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1. Nguồn gốc của môn bóng đá. 

Các môn thể thao tương tự bóng đá ngày nay (với mục đích đá bóng vào 

khung thành đối phương) đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới từ rất lâu. 

Theo FIFA thì dạng bóng đá cổ xưa nhất bao gồm đầy đủ các kỹ thuật chơi bóng có 

lẽ xuất phát từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 2 hoặc 3 TCN, môn xúc cúc (蹴鞠, đá 

cầu). Ở La Mã cổ đại cũng xuất hiện một môn thể thao chơi bóng có những nét 

giống bóng đá, đó là môn harpastum. 

Môn bóng đá với các luật chơi gần như ngày nay bắt đầu phổ biến từ giữa thế 

kỷ 19 tại các trường học trên nước Anh. Bộ luật bóng đá hiện đại cổ nhất mà ta biết 

là bộ luật mà ngày nay thường được biết đến dưới tên Bộ luật Cambridge (tiếng 

Anh: Cambridge Rules). Sở dĩ có tên gọi này vì chính trong khuôn viên Trinity 

College thuộc Đại học Cambridge, đại diện của năm trường Eton, Harrow,Rugby, 

Winchester và Shrewsbury đã tổ chức họp mặt để thống nhất một luật chơi đầu tiên 

cho môn bóng đá. Cũng trong thập niên 1850, các đội bóng nghiệp dư bắt đầu được 

thành lập và thường mỗi đội xây dựng cho riêng họ những luật chơi mới của môn 

bóng đá, trong đó đáng chú ý có câu lạc bộ Sheffield F.C. Việc mỗi đội bóng có luật 

chơi khác nhau khiến việc điều hành mỗi trận đấu giữa họ diễn ra rất khó khăn. Nỗ 

lực đáng kể nhất trong việc chuẩn hóa luật chơi môn bóng đá là việc thành lập Hiệp 

hội bóng đá Anh (The Football Association, thường viết tắt là FA) vào ngày 26 

tháng 10 năm 1863 tại Great Queen Street, London. Sau 5 cuộc họp diễn ra từ tháng 

10 đến tháng 12, bộ luật đầy đủ và toàn diện đầu tiên của môn bóng đá gồm 13 điều 

đã được FA thông qua dưới sự chủ trì của Ebenezer Cobb Morley. Hiện nay cơ quan 

chịu tránh nhiệm quản lý và theo dõi luật bóng đá trên thế giới là Ủy ban bóng đá 

quốc tế (International Football Association Board, thường viết tắt là IFAB). IFAB 

được thành lập năm 1886 tại thành phố Manchester trong một buổi họp với sự có 
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mặt của đại diện FA, Hiệp hội bóng đá Scotland (Scottish Football 

Association), Hiệp hội bóng đá xứ Wales (Football Association of Wales) và Hiệp 

hội bóng đá Ireland (Irish Football Association). Đồng thời ngày 26/10/1863 sau này 

được xem là ngày khai sinh ra nền bóng đá hiện đại, và nước Anh vẫn được cả thế 

giới biết đến là quê hương của môn bóng đá hiện đại. 

Giải thi đấu bóng đá đầu tiên, Cúp FA (FA Cup), được C. W. Alcock tổ chức 

lần đầu cho các câu lạc bộ bóng đá Anh vào năm 1872. Trận thi đấu bóng đá cấp 

quốc tế đầu tiên giữa đội tuyển Anh và Scotland cũng diễn ra vào năm 1872 tại 

Glasgow. Nước Anh cũng là quê hương của giải đấu liên đoàn đầu tiên, The Football 

League, liên đoàn này được thành lập năm 1888 theo sáng kiến của giám đốc câu lạc 

bộ Aston Villa, ông William McGregor. Giải đấu này bao gồm 12 câu lạc bộ thuộc 

miền Trung và miền Bắc nước Anh. 

2. Sự phát triển của bóng đá hiện đại. 

Ngày 26/10/1863 tại London, một tổ chức bóng đá lần đầu tiên được thành 

lập, đó là liên đoàn bóng đá Anh (FA). 

Ngày 21/5/1904 tại Paris các nước Thụy Sĩ, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Thụy Điển, 

Tây Ban Nha, Đan Mạch đã lập nên một tổ chức bóng đá gọi là Liên đoàn Bóng đá 

Thế giới (Fédération Internationale de Football Association, viết tắt FIFA) 

Năm 1875 luật việt vị ra đời, đến năm 1925 có sự sửa đổi lớn, về cơ bản giống 

như luật việt vị ngày nay. 

3. Lịch sử phát triển môn bóng đá. 

Bóng đá, còn gọi là túc cầu, là môn thể thao đồng đội chơi giữa hai đội, mỗi 

đội có 11 cầu thủ. Trò chơi dùng quả bóng chơi trên sân cỏ hình chữ nhật với 

hai khung thành ở hai đầu sân.  

Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm bằng cách đưa bóng vào khung thành của 

đội đối địch. Ngoài  thủ môn, các cầu thủ không được cố ý dùng tay hoặc cánh tay 

để chơi bóng. Đội chiến thắng là đội ghi được nhiều điểm hơn khi kết thúc trận đấu. 
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Bóng đá được chơi ở đẳng cấp chuyên nghiệp trên thế giới. Hàng triệu người 

đến sân vận động để xem các trận bóng có đội mà họ yêu thích, và hàng triệu người 

không thể đến sân vận động thì phải xem qua tivi. Ngoài ra, còn rất nhiều người chơi 

môn thể thao này ở đẳng cấp nghiệp dư. 

Giữa thế kỷ 19, bóng đá trở thành môn thể thao chính thức tại các trường học ở 

Anh. Để tạo sự khác biệt với bóng đá nghiệp dư, các học sinh Anh mang những chiếc 

giày với đế gắn đinh. Những cố gắng phát triển nguyên liệu mới đã giúp giày thi đấu 

trở nên nhẹ nhàng và thoải mái cho cầu thủ. 

Bên cạnh đó là sự cải tiến trong xử lý cấu trúc bề mặt giúp chống trơn trượt 

khi giày tiếp xúc với trái bóng trong điều kiện thời tiết hay mặt sân ẩm ướt. Tại đây 

xuất hiện một ý tưởng độc đáo từ Đức khi sử dụng nguyên liệu thiên nhiên là da cá 

sụn. 

FIFA được chia thành 6 liên đoàn khu vực gồm: 

 

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) 

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA)  

Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF)  

Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC)  

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL)  

Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) 
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4. Các giải thi đấu bóng đá quốc tế chính thức. 

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều giải đấu khác nhau, kể cả cấp câu lạc bộ và 

đội tuyển quốc gia. 

4.1. Giải bóng đá vô địch thế giới – World Cup. 

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể kể đến giải FIFA World Cup của FIFA 

được tổ chức 4 năm một lần, đây là giải đấu lớn nhất hành tinh ở cấp đội tuyển. Mỗi 

lần tổ chức đều có một nước chủ nhà (nước đứng ra tổ chức do FIFA chọn), trừ 

World Cup 2002 được tổ chức tại hai nước là Nhật Bản và Hàn Quốc. Gần đây, ở 

mỗi kỳ World Cup có 32 đội bóng tranh tài để dành chiếc cúp Vàng. Để được có mặt 

tại đây, mỗi đội tuyển quốc gia phải trải qua vòng đá loại được chia thành nhiều 

vòng khác nhau và nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Sau mỗi vòng đấu loại ấy, 

tùy theo quy định của FIFA mà mỗi khu vực có số đội tham gia khác nhau. 

4.2. Giải bóng đá vô địch châu Âu – Euro. 

EURO là giải vô địch châu Âu do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ 

chức. Euro được tổ chức 4 năm một lần, xen giữa các kỳ World Cup, cũng có đội 

chủ nhà và vòng đấu loại giống như World Cup (nhưng chỉ trong khu vực châu Âu), 

16 đội vượt qua vòng loại sẽ tranh tài tại vòng chung kết. 

4.3. Các giải bóng đá khác. 

Các giải vô địch bóng đá cấp châu lục khác như giải vô địch bóng đá châu 

Phi (CAN), Nam Mỹ (Copa América), châu Á (Asian Cup),châu Đại Dương (Ocean 

Cup) và Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Gold Cup). 

4.4. Các giải bóng đá cấp câu lạc bộ. 

Ở cấp độ câu lạc bộ, hầu như mỗi nước đều có giải riêng cho câu lạc bộ trong 

nước của mình, ví dụ như Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier 

League) ở Anh; Seria A ở Ý; La Liga ở Tây Ban Nha; Bundesliga ở Đức; Ligue 1 ở 

Pháp… 
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Ngoài ra còn có các giải đấu quốc tế như UEFA Champions League và 

EUROPA League dành cho các câu lạc bộ bóng đá ở Châu Âu; AFC Champions 

League và ASIA Cup dành cho các câu lạc bộ bóng đá ở Châu Á; Ở Nam Mỹ có giải 

bóng đá Copa Libertadores; giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club 

World Championship) và nhiều giải đấu khác ở các châu lục và khu vực. 

5. Những nhà Vô địch thế giới trong lịch sử. 

Bản lĩnh, sự ổn định và một chút may mắn ngay cả trong những giờ phút căng 

thẳng nhất đã đưa họ lên đỉnh thế giới. Hãy cùng điểm lại các đội tuyển quốc gia 

từng đăng quang Cúp vàng danh giá trong lịch sử... 

 

Năm 1930, Giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức lần đầu tiên tại 

Uruguay. Tuy được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức Vô địch thế giới trong kỳ 

World Cup đầu tiên nhưng ĐT Argentina lại bị chủ nhà Uruguay đánh bại 2-4 trong 

trận Chung kết vào ngày 30/7/1930 tại Montevideo. Đồng thời Uruguay trở thành 

quốc gia vô địch World Cup đầu tiên trên thế giới. 
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Năm 1934, World Cup lần thứ 2 được tổ chức tại Italia, đội chủ nhà đã đánh 

bại Tiệp Khắc (cũ) 2-1 ở hiệp phụ trong trận chung kết, đội tuyển Italia của HLV 

huyền thoại Vittorio Pozzo đã lần đầu tiên đoạt Cúp vàng Jules Rimet vào ngày 

10/6/1934 ngay trên quê hương. 

 

Năm 1938, World Cup lần thứ 3 được tổ chức tại Paris – Pháp, Italia đã đánh 

bại Hungary 4-2 trong trận Chung kết và trở thành quốc gia đầu tiên giành Cúp vàng 

thế giới hai lần liên tiếp. Sau năm 1938, do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới lần 

thứ 2 nên những năm 1942 và 1946 đã không thể tổ chức được các kỳ World Cup 

như thường lệ. 



 

Năm 1950, World Cup lần thứ 4 trở lại, lần này nước chủ nhà là Brazil. Trước 

sức ép của gần 200.000 cổ động viên chật kín sân vận động huyền thoại 

Maracana, Uruguay đã làm nên bất ngờ khi quật ngã chủ nhà Brazil để lên ngôi Vô 

địch thế giới lần thứ 2 của mình vào ngày 16/7/1950. 

 

Năm 1954, World Cup lần thứ 5 được tổ chức tại Thụy Sĩ. Ngày 04/7/1954, 

đội trưởng Fritz Walter nâng cao chiếc Cúp Jules Rimet sau khi Tây Đức đánh bại 

Hungary 3-2 trong trận chung kết. Đây là Worl Cup đầu tiên được chiếu trên truyền 

hình. 



 

Năm 1958, World Cup lần thứ 6 được tổ chức tại Thụy Điển. Chiến thắng 5-2 

ngay tại Stockholm trước Thụy Điển trong trận chung kết đã giúp Brazil lần đầu tiên 

đoạt chiếc Cúp Jules Rimet. Đây cũng là World Cup đầu tiên của một huyền thoại 

bóng đá thế giới đó là “Vua bóng đá – Pele”. 

 

Năm 1962 World Cup lần thứ 7 được tổ chức tại Chile, Brazil trở thành đội 

thứ 2 bảo vệ thành công chức vô địch khi giành thắng lợi 3-1 trước Tiệp Khắc (cũ) ở 

trận Chung kết. 



 

Năm 1966 World Cup lần thứ 8 được tổ chức tại Anh. Trần chung kết nghẹt 

thở giữa đội chủ nhà và đội Tây Đức đã khép lại với thắng lợi 4-2 của đội tuyển Anh 

ở hiệp phụ sau khi hòa 2-2 ở hai hiệp chính. Đội trưởng Bobby Moore được các 

đồng đội đội tuyển Anh tôn vinh sau khi lần đầu tiên đem chiếc Cup Jules Rimet 

danh giá về với “quê hương của môn bóng đá”. 

 

Năm 1970 World Cup lần thứ 9 được tổ chức tại Mexico, đây được xem là kỳ 

World Cup hay nhất cho đến nay. Các cổ động viên đã tràn xuống sân và chia vui 

cùng Jairzinho và đồng đội sau khi Brazil thắng Italia 4-1 trong trận chung kết. Đội 

tuyển Brazil lần thứ 3 nâng cao chiếc Cup Jules Rimet và được giữ vĩnh viễn chiếc 



Cup Nữ thần vàng này, đồng thời được coi là đội tuyển quốc gia vĩ đại nhất trong 

các kỳ World Cup. 

 

Năm 1974 World Cup lần thứ 10 được tổ chức tại Tây Đức. Thủ môn kiêm 

đội trưởng Sepp Maier thay mặt đội tuyển Tây Đức nâng cao Cúp vàng sau khi đánh 

bại Hà Lan của huyền thoại Johann Cruyff với tỷ số 2-1 trong trận chung kết. Đây là 

chiếc Cup mới sau khi Brazil đã giữ vĩnh viễn chiếc Cup Jules Rimet, chiếc Cup này 

đã tồn tại cho đến ngày nay và không có bất kỳ quốc gia nào được giữ vĩnh viễn 

chiếc Cup này. 

