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WSTĘP
Drodzy Instruktorzy i Studenci

Krav Maga (KMG) jest zintegrowanym systemem, łączącym samoobronę, walkę wręcz i ochronę osób. 

Ćwiczymy techniki i taktykę prewencji, unikania, deeskalacji oraz postępowania w przypadku agresywnej 
konfrontacji uwzględniając przepisy prawa obowiązującego w danym kraju. Trening fizyczny i mentalny jest 
podstawą powyższych umiejętności: wzmacnia odwagę, charakter, wpływa na lepsze samopoczucie i przekłada się 
na wszystkie dziedziny życia.

Stawanie się adeptem KMG wymaga zaangażowania, które u jednych utrzymuje się dłuży czas, u innych zaś trwa 
krótko. Zanim rozpoczniesz swoją podróż, powinieneś być pewien, że twoja motywacja jest oparta o etyczne 
przesłanki. Edukacja KMG koncentruje się na samoobronie, bezpieczeństwie i ochronie, a także na rozwoju 
osobistym, sile mentalnej i sprawności fizycznej. Trenując nasz system, nabywasz wiedzę i siłę, dzięki którym 
poradzisz sobie z przemocą i stresem. Używaj ich mądrze w sposób kontrolowany i z pokorą. W rezultacie staniesz 
się lepszą wersją siebie, co pozytywnie wpłynie na ludzi z Twojego otoczenia.

Twórca Krav Maga, mój nauczyciel, Imi, powiedział:
„Chcę aby instruktorzy uczyli studentów bycia dobrymi obywatelami”.  Dobry obywatel oznacza dobrego 
człowieka, który jest gotowy pomagać innym i jest z tego dumny i takiego, który działa zgodnie z prawem, kieruje 
się przesłankami etycznymi i zachowuje standardy moralne.

Pierwsze Curriculum zostało opracowane przez Imiego w 1964 roku i było udoskonalane na przestrzeni lat. 
W 1987 roku byłem odpowiedzialny za zrewolucjonizowanie i przekształcenie Krav Maga w logiczny system 
bazujący na zasadach technicznych i taktycznych. W ostatnich latach rozmaite części były dodawane do zakresu 
materiału: między innymi zagadnienia związane z ochroną osób, jak również nowe techniki i modele taktyczne. 
Powstanie KMG wiąże się z kolejnymi ulepszeniami i dalszym progresem. Techniki, metody treningowe i symu-
lacje zostały wprowadzone bądź uaktualnione.

Najnowsze curriculum jest kontynuacją naszego sposobu myślenia, wynikiem obserwacji, eksperymentów, 
uczenia się i praktyki zdobywanej przez lata. Celem jest przeniesienie uwagi – zarówno w nauczaniu jak 
i w testowaniu – z zamkniętych umiejętności technicznych na otwarte umiejętności taktyczne, gdzie nacisk 
położony jest na skuteczność i rezultat. Nadal ogniskiem największej uwagi pozostaje prewencja, deeskalacja, 
działania wyprzedzające, pokonywanie porażki, a także fizyczna i mentalna kontrola. Akceptujemy rozwiązania, 
które nie są perfekcyjne ale w danej sytuacji jedyne możliwe, szczególnie gdy widoczne jest dążenie do pokonania 
zagrożenia. Celem jest osiągnięcie jak najlepszego rezultatu w danym momencie, przy jednoczesnym zachowaniu 
jak najwyższego poziomu wykonania. 

Chciałbym wyrazić wdzięczność członkom Global and International Team (GIT), którzy przyczynili się do powstania 
tego materiału, zwłaszcza naszym czołowym ekspertom: instruktorom Grahamowi Kuerschnerowi i Emmanuelowi 
Ayache za wkład i wsparcie. Znaczący wpływ mieli także mistrzowie i eksperci: Zeev Cohen, Tommy Blom, Rune 
Lind, Ilya Dunsky, Jan Tevini, Adam White, Richard Fagan oraz Jon Bullock, którym pozostaję wdzięczny. 
Wszyscy zaś jesteśmy wdzięczni Mistrzowi mistrzów – Imiemu, za wskazanie drogi, którą dziś podążamy.

Z poważaniem
Eyal Yanilov
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UWAGI
CURRICULUM

System bazuje na naturalnym zachowaniu i odruchach, które ukierunkowujemy, poprawiamy i udoskonalamy.
Większość stopni zawiera materiał z czterech filarów treningowych – mentalnego, fizycznego, technicznego 
i taktycznego, a także z trzech sektorów – samoobrony, walki wręcz, ochrony osób.
Rozwiązuj najpierw problemy, które występują częściej.
Ucz się/nauczaj najpierw technik łatwych.
Proces nauczania przebiega od techniki lub „funkcjonalnego wzorca ruchowego i gier” do strategii.
Doskonal skuteczność i poziom wyszkolenia przez obciążenie treningowe – od braku umiejętności do zmagań 
z realistycznymi scenariuszami.
Obciążenie treningowe, stopień trudności i wymagania rosną wraz ze stopniem wyszkolenia, ponieważ celem jest 
rozwiązywanie nowych problemów w stresie fizycznym i mentalnym.
„Nie daj się zranić” to nasz główny cel.
Działaj odpowiednio do sytuacji wybierając właściwe narzędzie, technikę, taktykę, strategię, cel ataku i siłę uderzenia/
nacisku w zależności od kontekstu i potrzeb.
Działaj, broń się i atakuj efektywnie i ekonomicznie niezależnie od postury, warunków i sytuacji.
Podczas treningu zachowaj zasady bezpieczeństwa, nie uszkodź siebie i partnera.
W sytuacji „na ulicy” nie ma zasad sportowych ani technicznych. Postępuj zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim 
kraju i rób to, co konieczne.

PODZIAŁ NA STOPNIE I SEKTORY

A. Cztery poziomy
Początkujący 1 – 5  Zaawansowany 1 – 5      Expert 1 – 5            Master 1 – 5

B. Różne sektory
Dla całej populacji ludzi dorosłych w różnym wieku używamy Curriculum PGE
Specjalne programy nauczania przeznaczone są dla dzieci, kobiet, osób starszych
Ukierunkowane unikatowe programy stosujemy w szkoleniach sektora rządowego, w tym formacji umundurowanych, 
stróżów prawa, agentów ochrony, a także menadżerów i pracowników korporacji. 

System KMG
Filary: fizyczny, mentalny, 

techniczny, taktyczny

Ukierunkowany 
program nauczania

Wojsko, Policja,
Ochrona VIP rządowa 

i komercyjna

Specjalny program 
nauczania

Dzieci
Kobiety

Osoby starsze

Curriculum PGE
Samoobrona
Ochrona osób

Fighting & Combat
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HIERARCHIA W SYSTEMIE KMG

A. Strategie w trzech sektorach systemu 
Prewencja   Unikanie
Ucieczka i wycofanie  Odstraszanie
Deeskalacja   Eskalacja
Kontakt fizyczny i akcja zmierzająca do fizycznego i/lub mentalnego pokonania agresora/ów zależą od następujących 
sub-strategii:
Uderzenia, kopnięcia i obrony w walce wręcz. Grappling w walce wręcz. Użycie przedmiotów i broni/narzędzi. 
Postępowanie z uzbrojonym agresorem. Postępowanie z wieloma agresorami (uzbrojonymi lub nie).

