajia, sillä se
kehittâä itsetuntoa, koordinaatiota
sekä fyysistä kuntoa:

-

Omalla kohdallani taistelutai-
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han ja maineen perässä. Peter pysyy lcuitenl<in ilcuisesti ekena idolineni - niin ihmisenä l<uin treenaaiana'
Hän tsemppasi meítä oppilaita sel<â salilla että eläkuinmãssä muutenkin ia näytti omalla esimerl<illâän
ka hommr hoitut¡.
- Pecer on perinteisen budoaiattelun omaava valon
mentaia, jollaisiin törmää enää aniharvoin' Hän
tiukka, mutta osaa myös samaistua oppilaan tasolle ia
on
motiiveihin, ioiden vuol<si lajia harioitellaan' Petsl<u
huubrittiläinen
on
opettaia,
hyvä
iolla
hieno mies ia
morintaju, bodarin lihal<set sel<ä omituisen huono mavuotta' Pel<u, l<osl<a on asunut Suomessa lo liki sata
mies,
puolin
hyvä
ionl<a seuraa
ter Gibson on kaikin
jälkeen'
hiliaiselon
vuoden
yli
kymmenen
kaipaisin yhä,

Lentävä Gibson
liittyneensä seuraan
Jaal<ko Dahlbacka muistelee
I

990, päätectyään muiden seiskaluokkalaisten tavoin

tulla

ninjal<si:

- Seuran pääiehut, Peter ia Jimmy - nämä kal<si englantia puhuvaa cummahipiäistâ atleectia - valcuuttivat
minut taidoillaan siitä' että ol¡n tullut oil<eaan paikKaan.

- Tovin harioiteltuani pääsin mul<aan näytösryhmään, jolca esitteli laiia kailcen maailman tapahtumispuiscikoissa. Olin todella otettu siitä' että pääsa
la
sin mukaan -

vail<l<a

en mitään osannutl<aan' Ensim-

jal<oi kail<ille
mäisissä demoryhmän treeneissä Peter
esittäisi'
l<ukin
Jol<aisella l<otehtävät, ia kertoi mitä

taikeneemmalla harloittelijalla oli joku vahvuus tai

mutta vielä --"Taito on todetla tärkeää,
asénne
ia taisteliian
tarxeâmpia on nénnnen

svdän'"

minut päättäväisemmäksi, olen
oppinut tiedostamaan omat raloltukseni ia pääsemään esteiden yli'
Kung fu on dYnaaminen, haastava,
neet

hauska ia samalla kaikilta osiltaan

hyvin vaativa. Laji sopii pitkäjännltteisille ihmisille - ei niinkään heille, jotka haluavat tuloksia heti' Itselleni kung fu on ollut kiinnostavin

kamppailulaji, jota olen koskaan
harrastanut - vielä tänäkin päivänä
se

miehiin hyvin ia viihdyinkin iatkossa salilla ioka päivä.Vuosisiani Peterin ja Jimin l<anssa jäi käteen myös
kohtuullinen taito ia rohl<eus puhua englantia' l<aihoilee laakl<o D.

myös

littää
tään itämaisen kamppailulajin harrastus on elämäntaPa, joka vaikutøa elämàän sitä enemmän, mitä
kauemmin lajia harrastetaan'

- Uskon

oPettavani realistisia

kamppailutaitoja. Ne eivät perustu
haaveisiin yliluonnollisista voimisï^) vaan oPPilaan omaan Päätökseen kehittyä mahdollisimman hYväksi. Peterin mukaan hänen vanhassa seurassaan Lontoossa harjoiteltiin kovaa ia niin harioitellaan
Helsingissâ

ia

seurorssâan

Espoossa' Peterille

oma tekniikka toimii, päällekarkaaiaa ei saisi koskaan iättää tyrmäry-

,rä

-uk"a-"an

asfaltille, vaan hä-

nelle on soitettava apua la otettavâ
myös yhteyttä poliisiin. Tämä sen-

kin varalta, ettei koko tarina mYöhemmin käännY Päälaelleen ia uhrin ja hyökkääjän roolit vaihdu'