 



Năm 1978 World Cup lần thứ 11 được tổ chức tại Argentina. Mario Kempes 

ghi bàn góp công vào chiến thắng 3-1 của Argentina trước Hà Lan trong trận chung 

kết World Cup 1978 và Argentina lần đầu tiên đứng lên bục vinh quang. 

 

Năm 1982 World Cup lần thứ 12 được tổ chức tại Tây Ban Nha. Đội trưởng 

đội tuyển Italia, Dino Zoff, nhận Cúp vàng thế giới từ tay Vua Juan Carlos sau khi 

Italia thắng Tây Đức 3-1 ở trận chung kết, qua đó Italia cũng trở thành quốc gia thứ 

2 sau Brazil vô địch World Cup lần thứ 3. 

 

Năm 1986 World Cup lần thứ 13 một lần nữa lại được tổ chức tại 

Mexico, Argentina của Diego Maradona một lần nữa khiến Tây Đức lỗi hẹn với 

chức vô địch thế giới khi chiến thắng 3-2 trong trận chung kết. Đây cũng là kỳ 



World Cup xuất hiện bàn thắng “tai tiếng nhất” trong sự nghiệp của huyền thoại 

Diego Maradona bằng sự kiện “bàn tay của Chúa” trong trận tứ kết giữa đội tuyển 

Argentina và đội tuyển Anh. 

 

Năm 1990 World Cup lần thứ 14 được tổ chức tại Italia. Sau 2 lần thất bại ở 

trận Chung kết, Tây Đức đã thành công tại Italia '90 khi đánh bại Argentina 1-0 

trong trận chung kết. 

 

Năm 1994 World Cup lần thứ 15 được tổ chức tại Mỹ. Trong trận chung kết, 

sau khi hòa với tỉ số 0-0 sau 120 phút thi đấu, trước loạt sút luân lưu, R. Baggio đã 



đá hỏng ở loạt đá thứ 5 và Brazil lần thứ 4 vô địch thế giới sau khi thắng Italia 3-2 ở 

loạt luân lưu định mệnh. 

 

Năm 1998 World Cup lần thứ 16 được tổ chức tại Pháp. Đội tuyển chủ nhà đã 

khiến đội đương kim vô địch Brazil hoàn toàn đổ gục khi thất bại 0-3 trong trận 

chung kết bằng sự xuất sắc của Z. Zidan với 2 bàn thắng bằng đầu vào lưới đội tuyển 

Brazil, đem về danh hiệu Vô địch thế giới đầu tiên cho đội tuyển Pháp. 

 

Năm 2002, World Cup lần thứ 17 và là lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á ở 

hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc, Brazil chứng tỏ sức mạnh khi lần thứ 5 vô địch 

thế giới với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đức trong trận chung kết. Đội tuyển 



Hàn Quốc là đội châu Á đầu tiên và duy nhất cho đến nay lọt vào tới tận bán kết một 

kỳ World Cup. 

 

Năm 2006 World Cup lần thứ 18 được tổ chức tại Đức, Italia cũng phải nhờ 

đến loạt luân lưu cân não mới vượt qua đội tuyển Pháp ở trận chung kết, lần thứ 4 

Italia là vô địch thế giới. 

 

 Năm 2010 World Cup lần thứ 19 lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Phi, một 

quốc gia châu Phi. Với những nét văn hóa độc đáo của quốc gia này, chiếc kèn 

Vuvuzela đã khiến sân vận động luôn náo nhiệt ở bất kỳ trận đấu nào. Đội tuyển Tây 



Ban Nha bằng lối chơi tiqi-taka đầy sáng tạo và biến hóa đã chiếm ưu thế vượt trội 

và dành chức vô địch lần đầu tiên sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Hà Lan 

với tỉ số 1-0, với bàn thắng muộn ở phút 116 của cầu thủ Iniesta. 

 

 Năm 2014 World Cup lần thứ 20 tổ chức tại Brazil. Đội tuyển Đức là nhà vô 

địch World Cup 2014. Chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết đã giúp 

đội tuyển Đức có chức vô địch lần thứ thứ tư tại giải bóng đá thế giới.  

 



Năm 2018 World Cup lần thứ 21 tổ chức tại Nga.Trận trung kết Word Cup 

2018, các siêu sao Griezmann, Pogba và Mbappe cùng nhau ghi bàn, Pháp vượt qua 

Croatia 4-2 bằng bản lĩnh lần thứ hai trong lịch sử vô địch thế giới. 

 

6. Lịch sử phát triển môn bóng đá Việt Nam. 

Bóng đá, môn thể thao vua được nhiều người yêu thích, đã theo chân người 

Pháp du nhập vào Việt Nam vào khoảng năm 1896. Đầu tiên, môn bóng đá phát 

triển tại Nam Kỳ, sau đó lan ra Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đó là những dấu ấn đầu tiên 

của Lịch sử bóng đá Việt Nam. 

6.1. Giải vô địch quốc gia. 

Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam là giải thi đấu bóng đá cao nhất trong 

hệ thống bóng đá Việt Nam. Giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức từ 

năm 1980. Tính mùa giải năm 2013 đã có 30 giải được tổ chức (giải tập huấn 

năm 1999 không được tính là giải vô địch quốc gia). Thể Công (tên gọi trước là CLB 

Quân Đội) là đội đoạt chức vô địch nhiều lần nhất (5 lần). 

Từ mùa bóng 2000 - 2001 đến 2011, giải mang cơ chế chuyên nghiệp, chính thức 

mang tên V-League, và cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia thi đấu. Với sự ra đời 

của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), từ năm 2012 giải đổi tên 

thành Giải bóng đá Ngoại hạng (Super League). Từ mùa giải 2013, giải lấy lại tên là Giải 

vô địch quốc gia Việt Nam (V-League). 

6.2. Cúp quốc gia. 

Cúp bóng đá Việt Nam (thường gọi là Cúp Quốc Gia) là một trong giải bóng 

đá cấp câu lạc bộ quan trọng nhất của Việt Nam trong một năm. Cúp quốc gia lần 

đầu tiên được tổ chức năm 1992 và đội đoạt chức vô địch đầu tiên là câu lạc bộ bóng 

đá Cảng Sài Gòn.  
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Cúp Quốc Gia là giải đấu cấp câu lạc bộ quan trọng thứ 2 của bóng đá Việt 

Nam. Các câu lạc bộ tham dự giải sẽ là các câu lạc bộ thi đấu tại V-league và Giải 

Hạng Nhất Quốc Gia.  

6.3. Siêu Cúp quốc gia. 

Siêu cúp bóng đá Việt Nam là trận đấu giữa đội đương kim vô địch bóng đá 

quốc gia và đội đương kim giữ cúp bóng đá quốc giaViệt Nam. Nếu một đội đoạt cả 

hai chức vô địch thì đội thua ở trận chung kết Cúp quốc gia sẽ có quyền tham dự 

trận đấu này. 

6.4. Giải vô địch Đông Nam Á. (AFF SuZuKi Cup) 

Bóng đá nam Việt Nam sau 50 năm mới lại giành được huy chương vàng năm 

2008 và mãi đến năm 2018 Việt Nam với lần thứ 2 bước lên ngôi vô địch trên sân 

vận động quốc gia Mỹ Đình. 

7. Đặc điểm và vai trò của môn bóng đá. 

Bóng đá ngày nay: Là môn thể thao có tính thương mại hóa cao: 

Ngày nay người ta không chỉ nói “chơi” mà còn “làm ăn” về bóng đá. Muốn 

kiếm được nhiều tiền từ bán vé, truyền hình quảng cáo, cổ động, mua bán cầu 

thủ…thì phải có nhiều cầu thủ giỏi, đội bóng mạnh, thi đấu xuất sắc. Với mục đích 

rõ ràng đó người ta (các CLB) càng đua nhau đầu tư về sân bãi, trang thiết bị, mua 

bán VĐV và HLV, đào tạo VĐV trẻ…Một số đội bóng hàng đầu thế giới như: 

Manchester United, Juventus, Inter Milan, Barccelona …đáng giá hàng trăm triệu, 

thậm chí cả bạc tỉ đô la, sự chuyển nhượng không ngừng về VĐV, HLV mà các đại 

gia còn có ý đồ mua đứt một CLB bóng đá nổi tiếng đó là xu thế mới ngày nay. 

Là môn thể thao mang tính nghệ thuật cao: 

Là môn thể thao sử dụng đôi chân là chủ yếu để khống chế và điều khiển trái 

bóng nhằm đưa bóng vào cầu môn đối phương. 

Sự đa dạng và phong phú của bóng đá được thể hiện ở 3 điểm sau: 

7.1. Bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể cao. 
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Một trận thi đấu bóng đá gồm 2 đội với 22 cầu thủ trên sân, mỗi bên 11 

người trên một sân rộng. 

Một cầu thủ xuất sắc không thể vượt qua các cầu thủ đối phương để ghi bàn 

nếu không có đồng đội vì vậy cần có tinh thần tập thể cao trong bóng đá. 

7.2. Bóng đá là môn thể thao có tính chiến đấu cao. 

Trong thi đấu bóng đá cầu thủ 2 đội được quyền tràn qua sân nhau để tranh 

dành bóng một cách hợp lệ. 

Chính điều đó đã tạo nên tính chiến đấu, tính đối kháng cao nhưng là sự ganh 

đua, giành giật về tài nghệ kĩ - chiến thuật, tinh thần, ý chí, va chạm hợp lệ để dành 

phần thắng. 

7.3. Bóng đá là môn thể thao phức tạp. 

Kĩ thuật đa dạng chiến thuật phức tạp nên việc nắm vững kĩ – chiến thuật là 

một quá trình khó khăn cần trải qua quá trình khổ luyện lâu dài. 

Bóng đá là môn thể thao không có tính chu kì. Các cầu thủ phải luôn có tính 

linh hoạt cơ động và sáng tạo trong từng tình huống cụ thể. 

8. Tác dụng của môn bóng đá. 

Bồi dưỡng con người về mặt ý chí, phẩm chất đạo đức. 

Tăng cường sức khỏe và nâng cao các tố chất thể lực. 

Tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa các tập thể, các dân tộc và các 

quốc gia trên thế giới. 

Việc sử dụng bóng đá như một lĩnh vực kinh tế đang là một xu hướng chung trên 

toàn thế giới. Đặc biệt là trong quảng cáo, truyền hình… 

 

 

 

 

 



KỸ THUẬT BÓNG ĐÁ 

 

A. KHÁI NIỆM. 

Kỹ thuật bóng đá là những động tác, hành động của vận động viên (trong khuôn 

khổ luật bóng đá quy định) để thực hiện các hoạt động chuyên môn trong thi đấu 

môn bóng đá. 

B. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT BÓNG ĐÁ. 

Hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng mang tính chất tổng hợp. 

Việc phân chia kỹ thuật ở môn bóng đá chủ yếu mang ý nghĩa về lý luận và có giá trị 

ở giai đoạn giảng dạy kỹ thuật ban đầu là chính. 

Các kỹ thuật của môn bóng đá được chia thành hai nhóm lớn (theo tính chất 

động tác thông dụng và chuyên biệt): 

- Hoạt động không bóng. 

- Hoạt động có bóng. 

Hoạt động không bóng bao gồm các hoạt động mang tính chất tự nhiên của con 

người. Đó là các hoạt động như: đi, chạy, nhảy v.v… 

 

 



 
C. CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN: 

1. Kỹ thuật đá bóng: 

1.1. Vị trí và tầm quan trọng của kỹ thuật đá bóng trong bóng đá. 

 Đá bóng là hành động dùng chân tác động vào bóng để đưa bóng tới một mục 

đích lựa chọn. Đá bóng là một hoạt động ít mang tính tự nhiên hơn so với các môn 

dùng tay điều khiển bóng. Do vậy, việc thực hiện kỹ thuật bóng đá là khó khăn và 

phức tạp, cần phải thường xuyên và liên tục tập luyện. 

 Trong các hoạt động sử dụng bóng, kỹ thuật đá bóng có tầm quan trọng đặc 

biệt. Trước hết, nó là thành phần được sử dụng nhiều nhất, rộng rãi nhất trong thi 

đấu (chuyền, sút cầu môn, phá bóng…). Thứ hai, nó là cơ sở của các kỹ thuật khác 

(dẫn bóng, khống chế bóng…). 

2. Các kỹ thuật đá bóng. 

2.1. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. 



Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân được sử dụng rất nhiều trong quá trình thi 

đấu. Nhưng do đặc điểm tiếp xúc bóng và biên độ vung chân mà kỹ thuật này không 

thể đá bóng bay xa được (phải luyện tập gian khổ lắm mới có thể chuyền bóng với 

khoảng cách 30 - 35m; trong khi các động tác đá mu chính diện, mu trong… bóng 

bay xa 50 - 60m không phải là điều khó khăn lắm). Bởi thế, kỹ thuật đá bóng bằng 

lòng bàn chân được dùng chủ yếu để chuyền bóng ở cự ly ngắn, trung bình và có thể 

đá vào cầu môn ghi bàn thắng. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân gồm có 5 giai 

đoạn: 

2.1.1. Giai đoạn chạy lấy đà 

Cự ly chạy đà từ 3 - 4m, hướng chạy đà thẳng với mục tiêu định đá bóng tới. Tốc 

độ chạy đà không cao lắm vì mục đích chủ yếu là đà chính xác chứ không phải là đá 

mạnh. Mặt khác, nếu chạy đà quá nhanh thì làm động tác đá bóng bằng lòng bàn chân 

gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng tới độ chính xác của kỹ thuật (mà đó là ưu điểm căn 

bản của động tác kỹ thuật này). Động tác vung tự nhiên, mắt quan sát bóng và mục tiêu 

định đá đồng thời xác định khoảng cách giữa người và bóng để sắp xếp bước chạy đà 

thích hợp và thoải mái. 