B. Taktyka i zachowanie (przed konfliktem, przed zdarzeniem, w czasie zdarzenia, po zdarzeniu)
Przygotowanie, wyposażenie, trening
Ucieczka i pułapka
Ukrycie się i barykada
Szantaż i odstraszanie
Poddanie
Wyposażenie
Znalezienie (osób, drogi, wyjścia, osłony, obiektów, przedmiotów)
Sprawdzanie obrażeń (własnych, osób ochranianych)
Kombinacje i taktyka walki (zwody, wiązanie kończyn, przeszkadzanie, użycie otoczenia itd.)
Taktyka ochrony osób
Taktyka kontroli i zatrzymania

C. Zasady techniczne i główne techniki
Zasady i techniki przemieszczania się i ruchu ciała
Zasady i techniki ataków uderzanych – energia i moment pędu; szybkość i masa; zasięg i dystans; kierunki i kąty; 
powrót kończyny i ponowienie ataku; oporowanie i balans
Zasady i techniki presji, dźwigni, uchwytów i kluczy
Zasady i techniki rzutów i obaleń
Rytm i tempo
Zasady, kategorie i techniki obron – aktywna (ręka, noga, narzędzie), dynamiczna (cel się przemieszcza), aktywna 
osłona (osłanianie i absorbowanie)
Zasady i techniki atakowania i obrony z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku, narzędzi i broni
Zasady i techniki padów i przetoczeń
Zasady i techniki ochrony osób – obrony aktywne i dynamiczne, zasłanianie i zabezpieczanie, ewakuacja 
i sprawdzanie obrażeń
Zasady i techniki zatrzymania i kontroli – presja/nacisk i poddanie z powodu bólu, dźwignie i klucze, obalenia, 
zabranie/odprowadzenie, dociskanie i wiązanie
Postura, mowa ciała i ekspresja mimiczna twarzy
Dodatkowe kategorie: dźwięk (brzmienie głosu i treść komunikatu), wzrok (spojrzenie) 

D. Narzędzia
Umysł i duch 
Narzędzia fizyczne, własne ciało
Głos – ton, stopień głośności, przekaz. Oczy
Przedmioty codziennego użytku i narzędzia
Broń
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P1

P1

PRACTITIONER LEVEL 1
FILAR TECHNICZNY

1.1. Informacje wstępne
1. Co to jest Krav Maga (KMG)
2. Wrażliwe punkty w ciele człowieka i strefy, w które celujemy
3. Bezpieczeństwo na treningu, zasady zachowania, miejsce treningu, odzież, sprzęt
4. Jak być skutecznym partnerem treningowym i dobrym agresorem – realizm i bezpieczeństwo

1.2. Pozycja i ruch
1. Pozycja gotowości – ogólne ujęcie
2. Nieagresywna pozycja gotowości – dłonie skierowane do przodu
3. Ćwiczenie „gwiazda”, ruch w 8 kierunkach
4. Obrót na przedniej nodze, obrót na tylnej nodze (pivot)
5. Skanowanie – aktywne i pasywne

1.3. Ataki
1. Teoria i zasady atakowania
2. Ataki proste ręczne i nożne – z różnych pozycji

a. Odepchnięcie oburącz
b. Ataki ręczne podstawą dłoni – przednią ręką (jab), tylną ręką (cross)
c. Cios prosty – przednią ręką (jab), tylną ręką (cross)
d. Cios prosty palcami
e. Niskie kopnięcie nadeptujące – w dół, w przód, w bok
f. Kopnięcia z leżenia – kopnięcie nadeptujące na kolana lub/i strefę kroku
g. Kopnięcia z leżenia – nadeptujące kopnięcie w bok (gdy obrońca leży na boku lub klęczy na kolanie)

3. Ataki okrężne ręczne i nożne z różnych pozycji
a. Młoty w płaszczyźnie pionowej – w przód, w dół
b. Uderzenie łokciem – horyzontalnie do wewnątrz
c. Kopnięcie kolanem – do góry
d. Podstawowe kopnięcie w przód

1.4. Kontrataki
1. Teoria – aktywne (ręczne i nożne) oraz dynamiczne obrony (ciałem)
2. Dynamiczne obrony (ciało)

a. Ćwiczenie „gwiazda”: tylko tułów, z krokiem
b. Obrót ciała – (krawędź)
c. Przeplot

3. Obrony zewnętrzne – bloki
a. Obrona zewnętrzna 360
b. 360 przeciwko okrężnym atakom nożem

4. Obrony wewnętrzne – zbicia
a. Obrona wewnętrzna przeciwko ciosom prostym 

i. Obrona dłonią
ii. Obrona przedramieniem

b. Obrona wewnętrzna piszczelem przeciwko podstawowemu kopnięciu na strefę kroku
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5. Stopowanie uderzeniem (stop-hit) i obrony w przód
a. Stop edukujący agresora
b. Klin w przód

6. Aktywna osłona (reakcja w nagłych wypadkach)
a. Aktywna osłona z przodu

i. Użycie jednej ręki
ii. Użycie dwóch rąk

b. Aktywna osłona z boku

7. Użycie 1.4.2 - 1.4.6 do obrony przeciwko różnym próbom ataku: ciosom, popchnięcom lub uchwyceniom.

1.5. Uchwyty – prewencja i uwolnienia z uchwytów za ubranie
1. Przeciwko uchwytom za ubranie jednorącz i/lub oburącz

a. Nieagresywne komendy słowne 
b. Kontrola ręki agresora i stop edukujący
c. Obrona i kontratak – natychmiast gdy niebezpieczna sytuacja

1.6. Parter – upadki, pokonanie stanu krytycznego, wstawanie
1. Pady

a. Miękki, amortyzowany pad w przód, wstawanie lub/i obrót na plecy
b. Twardy pad w tył

2. Pokonanie stanu krytycznego – obronna pozycja na ziemi.
3. Skanowanie i ustawianie ciała w pozycji do ataków wyprzedzających (w leżeniu na plecach lub na boku).
4. Wstawanie z różnymi opcjami wykończenia (finishing mode)

a. w przód
b. obrót i ucieczka
c. w górę do pozycji walki

5. Wiązanie i mostowanie – przeciwko agresorowi kontrolującemu w dosiadzie

1.7. Przedmioty codziennego użytku – typ tarczy
1. Zagadnienia podstawowe – znalezienie, dobycie, trzymanie, użycie
2. Praktyka wraz z kontratakami 

a. Bloki i zbicia ataków (ciosy, kopnięcia, okrężne ataki nożem, okrężne ataki pałką) 