Nuoria soture¡ta
Peterin seuroissa on vireätä junioritoimintaa, siellä harrastetaan luniori-kung futa sekä iuniori-kickboxingia. Nuorimmat oppilaat ovat
vasta kuusivu otíalTa ia vanhimmat

luniorijoukko
¡a Yleensä rYhoituksissa har-

joitteliioiden koon mukaan' Peter
kayttayryy kunnioittavasti yhta lail-

la nuoria kuin vanhemPia oPPilai-

taan kohtaan. Juniorit oppivat hy-

ia Shaolinin

eli

saavat

empään eläyllä on hyvä

silmä sille, miten paljon tekniikkaa
voi nuorille opettaa' ennen kun on
taas lajinomaisen leikin aika'

Taidetta koteihin
Kotona Peter Gibson vaihtaa kali-

Aiatuksia
itSepuolustuksesta
Peterin mielestä itsepuolustustaitojen oppiminen on elämän Pituinen
kurssi, ei muutaman viikon'
- Seurassamme eri lajien oPPilaat
kokoontuvat tiettyinä päivinä yhteen harjoittelemaan itsepuolustusta. Lyhy:t kurssi saattâa pahimmillaan tuudittaa oppilaan väärään uskoon taidoistaan, pahoittelee Peter'

Hän muistuttaa, ettà ihminen kestàà kamppailutilanteessa yllâttävän kovia iskuia, ioten tositilanteessa hyökkääjää ei pysäytetä millään
iho-osumalla. Toisaalta ongelmallista on sekin, miten adrenaliiniryöpyssä ja kuolemanPelossa toimiva
Lenkensä Puolustaja voisi mitenkään määritellä iskuiensa tehoa'
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itsepuolustuksessakaan. Sekin on muistettava, että los

tarjoaa haasteita. Oma tyylini on

tasapainoinen yhdistelmä perinteisiä liikesarioja ia modernia kamppailut

myös hänen omissa
en
vaa lankkua kohden. Selässä kun ei ole silmiä' niin
lentää
ylitse
pääni
Äkldä
culemaan
micä
riennyç
Pitää.
rn.. ó¡bron ia edessäni oleva lanl<ku pamahtaa halki
poikki ia pinoon. Kyllä ríitti kavereille kertomista' ..
Seuraavien vuosien ail<ana tutustuin molempttn

Lakî mãàràä, että liikaa voimaa

saisi kayttaä

pin qalleriassa Paraisilla. Syyskuus-

." iu",u"n

taidevuokraamo

EasY

Rent Gallery (wwut.easyrentgallery.com), jonka kautta Peter Gibson

vuokraa maalauksiaan' Marraskuussa miehen töitä on nähtävissä
myös Pitâj änmäen salilla'
Peter luonnehtii maalaamista
rentouttavaksi harrastukseksi, ioka
on hyvää vastapainoa kamppailulajeille. Hän nauraakin kuulleensa itsestään joskus sanottavan: "Päiväl1ä Peter maalaa tauluja ja illalla hän

hakkaa ihmisiä kung fu -salillaan"'
Lisätietoia sekä seuroista että SSKF-liitosta: www.ssk ¡-rY.com @

Moni puolista tarjontaa
þeter Gibson nauttii seurojensa monipuolisesta annista. Hän l<ertoo pyrkivänsä
l-muokkaamaan yleishyviä ja henlcisesti voimakl<aita taistelijoita - taistelijoita, iotka
osaavat sekä vanhaa että uutta. Marraskuussa I 984 perustetun SSKF:n toiminta alkoi
kung fu:lla, mutta vuosien varrella mukaan tulivat myös perinteinen l<ickboxing, kiinalainen potl<unyrkkeily sanda sekä fìlippiiniläinen l<eppi- 1a puukkotaistelu kali-escrima.
Tällä hetkellä listalla on myös luniori-lcung fu, juniori-l<icl<boxing, kunto-l<ickboxing sekä kuntonyrkl<eily.
SSKF-liitto kuuluu kansainväliseen Wushuliittoon, Suomen Potkunyrkkeilyliittoon sel<ä European Arnis Kali Escrima Federationiin. SSKF toimii Helsingin Pitäjänmäessä ia
tekee yhteistyötä Espoon Shaolin Kung Fu ry:n (ESKF) kanssa.