2.1.2 Giai đoạn đặt chân trụ 

Đặt chân trụ bắt đầu từ gót chân chuyển qua cả bàn chân, hướng mũi chân về 

phía định đá bóng. Chân trụ đặt cách bóng khoảng 10cm - 15cm đầu bàn chân đặt 

ngang với bóng (xê dịch trong khoảng từ mép trước tới mép sau của bóng). Cách đặt 

chân trụ còn phụ thuộc vào thói quen của từng cầu thủ. Đầu gối chân trụ hơi khuỵu 

để hạ thấp trọng tâm, vừa giảm xung động vừa giữ được thăng bằng tốt để cho chân 

đá thực hiện động tác. 



 

Hình. Khoảng cách đặt chân trụ 

2.1.3. Giai đoạn vung chân lăng 

Khi chân trụ đặt xuống đất thì chân đá tiếp tục lăng về phía sau. Nhờ sự tham 

gia của các cơ duỗi đùi và co cẳng chân mà biên độ đùi, cẳng chân được mở về phía 

sau. Khi sắp kết thúc lăng chân về phía sau, cũng là lúc đầu gối và bàn chân dần dần 

bẻ ra ngoài. Trở lại động tác đưa chân đá về phía trước thì việc bẻ bàn chân ra ngoài 

(mũi chân xoay ra ngoài) vẫn tiếp tục. Tốc độ chuyển động của bàn chân (cùng với 

cẳng chân và đùi) khi vung về trước tăng dần. Do động tác xoay bàn chân mà ta có 

cảm giác là tốc độ gót chân tiến nhanh hơn mũi chân để tới khi sắp chạm bóng thì 

bàn chân đá xoay ngang 90
0
 (so với hướng chuyển động). Khi cầu thủ có cảm giác 

bàn chân đã xoay vừa độ thì cố gắng giữ cố định cảm giác đó, khớp cổ chân trở nên 

vững chắc để bước sang giai đoạn tiếp xúc bóng.  

2.1.4. Giai đoạn tiếp xúc bóng 

Diện tiếp xúc của chân với bóng là tam giác phía trong của bàn chân (ngón cái, 

mắt cá trong và gót chân). Bàn chân hướng thẳng về mục tiêu định đá bóng để cho 

lòng bàn chân tiếp xúc đúng phần giữa của quả bóng, như vậy lực sẽ đi qua tâm của 

quả bóng làm cho bóng đi thẳng và mạnh. Nếu muốn cho bóng đi bổng thì thân người 



ngả về phía sau, chân đá chạm phía dưới quả bóng, làm lực tác dụng qua tâm theo 

chiều từ dưới lên làm cho bóng bay bổng. 

 

 

 

 

 

 

 

a      b   

Hình .Vị trí bàn chân tiếp xúc bóng 

2.1.5. Giai đoạn kết thúc 

Theo quán tính của chân đá, sau khi tiếp xúc bóng chân đá tiếp tục đưa về 

phía trước để phát huy hết lực. Khi bóng rời chân, động tác chân vẫn còn vung về 

trước và lên cao một chút, sau đó cầu thủ xoay cổ chân và đùi trở về tư thế bình 

thường (không bẻ ra ngoài) hạ xuống, bước thêm một vài bước rồi dừng lại. 

     

 

 

 

 

 

Hình. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 

 

2.2. Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 

Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân được sử dụng rất phổ biến vì động 

tác thực hiện dễ, thuận lợi khi bóng lăn theo mọi hướng, bóng bổng, bóng chết… và 

có tác dụng rất lớn trong nhiệm vụ chuyền bóng. Cầu thủ còn dùng kỹ thuật này để 

sút bóng vào cầu môn và phá bóng. Động tác đá bóng bằng mu trong tương đối dễ 

tập luyện và cũng có thể đá được xa và mạnh. Gồm có 5 giai đoạn: 



2.2.1. Giai đoạn chạy lấy đà 

Do đặc điểm tiếp xúc bóng (bằng mu trong) nên chạy lấy đà của kỹ thuật này 

chếch với hướng đá bóng đi chừng 45
0
. Khi chạy lấy đà, tốc độ tăng dần, bước ngắn, 

tần số cao để dễ điều chỉnh bước cuối cùng khi đặt chân trụ. Bước cuối cùng khi 

chuẩn bị đặt chân trụ phải dài để giảm độ lao của cơ thể về trước, tạo điều kiện thuận 

lợi cho giai đoạn tiếp. Do hướng chạy đà chếch như vậy nên thực tế thân người hơi 

ngả vào phía trong, đường chạy đà hơi vòng. Đá bóng “chết” cự ly chạy đà là 6 - 7 

mét. 

2.2.2. Giai đoạn đặt chân trụ 

Giai đoạn này có tác dụng là tạo thành điểm tựa vững chắc của trọng tâm cơ thể 

trong khi chuyển động ở tốc độ lớn để chân đá có thể tự do hoạt động. Đặt chân trụ trong 

kỹ thuật này là bẻ chân ra phía ngoài để mũi chân thẳng với hướng định đá bóng đi. Thứ 

tự đặt chân trụ là từ gót chân chuyển qua má ngoài rồi tới mũi bàn chân. Tư thế thân 

người nghiêng về phía chân trụ và hơi ngả về sau, đầu gối chân trụ hơi khuỵu để giữ 

thăng bằng. Trọng tâm cơ thể dồn vào chân trụ. 

 Vị trí chân trụ đặt cách bóng chừng 20 - 30 cm về phía bên và lùi về phía sau 

của bóng một chút (đường tiếp tuyến của bóng với mặt đất). Tất nhiên, tùy tầm vóc và 

đặc điểm của từng cầu thủ mà đặt chân trụ cho thích hợp. Sở dĩ khi đá bóng bằng mu 

trong phải đặt chân trụ xa bóng (20 - 30 cm) hơn các động tác đá khác (như mu chính 

diện) là do đặc điểm chạy đà chếch, vung chân theo đường vòng và phải bẻ chân đá 

bóng bằng mu trong của động tác này. 

2.2.3. Giai đoạn vung chân lăng 

Do đường chạy đà hơi vòng và lệch hướng đá 45
0
 cho nên động tác vung chân 

có khác khi đá bóng bằng lòng bàn chân. 

Khi vung chân về sau, đùi hơi mở ra do ảnh hưởng của các cơ duỗi dạng và 

xoay đùi ra ngoài (cơ mông lớn, mông nhỡ và mông bé). Đường vung chân về sau 

hơi chếch về phía chân trụ. Để giữ thăng bằng cho cơ thể, tay đối diện với chân lăng 



cũng đánh mạnh về sau, thân người ngả vặn đối lập với hướng vung chân tạo cho tư 

thế cơ thể căng ra như hình cánh cung.  

Động tác vung chân về trước có quỹ đạo ngược chiều với hướng vung chân về 

sau lúc này bàn chân duỗi hết và hơi bẻ ra ngoài, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp xúc 

bóng. Động tác vung về trước làm cho đùi hơi khép lại và khi đùi gần tới phương 

thẳng đứng thì đường chuyển động của chân gần như thẳng hàng với đường sút bóng 

(tất nhiên lúc đó bàn chân vẫn bẻ ra ngoài). Tay đối diện với chân đá và thân người 

gập xuống vừa làm nhiệm vụ giữ thăng bằng vừa hỗ trợ cho hoạt động của cơ chân. 

2.2.4. Giai đoạn tiếp xúc bóng 

Vị trí tiếp xúc của chân với bóng là cạnh trong của xương giữa bàn chân (tính 

từ ngón cái tới phía trong mắt cá chân). Do đường vung chân khi đá mu trong tạo 

thành một mặt phẳng cắt mặt phẳng của đất bằng một góc nhọn nên mu trong bàn 

chân tiếp xúc với bóng cũng theo diện tiếp xúc hơi chếch. Bàn chân tuy bẻ ra ngoài 

nhưng giữ ở tư thế vững chắc. Nhờ thế mà động tác đá vẫn mạnh và cổ chân không 

bị chấn thương (do thả lỏng). 

Mặc dù đường vung chân chếch nhưng mu trong bàn chân tiếp xúc đúng phía 

sau của bóng và lực đá vẫn thông qua tâm bóng về phía trước (đường vung chân lúc 

này hầu như thẳng hướng về trước). Vì thế động tác đá bóng bằng mu trong vẫn có 

thể làm cho đường bóng đi thẳng và không bị xoáy. 

Những cầu thủ mới tập thường mắc không duỗi hết mu bàn chân và tiếp xúc 

bóng lệch sang bên ngoài của tâm bóng (so với người đá). Vì thế bóng thường không 

đi đúng mục tiêu và bị xoáy, lệch hướng. Đồng thời, vì bị phân tán lực nên đường 

bóng đi yếu, không bay được xa. 

Đối với những cầu thủ có trình độ kỹ thuật vững vàng, có thể vận dụng kỹ thuật 

đá bằng mu trong bàn chân để đá vóng cung. Đường bóng đi theo “hình quả chuối” 

vì cầu thủ chủ động tiếp xúc lệch ra phần ngoài của tâm bóng, miết từ phía ngón cái 



lướt vòng qua lòng bàn chân. Chính cầu thủ thường dùng động tác này để chuyền 

vòng qua đối phương cho đồng đội của mình để sút vào cầu môn. 

 

 

Hình. Vị trí chân tiếp xúc bóng     

2.2.5. Giai đoạn kết thúc  

Khi đá bóng đi thì tiếp tục đưa hông về trước. Chân đá sau khi vung về trước thì 

hạ xuống đất tiếp tục bước một vài bước để giảm tốc độ chuyển động của cơ thể 

(thông thường sau khi tiếp xúc bóng, chân đá vung sẽ làm tư thế người hơi bị vặn nên 

sau đó cần làm động tác thả lỏng để cơ bắp trở lại hoạt động nhẹ nhàng). Hai tay dang 

rộng tự nhiên để giữ thăng bằng cho cơ thể. 

 

Hình. Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong 

 

 

 



2.3. Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện bàn chân 

 Là kỹ thuật đá bóng cơ bản và thông dụng trong thi đấu. Kỹ thuật đá bóng bằng 

mu chính diện bàn chân có nhiều ưu điểm, tạo đường bóng đi căng và chính xác nên 

bên cạnh tác dụng chuyền bóng, nó có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong sút bóng vào 

cầu môn ghi bàn thắng hay phá bóng. Gồm có 5 giai đoạn: 

2.3.1. Giai đoạn chạy đà 

Đường chạy lấy đà thẳng với hướng đá bóng đi. Tốc độ chạy đà tăng dần để có 

tốc độ lớn khi đá bóng. Khác với kỹ thuật chạy của vận đông viên điền kinh, ở đây 

độ dài bước chạy ngắn hơn nhưng tần số bước khá lớn, bước chân tiếp xúc đất 

không vượt trước hình chiếu xuống mặt đất của thân, thân người hơi lao về trước 

một chút. Động tác chạy đà như thế bảo đảm cho việc giữ thăng bằng của cơ thể và 

điều chỉnh cho giai đoạn đặt chân trụ đúng. 

Bước cuối cùng bao giờ cũng dài hơn các bước trước để có thể đặt chân trụ 

thích hợp và có đủ thời gian lăng chân đá về sau, độ dài này tùy thuộc vào tốc độ 

chạy nhanh hay chạy chậm. 

Biên độ động tác tay vung về cơ bản là lớn; tránh chạy đà cứng nhắc không thả 

lỏng vừa phí sức vì căng thẳng, vừa ảnh hưởng đến nhịp điệu và độ chính xác của 

toàn bộ động tác đá bóng. 

2.3.2. Giai đoạn đặt chân trụ  

Giai đoạn này tạo thành điểm tựa vững chắc của trọng tâm cơ thể để chân đá 

làm nhiệm vụ mấu chốt của toàn bộ động tác tiếp xúc bóng. 

Nếu cầu thủ đá chân phải thì đặt chân trái là trụ sang bên trái của bóng (và 

ngược lại). Động tác đặt chân từ gót, rồi chuyển sang cả bàn chân chống đất cách 

bóng một bàn chân (10 đến 15 cm) về phía bên mũi bàn chân trụ đặt trong phạm vi 

từ ngang mép dưới của bóng đến mép trên của bóng (tùy thuộc vào tầm vóc và thói 

quen của từng cầu thủ) theo hướng định đá bóng đi. 



Thân trên ở giai đoạn này thả lỏng, hai tay theo phản xạ nên hơi dang ngang để 

giữ thăng bằng, trọng tâm cơ thể dồn hoàn toàn vào chân trụ. 

Khi đặt chân trụ, nếu đặt từ mũi bàn chân xuống gót thì việc giảm độ lao của cơ 

thể không tốt, người không giữ được thăng bằng mà đổ về trước, do đó chân đá chưa 

vung hết ra sau đã phải vội vàng lăng về trước, lực đá bị yếu (do không phát huy hết 

khả năng làm việc của cơ) độ chính xác bị giảm. 

Khi đặt chân trụ so với bóng không thích hợp thì: 

- Nếu đặt chân trụ sau bóng quá (đá với) sẽ làm bóng bay lên cao (đá vọt). 

- Nếu đặt chân trụ trước bóng quá sẽ làm bóng đi yếu và sệt. 