1.8. Przeciwko wielu agresorom – 1 atak co 2 sekundy (zobacz 1.12)
1. Przeciwko prostym rękom („zombi”)
2. Przeciwko popchnięciom oburącz

1.9. Ochrona osób
1. Zaatakuj agresora – nadejście z różnych kątów

a. Odepchnięcie oburącz w celu tworzenia dystansu
b. Serie ataków

2. Prowadzenie osoby ochranianej w bezpieczne miejsce – użycie uchwytu C powyżej łokcia
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FILAR TAKTYCZNY

1.10. Etapy konfrontacji i timeline – schemat rozwiązywania różnych problemów
1. Faza przed konfrontacją (pre-confrontation)
2. Faza przed walką / technika (pre-fight)
3. Faza walki / technika (fight)
4. Faza po walce: różne opcje wykończenia (post-fight: finishing mode)

1.11. Samoobrona i prawo – znajomość przepisów prawa dotyczących samoobrony 
1. Uwarunkowania przed konfrontacją i w czasie jej trwania

a. Agresor ma narzędzie, intencję i możliwość zaatakowania
b. Obrońca jest przekonany o zbliżającym się niebezpieczeństwie i nie ma alternatywy dla użycia siły adekwatnej

do zagrożenia.
c. Użycie siły (skalowanie) – właściwe użycie siły (uderzenia i nacisku), techniki, celu ataku i narzędzia adekwatnie

do sytuacji i kontekstu.

1.12. Przeciwko wielu agresorom 1 vs 4
1. Ustawianie grupy: ustaw agresora(ów) w taki sposób, by przeszkadzali sobie nawzajem

1.13. Ćwiczenia podsumowujące i symulacje
Pamiętaj o znaczeniu i istocie bycia „dobrym agresorem” i partnerem treningowym

1. Pojedyncze ataki i kombinacje ćwiczone na tarczach, łapach trenera, worku treningowym
2. Włączenie fazy przed walką (pre-fight) i opcji w fazie po walce (post-fight) – uwzględnianie wariantów 

i rozwiązań alternatywnych na osi czasu (timeline) z użyciem technik 1.4 – 1.5
3. Obrona przed serią ataków – wraz z kontrą i różnymi opcjami wykończenia (finishing mode)
4. Przeciwko powracającemu agresorowi
5. Symulacje nagłych ataków i zasadzek – zachowanie agresora gwałtowne, aspołeczne, o wysokim stopniu

zagrożenia
6. Symulacje – eskalacja konfliktu, agresja społeczna

1.14 Trening walki
1. Utrzymanie dosiadu
2. Walka na popchnięcia

FILAR MENTALNY

1.15. Nastawienie mentalne wojownika i akcja
1. Serie agresywnych ataków – wizualizacja i nastawienie mentalne drapieżnika
2. Pozycje siły (vs pozycje bezradności)
3. Atakujący – przeszkadzający – cel (ADT)

1.16. Skupienie / koncentracja
Oddychanie brzuszne

1.17. Relaksacja
Leżenie na plecach (podwójne ‘/\’)
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FILAR FIZYCZNY

1.18. Ćwiczenia siłowe
Pompki – 10 powtórzeń (z uderzeniami)
Przysiady – 15 powtórzeń (z uderzeniami lub/i kopnięciami)
Brzuszki – 20 powtórzeń (z uderzeniami)
Plank – 30 sekund
Podciąganie na drążku z użyciem ręcznika – 2 powtórzenia
Sprawl, lewy, prawy – 15 powtórzeń w 3 minuty

1.19. Ćwiczenie ataków – worek treningowy lub/i tarcza
Serie mocnych ataków i obron – 2 rundy po 30 sekund z przerwą 1 min.
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PRACTITIONER LEVEL 2
FILAR TECHNICZNY

2.1. Doskonalenie umiejętności, doświadczenia i wiedzy ze stopnia P1

2.2. Podstawy
1. Nieagresywna pozycja gotowości – przedramiona prostopadłe
2. Ruch (krok lub pivot) podczas atakowania

2.3. Ataki
1. Kopnięcia liniowe – kopnięcia nadeptujące 

a. Linowe kopnięcie kolanem – w przód
b. Defensywne kopnięcie w przód
c. Defensywne kopnięcie w tył
d. Kopnięcie boczne

2. Okrężne ataki ręczne
a. Cios sierpowy – dłonią i/lub pięścią
b. Cios podbródkowy – pięścią i/lub dłonią
c. Młoty – płaszczyzna pozioma (do wewnątrz, w bok, w tył)
d. Zamiatające uderzenie palcami w twarz (do wewnątrz, na zewnątrz)
e. Uderzenie w strefę kroku – do góry, wnętrzem lub grzbietem dłoni
f. Uderzenia łokciami 

i. płaszczyzna pozioma – w bok, w tył
ii. płaszczyzna pionowa – w górę, w dół, w tył, w tył i w górę

3. Kopnięcia okrężne
a. Okrężne kopnięcie kolanem
b. Okrężne kopnięcie – podstawą stopy, grzbietem stopy lub piszczelem

2.4. Obalenia i haczenia
1. Zahaczenie zewnętrzne

2.5. Kontra przeciwko ciosom i kopnięciom
1. Przeciwko agresorowi uderzającemu z tyłu

a. Zejście ukośnie do przodu
b. Obrót z jednoczesnym kontratakiem

2. Obrony ciałem – rotacja z pochyleniem
3. Zbicia ciosów prostych przy użyciu obron wewnętrznych i zewnętrznych

a. Zamiatająca obrona wewnętrzna – (lewa przeciwko lewej)
b. Obrona zewnętrzna przeciwko ciosom prostym – (mały palec na zewnątrz)
c. Klin zamykający
d. Zintegrowana obrona wewnętrzna – piszczelem i przedramieniem

4. Bloki przeciwko okrężnym atakom z boku (180 stopni z przodu)
a. Blok w przód przedramieniem 
b. Blok w przód dwoma przedramionami – przedramiona równoległe
c. Blok w przód dwoma przedramionami – przedramiona równoległe odwrócone
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P2

5. Bloki przeciwko kopnięciom okrężnym (wysoko lub nisko)
a. Zewnętrzna lub wewnętrzna obrona piszczelem
b. Zintegrowana obrona zewnętrzna – piszczel i przedramię

6. Bloki przeciwko podstawowemu kopnięciu, obrona w przód (stop-hit)
a. Kopnięcie stopujące – pięta do wewnątrz
b. Kopnięcie stopujące – pięta na zewnątrz

2.6. Uchwyty – prewencja i uwolnienia (na osi czasu)
1. Użycie ramy – wprowadzenie do tematu użycia ramy 

a. Sprawl (rama) przeciwko próbom uchwytu i obalenia

2. Prewencja i uwolnienia z obchwytów głowy
a. Obrona przed obchwytem głowy pod pachą
b. Obrona przed obchwytem głowy z tyłu

i. Duszenie przedramieniem
ii. Duszenie zgięciem łokciowym

c. Obrona przed porwaniem z zatkaniem ust

3. Zapobieganie i uwolnienia z duszeń (duszenia jednorącz i oburącz)
a. Obrona przed duszeniem z przodu – zerwij hakiem jednorącz lub oburącz
b. Obrona przed duszeniem z boku