Shaolin kung-fu

Ottelualue

Legendan mukaan Shaolinin temppeli PohjoisKiinassa on kung fu:n synnyinsija. Vaeltavien
munkkien piti hallita kamppailutaidot" koska
he loutuivat matkoillaan vaarallisiin tilanteisiin.

Munkit l<ehittivät temppelissä omia taistelutyylejään, ioitâ opettivat þläläisille. Näin taidot levisivät edelleen.
Peter Gibsonin seurassa opetettava Shaolin kung fu on pitl<älle modernisoitua. Tämä
erittäin monipuolinen kamppailulaii on kehi-

tetry pohjautuen perinteisiin pohioiskiinalaisiin chang quang -liikesarioihin ja kiinalaiseen
nyrl<keilyyn. Ottel uteknii kat perustuvat nykyai

kaiseen täyskontaktiotteluun.

Chan quang (long shadow boxing) on sekoitus uuttaa ja vanhaa ja siihen kuuluvat
muun muassa pyyhl<äisyt avokämmenellä, korkeat hyppypotkut ia nopeat vartalonkäännöl<set lanti otâ käyttäe n. Tyyl s sä korostetaan vo makkaita iskuja ja potkuia.
Kung fu -harjoitteluun l<uuluvat lyönti- ja
potkutekniikoiden lisäksi pyyhkäisyt, heitot,
lukot sekä kaadot. Liikesarioia (taolu) tehdään
sekä yksin että yhdessä parin kanssa. Myös itsepuolustus- ja asetekniikat ovat merkittävä
osa Shaolin kung fu:n harioittelua.
i

i

eli lei'tai on

kahdeksan met-

riä kanttiinsa ja korotettu 60-80 senttiä lattian pinnasta.Alueta ei ole ympäröity kehäköysillä, koska oaeliia saa pisteitä suistamalla vastustaiansa pois alueelta. Ottelussa käydään kaksi kahden minuutin erää, joiden välillä
on minuutin erätauko. Mikäli tilanne lopussa
on t¿san, otellaan vielä kolmas erä. Eniten piste¡tä tuoftaa vastustajan kaato tai heitto sel<ä
alueelta suistaminen, joista saa l<olme pistettä.
Voittaa voi myös työnrámällä vastustajan kolme kertaa erän aikana kehästä. Potlcuista päähän ia vartaloon saa kaksi pistettä ja lyönnisrá
yhden.Alapotkuista ei saa pisteitä.
Peter on Suomessa linkki sanda-kilpailuihin ia haluaa kehinä oppilaita tåssäkin kamppailutyylissä - myös muita kuin oman seuransa oppilaita. Peterin seurassa sanda-harjoittelu tapahtuu parin kanssa, mutta heitoissa käytetään myös paininukkeja. Harjoitus koostuu
pääasiassa erilaísista lyönti-, potku-, väistö',
hämäys-, toi¡unta-, kiinniotto-, kaato- ja heittotekniikoista. Myös voima-, kestávyys- ia nopeusharioitukset ovat harjoittel ussa tärkeäs-

kertaa saman erän aikana. Ottelijoilla on suolanaan nyrl<keilyhansikkaat, sääri' sekä ialkasuojat, hammassuojat, alasuoiat sekä Çpärä.
Kicl<boxing-harloituksissa suurin osa harjoit-

telusta tapahtuu parin kanssa. Näin tekniikoista muodostuu luonnollisia ja kehässä toimivia'
Lyönti- ja potkutekniikoita harjoitellaan myós
mitseihin. Lisäksi nyrkkeilysäkkiharjoittelu on
tdrkedä voimantuoton kannalta.