- Nếu đặt chân trụ không song song với bóng sẽ làm bóng bay lệch sang phải 

hoặc trái. 

 

Hình. Đặt chân trụ 

2.3.3. Giai đoạn vung chân lăng 

Là giai đoạn phát lực chủ yếu, tạo tốc độ vung chân lớn nhất để tác dụng lực 

vào bóng mạnh. Tốc độ vung chân lăng kết hợp với tốc độ chạy đà quyết định sức 

mạnh của động tác đá bóng. 



Trong khi chân trụ đang chạm đất thì theo động tác chạy đà bình thường, chân 

đá tiếp tục vung về phía sau. Nhưng lúc này không còn là động tác vung bình thường 

khi chạy mà xuất phát từ ý thức tạo lực đá mạnh nên cầu thủ kết hợp dùng sức đưa 

chân về sau với biên độ lớn hơn. Tác dụng của việc đánh chân về sau nhằm kéo dài 

biên độ hoạt động, tăng thêm lực đá bóng (hay tốc độ vung chân) khi đưa về trước. 

Mặt khác, do đưa chân ra sau với biên độ lớn mà kéo căng được các nhóm cơ phía 

trước đùi và hông, tận dụng được sức mạnh co cơ khi làm động tác duỗi cẳng chân 

và gấp đùi để đá bóng đi. 

Sau khi chân lăng vung hết ra sau thì chuyển động ngược trở lại để đá bóng. 

Lúc này, chân trụ khuỵu xuống thêm một chút và cẳng chân trụ hơi đổ về trước 

nhằm giữ thăng bằng cho cơ thể. Ban đầu, chân lăng đưa về trước, chủ yếu theo trục 

của khớp hông (các cơ gấp đùi) bên cạnh đó, khớp gối cũng làm trụ cho cẳng chân 

duỗi ra ở mức độ không đáng kể. khi đùi gần tới phương thẳng đứng thì trục chuyển 

động chủ yếu lại là khớp gối, tuy đùi vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng cẳng chân 

“bật” mạnh về phía trước với lực bột phát. 

Khi thực hiện vung chân lăng, các cầu thủ mới tập chưa hiệp đồng hoạt động tốt 

các cơ nên vung chân ra trước không khống chế được chân lăng theo đúng hướng 

(thẳng góc với trục phải trái) nên ảnh hưởng tới lực tác dụng và độ chính xác khi 

chân chạm bóng; hoặc động tác vung chân không nhịp nhàng làm tốn sức và tốc độ 

vung chân bị giảm. 

2.3.4. Giai đoạn tiếp xúc bóng 

Là giai đoạn quan trọng nhất quyết định toàn bộ kỹ thuật đá bóng mặc dù chỉ xảy 

ra trong một khoảng thời gian rất ngắn khi mu chính diện bàn chân chạm bóng. Vị trí 

tiếp xúc bóng chỉ rõ kỹ thuật đá bóng và điều chủ yếu là bảo đảm độ chính xác và sức 

mạnh của động tác đá bóng. Khi vung chân lăng về trước, mũi bàn chân đã được duỗi 

thẳng (do tác dụng co cơ của các nhóm cơ: dài gấp chung các ngón, cơ cẳng chân sau) 

và đến giai đoạn tiếp xúc bàn chân vẫn giữ ở tư thế duỗi thẳng, chúc mũi xuống đất. Vị 



trí tiếp xúc của chân với bóng là phần trên của bàn chân, kể từ các ngón tới khớp cổ 

chân (phần buộc dây giày) bao gồm bề mặt các xương hộp, xương sên, xương chêm và 

một phần của bốn đốt đầu bốn xương bàn. Các xương này liên hệ với nhau bởi những 

khớp bán động nên tạo thành một khối vững chắc và phẳng. Độ vững chắc của vị trí 

tiếp xúc giúp cho việc tăng độ đàn hồi, làm sức mạnh của động tác đá tốt hơn; mặt 

phẳng diện tiếp xúc bảo đảm độ chính xác của động tác đá bóng. Vị trí bóng được tiếp 

xúc là chính mặt sau của bóng làm sao cho lực đá từ bàn chân truyền qua bóng phải 

thông qua tâm bóng mà đẩy về phía trước. Chỉ có như vậy, động tác đá mu chính diện 

mới bảo đảm độ chính xác và đường bóng bay thẳng. 

Đối với những người mới tập, do khống chế khớp cổ chân không tốt (các dây 

chằng và các cơ không cố định được các khớp) nên khi tiếp xúc với bóng, cổ chân, 

bàn chân thả lỏng làm cho đường bóng đi yếu, không chính xác và dễ gây chấn 

thương, hoặc người tập không duỗi thẳng bàn chân nên động tác tiếp xúc có chiều 

hướng đẩy bóng lên, bóng đi bổng và không mạnh. Khi tiếp xúc bóng thì đầu gối của 

chân đá nhô về trước ngang với mặt phẳng đứng phía trước của bóng. Như thế sẽ 

tránh được sai sót thường mắc là nhô thân về trước (tụt hông) hoặc ngả người về sau 

quá. 

 

 

 

 

 

 

a    b 

Hình. Vị trí bàn chân tiếp xúc bóng 

2.3.5. Giai đoạn kết thúc 

Có tác dụng bảo đảm cho toàn bộ động tác được nhịp nhàng, thoải mái, tránh 

những trường hợp làm động tác dật cục, có thể gây chấn thương. Bản thân giai đoạn 



kết thúc không còn ảnh hưởng gì tới bóng nữa, nhưng nếu cầu thủ cố tình không 

thực hiện động tác kết thúc (sau khi tiếp xúc, chạy thêm một vài bước để giảm tốc 

độ và thả lỏng cơ hoạt động) thì lại có ảnh hưởng đến các giai đoạn trước. Với tâm 

lý muốn ghim chuyển động (không làm động tác kết thúc), nếu ngay trong khi kết 

thúc đã vội vã co chân lại hoặc tư thế thân người ngả không hợp lý để giảm tốc độ. 

Chính với ý thức như vậy làm cho động tác trước đó (như tiếp xúc bóng) trở nên 

thiếu chính xác và động tác vung chân không thoải mái, kết quả là đường bóng đi 

cũng không mạnh và chính xác. 

 

 

 

 

 

 

Hình. Kỹ thuật đá mu chính diện 

 

2.4. Kỹ thuật đá bóng bằng mu ngoài bàn chân 

Kỹ thuật đá bóng bằng mu ngoài bàn chân tương đối khó, đòi hỏi sự tập luyện 

công phu nhưng khi hoàn thiện được động tác thì lại có tác dụng rất lớn. Đá bóng 

bằng mu ngoài được sử dụng để chuyền bóng ở cự ly trung bình và xa, đá bóng đang 

chuyển động hay bay từ phía bên tới, đá phạt, đá phạt góc và sút vào cầu môn. Đối 

với các cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao thì động tác đá bóng bằng mu ngoài trở 

thành một vũ khí sắc bén để hiệp đồng tấn công và dứt điểm. Gồm có 5 giai đoạn: 

2.4.1. Giai đoạn chạy lấy đà 

Cũng như đá bóng bằng mu chính diện, hướng chạy đà thẳng với hướng bóng 

đi, bước ngắn, tốc độ tăng dần, biên độ tay không rộng và chân bước sẵn sàng điều 

chỉnh để chuẩn bị cho giai đoạn đặt chân trụ được tốt. 



2.4.2. Giai đoạn đặt chân trụ 

Giai đoạn này, so với đá bóng bằng mu chính diện có khác đôi chút. Bàn chân trụ 

vẫn tì đất từ gót chuyển sang cả bàn chân, thẳng hướng đá bóng nhưng khoảng cách 

với bóng chừng 15 - 20 cm về phía bên. Việc đặt chân trụ như vậy sẽ tao điều kiện 

cho giai đoạn vung chân tiếp xúc bóng không bị gò bó nên phát huy được sức mạnh 

của cú sút. Đầu gối chân trụ hơi khuỵu để giữ thăng bằng cho cơ thể và giảm xung 

động của mặt đất truyền qua chân trụ tới cơ thể. Thân người hơi ngả về trước do góc 

độ thân vốn có trong quá trình chạy đà. 

2.4.3. Giai đoạn vung chân lăng 

Khi đặt chân trụ thì chân lăng tiếp tục đưa về sau theo quán tính của bước chạy 

nhưng lúc này có ý thức đưa mạnh về sau cho biên độ vung chân rộng (nhằm tạo cho 

động tác có cự ly hoạt động dài và chân đá có tốc độ lớn để lực tác dụng vào bóng 

khi đá sẽ lớn). Đến lúc chân đá vung về trước thì xoay mũi chân vào phía trong dưới 

tác dụng các cơ khép bàn chân. Vì thế, trong khi vung chân về trước, diện mu bàn 

chân đưa về trước là mu ngoài. Đây cũng là điều quan trọng chuẩn bị cho giai đoạn 

tiếp xúc bóng đúng vị trí mu ngoài. Toàn bộ đường vung chân vẫn theo trục phải trái 

của 2 trục chủ yếu: trục hông và trục đầu gối. Đường vung chân vẫn thẳng hướng từ 

sau ra trước với tốc độ nhanh dần và có tốc độ nhanh nhất khi vừa tiếp xúc với bóng.  

2.4.4. Giai đoạn tiếp xúc bóng 

Với vị trí xoay mũi chân vào trong khi vung chân về trước, cầu thủ làm động 

tác tiếp xúc bóng bằng mu ngoài. Mu ngoài bàn chân là phần ngoài bàn chân nằm 

song song với mu chính diện; phần này tương đối phẳng. Vị trí tiếp xúc vào bóng 

vẫn là phía sau của bóng, lực tác dụng thông qua tâm. Tuy nhiên, do độ xoay của cổ 

chân nên diện tiếp xúc không hoàn toàn đồng đều. và đó là lý do tại sao đá bóng 

thẳng mà nếu đá bằng chân phải, bóng thường hơi xoáy và bay theo đường vòng 

cung về phía bên phải người đá. Tùy thuộc vào độ xoay của mu bàn chân vào trong 



và vị trí đặt chân trụ mà đường bóng có thể bay cao hoặc thấp. Thân người khi đá 

hơi lao về trước, hai tay dang ngang để giữ thăng bằng. 

Nếu như lực đá không thông qua tâm bóng thì bóng sẽ đi xoáy vòng cung. Khi 

đá vòng cung để đường bóng có độ cong lớn, cầu thủ thường đá làm cho bóng lăn 

một chút theo mu chân tạo ra độ xoáy lớn. Những đường bóng vòng cung này có sức 

uy biếp rất lớn khi sút vào cầu môn, ngay cả khi có đối phương làm hàng rào để 

chắn. 

 

 

 

 

 

 

Hình. Vị trí bàn chân tiếp xúc bóng 

2.4.5. Giai đoạn kết thúc 

Sau khi tiếp xúc bóng, bàn chân đá không giữ ở tư thế bẻ mũi chân vào nữa mà 

thả lỏng vung lên hết đà thì hạ xuống đất, tiếp tục bước một vài bước để giảm tốc độ 

lao về trước. 

 

 

 

 

 

Hình. Kỹ thuật đá bóng mu ngoài 

 

 

 



2.5. Kỹ thuật đánh đầu 

Khi thi đấu bóng đá, nhiều trường hợp chuyền bóng cao thì có lợi hơn. Những 

đường chuyền bóng bổng thường thực hiện khi cần chuyền xa (chuyền bóng dài từ 

cầu môn, lật cánh tấn công, sút xa vào cầu môn…). Chuyền bóng bổng cũng để đá 

phạt góc, sút phạt trực tiếp, chuyền bóng qua đầu đối phương, ném biên. Sân mấp 

mô, có bùn, vũng nước cũng cần những đường bóng bổng. Để chống những đội 

phòng ngự với kỹ thuật tập trung đông ở khu vực cầu môn cũng cần những đường 

chuyền bóng bổng tới khu vực nguy hiểm trước cầu môn của đối phương. 

Trong những trường hợp này cầu thủ cần phải sử dụng các kỹ thuật đánh đầu. 

Các cầu thủ hậu vệ nếu giành được thắng lợi trong những cuộc tranh bóng trên cao, 

cắt được những đường chuyền bóng của tiền đạo đối phương tức là đã phá được mối 

đe dọa ở gần cầu môn và rất có thể còn chuyền được bóng do đồng đội, tổ chức phản 

công. Những cầu thủ tiền đạo có thể sử dụng kỹ thuật đánh đầu để chuyền bóng và 

trực tiếp đưa bóng vào cầu môn đối phương. Khả năng nhảy đánh đầu có tầm quan 

trọng lớn trong khu vực trước cầu môn và những đường bóng đánh đầu vào cầu môn 

rất nguy hiểm vì tính bất ngờ và nhanh của nó. Nhờ kỹ thuật đánh đầu mà tốc độ trận 

đấu tăng thêm, hạn chế nhiều động tác khống chế bóng chậm và thừa. 

Kỹ thuật đánh đầu có thể phân loại dựa trên các đặc điểm sau: 

- Tùy vị trí tiếp xúc của đầu với bóng mà có thể đánh đầu bằng trán giữa, trán 

bên và đỉnh đầu.  

- Tùy tư thế chuẩn bị trước khi đánh đầu mà có thể đứng tại chỗ đánh đầu , chạy 

đà đánh đầu, nhảy lên đánh đầu (gồm cả động tác “cá nhảy”). 

- Tùy hướng bóng đánh đi mà chia làm: đánh đầu đưa bóng về trước, sang bên 

cạnh và về sau. 