2.7. Parter
1. Podstawy

a. Wąż
b. Ucieczka z gardy (obrońca na górze)

i. Przerzuć nogę nad głową
ii. Naciskaj na kolana i się wycofuj

c. Odpychanie agresora z gardy (obrońca na dole) – osłona piszczelem / kolanem

2. Przeciwko uchwyceniu 1 lub 2 nóg gdy obrońca leży, agresor stoi
a. Kopnięcia 
b. Cyrkle nogami (piszczel, stopa)
c. Przetoczenie w bok

3. Kontra przeciw kopnięciom gdy agresor stoi
a. Kopnięcia stopujące przeciwko podstawowemu/futbolowemu kopnięciu
b. Obrona zintegrowana przeciwko podstawowemu/futbolowemu kopnięciu – piszczel i przedramię
c. Absorbowanie kopnięcia nadeptującego – osłona czterema kończynami (ostryga)

4. Kontra przeciwko uderzeniom gdy agresor stoi
a. Prewencja
b. Obrony wewnętrzna i zewnętrzna z kontratakami
c. Przeciwko agresorowi, który dociska kolanem i uderza (knee ride)

5. Prewencja i uwolnienia z duszeń na ziemi
a. Agresor z boku
b. Agresor między nogami (garda otwarta)
c. Agresor na górze (dosiad)
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2.8. Pady i przetoczenia
1. Przetoczenie w przód
2. Przetoczenie w tył
3. Twardy pad w bok – upadek w tył i obrót lub upadek w bok

2.9. Kontra przeciw szantażom – różne typy broni posiadającej ostrze.
1. Taktyczne poddanie 
2. Szantaż w długim dystansie – zbicia do wewnątrz i na zewnątrz, z kopnięciem (wszystkie kąty)
3. Szantaż w średnim i krótkim dystansie – z przodu (do wewnątrz, uchwyt C)

2.10. Użycie przedmiotów codziennego użytku – małe przedmioty służące rozproszeniu uwagi  (zob. 2.16)

2.11. Wielu agresorów
1. Uwzględnianie innych osób (potencjalnie niebezpiecznych lub postronnych)
2. Ćwiczenie 1 na 4 – przeciwko prostym i/lub okrężnym atakom ręcznym

Każdy agresor zadaje 2 ataki i pauzuje 2 sekundy

2.12. Ochrona osób
1. Zaatakuj agresora używając technik ze stopni P1-P2
2. Prowadzenie osoby ochranianej w bezpieczne miejsce – uchwyt C powyżej łokcia i uchwyt w pasie

FILAR TAKTYCZNY

2.13. Strategiczne i taktyczne zachowania i odpowiedzi
W zależności od zdarzeń na osi czasu (timeline) i kontekstu

2.14. Samoobrona i prawo (kontynuacja)
1. Skalowanie użycia siły w zależności od kontekstu (narzędzie, technika, cel, stopień użycia siły)
2. Zbieranie świadków poprzez informowanie ich i wydawanie komend
3. Założenie, że zostaliśmy nagrani
4. Zbieranie informacji o napastniku

2.15. Pre-fight (znajomość następujących zagadnień)
1. Jak identyfikować potencjalnego napastnika (narzędzie, możliwość, intencje)
2. Deeskalacja z użyciem głosu

2.16. Taktyka rozpraszania uwagi, użycie małych przedmiotów lub dłoni
1. Rzucanie przedmiotów w kierunku twarzy, wraz z uderzeniami i kopnięciami
2. Naciskanie przedmiotem lub dłonią w twarz, wraz z uderzeniami 

2.17. Ataki wyprzedzające 
1. Ataki wyprzedzające z różnych pozycji, na różne cele, w różnych dystansach i kierunkach
2. Jak wyżej z serią kolejnych ataków

2.18. Post-Fight
1. Jak wybrać bezpieczne miejsce
2. Sprawdzanie własnych obrażeń
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2.19. Ćwiczenia podsumowujące i symulacje
1. Włączenie różnych opcji zachowania w fazie przed walką (pre-fight) i po walce (post-fight). (Uwzględnij 

warianty i rozwiązania alternatywne zachodzące na osi czasu stosując techniki ze stopnia P2 – 2.5.-2.7.; 2.9.)
2. Kombinacje ataków z zakresu P1-P2 we wszystkich kierunkach (rytm 1.5)
3. Obrona przed serią ataków
4. Postępowanie z powracającym agresorem
5. Odpowiedź na aktywację i postępowanie przeciwko atakom z zaskoczenia (ćwiczenie „oczy zamknięte”)
6. Atakujący chodzi wokół obrońcy
7. Symulacja – atak z zaskoczenia (zachowanie aspołeczne)
8. Symulacja – agresja społeczna (eskalacja konfliktu)

2.20. Trening walki
1. Parter – przygotowanie i ćwiczenie walki z agresorem w pozycji bocznej

a. Mostowanie, użycie ramy, wysuwanie się („wąż”) i odpychanie, kontratak, wstawanie
b. Przesunięcie za głowę, obrót, wspinanie się i wstawanie
c. Ćwiczenie walki polegające na utrzymaniu pozycji bocznej przez 2 rundy po 45 sekund

2. Power Fight – tylko ręce, ciosy na tułów, używaj rękawic MMA
2 rundy po 45 sekund

FILAR MENTALNY

2.21. Nastawienie mentalne wojownika i akcja
Serie ataków: używaj głosu (warczenie), wizualizacja drapieżnika, głos wewnętrzny
ADT #2 – 1 runda 75 sekund

2.22. Skupienie / koncentracja
Oddychanie taktyczne
Skupienie / koncentracja – ciało, mowa, umysł – BSM (Body, Speech, Mind) #1

2.23. Relaksacja
Oddech pełny
Leżenie na plecach (podwójne ‘/\’)

FILAR FIZYCZNY

2.24. Ćwiczenia siłowe
Pompki – 15 powtórzeń (z uderzeniami)
Przysiady – 20 powtórzeń (z uderzeniami lub/i kopnięciami)
Brzuszki – 25 powtórzeń (z uderzeniami)
Plank – 45 sekund
Podciąganie na drążku z użyciem ręcznika – 3 powtórzenia
Sprawl, lewy/prawy – 25 powtórzeń w 3 minuty

2.25. Ćwiczenie ataków – worek treningowy lub/i tarcza
Serie mocnych ataków i obron – 2 rundy po 1 min. z przerwą 1 min.
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PRACTITIONER LEVEL 3
FILAR TECHNICZNY