Kali-escrima
Kali kehittyi Filippiineillä, missä saarelaiset oppivat käyttãmään lokapäiväisiä työkalujaan aseinaan. He oppivat erityisen taitaviksi veitsien ja
rotcinkikeppien käytössä. Myöhemmin alkupe'
räisestä kalista kehittynytri lajia on nimitetty
myös escrimaksi ja arnikseksi. Kalissa harioitellaan aseilla ja aseyhdistelmillä ja opetetaan kaikenlaisten aseiden käyttöä itsepuolustuksessa- Perinteinen l<ali käsitriä myös aseettoman
kamppailun.

Kali tuli Peter Gibsonin seuran valikoimaan
wonna I 99 l, kun hän tutustui Lontoossa Bob
Breeniin, Englannin escrima-pioneeriin. Tunnet-

sä roolissa.

tu opetÞ¡a on saanut oppinsa Dan lnosantolta'
Seurassa harioiteltava escrima

Kickboxing

on saanut

vai-

contact-ottel u ssa otellaan täydel lä tehol la, semicontâct-otcelussa iskuien teho on hieman

kutteita Doce Pares- ja PekitiTirsia- tyyleistä.
Myös kalissa iärjesteráän kilpailuia. Ottelualue on 8x8 -metrinen tasainen ja l<ova alusta Ottelussa kummallal<in on aseena keppi, jo'
ka saa enintän olla 74-senttinen ja 200 -grammainen. Suojâvarusteena on lgpärä ia haarniska eliAma. Suositeltavia ovat l¡säksi kyynärsuoiat, polvisuo.jat, käsivarsisuojat sekä säkkihanskat, naisille myös rintasuojus. Otteluissa on
kolme minuutin mittaista eriä, erien välissä on

Alunperin ottelualueelle nousi useita kym-

alhaisempi ia lþhtcontact-ottelut ovat kevyttä

30 sekunnin erätauko.

meniä ottelijoita, jotka omelivat voitosta toisiaan vastaan.Tänään sanda on muuttunut kahden ottelijan väliseksi freefìght-tyyl iseksi otte'

totuttel ua kovempaan kontakti n. Ottelut käyddän 6 x 6 -metrisessä köysillä ympäröidyssä
kehässä. Ottelussa on kolme kahden minuutin
erää, loiden välissä on minuutin erätauotTuomarit jakavat pisteitä osuneista iskuista ia potkuista. Ottelun voi myös voittaa tyrmäyksellä (luvunlasku þmmeneen) tai teknisellä tyrmäyksellä, jos kehätuomari laskee lukua kolme

Kickboxing kotoisammin potkunyrkkeily on
al u

Sanda
Sanda

eli sanshou (vapaa kamppailu tai vapaa

käsi) perustuu perinte¡seen potkunyrkkeilyyn.
Se on ollut virallinen ottelulaii Kiinassa vuo'
desta 1982. Laiin ensimmäiset MM-kisat lär'
iestettiin vuonna 199 l. Nykyään osallistuvien
maiden lukumäärä lähentelee io sataa.

luksi. Sanda on monipuolinen ottelutyyli, io-

hon kuuluvat kaikki potl<utekniikat pyyhkäisystä alapotl<ujen kautta päähän suunnattuihin potkuihin, kail<ki lyöntitekniikat sekä paini-, grappling- ja

heittotekniikat.

nperin Yhdysvalloissa kehitetysrá kontaki-

karatesta johdettu täyskontakilaji. Kickboxingottelussa pyritâän voittamaan vastusta¡a kiyttämällä lyöntejä ja potkuja niin vartaloon kuin
pdähän ki n. Kic kboxi ngiin

kuuluvat kaikki lyönti-

ia potkutekniikag torjunnat seki '¡áistöt. Full-

i

Kali-harjoitteluun kuuluu paitsi aseiden (ke'

pit, veisi, lyhyt miekka) käytön harioittelu,
myös lyöntejä, torjuntoja, nivellukkoja kaato-

ja kuristuksia

sekä aseistariisuntaa. Periaattee-

na on se. että kaikki aseelliset tekniikat voidaan

tehdä tehol<kaast¡ myös aseettomana, Suurin
osa harjoittelua tapahtuu parin kanssa, ioka takaa välittömän palauaeen.
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