Sau đây chúng ta phân tích các kỹ thuật đánh đầu căn cứ vào vị trí tiếp xúc của 

đầu với bóng. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình. Kỹ thuật đánh đầu 

 Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa 

Có ưu điểm là bóng đi chính xác và mạnh vì tiếp xúc vào phần trán cứng và 

bằng phẳng, đồng thời động tác gập thân được thực hiện phù hợp nhất với đặc điểm 

giải phẫu của con người trong quá trình đánh đầu lại dễ dàng quan sát đường bay của 

bóng để làm động tác chính xác. 

 Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa tại chỗ 

Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa tại chỗ tương đối đơn giản và là phương pháp 

cơ bản nhất trong kỹ thuật đánh đầu. Trước khi đánh đầu, cầu thủ quan sát đường 

bóng bay để chọn vị trí đứng đánh đầu thích hợp, thông thường bóng bay đến là 

ngược chiều hoặc bay chếch. 

a. Tư thế chuẩn bị 

Cầu thủ đứng chân trước chân sau, hai chân rộng bằng vai (khoảng cách hai 

chân cần thích hợp để trong khi đánh đầu làm thành chân đế vững chắc). Chân trước 

đặt nhẹ trên mặt đất, chân sau khuỵu nhiều hơn để hạ thấp trọng tâm và dồn trọng 

tâm vào chân này. Thân trên thẳng hướng với phương đánh bóng đi, hai tay dang tự 

nhiên để giữ thăng bằng cho cơ thể. Cả thân ngả về phía sau nhằm để cho động tác 

gập thân kéo dài được biên độ và tốc độ động tác. Đầu, cổ cũng ngả theo tư thế thân 



nhưng không thả lỏng các cơ cổ ngửa đầu về phía sau vì như vậy sẽ khó quan sát 

bóng và động tác đánh đầu không làm được mạnh. 

Ở tư thế chuẩn bị, toàn cơ thể như hình cánh cung ngả về sau, mắt theo dõi 

đường bóng bay đến. 

b. Giai đoạn tiếp xúc bóng 

Khi phán đoán đúng thời cơ đánh đầu, chân sau từ tư thế khuỵu bắt đầu đạp 

mạnh xuống đất đẩy thấn về phía trước. Đồng thời, các nhóm cơ ở bụng co làm thân 

trên gập về phía trước. Hai tay cũng đánh về phía trước và xuống dưới hỗ trợ cho 

động tác của toàn thân. Trọng tâm của cơ thể dồn từ chân sau sang chân trước. Các 

nhóm cơ cổ cũng đóng góp cho việc tăng tốc độ đánh đầu về trước. Đường di 

chuyển của đầu (với mức độ tương đối) như hình cánh cung có tâm chuyển động là 

khớp hông. Thời điểm tiếp xúc bóng là lúc thân người vừa vượt qua tư thế thẳng 

đứng, trán giữa tiếp xúc vào tâm sau của bóng, chân tiếp tục đạp để duỗi hết khớp và 

đầu gối, tăng thêm lực tác dụng vào bóng. 

Trong quá trình đánh đầu, mắt luôn luôn mở để quan sát bóng, bảo đảm chính 

xác cho thời điểm và vị trí tiếp xúc bóng. 

 

 

 

 

 

 

Hình. Vị trí tiếp xúc giữa đầu và bóng 

Tính chất của đường bóng bay phụ thuộc vào vị trí tiếp xúc của trán vào bóng 

nếu đánh đầu vào phía dưới bóng thì bay cao về trước, nếu đánh vào ngang bóng thì 

bóng đi mạnh và gần song song với mặt đất; nếu đánh vào phần trên của bóng thì 

bóng bay chếch xuống. 



c. Giai đoạn kết thúc 

Sau khi tiếp xúc bóng thân người có xu hướng lao về trước, hai chân hơi kiểng 

lên. 

 
Hình. Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa tại chỗ 

2.6. Phân tích các kỹ thuật khống chế bóng. 

 Kỹ thuật khống chế bóng thấp (bóng lăn hoặc từ gối trở xuống) 

a. Khống chế bóng bằng lòng bàn chân 

Thường dùng để khống chế bóng lăn hay bay từ phía trước mặt tới. 

Chân trụ của cầu thủ đặt thẳng hướng bóng đến, hơi khuỵu, trọng tâm dồn vào 

chân trụ để chân khống chế bóng tự do đưa về trước chuẩn bị tiếp xúc bóng. Chân 

khống chế bóng thả lỏng, khớp gối hơi co, đầu gối xoay ra ngoài; bàn chân xoay 90
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hướng lòng bàn chân về phía bóng đến, gan bàn chân song song với mặt đất, ngang 

tầm bóng khi lăn, vai cùng phía chân trụ hơi xoay và ngả về trước, thân người 

nghiêng về phía bóng đến. Hai tay dang tự nhiên giữ thăng bằng. 

Khi bóng sắp đến thì chân khống chế bóng rút về với tốc độ thích hợp sao cho 

bóng đuổi kịp, chạm vào bàn chân. Tốc độ kéo chân về sau tùy thuộc vào tốc độ lăn 

đến của bóng và ý định của động tác kế tiếp. Nếu bóng đi mạnh thì rút chân nhanh 

và nếu bóng lăn yếu thì rút chân chậm hoặc không cần kéo chân về phía sau. 

Khống chế bóng bay từ đầu gối trở xuống và khống chế bóng sệt tương đối 

giống nhau nhưng do góc độ đưa chân đón bóng không giống nhau. Lúc khống chế 

bóng, chân khống chế bóng đưa lên càng cao thì độ gập của khớp gối càng lớn. 



Trong trường hợp bóng bay đến cao, có thể nhảy lên để khống chế bóng bằng lòng 

bàn chân. 

Động tác khống chế bóng bằng lòng bàn chân rất dễ chính xác bởi vì diện tiếp 

xúc (lòng bàn chân) rất phẳng và rộng, động tác đơn giản, dễ thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

Hình. Khống chế bóng bằng lòng bàn chân 

b. Khống chế bóng bằng mu chính diện bàn chân 

Thường dùng để khống chế bóng bay thấp từ phía trước mặt tới. 

Chân trụ của cầu thủ đặt thẳng với hướng bóng, hơi khuỵu để giữ thăng bằng. 

Trọng tâm cơ thể dồn sang chân trụ. 

Chân khống chế bóng căn cứ theo độ cao của bóng mà nâng lên cho thích hợp, 

khớp gối gập, cẳng chân thả lỏng, mũi chân chúc xuống, dùng mu chính diện bàn 

chân khống chế bóng. 

Những yếu lĩnh động tác khác của kỹ thuật khống chế bóng này dựa trên 

nguyên tắc giảm tốc độ bay của bóng như giữ bằng lòng bàn chân. 

Kỹ thuật khống chế bóng này do vị trí tiếp xúc giữa chân và bóng hơi hẹp nên 

khó chính xác hơn giữ bằng lòng bàn chân 



 

Hình  

c. Khống chế bóng bằng mu ngoài bàn chân 

Thường dùng để khống chế bóng bay hay lăn đến từ hai bên của thân người 

(bóng bay từ phía nào đến thì khống chế bóng bằng chân bên ấy). Trước khi làm 

động tác, đầu gối chân trụ hơi khuỵu một chút để giữ thăng bằng cho cơ thể. Chân 

khống chế bóng nhấc lên nhưng không nên cao hơn độ cao của bóng để tránh trường 

hợp bóng lọt qua gan bàn chân. 

Căn cứ vào tốc độ bóng đến nhanh hay chậm mà chân khống chế bóng có động 

tác khéo léo về sau thích hợp để khống chế bóng. Vị trí tiếp xúc bóng là mu ngoài 

làm bóng nảy sang bên cạnh nên thường kết hợp với khống chế bóng là cầu thủ làm 

động tác chuyển thân 90
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 về phía chân khống chế bóng. 

Tuy nhiên động tác này ít dùng vì nếu bóng đến từ 2 bên thì có thể khống chế 

bóng bằng lòng bàn chân. Chỉ khi bóng đột nhiên từ phía bên cạnh đến, trọng tâm lại 

có thể lại nằm trên chân xa bóng, không kịp chuyển trọng tâm thì mới dùng mu 

ngoài bàn chân khống chế bóng. 

Nếu bóng từ trước mặt đến, muốn chuyển hướng thì có thể dùng mu ngoài 

khống chế bóng. Do bóng từ trước mặt đến mà phương khống chế bóng lại là hai bên 

nên tác dụng của động tác giảm lực (kéo chân ra sau) lúc khống chế bóng không rõ 

ràng lắm. Vì thế, khi khống chế bóng, nên theo đà ngả thân mà cầu thủ chuyển theo 

hướng khống chế bóng nhằm nhanh chóng khống chế được bóng. Kỹ thuật khống 

chế bóng này thường kết hợp với động tác giả. 



d. Khống chế bóng bằng gan bàn chân 

Thường sử dụng khi bóng lăn từ trước mặt tới. Khi làm động tác, chân trụ hơi 

khuỵu, thân người hơi ngả về trước. Bàn chân khống chế bóng làm động tác co, mũi 

chân hếch lên trên, hướng gan bàn chân về phía bóng. Khi bóng đến, chân khống chế 

bóng thả lỏng, tiếp xúc bóng bằng gan bàn chân. Có thể khống chế bóng dính ngay 

dưới gan bàn chân hoặc hơi đẩy bóng về trước để làm động tác kế tiếp được thuận 

lợi. 

 

 

 

 

 

 

Hình. Khống chế bóng sệt bằng gan bàn chân 

 Kỹ thuật khống chế bóng cao 

Những kỹ thuật khống chế bóng cao được dùng rất phổ biến và thuận lợi nhất. 

Mặt khác, các kỹ thuật khống chế bóng này rất có lợi do không bị ảnh hưởng của sân 

bãi (gồ ghề, mấp mô, trơn ướt). 

a. Khống chế bóng bằng mu chính diện bàn chân  

Thường được dùng khi bóng bay ngang hay rơi trước mặt, tầm cao từ hông trở 

xuống. Khi làm động tác, chân trụ hướng thẳng về trước hơi khuỵu. Chân khống chế 

bóng nâng về trước, đầu gối hơi co, mu chân duỗi thẳng, cẳng chân thả lỏng, mắt 

quan sát bóng. 

Khi bóng sắp tới mu bàn chân, đùi và cẳng chân lăng thả lỏng hạ xuống, mu 

chính diện bàn chân chuyển động cùng chiều nhưng chậm hơn bóng. Bóng chạm vào 

mu chính diện bàn chân nảy ra nhưng vì có động tác làm giảm lực nên đường bóng 

nảy lại rất nhẹ, nằm trong phạm vi khống chế của cầu thủ. 



Chân khống chế bóng đưa cao hay thấp là tùy theo độ cao của bóng bay đến, 

nếu góc độ bóng đến lớn thì chân dơ cao lên nhằm kéo dài cự ly chuyển động của 

chân để giảm tốc độ của bóng, khi đó chân trụ kiểng lên. 

 

Hình 2.29. Khống chế bóng bằng mu chính diện 

b. Khống chế bóng bằng lòng bàn chân 

Thường dùng để khống chế những đường bóng bay ngang, tầm cao từ ngực trở 

xuống (nếu bóng rơi cầu vồng thì ít khi dùng động tác này). Hướng bóng bay đến để 

khống chế kỹ thuật này có thể từ phía trước mặt, từ bên cạnh (nếu bóng bay từ bên 

trái đến thì khống chế bằng lòng bàn chân phải và ngược lại). 

Khi làm động tác, chân trụ hơi khuỵu để giữ thăng bằng, trọng tâm cơ thể dồn 

vào chân trụ. Chân khống chế bóng lấy khớp hông làm trục nâng đùi lên. Góc độ của 

cẳng chân với đùi tùy thuộc vào độ cao của bóng bay đến và khoảng cách đến thân 

để “mở” cho thích hợp. Cũng tùy hướng bóng đến mà mà đùi xoay ra ngoài sao cho 

lòng bàn chân có hướng vuông góc với chiều bóng bay đến, cẳng chân khống chế 

bóng thả lỏng. Khi bóng đến, chân khống chế bóng làm động tác giảm “tốc độ”, 

bóng chạm lòng bàn chân và nảy nhẹ trở lại, cầu thủ có thể làm động tác điều khiển 

bóng tiếp tục. 

Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng cho kỹ thuật khống chế bóng bằng mu ngoài. 

Nhưng nếu khống chế bóng bằng mu ngoài thì chỉ thực hiện khi bóng bay từ phía 



bên cạnh cầu thủ đến. Bóng đến từ phía nào thì dùng chân phía bên ấy để khống chế 

bóng. 

c. Khống chế bóng bằng đùi 

Thường dùng để khống chế bóng cao từ ngực tới đầu gối.  

Cầu thủ đứng đối diện với bóng, chân trụ hơi khuỵu, thẳng hướng bóng đến, 

trọng tâm cơ thể dồn vào chân trụ. 

Chân khống chế bóng nâng lên (đùi hầu như song song với mặt đất) đùi và cẳng 

chân tại thành góc 50
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. Khi bóng đến, cầu thủ làm động tác thả lỏng, hạ đùi 

cùng chiều, bóng chạm phần dưới của đùi, nảy nhẹ về trước. Có kỹ thuật khống chế 

bóng bằng đùi, cầu thủ không hạ đùi khi tiếp xúc bóng mà giữ nguyên tư thế chuẩn 

bị làm cho bóng nảy thẳng lên rồi rơi xuống đất. 

Kỹ thuật trước được sử dụng khi không có đối phương kèm chặt. 

Kỹ thuật sau được sử dụng lúc đối phương kèm sát, phải cho bóng rơi gần để 

đối phương khỏi tranh cướp. 