3.1. Doskonalenie umiejętności, doświadczenia i wiedzy ze stopnia P1 – P2

3.2. Ataki i ruch
1. Ciosy proste – nisko
2. Uderzenia łokciem horyzontalnie – w przód
3. Uderzenia głową – 5 głównych punktów 
4. Przygotowanie – skracanie dystansu do zasięgu kopnięcia, z krokiem
5. Natarcie i wycofanie z użyciem kopnięć

a. Kopnięcie przednią nogą
b. Kopnięcie tylną nogą
c. Pochylenie z kopnięciem podstawowym, bocznym, okrężnym
d. Wycofanie przednią lub tylną nogą i kopnięcie nogą przeciwną

3.3. Obalenia i haczenia
1. Przednie kopnięcie zamiatające – niskie kopnięcie okrężne

3.4. Kontra przeciw atakom ręcznym i nożnym
1. Zbicia niskich ciosów prostych lub podstawowych kopnięć na strefę kroku, lub środek ciała

a. Wewnętrzna obrona przedramieniem
b. Zewnętrzna obrona niskim przedramieniem (scooping)

2. Zbicia kopnięć
a. Wewnętrzna obrona dłonią przeciwko podstawowemu kopnięciu na strefę kroku

3. Aktywna osłona, reakcja w nagłych wypadkach
a. Przedramiona równoległe i odwrócone – przednia ręka łokciem do góry

3.5. Uchwyty, prewencja i uwolnienia
1. Przeciwko ciągnięciu za włosy, z różnych kierunków – natarcie, obrona, kontratak
2. Klincz szyi

a. Zakładanie klinczu 
b. Klinczowanie z boku
c. Unikanie klinczu
d. Ataki z klinczem – obalenie, uderzenia

3.6. Parter, przetoczenia i pady
1. Potknięcie / upadek w tył – obrót 180 stopni i miękki pad w przód
2. Przetoczenie w przód – przez lewe ramię (dla osób praworęcznych)
3. Przetoczenie w tył – przez prawe ramię (dla osób praworęcznych)

3.7. Parter – ataki i uchwyty
1. Działania prewencyjne przed różnego rodzaju uchwytom i kontroli gdy agresor minął nogi obrońcy

a. Kopnięcia, uderzenia, rama
b. Sweepy z gardy – sweep nożycowy
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2. Ataki
a. Ataki w dosiadzie (z dołu i z góry)
b. Ataki w gardzie (z dołu i z góry)
c. Dodatkowe ataki z powyższych pozycji: ataki głową, gryzienie, krzyk, dźwignie na palce

3. Obrony przed uderzeniami gdy agresor klęczy lub stoi nad obrońcą
a. Agresor z dosiadu (z góry)
b. Agresor w gardzie (z góry)

3.8. Kontra przeciwko atakom nożem 
1. Stosuj kopnięcia przeciwko wszystkim typom ataków nożem

a. Podstawowe kopnięcie
b. Boczne kopnięcie
c. Pochylenie i kopnięcie boczne lub okrężne

2. Przeciwko okrężnym atakom nożem gdy agresor trzyma za koszulkę (zob. 3.13.2.)

3.9. Przedmioty codziennego użytku – kij trzymany oburącz
1. Użycie dużych przedmiotów typu kij (znalezienie, dobycie, trzymanie na różne sposoby)
2. Atakowanie i kontratakowanie (w dalekim i bliskim dystansie)

a. Ataki – okrężne lub/i proste różnymi częściami przedmiotu
b. Rzuć przedmiot i działaj bez niego

3. Obrona przed okrężnymi i prostymi atakami
a. Blokuj okrężne ciosy, kopnięcia, ataki pałką, ataki nożem
b. Zbijaj ataki liniowe 

3.10. Wielu agresorów
1. Ćwiczenie 1 przeciwko 4 (2 ataki, pauza 2 sekundy)

a. Standardowa 3 minutowa runda treningowa
b. Wczesna ucieczka po atakach wyprzedzających lub pierwszej obronie z kontrą

2. Przeciwko byciu uchwyconym przez dwóch agresorów (ubranie, ręce, ramiona, rozwiązania miękkie i twarde)
a. Prewencja i użycie pierwszego napastnika jako bariery 
b. Użyj każdego rozwiązania – miękkiego lub/i twardego – jakie jest możliwe w danej sytuacji (zakres P1-P3)

3.11. Ochrona osób
1. Odsunięcie osoby ochranianej

a. Obrót za ramiona i ręka na kark
b. Uderzeniowo przedramieniem w górną część klatki piersiowej – odepchnij w tył

2. Odsunięcie agresora
a. Wejdź za plecy agresora poprzez obrót za barki z popychaniem, kontroluj ramiona
b. Nadepnij w dół podkolanowy i sprowadź na ziemię
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3.12. Pre-fight – ustawienie taktyczne – uwzględnij warunki
1. Oceń przestrzeń operacyjną pod względem możliwości szybkiego przemieszczania się w celu atakowania i obrony

3.13. Fight/technika
1. Tam, gdzie to uzasadnione używaj lżejszych ciosów i technik grapplingowych KMG
2. Timeline przeciwko uchwyceniu z okrężnym atakiem nożem

a. Wczesne odpowiedzi – zapobieganie i obrona przed dwoma zdarzeniami
b. Późne odpowiedzi – przeciwko pchnięciom z uchwyceniem (grab and stab)

3.14. Post-fight 
1. Sprawdzenie, czy osoba ochraniana została ranna
2. Bezpieczne wyjście, etapy i zasady

a. Stwórz bezpieczną separację i skanuj otoczenie pod kątem kolejnych zagrożeń; zlokalizuj swoje rzeczy; 
bezpiecznie opuść miejsce zdarzenia; minimalizuj możliwość rozpoznania cię i ataku odwetowego; sprawdź 
obrażenia; poproś o wsparcie

3.15. Ćwiczenia podsumowujące i scenariusze odpowiednie dla stopnia wyszkolenia
1. Włączenie opcji pre-fight i post-fight, a także wariantów i alternatywnych rozwiązań dla technik 

bazowych 3.3.– 3.10 stopnia P3
2. Przeciwko powracającemu agresorowi
3. Kombinacje ataków ze stopni P1-P3, wszystkie kierunki, 3+2 dystanse (rytm 1.5)
4. Obrona przed serią ataków
5. Oczy zamknięte – reakcja na aktywację i działanie przeciwko atakom z zaskoczenia
6. Agresor chodzi wokół obrońcy
7. Obrońca chodzi wokół agresora
8. Przemieszczanie się po „8” i działanie przeciwko 3 agresorom
9. Symulacja – nagłe ataki (zachowanie aspołeczne, nagła fala przemocy)
10. Symulacja – agresja społeczna (eskalacja konfliktu)

3.16. Trening walki
1. Slow Fight – walka w zwolnionym tempie – 2 rundy x 2 min.
2. Ground fighting – walka w parterze – zadaniówka z rywalizacją: załóż duszenie z pozycji bocznej lub zza pleców
3. Power fighting na tułów i nogi – sparring w rękawicach MMA i ochraniaczach – 2 rundy po 1 min.

