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Autoapărare
Dacă se întâmplă să fie necesar să vă apărați, este bine să fiți 
pregătiți. Puteți utiliza următoarele tehnici:
Utilizați limbajul corporal pentru a inspira/emana siguranță  
de sine!



Poziția de apărare

Indicați atacatorului că sunteți gata să vă apărați.



Tehnica – Stop 

La momentul potrivit, eliberați brațul și loviți cutia toracică sau 
fața. Indicații prin gesturi că persoana trebuie să se oprească.



Degajare din încenturare

Dacă atacatorul vă prinde:

Plasați mâna peste mâna atacatorului. Prindeți degetul mare al 
atacatorului și apăsați-l cu cât mai multă putere către exteriorul 
palmei atacatorului. Acest lucru va incapacita grav atacatorul 
și sperăm că în acest fel vă veți putea elibera. Priviți cu atenție 
imaginea.



Aparați-va împotriva loviturilor

Aparați-vă cu brațul dumneavoastră drept sau stâng printr-o 
lovitură aplicată brațului atacatorului.
Puteți, de exemplu, să loviți cu pumnii și picioarele zona organ-
elor genitale.



Apărare prin împingere

Folosiți toată greutatea corpului dumneavoastră pentru a împin-
ge atacatorul. 



Apărarea împotriva altor atacuri

Apasați traheea atacatorului(sub laringe) cu degetul arătător și 
degetul mijlociu. 



Apărarea împotriva sufocării

Din față:

Reacționați imediat!
Aveți doar 15 secunde – după acest timp vă pierdeți cunoștință!
Aplicați lovituri de genunchi organelor genitale. Loviți cu degete-
le orbitele și/ sau loviți nasul atacatorului cu pumnul!



Apărarea împotriva sufocării

Din spate:

Loviți cu piciorul spre partea din spate!
Prindeți două degete ale atacatorului și răsuciți-le brusc către 
partea laterală. Loviți apoi nasul atacatorului cu pumnul!



Headlock din față și din spate

Loviți cu o singură mână organele genitale ale atacatorului.
Ciupiți puternic coapsa atacatorului cu cealaltă mână. 
Loviți atacatorul cu mâinile și picioarele. Prindeți două degete ale 
atacatorului și răsuciți-le brusc către partea laterală.



Încenturarea dorsală pe sub brațe

Aruncați capul pe spate. Loviți cu piciorul spre partea din spate.
Loviți cu pumnul mâna atacatorului pentru a slăbi priza.
Prindeți două degete ale atacatorului și răsuciți-le brusc către 
partea laterală.



Încenturarea de sus în jurul brațelor

Loviți cu capul spre partea din spate. Loviți cu piciorul spre par-
tea din spate. Împingeți brusc și intermitent cu abdomenul cu 
brațele întinse înainte. Prindeți două degete ale atacatorului și 
răsuciți-le brusc către partea laterală. Loviți cu pumnul.



Încenturarea frontală pe sub brațe

Loviți cu capul înainte. Încercați să loviți nasul atacatorului.
Folosiți ambele palme pentru a aplica lovituri peste urechile atac-
atorului. Aplicați lovituri de genunchi organelor genitale. 



Încenturarea frontală peste brațe

Loviți cu capul înainte. Încercați să loviți nasul atacatorului.
Aplicați lovituri de genunchi organelor genitale. Loviți cu piciorul 
tibia atacatorului. Loviți cu ambele mâini în zona rinichilor.



Apărarea din poziția culcat

Întoarceți-vă în lateral și plasați picioarele între partea superioară 
a corpului dumneavoastră și atacator. Indiferent cum se mișcă, 
atacatorul va fi întotdeauna blocat de picioarele dumneavoastră. 
În cazul în care se apropie prea mult, încercați să îl loviți cu pi-
cioarele.



Atacatorul este poziționat lateral

Loviți fața, gâtul, încheieturile și ochii atacatorului. Încercați 
să puneți un picior între dumneavoastră și atacator. Prindeți 
umărul sau capul și împingeți atacatorul cu ajutorul coapselor 
dumneavoastră care se întorc lateral. Când vă aflați sub corpul 
atacatorului, întoarceți-vă lateral și loviți cu pumnul.



Valabil pentru toate tipurile de lovituri cu 
mâna sau piciorul

Loviturile cu mâna/ cu piciorul/ pașii trebuie să se efectueze 
întotdeauna într-o serie.

Niciodată nu utilizați doar o singură tehnică!

Continuați să vă apărați până când atacatorul fuge sau cade la 
pământ. 

Fiți atenți la modul în care atacatorul reacționează la loviturile 
dumneavoastră cu mâinile sau picioarele!

Cele mai multe parfumuri au ca bază alcoolul.  Acestea pot fi de 
asemenea folosite ca o armă cu care puteți pulveriza spre fața 
atacatorului.

Este important să anunțați poliția în cazul în care ați fost supus 
unui atac sau ați fost victima unei tentative de atac, astfel încât 
agresorul să poată fi arestat fără a mai face rău și altor persoane.

Poliție și ambulanță Telefon: 
112

Contactați AmiAmi care vă va sprijini cu orice aveți nevoie.
Tel. 2169 2988/ 2169 5261/ 2169 2997