 

Hình. Khống chế bóng bằng đùi 

d. Khống chế bóng bằng ngực. 

Thường dùng để khống chế bóng bay cao. Diện tiếp xúc của ngực với bóng lớn 

và phẳng nên bảo đảm độ chính xác cao. Căn cứ vào đặc tính của đường bóng bay 

đến mà có hai loại khống chế bóng bằng ngực: 



- Loại ưỡn ngực 

Dùng để khống chế bóng có đường bay cầu vồng. Khi chuẩn bị, hai chân đứng 

rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu, thân người ngả về sau, mắt nhìn bóng, hai tay 

dang tự nhiên và tránh chạm bóng. Chân duỗi thẳng lên, ngực ưỡn khi bóng chạm 

ngực làm cho bóng nảy lên trên ngực (Hình 2.32). 

 

  
Hình  

2.7. Phân loại kỹ thuật dẫn bóng 

Có thể phân loại kỹ thuật dẫn bóng theo vị trí, không gian của bóng như dẫn 

bóng lăn sệt, dẫn bóng bổng... Tuy nhiên, phổ biến hơn cả là phân loại theo diện tiếp 

xúc của chân với bóng. Theo cách phân loại này ta có: Dẫn bóng bằng mu trong bàn 

chân, dẫn bóng bằng mu chính diện bàn chân, dẫn bóng bằng mu ngoài bàn chân, 

dẫn bóng bằng lòng bàn chân, dẫn bóng bằng đùi và dẫn bóng bằng đầu. 

2.7.1. Dẫn bóng lăn sệt 

a. Dẫn bóng bằng mu trong bàn chân 

Được dùng tương đối phổ biến vì cầu thủ luôn luôn khống chế được bóng và 

nếu cần thì dễ làm động tác chuyển hướng kết hợp với động tác giả. Kỹ thuật dẫn 

bóng này tương đối nhanh.  

Vị trí bàn chân tiếp xúc bóng giống như trong động tác đá bóng bằng mu trong. 



Khi dẫn bóng, chạy nhịp nhàng, bước chảy bình thường, nếu bước chạy chùng 

với thời cơ tiếp xúc bóng khi cơ thể đang bay trên không, mũi bàn chân phía trước 

(tức là chân dẫn bóng hơi xoay ra ngoài, đầu gối “mở” ra, hướng mu trong bàn chân 

về phía trước đồng thời cẳng chân hơi lăng duỗi ra, dùng mu trong bàn chân đẩy 

bóng về phía trước. 

Do thời cơ đẩy bóng là lúc chân trước sắp rơi xuống đất nên trong bước chạy 

đẩy bóng cầu thủ phải phán đoán tốc độ lăn của bóng để có bước chạy thích hợp. 

Động tác đẩy bóng cần mềm mại, thả lỏng cơ bàn chân và cẳng chân. Lúc chân 

chạm bóng thì bụng hơi ưỡn về phía trước, tay dang tự nhiên. 

b. Dẫn bóng bằng mu chính diện bàn chân 

Kỹ thuật dẫn bóng này được dùng nhiều khi cầu thủ cần dẫn bóng thẳng hướng 

chạy, nhất là lúc cần phát huy tốc độ dẫn bóng thật nhanh. Nhưng muốn chuyển 

hướng thì có khó khăn hơn.  

Vị trí tiếp xúc của chân với bóng là mu chính diện. cầu thủ chạy thẳng, nhịp 

nhàng. Ở bước chạy đẩy bóng, chân đạp sau hơi mạnh hơn bình thường thích hợp 

với tầm cơ thể rơi xuống để chân làm động tác đẩy bóng. Khi chuẩn bị tiếp xúc, 

chân trước thả lỏng, cẳng chân lăng nhẹ về trước, mu chân duỗi căng, dùng mu 

chính diện bàn chân đẩy bóng chính vì động tác này không phải bẻ đầu gối và bàn 

chân ra ngoài như động tác dẫn bóng bằng mu trong nên cầu thủ tranh thủ dẫn bóng 

nhanh hơn. 

 

 

 

 

 

Hình Dẫn bóng bằng mu chính diện bàn chân 

 



c. Dẫn bóng bằng mu ngoài bàn chân 

Kỹ thuật dẫn này tương đối nhanh và được sử dụng nhiều nhất khi có đối 

phương đuổi theo tranh cướp. Nếu đối phương ở bên phải thì dùng má ngoài chân 

trái để khống chế bóng. Như vậy toàn thân cầu thủ là “tường” ngăn cách giữa đối 

phương và bóng; nhất là khi dẫn bóng mu ngoài thì cự ly giữa đối phương và bóng 

lại càng xa. Mặt khác, kỹ thuật dẫn bóng này cũng giúp đổi hướng dẫn bóng được dễ 

dàng, thuận lợi. 

Vị trí tiếp xúc của chân vào bóng là mu ngoài. Vì thế, trong bước chạy đẩy 

bóng khi ở trên không, cầu thủ phải làm động tác xoay khớp hông và xoay mũi chân 

của chân trước vào trong (chân dẫn bóng) để khi sắp rơi xuống đất, cẳng chân lăng 

nhẹ, dùng mu ngoài bàn chân đẩy bóng lăn về trước. Các yếu lĩnh khác giống như 

dẫn bóng bằng mu trong, mu chính diện 

 

 

 

 

 

 

Hình. Dẫn bóng bằng mu ngoài bàn chân 

 

d. Dẫn bóng bằng lòng bàn chân 

Kỹ thuật dẫn bóng này thường dùng khi có đối phương ở trước mặt. Cầu thủ 

đẩy bóng nhẹ cách người chừng 0,5 - 01m. Luôn luôn chuẩn bị xử lý với những tình 

huống thay đổi (chuyền bóng, động tác giả). 

Tốc độ dẫn bóng bằng kỹ thuật này không nhanh và thường kết hợp với động 

tác chuyển hướng bóng. Khi tiếp xúc bóng, cầu thủ xoay hông, bẻ chân dẫn bóng ra 

ngoài, khớp gối hơi co, dùng loàng bàn chân đẩy nhẹ bóng. Cũng có thể đẩy bóng 



khi cơ thể đang bay trên không (khi chạy), hoặc có thể đẩy bóng khi đang đi, có 

chân trụ đặt vững chắc trên đất. 

 

 

 

 

 

 

Hình. Dẫn bóng bằng lòng bàn chân 

2.8. Kỹ thuật ném biên 

* Tầm quan trọng 

Luật ném biên quy định: 

Khi ném biên, mặt cầu thủ phải hướng vào trong sân, hai chân đặt ngoài hoặc 

có thể dẫm lên đường biên dọc, tuyệt đối không được đặt chân vào trong sân bóng. 

Trong suốt quá trình ném, hai chân không được rời mặt đất, hai tay cầm bóng ném từ 

sau ra trước qua đầu, động tác ném liên tục. 

Mặc dù điều luật có nhiều ràng buộc và hạn chế; phạm vi hoạt động của kỹ 

thuật tương đối hẹp (không biến hóa nhiều như kỹ thuật đá bóng, dẫn bóng). Nhưng 

động tác ném biên vẫn là một loại kỹ thuật cơ bản trong bóng đá. Trong một trận 

đấu, hai đội đá bóng ra ngoài biên dọc nhiều thì động tác ném biên được vận dụng 

nhiều. Nếu cầu thủ ném biên được xa và chính xác thì có thể tạo được nhiều cơ hội 

tấn công tốt. Có những cầu thủ ném biên xa tới 35 - 40m, tương đương một quả 

chuyền bóng bằng chân. Đặc biệt là nếu ném biên gần khu phạt của đối phương mà 

ném được xa và chính xác thì hiệu lực của nó còn hơn quả phạt góc. Mặt khác, luật 

còn quy định cầu thủ trực tiếp nhận bóng ném biên không bị việt vị nên phạm vi 

hoạt động của cầu thủ đội tấn công rất rộng, gây khó khăn cho sự phòng ngự của đối 

phương. 



Muốn đánh giá chất lượng động tác ném biên phải xuất phát từ ba mặt sau: Độ 

chuẩn xác, tốc độ ném và độ xa. Nếu cầu thủ ném bóng hợp lý, động tác nhịp nhàng 

thì đó là cầu thủ ném biên tốt. 

Một số đội bóng hay xem thường kỹ thuật động tác ném biên, chưa biết cách sử 

dụng thông thạo kỹ thuật này để tổ chức tấn công. Huấn luyện viên cũng coi nhẹ kỹ 

thuật này nên ít chú ý cho cầu thủ tập luyện. Trong tập luyện các kỹ thuật cơ bản của 

bóng đá cần sắp xếp thời gian để tập luyện và nâng cao hiệu lực của kỹ thuật này. 

* Yêu cầu khi ném biên 

Ném biên đúng luật quy định, không được vội vàng, phải phù hợp tình huống 

trên sân và điều kiện của đồng đội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình. Kỹ thuật ném biên 

 Phân loại kỹ thuật ném biên 

Căn cứ vào động tác chuẩn bị trước khi ném, có thể phân làm hai loại ném biên: 

Ném biên tại chỗ và ném biên có đà 

Tùy theo yêu cầu của chiến thuật (ném xa, gần, nhanh, chậm) mà cầu thủ có thể 

ném biên tại chỗ hoặc lấy đà. 

2.8.1. Kỹ thuật ném biên tại chỗ 



- Tư thế cầm bóng: hai bàn tay xòe tự nhiên, cầm chủ yếu ở nửa phía sau của 

quả bóng. Hai ngón tay cái gần giao nhau. 

- Tư thế chuẩn bị ném: cầu thủ đứng chân trước chân sau khoảng cách giữa hai 

chân chừng một bước (cũng có thể đứng hai chân song song, rộng ngang vai). Thông 

thường các cầu thủ đứng chân trước chân sau vì như thế động tác ném bóng mạnh 

hơn do có tư thế cong người, đưa trọng tâm từ sau ra trước tương đối xa (chân đế 

đứng chân trước sau vững vàng theo trục trước sau, chân đế đứng dạng hai bên chỉ 

vững theo trục ngang) đầu gối hai chân hơi khuỵu, hai tay cầu thủ cầm bóng đưa qua 

đầu, về phía sau cong khớp khuỷu để làm tư thế chuẩn bị. 

Khi ném bóng, hai tay dùng sức cầm bóng vút qua đầu lên trên và phía trước 

(kết hợp các hoạt động của khớp vai, khuỷu tay và cổ tay). Thân người gập chuyển 

về trước, bụng hóp. Phối hợp với tay và thân là động tác đạp chân, duỗi khớp đầu 

gối, chuyển trọng tâm về phía trước. Độ xa của bóng sau khi ném còn phụ thuộc vào 

độ cao ra tay và góc độ ném. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình. Ném biên hai chân đứng song song 



 

Hình. Ném biên đứng chân trước chân sau 

2.8.2. Kỹ thuật ném biên có đà 

Nói chung, động tác ném biên có đà cũng tương tự như ném biên đứng tại chỗ. 

Nhưng do một số bước chạy đà, cơ thể có tốc độ lao lớn hơn nên sự phối hợp động 

tác trở nên nhanh hơn và khó khăn hơn. 

Mục đích chạy đà là để ném biên xa hơn (cơ thể có tốc độ chuyển động ban 

đầu, khi ném kết hợp với động tác của tay sẽ có tốc độ tổng hợp cao hơn). Thông 

thường, cầu thủ chạy đà 5 - 7m. Yêu cầu chạy nhịp nhàng, tốc độ chạy nhanh hay 

chạy chậm còn do muốn ném xa hay gần. Trong khi chạy, cầu thủ thường dùng hai 

tay ôm bóng trước ngực. Đồng thời với bước chân cuối cùng chạm đất thì hai tay 

đưa bóng qua đầu về phía sau, hai chân đứng trước sau, tạo thành tư thế chuẩn bị 

(cũng có cầu thủ khi chạy đà cầm bóng bằng một tay, tới bước cuối cùng thì dùng cả 

hai tay đưa bóng về sau. Do cầm bóng bằng một tay mà động tác chạy đà thoải mái 

hơn, dễ phát huy được tốc độ hơn). 

Khi chạy đà nhanh, ném bóng xa, sau khi ném các cầu thủ thường làm động tác 

ngả sấp, người đổ về trước, hai tay chống đất hạ thân nằm sấp. Nhờ động tác này mà 

cầu thủ bảo đảm an toàn và không bị phạm quy (nhấc chân để giữ thăng bằng khi 

chạy ném). 



LUẬT BÓNG ĐÁ. 

 Điều kiện cần đầu tiên đối với bất kỳ một trọng tài nào, dù ở bất cứ giải đấu 

nào chính là việc am hiểu một cách chắc chắn, nắm vững những yêu cầu về Luật thi 

đấu. Đó là căn cứ bản lề cho mọi xử lý của trọng tài trên sân khi điều hành một trận 

đấu bóng đá. Tuy nhiên để điều khiển thành công một trận đấu không chỉ là vấn đề 

hiểu và nắm vững luật thi đấu, mà còn phải có kỹ năng xử lý một cách hợp lý, đó 

chính là cách áp dụng luật một cách chính xác và mềm dẻo vào các tình huống cụ 

thể của trận đấu. 

 Hiện nay tại Việt Nam đang phổ biến những loại hình thi đấu bóng đá và kèm 

theo bộ luật thi đấu dành cho các loại hình bóng đá tương ứng là: Bóng đá 11 người; 

bóng đá 7 người; bóng đá futsal; bóng đá 5 người và bóng đá bãi biển (bóng đá 

futsal và bóng đá 5 người là hai loại hình gần giống nhau, luật bóng đá 5 người 

được rút gọn từ luật bóng đá futsal nhằm phù hợp hơn với điều kiện thi đấu ở nhiều 

địa phương, phục vụ và dành riêng cho công tác phát triển bóng đá phong trào). 