FILAR MENTALNY

3.17. Nastawienie mentalne wojownika i akcja
Przechodzenie przez tłum #1 – 2 linie (8-10 osób)
ADT #3 – 2 rundy x 75 sekund

3.18. Skupienie / koncentracja
BSM #2
Oddychanie naprzemienne

3.19. Relaksacja
Leżenie na plecach
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3.20. Ćwiczenia siłowe
Pompki – 20 powtórzeń (z uderzeniami)
Przysiady – 30 powtórzeń (z uderzeniami lub/i kopnięciami)
Brzuszki – 30 powtórzeń (z uderzeniami)
Plank – 1 minuta
Podciąganie na drążku z użyciem ręcznika – 4 powtórzenia
Sprawl, lewy/prawy – 30 powtórzeń w 4 minuty

3.21. Ćwiczenie ataków – worek treningowy lub tarcza
Serie mocnych ataków i obron – 2 rundy po 1.5 min. z przerwą 1 min.



KMG PRACTITIONER LEVEL CURRICULUM

17Copyright Krav Maga Global (KMG) 2021Version: Rev. 1, STUDENT   – do użytku wewnętrznego/  KMG Poland 1.0

©

P4

P4

PRACTITIONER LEVEL 4
FILAR TECHNICZNY

4.1. Doskonalenie umiejętności, doświadczenia i wiedzy ze stopnia P1 – P3

4.2. Ataki okrężne – kopnięcia
1. Podstawowe kopnięcie w tył (różne dystanse)
2. Noga młot (w leżeniu)

4.3. Przeciwko popchnięciu na ścianę (lub podobny obiekt)
1. Ściana z przodu – miękki lub twardy pad w przód
2. Ściana z boku 

a. Bliższa ręka – twardy pad w bok
b. Bliższe przedramię chroni głowę (osłona)
c. Dalsza dłoń chroni głowę, bliższe przedramię nisko i poziomo

3. Ściana z tyłu – pad w tył lub obrót do padu w bok (jak 4.3.2.)

4.4. Obrona przeciwko uderzeniom, kopnięciom – zbicie przedramieniem do wewnątrz 
(łokieć wysoko, dłoń nisko)
1. Obrona przeciwko ciosom prostym na tułów lub w głowę
2. Obrona przeciwko podstawowemu (lub defensywnemu) kopnięciu na strefę kroku lub tułów

4.5. Uchwyty – zerwanie duszenia wysokim ramieniem
1. Ucieczka z duszeń gdy agresor popycha na ścianę, dociska do ściany

a. Duszenie z przodu
b. Duszenie z tyłu

4.6. Ataki i grappling – sytuacje przy ścianie
1. Popychanie agresora na ścianę – jako część finishing mode
2. Tyłem do ściany – użyj ściany do natarcia w przód (do ucieczki lub ataku)
3. Przeciwko agresorowi, który przygniata/dociska do ściany lub próbuje obalić 
4. Przeciwko kopnięciu futbolowemu gdy obrońca znalazł się na ziemi przy ścianie

4.7. Parter – przetoczenie w przód z pozostaniem na ziemi
1. Obie nogi ugięte
2. Dolna noga prosta

4.8. Parter
1. Ciosy i kopnięcia z pozycji bocznej 

a. Ciosy i kopnięcia z pozycji bocznej (z dołu, z góry)
b. Stosowanie dodatkowych ataków – uderzenia głową, gryzienie, krzyk, dźwignie na palce

2. Przeciwko agresorowi, który kontroluje w pozycji bocznej
a. Zapobieganie uchwytom w pozycji bocznej (z dołu)
b. Kontrowanie uderzeń i kopnięć w pozycji bocznej (z dołu)
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4.9. Kontra przeciwko atakom nożem – blok i kontrola przeciwko okrężnym pchnięciom nożem
1. Obrona przeciwko pchnięciu z góry (podstawowemu)

a. Wypełnij przestrzeń, hak nadgarstkiem, następnie uchwyt C
b. Blok z owinięciem ręki – overhook (reakcja ostatniej szansy, część finishing mode)

2. Obrona przeciwko pchnięciu z dołu (orientalnemu) 
a. Blok przedramieniem ukośnie
b. Blok z owinięciem ręki – underhook (jako część finishing mode)

4.10. Przedmioty codziennego użytku – małe przedmioty typu krótka pałka trzymana jedną ręką
1. Użycie przedmiotu typu krótka pałka: dobycie, trzymanie, obrona, kontratak
2. Ataki i kontrataki w dalekim i bliskim dystansie – w zależności od kontekstu i dystansu celuj w kończyny

(stawy, kości, mięśnie), ciało i/lub głowę
a. Ataki proste i/lub okrężne
b. Ataki proste i/lub okrężne (jak 3.9.2.) – kij trzymany oburącz
c. Kombinacje ataków kijem, ciosów drugą ręką i ataków nożnych

3. Obrony przed atakami okrężnymi i prostymi
a. Bloki przeciwko okrężnym ciosom, kopnięciom, atakom pałką, atakom nożem
b. Zbicia przeciwko prostym ciosom i atakom
c. Obrony ręką wolną – kontrataki pałką
d. Kij trzymany oburącz – bloki i zbicia przeciwko atakom okrężnym i prostym, jak 3.9.3.

4.11. Przeciwko wielu agresorom
1. 1 przeciwko 4 (2 ataki, pauza 2 sekundy)

a. Standardowa 3 minutowa runda treningowa
b. Wczesna ucieczka po atakach wyprzedzających lub pierwszej obronie z kontrą

2. Przeciwko dwóm agresorom – kąt nadejścia agresorów od małego/ostrego do 180°
a. Łokcie przeciwko grupie – przebicie klinem przez grupę 2-3 agresorów
b. Przeciwko dwóm agresorom zbliżającym się z atakiem
c. Przeciwko duszeniom przedramieniem/zgięciem łokciowym, obchwytom głowy pod pachą, gdy drugi agresor uderza

i kopnie z przodu i z boku

4.12. Ochrona osób – ekranowanie
1. Z boku – odwrotne C, pociągnij i ekranuj
2. Za rękę – pociągnij i ekranuj
3. Ręka na barkach – pociągnij i ekranuj

FILAR TAKTYCZNY

4.13. Przed – po – w trakcie konfrontacji i walki
1. Użycie kodu kolorów
2. Rozumienie cyklu OODA (observe, orientate, decide, act) – obserwacja, orientacja, decyzja, działanie

