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Cupa de bază  
(Chuuzara)

Marginea cupei  
(Fuchi)

Marginea pentru  
prinderea  
prin alunecare 
 (Suberi Dome)

Kenul  
(Ken)

Cupa mare 
(Oozara)

Corpul cupelor 
(Sara-do)

Vârful (Ken-saki) Sfoara (Ito)

Bila 
(Tama)

Gaura 
(Ana)

Cupa mică  
(Kozara)

ANATOMIA

O	kendamă	obişnuită,	în	poziţia	pentru	jucătorii	stângaci.
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Prize şi poziţii

Atunci când vă jucaţi cu kendama, ar trebui să staţi cu genunchii 
uşor flexaţi şi cu tălpile depărtate, la nivelul umerilor. Piciorul domi-
nant (de exemplu dreptul în cazul dreptacilor) va fi plasat puţin mai 
în faţă. Este important să vă folosiţi tot corpul, de la aruncare până 
la prindere, deoarece o poziţie corectă vă poate îmbunătăţi semnifi-
cativ performanţa.

*Notă pentru stângaci: Atunci când ţineţi kenul în priza obişnuită, 
cu cupa mare înspre voi, sfoara trebuie să iasă din ken în partea 
opusă mâinii. Ca să obţineţi acest lucru, s-ar putea să fie nevoie să 
reintroduceţi sfoara prin orificiul din corpul cupelor, în sens invers.

Priza 
obişnuită*
(Ken)

Priza cu  
atârnare
(Tsurushi)

Priza  
bilei
(Tama)

Priza-
creion
(Sara)

Priza 
secretă Priza- 

lumânare 
(Rousoku)

Iată prizele pe care trebuie să le cunoaşteţi ca să puteţi executa tru-
curile descrise în această carte.
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Cupa mare (Oozara/大皿) 
Priza folosită: priza-creion

Ţineţi genunchii flexaţi şi bila 
atârnată de sfoară, aliniată cu ken-
dama. Îndreptaţi-vă brusc picioarele 
şi trageţi în sus ca să faceţi bila să se 
înalţe până la înălţimea pieptului.

În timp ce bila se înalţă, strecuraţi cupa 
sub aceasta, asigurându-vă că piesa 
transversală numită corpul cupelor se 
află în poziţie verticală.

Flexaţi-vă genunchii şi 
coborâţi mâna pentru a 
executa prinderea. 

*Pont*
Încercaţi să amortizaţi prin-
derea – nu lăsaţi bila să 
lovească, pur şi simplu, cupa.

Faceţi cunoştinţă cu Spike. El va fi ghidul vostru 
pentru kendama, pe tot cuprinsul cărţii.
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Cupa mică & cupa de bază 
(Kozara/小皿 & Chuuzara/中皿) 

Priza folosită: priza obişnuită sau priza-creion

Tehnica folosită pentru 
următoarele două trucuri este 
cea folosită şi pentru cupa 
mare, însă prinderile sunt 
ceva mai dificile, deoarece 
cupele sunt mai mici.

Aveţi nevoie de ceva mai mult 
antrenament, dar dacă veţi ţine 
minte să folosiţi genunchii şi să 

amortizaţi prinderile – nu ar trebui 
să fie prea greu!

Cupa mică, folosind priza obişnuită.

Cupa de bază, folosind priza-creion.
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Lumânarea (Rousoku/ろうそく) 
Priza folosită: priza-lumânare

Acest truc este foarte 
asemănător cupei de bază, 
însă este puţin mai dificil 
din pricina prizei folosite. 
Concentraţi-vă asupra prizei 
kenului în poziţie verticală.

Din nou: folosiţi-vă genunchii!
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Orbita (Tsubame Kaeshi/つばめ返し) 
Priza folosită: priza obişnuită

Trucul acesta poate fi folosit 
după ce aţi executat deja o 
prindere. Începeţi, de exemplu, 
cu cupa mare. Aruncaţi apoi bila 
drept în sus, învârtiţi kenul în 
jurul ei în timp ce aceasta se află 
în zbor – prinzând-o din nou în 
cupa mare.

Puteţi executa rotaţia din 
faţă în spate, din spate 
în faţă, sau lateral – cu 
condiţia să „puneți com-
plet bila pe orbită”.

*Versiune*
Încercaţi să executaţi o 
„lansare pe orbită”: „cupa 
mare”, însă cu o orbitare în 
clipa în care aruncaţi bila 
în sus.