Một số loại hình bóng đá khác dành cho các giải thi đấu phong trào, mang tính 

quảng cáo thương hiệu cho các doanh nghiệp, công ty như bóng đá 6v6; bóng đá 

đường phố (street football). 

 Luật bóng đá 11 người (Luật thi đấu) được FIFA ban hành, là bộ luật đầu tiên 

mà sơ khai của nó là bộ luật gồm 13 điều được xây dựng sau Hội nghị thành lập Hội 

Liên hiệp bóng đá Anh ngày 26/10/1863 (FA), được FIFA bổ sung, hoàn thiện cho 

đến ngày nay. Cơ quan chịu trách nhiệm về việc sửa đổi, bổ sung luật thi đấu là IFAB 

(The International Football Association Board). Hàng năm, IFAB sẽ căn cứ từ thực tế 

thi đấu tại các giải đấu trên thế giới, căn cứ theo đề nghị của các liên đoàn thành viên 

để xem xét sửa đổi, bổ sung những điều luật đã ban hành. Điều này phải được FIFA 

thông qua và ban hành. 



 Luật thi đấu gồm 17 điều và các phụ lục về quy định những quả đá luân lưu 

11m; quy định về trọng tài thứ 4 và quy định về khu vực kỹ thuật. Các điều luật 

gồm: 

 Luật 1: Sân thi đấu. 

 Luật 2: Bóng. 

 Luật 3: Số lượng cầu thủ. 

 Luật 4: Trang phục cầu thủ. 

 Luật 5: Trọng tài. 

 Luật 6: Trợ lý trọng tài. 

 Luật 7: Thời gian thi đấu. 

 Luật 8: Bắt đầu và bắt đầu lại trận đấu. 

 Luật 9: Bóng trong cuộc, bóng ngoài cuộc. 

 Luật 10: Bàn thắng hợp lệ. 

 Luật 11: Việt vị. 

 Luật 12: Lỗi và các hành vi khiếm nhã. 

 Luật 13: Những quả phạt. 

 Luật 14: Quả phạt đền. 

 Luật 15: Quả ném biên. 

 Luật 16: Quả phát bóng. 

 Luật 17: Quá đá phạt góc. 

Khung cầu môn 

Khung cầu môn được cấu tạo bởi hai cột dọc vuông góc với đường biên ngang 

và cách đều hai cột cờ góc, cách nhau 7,32m (tính từ mép trong của cột) được nối 

liền với nhau bằng một xà ngang song song và cách mặt sân 2,44m ( tính từ mép 

dưới xà ngang). 



 

Số lượng cầu thủ 

Trong một trận đấu phải có 2 đội, mỗi đội có tối đa 11 người, trong đó có 1 

thủ môn. Trận đấu không được bắt đầu nếu một trong hai đội không đủ 7 cầu thủ. 

 

Trọng tài: 

Trận đấu bóng đá đang diễn ra: Nếu khán giả thổi còi và thực sự gây ảnh hưởng 

tới trận đấu (theo nhận định của trọng tài). Trọng tài phải cho dừng trận đấu và bắt 



đầu lại trận đấu bằng một quả thả bóng từ vị trí có bóng khi trận đấu tạm dừng. 

 

 

Việt vị 

Khi có việt vị  

Hành động đầu tiên mà một trợ lý trọng tài phải làm sau quyết định việt vị là 

căng cờ. Sau đó Trợ lý trọng tài dùng cờ để chỉ rõ khu vực phạm lỗi trên sân. 

Nếu trọng tài chính không nhìn thấy cờ báo ngay lúc đó, trợ lý trọng tài phải 

tiếp tục giữ ký hiệu đó cho đến khi trọng tài chính nhìn thấy hoặc khi bóng rõ ràng 

thuộc quyền kiểm soát của đội phòng ngự. 

Trợ lý trọng tài phải dùng tay phải để căng cờ để có tầm quan sát tốt hơn. 

 



 

 Định nghĩa Quả giao bóng 

Quả giao bóng là một hình thức bắt đầu hoặc bắt đầu lại trận đấu: 

• Bắt đầu trận đấu 

• Sau mỗi bàn thắng hợp lệ 

• Bắt đầu hiệp 2 của trận đấu 

• Bắt đầu mỗi hiệp phụ (nếu có) 

Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ quả giao bóng 

 

Bóng ngoài cuộc khi: 

- Bóng đã hoàn toàn ra ngoài đường biên dọc (cả trên mặt đất hoặc trên không 

trung) 



- Trọng tài dừng trận đấu 

 

Khi nào được bàn thắng được ghi. 

Một bàn thắng được ghi khi toàn bộ bóng đã qua đường cầu môn, ở giữa các 

cột cầu môn và dưới xà ngang, khi ghi bàn, đội bóng ghi bàn không được phạm luật 

 

Khi cầu thủ ở vị trí việt vị nhận bóng từ đồng đội sẽ không bị phạt việt vị đó là 

 

Một quả ném biên 

Một quả phạt góc 

Một quả phát bóng (từ vạch 5m50) 



Khi một VĐV thực hiện quả đá phạt đền trong trận đấu, bóng chạm xà ngang 

cột dọc bật ra VĐV đó đá tiếp vào cầu môn Không công nhận bàn thắng, đối 

phương được hưởng quả phạt gián tiếp vì cầu thủ đó chơi bóng 2 lần. 

 

 

Bàn thắng không thể trực tiếp được ghi từ quả ném biên:  

Nếu bóng trực tiếp đi vào khung thành của đội đối  phương từ quả ném biên, 

trọng tài sẽ cho thủ môn của đội đối phương phát bóng.  

Nếu bóng trực tiếp đi vào khung thành của cầu thủ ném biên, trọng tài sẽ cho 

đội đối phương hưởng quả phạt góc.  

 



 

Quả phát bóng là hình thức  bắt đầu lại trận đấu  

Quả phát bóng được thực hiện khi toàn bộ quả bóng vượt qua hẳn đường biên 

ngang dù là ở mặt sân hoặc ở trên không trung, một cầu thủ của đội tấn công chạm 

bóng lần cuối cùng. 

Bóng trực tiếp đi vào cầu môn của đội đối phương từ quả phát bóng, bàn thắng 

sẽ được công nhận.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quả đá phạt bóng bay trực tiếp vào cầu môn đội mình thì sẽ trọng tài cho đối 

phương được hưởng quả phạt góc. 

 

Một VĐV thực hiện quả đá phạt góc, bóng chạm cột dọc bật lại, VĐV đó đá 

tiếp vào cầu môn thì đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp vì cầu thủ đó chơi 

bóng 2 lần. 

 

 

CHIẾN THUẬT BÓNG ĐÁ 

1. Khái niệm chung. 

1.1. Chiến lược bóng đá. 

Chiến lược trong bóng đá là kế hoạch tổ chức, sử dụng lực lượng của mình 

trên cơ sở đánh giá các yếu tố khách quan của đối phương nhằm đạt mục đích đề ra 

trong mùa giải. 

Chiến lược bao gồm chiến thuật và đội hình chiến thuật 

1.2. Chiến thuật bóng đá. 

Chiến thuật bóng đá là nghệ thuật tổ chức, phối hợp của một hay nhiều cầu 

thủ trong hoạt động thi đấu nhằm thực hiện đạt được mục tiêu nào đó cho đội mình. 

Nội dung của chiến thuật là xác định những biện pháp, phương pháp và hình 

thức thi đấu phù hợp nhất với từng tình huống cụ thể của cả trận đấu và đạt được 

mục tiêu đề ra. 



Chiến thuật là một phần của chiến lược, nó phụ thuộc và phục vụ cho mục 

đích chiến lược. Nếu chiến lược là mục đích cuối cùng của mùa giải thì chiến thuật 

là giải quyết những nhiệm vụ trong trận đấu với mục tiêu cụ thể. 

Chiến thuật trong bóng đá vừa đơn giản vừa phức tạp cả về hình thức lẫn nội 

dung. Chiến thuật được thực hiện còn phụ thuộc vào các điều kiện hoàn cảnh cụ thể 

như tình huống, khả năng của đối phương, trình độ cá nhân, sự phối hợp ăn ý của 

đồng đội, trình độ huấn luyện viên, điều kiện sân bãi, thời tiết,… 

2. Chiến thuật. 

2.1. Cơ sở xây dựng chiến thuật. 

Hiệu quả thi đấu trong bóng đá phụ thuộc rất nhiều yếu tố trong đó có chiến 

thuật, Sự lựa chọn chiến thuật trong bóng đá phải dựa trên: 

- Khả năng kỹ thuật của các cầu thủ đội mình và đội đối phương. 

- Thể lực, tầm vóc của cả hai đội. 

- Luật bóng đá. 

- Nắm vững chiến thuật của đối phương. 

- Nắm vững những điều kiện khác nhau như: thời tiết, chất lượng, kích thước 

sân bãi, vị trí chiến lược của trận đấu. 

- Tâm lý chiến thuật. 

Do đó khi xây dựng chiến thuật thi đấu cần dựa trên các nguyên lý sau: 

2.1.1. Chiến thuật và kỹ thuật. 

Chiến thuật không thể tồn tại được nếu không có kỹ thuật. Lịch sử phát triển 

của kỹ thuật liên quan đến sự phát triển của chiến thuật.  

Ngày nay, kỹ thuật bóng đá phát triển không còn nhanh như trước nữa, đặc 

biệt là các kỹ thuật cơ bản. Song, chiến thuật ngày một phát triển đa dạng hơn và 

mối liên  hệ giữa nó với chiến thuật vẫn rất chặt chẽ, hơn bao giờ hết mối quan hệ 

này ngày càng gắn bó. 



Chiến thuật bao giờ cũng hình thành nhanh hơn, còn trình độ kỹ thuật muốn 

nâng lên đòi hỏi phải có thời gian tập luyện lâu dài hơn. Khi lựa chọn chiến thuật 

trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải tạo điều kiện đưa khả năng kỹ thuật của vận 

động viên vào thực hiện ý đồ đó. Rất nhiều huấn luyện viên mắc sai lầm là đề ra 

chiến thuật cao hơn khả năng kỹ thuật sẵn có của vận động viên khiến họ không thể 

thực hiện được. 

Các cầu thủ có trình độ kỹ thuật cá nhân tốt thường được áp dụng cho lối đá 

phối hợp nhỏ, nhanh và theo nhóm. Với đội hình có 2 đến 3 tiền đạo có khả năng đột 

phát có thể sử dụng chiến thuật đá bóng dài vượt tuyến,… 

2.1.2. Chiến thuật và thể lực. 

Trong hoạt động thi đấu thể thao, thể lực là nền tảng để áp dụng kỹ chiến 

thuật. Với bóng đá hiện đại ngày nay, chiến thuật và thể lực càng có sự gắn kết chặt 

chẽ hơn với tốc độ các trận đấu ngày càng cao hơn, mật độ thi đấu dày hơn cùng với 

sự quyết liệt trong từng pha bóng, từng miếng chiến thuật cũng như sự ganh đua 

thành tích cao hơn. 

Trong khi đặt kế hoạch chiến thuật, một yếu tố quan trọng không thể không 

xét đến là thể lực của các cầu thủ. Kỹ thuật điêu luyện mà thiếu thể lực thì kết quả 

đạt được cũng chỉ là tạm thời. Đừng hi vọng chiến thuật thành công nếu từng cầu thủ 

không được chuẩn bị đầy đủ về thể lực. Thể lực là điều quyết định thực hiện những 

yếu tố cơ bản của chiến thuật. 

Trong khi xét về trình độ thể lực của đội mình để sắp xếp chiến thuật cũng cần 

phải xếp cả về thể lực của đối phương. 

2.1.3. Chiến thuật và luật bóng đá.  

Nắm vững luật bóng đá cũng sẽ giúp cho vận động viên nâng cao chất lượng 

chiến thuật cá nhân và đồng đội; hoặc ngược lại không nắm vững luật cũng sẽ gặp 

những bất lợi không nhỏ. 



Chỉ biết luật bóng đá trên lý thuyết sẽ không đủ, cần phải nắm vững nó một 

cách sâu sắc, vận dụng trong mọi tình huống thi đấu. 

Ví dụ: Đá phạt nhanh khi chưa có báo hiệu của trọng tài phải chờ còi làm cho 

đối phương không có thời gian chấn chỉnh tuyến phòng ngự. Tận dụng phép lợi thế 

để tấn công bất ngờ đối phương hoặc phá bẩy việc vị để tiếp cận khung thành đối 

phương. 

- Ném biên nhanh làm cho hàng phòng ngự đối phương rối loạn, tạo nhiều sơ 

hở. 

- Luật “việt vị” áp dụng cho cả hàng tiền đạo và phòng ngự, hậu vệ có chiến 

thuật bắt “việt vị” để cản trở tấn công của đối phương còn hàng tấn công biết lợi 

dụng đặc điểm của ném biên, thủ môn phát bóng, phạt góc không có việt vị để áp sát 

khung thành đối phương… 

- Luật lợi thế, luật sử dụng sức mạnh va chạm  hợp lý, luật bảo vệ thủ môn là 

những điều rất quan trọng trong việc áp dụng luật vào chiến thuật. 

 

2.1.4. Chiến thuật chống chiến thuật. 

Khi xếp đội hình cũng như khi đề ra chiến thuật không được bỏ qua khả năng 

của đối phương vì đôi phương cũng chuẩn bị chiến thuật. Chiến thuật ứng dụng là 

lọai chiến thuật mà không những có thể sử dụng nó tốt nhất mà mặt khác cũng phải 

được đối phương “cho phép”, hay nói một cách khác là đối phương trong một chừng 

mực nào đó phải bó tay. 