4.14. Po walce
1. Opisz agresora
2. Zapamiętywanie i przechowywanie ważnych informacji. Trenuj także z użyciem urządzeń pozwalających na

przechowywanie informacji – zapis, notatki głosowe, zdjęcia, nagrania wideo
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4.15. Ćwiczenia podsumowujące i scenariusze odpowiednie dla stopnia wyszkolenia
1. Włączanie różnych opcji zdarzeń przed walką i po walce oraz wariantów i alternatywnych rozwiązań na osi

czasu dla technik ze stopnia P4, 4.4-4.11.
2. Kombinacje ataków ze stopni P1-P4 – wszystkie kierunki i dystanse
3. Przeciwko powracającemu agresorowi
4. Obrona przed serią ataków
5. Oczy zamknięte – przeciwko atakom z zaskoczenia (odpowiedź na aktywację)
6. Agresor chodzi wokół obrońcy
7. Obrońca chodzi wokół agresora
8. Przemieszczanie się po „8” i działanie przeciwko 3 agresorom
9. Ćwiczenia podsumowujące pod ścianą, przeciwko uchwytom, uderzeniom, kopnięciom, atakom z użyciem broni

a. Tyłem do ściany
b. Bokiem do ściany

10. Symulacja – przemoc aspołeczna (nagły agresywny incydent)
11. Symulacja – agresja społeczna (eskalacja konfliktu)

4.16. Trening walki
Slow fight – 3 rundy x 2 min. 
Ground fighting – zadaniówka z rywalizacją: dojście do dosiadu lub pozycji bocznej i atakowanie ciosami z góry
Walka w lekkim kontakcie, atakuj różne strefy, używaj rękawic MMA i ochraniaczy, dołącz walkę w parterze (określony 
czas trwania i strefy ataku) – 2 rundy x 2 min.
Power fight na nogi i tułów w rękawicach MMA i ochraniaczach, dołącz walkę w parterze (określony czas trwania 
i strefy ataku) – 2 rundy x 2 min.

Uwaga: Atakowanie różnych stref z wyjątkiem oczu i szyi. Stopień kontaktu powinien być dostosowany do poziomu 
ćwiczącego i używanych ochraniaczy.

FILAR FIZYCZNY

FILAR MENTALNY

4.17. Nastawienie mentalne wojownika i akcja
Przechodzenie przez tłum #2 – okręgi

4.18. Skupienie / koncentracja
Oddychanie naprzemienne
Koncentracja – BSM #2
Koncentracja – BSM #3

4.19. Relaksacja
Progresywna relaksacja mięśni

4.20. Ćwiczenia siłowe
Pompki – 25 powtórzeń (z uderzeniami)
Przysiady – 35 powtórzeń (z uderzeniami lub/i kopnięciami)
Brzuszki – 40 powtórzeń (z uderzeniami)
Plank – 1.5 minuty
Podciąganie na drążku z użyciem ręcznika – 5 powtórzeń
Sprawl, lewy/prawy – 40 powtórzeń w 5 minut

4.21. Praca na worku – ćwiczenie ciosów – ciężki worek treningowy lub tarcza
Serie mocnych ataków i obron – 2 rundy po 2 min. z przerwą 1 min.
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PRACTITIONER LEVEL 5
FILAR TECHNICZNY

5.1. Doskonalenie umiejętności, doświadczenia i wiedzy ze stopnia P1 – P4

5.2. Ataki okrężne 
1. Cios sierpowy – z góry (nakrywająco)

5.3. Kontrataki
1. Zbicie obroną przepychającą

a. Przeciwko ciosom prostym na głowę
b. Przeciwko podstawowemu kopnięciu na strefę kroku

2. Blokowanie wysokich kopnięć okrężnych
a. Kopnięcia stopujące – na nogę lub okolicę biodra
b. Zewnętrzne obrony przedramieniem, oś czasu 

i. Jedna ręka – użyj jednego przedramienia (pozostając w miejscu/ z krokiem)
ii. Dwie ręce – jak 2.5.5.b. wraz z obroną wewnętrzną wnętrzem dłoni drugiej ręki

3. Obrona dwoma przedramionami – absorbowanie siły uderzenia

5.4 Uchwyty
1. Kontra przeciwko obchwytom – teoria, zasady, stosowanie osi czasu (timeline)
2. Zapobieganie i ucieczka z obchwytów z różnych stron

a. Obchwyt w pasie (niedźwiedzi) z tyłu, ręce wolne lub/i uchwycone
i. Rozwiązanie miękkie – dźwignia na palce
ii. Rozwiązanie twarde – uderzenia w głowę i strefę kroku

b. Obchwyt w pasie (niedźwiedzi) z przodu lub z boku, ręce wolne lub/i uchwycone – rozwiązania twarde

3. Kontra przeciwko różnym uchwytom nadgarstka, ramienia – teoria i zasady
4. Kontra przeciwko różnym niebezpiecznym uchwytom nadgarstka, gdy agresor ciągnie i/lub uderza
5. Kontra przeciwko różnym uchwytom nadgarstka, ramienia 

a. Uwolnienie poprzez oś obrotu przeciwko kontroli podchwytem, jedna/dwie ręce
b. Uwolnienie poprzez cyrkiel przeciwko kontroli nachwytem, jedna/dwie ręce
c. Uwolnienie poprzez cyrkiel przeciwko uchwyceniu ramienia – na wprost lub po przekątnej
d. Przeciwko silnym uchwytom nadgarstka jednorącz lub oburącz – nachwytem lub podchwytem

i. Wzmacnianie – złóż dłoń w pięść, ciągnij hakiem
ii. Rozdzielanie – ułóż dłoń w hak, zerwij przy nadgarstku

Uwaga: Podchwyt = kciuk bliżej łokcia. Nachwyt = kciuk bliżej dłoni.

5.5. Parter, prewencja i ucieczka z obchwytów głowy pod pachą i duszeń przedramieniem na ziemi
1. Ucieczka z obchwytu głowy pod pachą z pozycji bocznej

a. Gdy obie ręce pod spodem i wolne
b. Gdy jedna ręka pod spodem, druga kontrolowana przez napastnika (scarf hold)
c. Najpierw uderzaj – gdy głowa agresora nisko lub uchwyt jest niebezpieczny
d. Gdy obrońca jest kontrolowany w pozycji bocznej z obchwytem głowy i agresor uderza

2. Ucieczka z duszenia przedramieniem – z leżenia twarzą do ziemi
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5.6. Kontra przeciwko atakom pałką
1. Obrony pchające przeciwko atakom pałką/kijem znad głowy

a. Przeciwko atakom pałką trzymaną jednorącz
b. Przeciwko atakom pałką trzymaną oburącz

2. Obrony absorbujące siłę uderzenia przeciwko horyzontalnym atakom pałką/kijem
a. Wejście w przód z niskim przedramieniem i wysokim barkiem
b. Obrona w przód – absorbowanie siły uderzenia dwoma przedramionami

3. Kontra przeciwko szantażom pałką/kijem
a. Broń trzymana przy nodze – blok stopą
b. Broń trzymana z przodu poziomo – uchwyt C
c. Broń w gotowości do uderzenia – obrona pchająca

5.7. Przedmioty codziennego użytku – przedmioty o ostrych krawędziach lub końcach
1. Chwyt broni i uderzanie różnego rodzaju przedmiotami o ostrych krawędziach lub końcach

a. Chwyt podstawowy (z góry); opcjonalnie klamra kciukiem
b. Chwyt orientalny – z dołu
c. Chwyt do pchnięć liniowych – szermierczy
d. Chwyt do cięć

2. Atakowanie różnych stref
a. Uderzanie w dłoń, nadgarstek, ramię – uszkodzenie/rozbrojenie agresora
b. Uderzanie we wrażliwe strefy – sytuacje zagrożenia życia

3. Łączenie z technikami KMG 
Znalezienie przedmiotu w najbliższym otoczeniu, dobycie z kieszeni/torby (EDC = Every Day Carry)
a. Obrona ręką nieuzbrojoną lub/i obrona ręką uzbrojoną
b. Popychanie, dociskanie, trzymanie ręką wolną i uderzanie ręką uzbrojoną
c. Wymiana – przełączaj się z atakowania bronią na ataki ręką wolną

5.8. Wielu agresorów
1. Ćwiczenie 1 przeciwko 4

a. Standardowa 3 minutowa runda treningowa
b. Wczesna ucieczka po atakach wyprzedzających lub pierwszej obronie z kontrą

2. Przeciwko 2 agresorom – jeden chwyta, drugi uderza
a. Kontruj najpierw uchwyty
b. Kontruj najpierw uderzenia

5.9. Ochrona osób
1. Usunięcie napastnika – nadejście z boku lub z tyłu

a. Obchwyt niedźwiedzi z tyłu lub z boku – wyniesienie i zabranie napastnika
b. Obalenie obchwytem niedźwiedzim – z tyłu

2. Przesunięcie osoby ochranianej
a. Popchniecie z boku
b. Pociągnięcie z tyłu – pociągnij hakiem
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5.10. Pre-Fight
1. Zasady i wybór EDC (Every Day Carry – przedmioty do noszenia przy sobie)
2. Wybór odzieży i akcesoriów

5.11 Fight/Technika
1. Podwójne ataki – ręce i nogi
2. Potrójne ataki – dwie ręce i noga

5.12. Post-Fight
Rozumienie następstw fizycznych, mentalnych, ekonomicznych i skutków społecznych 

5.13. Ćwiczenia podsumowujące i scenariusze (także w rękawicach MMA)
1. Włączenie opcji pre-fight i post-fight, a także wariantów i alternatywnych rozwiązań na osi czasu

dla wszystkich technik stopnia P5
2. Przeciwko powracającemu agresorowi
3. Obrona przed serią ataków
4. Oczy zamknięte – odpowiedź na aktywację i działanie przeciwko atakom z zaskoczenia
5. Agresor chodzi wokół obrońcy
6. Obrońca chodzi wokół agresora
7. Przemieszczanie się po „8” – działanie przeciwko 3 agresorom
8. Ćwiczenia podsumowujące pod ścianą – ograniczona przestrzeń
9. Symulacja – nagłe ataki (zachowanie aspołeczne)
10. Symulacja – eskalacja konfliktu (agresja społeczna)

5.14. Trening walki
Slow fight – 3 rundy x 3 min. 
Ground fighting – zadaniówka z rywalizacją: dojście do dosiadu lub pozycji bocznej i atakowanie ciosami z góry
Power fight na nogi i tułów w rękawicach MMA i ochraniaczach, włącznie z walką w parterze (określony czas trwania 
i cele ataku) – 3 rundy x 2 min.
Średni power-fight na różne strefy, w rękawicach MMA i ochraniaczach, włącznie z walką w parterze (określony czas 
trwania i strefy ataku) – 3 rundy x 2 min.

Uwaga: różne strefy z wyjątkiem oczu i szyi
Stopień kontaktu i siły uderzenia musi być dostosowany do ćwiczącego i używanych ochraniaczy. Ćwiczący muszą wyrazić 
zgodę na trening w określonym kontakcie.

FILAR TAKTYCZNY

FILAR MENTALNY

5.15. Nastawienie mentalne wojownika i akcja
Ramming
Przechodzenie przez tłum #3 – drzwi; 4 kierunki/narożniki

5.16. Skupienie / koncentracja
Oddychanie naprzemienne – 5 minut
BSM #2 – 5 minut
BSM #3 – 10 minut

5.17. Relaksacja
Wizualizacja przepływu „energii” – 3 minuty
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FILAR FIZYCZNY

5.18. Ćwiczenia siłowe
Pompki – 30 powtórzeń (z uderzeniami)
Przysiady – 40 powtórzeń (z uderzeniami lub/i kopnięciami)
Brzuszki – 50 powtórzeń (z uderzeniami)
Plank – 2 minuty
Podciąganie na drążku z użyciem ręcznika – 7 powtórzeń
Sprawl lewy/prawy – 50 powtórzeń w 5 minut

5.19. Ćwiczenie ciosów – ciężki worek treningowy lub tarcza
Serie mocnych ataków i obron – 2 rundy po 2,5 min. z przerwą 1 min.
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Wersja dla STUDENTÓW – do użytku wewnętrznego

DODATKI
PRZYGOTOWANIE MENTALNE I KOMPONENTY

A. Sektory
Mentalne nastawienie wojownika (Combat mindset)
Skupienie i koncentracja
Relaksacja i pokonywanie destruktywnych emocji

B. Narzędzia służące przygotowaniu, kontrolowaniu i zmianie nastawienia mentalnego
Działanie ciałem (uderzenia, uchwyty)
Postura
Oddech
Rozmowa ze sobą, monolog wewnętrzny
Głos i dźwięk
Wizualizacja
Skupienie wzroku

C. Objaśnienia i definicje
a. Oddech

Oddech brzuszny to oddech do niskich sektorów, z pracą przepony
Oddech pełny – fala oddechowa. Zacznij od oddechu brzuchem, następnie do żeber (sektor środkowy), ostatnia
będzie klatka piersiowa (obojczyki), oddech górnym sektorem. Wydech w tej samej kolejności: brzuch, żebra, klatka 
piersiowa
Oddech naprzemienny – jeden cykl: wdech lewym nozdrzem, wydech prawym nozdrzem; wdech prawym nozdrzem, 
wydech lewym nozdrzem. Przeważnie kciuk i czwarty palec (serdeczny) prawej ręki zamykają i otwierają nozdrza
Oddech taktyczny albo pudełkowy – jeden cykl: oddychanie czterema jednostkami czasu takiej samej długości, 
wdech, pauza z powietrzem w płucach, wydech, pauza bez powietrza w płucach

b. BSM – skupienie ciała, mowy, umysłu (Body, Speech, Mind)
BSM #1: W siadzie, oddychanie, wzrok na punkt na wysokości lini oczu
BSM #2: W siadzie, oddychanie, palce splecione; wzrok skierowany na kciuki, które poruszają się w górę
gdy nabieramy powietrza, zatrzymują, następnie ręce opuść; w rytmie 1, 1.5, 2
BSM #3: Technika KMG w wolnym tempie, 5-15 minut