Khi áp dụng chiến thuật cho trận đấu cần phải nhận định được đối phương 

chơi chiến thuật gì, có những ưu, nhược điểm gì trong đội hình chiến thuật của đối 

phương. Từ đó đưa ra những chiến thuật nhằm khắc chế điểm mạnh và khai thác 

điểm yếu của đối phương. 

Ví dụ: Đối phương xếp đội hình chiến thuật 4-4-2 với lối đá mạnh tấn công 

trung lộ, ít tấn công biên thì ta có thể xếp đội hình 3-5-2 với hàng hậu vệ có 3 trung 



vệ và 5 tiền vệ để chiếm lĩnh khu trung tuyến, đồng thời phân công 2 tiền vệ biên khi 

phòng thủ lùi về đảm nhận vị trí hậu vệ biên,… 

2.1.5. Chiến thuật với các điều kiện khác. 

Bóng đá luôn luôn phải chịu những thay đổi của ngoại cảnh. Mỗi trận đấu có 

một ngoại cảnh khác biệt. Chúng ta hãy xét những ngoại cảnh tác dụng vào bóng đá. 

Trước hết phải nói đến kích thước, chất lượng sân bóng “ sân nhà” đã thích 

hợp với chiến thuật của độ chủ nhà, đó chính là điểm lợi thế “sân nhà” trong thi đấu 

bóng đá. Do đó, cần phải tìm hiểu sâu sắc sân bãi để sử dụng chiến thuật đúng mỗi 

khi thi đấu trên sân của đối phương. 

- Chất lượng mặt sân không chỉ tác dụng tới đường bóng, độ nảy của bóng, kỹ 

thuật khống chế, dẫn, sút bóng…mà còn ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ (sân 

cứng, mềm, có sĩ, trơn), do đó cần phải có chiến thuật thích hợp với từng loại sân. 

Địa điểm độ cao của sân bóng so với mực nước biển là yếu tố ảnh hưởng đến sự 

thích nghi của cơ thể cầu thủ, nếu là sân nhà là một lợi thế và ngược lại. 

- Thời tiết là một điều kiện cần lưu ý khi áp dụng cho một chiến thuật thi đầu. 

Khi thời tiết có gió, hướng gió, trời mưa nhiều hay ít nên đưa ra quyết định chiến 

thuật hợp lý. Chẵng hạn, nếu thi đấu trên phần sân mà khi tấn công ngược với hướng 

gió thì nên sử dụng chiến thuật phối hợp chuyền bóng ngắn, tầm thấp và ngược lại 

có thể lợi dụng sức gió có thể triển khai tấn công nhanh với những đường chuyền dài 

vượt tuyến,.. 

- Khán giả có tính chất động viên, cổ vũ và đôi khi ngược lại vì vậy có sự tác 

động nhất định đến chiến thuật cần sử dụng. 

- Tính chất trận đấu là mục tiêu đề ra. Phải tính toán thật kỹ đối thủ thi đấu thực 

lực hiện tại mạnh hay yếu so với ta, trận đấu đề ra mục tiêu tối thiểu cần thắng hay 

hòa… từ đó đưa ra chiến thuật thi đấu để đạt được kết quả cao nhất. 

2.2. Phương pháp áp dụng chiến thuật. 



Hình thức và nội dung của các chiến thuật cơ bản trong bóng đá không phức 

tạp, dễ nắm vững và thường duy trì trong thời gian dài. Nhưng để vận dụng được các 

chiến thuật cơ bản đó vào từng trận đấu đúng đắng và hợp lý mới là vấn đề quan 

trọng, khó khăn và phức tạp. Vì tuy cùng một chiến thuật cơ bản nhưng sẽ được vận 

dụng khác nhau trong điều kiện, đối tượng khác nhau. Cho nên không có một 

phương pháp vận dụng cố định, thật chính xác. Dưới đây là một số điểm cần chú ý 

trong vận dụng chiến thuật. 

2.2.1. Nắm vững các nguyên lý chiến thuật. 

Các nguyên lý chiến thuật là cơ sở để xây dựng chiến thuật tuân thủ nghiêm 

khắc các nguyên lý này là một đảm bảo cho việc thực hiện thành công chiến thuật. 

2.2.2. Chủ động. 

Giữ thế chủ động trong trận đấu là yếu tố rất quan trọng vì buộc được đối 

phương phải chơi theo ý đồ chiến thuật của mình. Chủ động trong vận dụng chiến 

thuật được thể hiện ở chỗ: Các yếu tố tác động động đến trận đấu được nghiên cứu 

và chuẩn bị kỹ càng. Toàn đội có ý chí và quyết tâm cao trong vận dụng, xây dựng 

các phương án chiến thuật và chủ động trong việc thay đổi chiến thuật. 

2.2.3. Linh động. 

Việc vận dụng linh hoạt chiến thuật có thể làm thay đổi cục diện  trận đấu do 

đó vận dụng chiến thuật cần linh hoạt tránh cứng nhắc. Để có sự linh hoạt trong vận 

dụng chiến thuật cần chú ý. Cần có các phương án chiến thuật khác nhau và các cầu 

thủ được rèn luyện thành thạo các phương án này, đồng thời huấn luyện viên phải 

nắm chắc trận đấu và chỉ đạo kịp thời. 

2.2.4. Có kế hoạch. 

Không có kế hoạch chuẩn bị cho việc vận dụng chiến thuật thì không thể thu 

được thành thích tốt trong thi đấu. Trong một trận đấu cần có kế hoạch giữa các cầu 

thủ lúc tấn công và phong thủ, thậm chí từng cầu thủ cũng cần phải có nhiệm vụ, kế 

hoạch cụ thể. 



2.3. Đội hình chiến thuật 

Đội hình chiến thuật là hình thức tiến hành tổ chức thi đấu với sự phân công 

vị trí và nhiệm vụ chiến thuật nhất định cho từng cá nhân, nhóm và toàn đội. Đội 

hình chiến thuật phục vụ cho mục tiêu trận đấu và chiến lược của mùa giải. 

Đội hình chiến thuật là sự gắn kết không thể tách rời nhau của từng vị trí 

chiến thuật trong thi đấu bóng đá. Đội hình chiến thuật có thể thay đổi theo từng trận 

đấu với từng mục tiêu, với đối phương khách nhau và với các điều kiện khách quan 

khác. Tuy nhiên, các đội thường ổn định đội hình thi đấu chính thức và có vài 

phương án thay đổi đội hình phù hợp với hoàn cảnh thi đấu khác nhau. 

Về cơ bản, đội hình chiến thuật phải đảm bảo 3 tuyến và bố trí đội hình khi 

triển khai cần tương đối hài hòa về số lượng giữa công và thủ. Tuy nhiên, tùy theo 

mục đích của trận đấu cũng như ý đồ chiến thuật đề ra mà số lượng  vận động viên 

tham gia công thủ có thể có sự chênh lệch đáng kể. 

Đặc biệt, trong bóng đá hiện đại ngày nay, các vị trí ở các tuyến có thể được 

bố trí cao hơn hoặc thấp hơn so với tuyến thi đấu, hoặc hơi bó vào trong hay giãn ra 

ngoài là còn tùy thuộc vào ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên. 

Từ những dội hình chiến thuật cơ bản như 1-4-4-2 có thể biến tướng 1-4-4-1-1 

hoặc 1-5-3-2 khi phòng thủ và chuyển sang 1-3-5-2 khi tấn công,… 

2.3.1. Nguyên tắc sắp xếp đội hình chiến thuật. 

Sắp xếp đội hình chiến thuật phải dựa trên cơ sở thực lực của đội bóng và có 

sự biến đổi cân bằng giữa công và thủ cho phù hợp với mục tiêu cho từng trận đấu. 

Việc sắp xếp và bố trí đội hình phải đảm bảo phát huy được đầy đủ sở trường, hạn 

chế tối đa sở đoản của mỗi cá nhân và phù hợp với tình hình cụ thể của đội bóng. 

Trong thi đấu bóng đá do có nhiều tình huống diễn ra khó đoán trước vì vậy 

mỗi cầu thủ trên sân phải hiểu rõ vị trí và nhiệm vụ chủ yếu của mình trong đội hình, 

đồng thời phải phát huy đầy đủ trí thông minh và sự sáng tạo để có thể hoạt động  

một cách cơ động và linh hoạt. Đội hình chiến thuật tuyệt đối không là một sợi dây 



ràng buột các cầu thủ trên sân, mà nó là đòn bẩy khuyến khíc trong sáng tạo và sự 

ứng biến của các cầu thủ trong thi đấu. 

Đội hình chiến thuật của đội bóng có thể không ổn định suốt trận đấu mà nó 

còn được thay đổi tùy theo diễn biến của trận đấu mà người huống luyện viên đọc 

được trận đấu với mục đích đạt được mục đích đề ra. Ví dụ, đội A đang thi đấu với 

đội hình 3-5-2 và đang dẫn trước tỉ số, đến những phút cuối cần bảo vệ kết quả, đội 

A đã chuyển đội hình chiến thuật sang 5-3-2 nhằm tăng cường phòng thủ. Và ngược 

lại chuyển đội hình đang thi đấu 5-3-2 sang 3-5-2 để tăng cường sức tấn công để 

dành thắng lợi cuối cùng. 

 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI ĐẤU 

1. Phương pháp tổ chức thi đấu một giải bóng đá phong trào. 

Thi đấu bóng đá ở cơ sở có vai trò quan trọng nhằm động viên, thúc đẩy nâng 

cao chất lượng và số lượng của hoạt động bóng đá phong trào, góp phần nâng cao 

đời sống - tinh thần của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

ngành, đơn vị cơ sở. 

1.1. Các bước tiến hành trong công tác tổ chức giải. 

Để tổ chức giải đạt kết quả, cần tiến hành các công việc sau: 

- Bước 1: 

1.1.1. Thành lập ban tổ chức giải để tổ chức điều hành công việc. 

Thông thường thành lập Ban tổ chức (BTC) gồm: 

- 1 cán bộ lãnh đạo địa phương, ngành, đơn vị làm Trưởng ban. 

- Cán bộ phụ trách TDTT hoặc Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó 

Bí thư Thanh niên... làm Phó ban. 

- Các ủy viên là các thành viên trong các Phòng, Ban có liên quan (Cán bộ phụ 

trách TDTT có thể là Phó ban hoặc ủy viên Thường trực, là đầu mối của ban tổ chức 



chịu trách nhiệm tổng hợp chung và tham mưu cho ban tổ chức điều hành công 

việc). 

+ Các tiểu ban phụ trách từng nội dung ( được phân công). 

 + Các tổ trực thuộc các tiểu ban phụ trách từng nội dung chuyên môn riêng.  

Tùy theo quy mô tổ chức, số lượng thành viên ban tổ chức có thể nhiều hoặc ít 

và thành lập ban tổ chức được quyết định bằng văn bản. 

1.1.2.  Xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu: 

Để tổ chức thi đấu một giải bóng đá thành công và đạt hiệu quả chất lượng, 

cần phải xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu cụ thể, rõ ràng; hình thức văn bản Kế 

hoạch được cấu trúc như văn bản hành chính quản lý nhà nước bao gồm: Quốc hiệu; 

địa danh, ngày, tháng năm; cơ quan chủ quản, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan 

nhận; số và ký hiệu văn bản ... Về nội dung Kế hoạch có thể trình bày như sau : 

* Tên: Kế hoạch tổ chức ... (tên của giải) 

1.1.2.1. Mục đích, yêu cầu cầu kế hoạch: 

- Mục đích: Cần nêu rõ việc nhằm tổ chức giải thành công, công tác chuẩn bị 

chu đáo, đầy đủ, đạt kết quả cao ...; chú ý không nên nhầm với mục đích của giải. 

- Yêu cầu: Nêu một số vấn đề yêu cầu quan trọng về công tác chuyên môn, 

công tác tổ chức, phối hợp, đảm bảo cơ sở vật chất... 

1.1.2.2. Nội dung của kế hoạch:  

Nội dung của kế hoạch có thể kết hợp cả phân chia thời gian, phân công đơn vị 

hoặc cá nhân thực hiện. 

- Bước 2: 

Công viêc của Ban tổ chức từ khi được thành lập, đến lúc tổ chức khai 

mạc giải gồm các nhiệm vụ sau: 

1.1.3.  Xây dựng điều lệ thi đấu. 

Để tổ chức một giải thi đấu bóng đá ở cơ sở nhất thiết phải xây dựng điều 

lệ thi đấu của giải. Nếu là Hội thi hoặc Đại hội TDTT gồm nhiều môn thể thao 



thì ngoài nhiệm vụ xây dựng điều lệ chung, có điều lệ cụ thể cho  môn bóng 

đá, trong đó điều lệ môn bóng đá phải thống nhất với những quy định trong 

điều lệ chung. 

         Những căn cứ xây dựng điều lệ. 

- Ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức giải. 

- Luật thi đấu của cơ quan TDTT. 

- Tình hình cụ thể về trình độ chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất, kinh 

phí của địa phương, ngành. 

1.1.4.  Nội dung cơ bản của điều lệ thi đấu. 

1.1.4.1. Tên giải: 

1.1.4.2. Mục đích, yêu cầu: 

- Mục đích. 

- Yêu cầu. 

1.1.4.3. Đối tượng tham dự giải (các đội bóng nào tham gia?). 

1.1.4.4. Tiêu chuẩn vận động viên và quy định đăng ký: 

- Tiêu chuẩn vận động viên (về tuổi, giới tính, sức khỏe, trạng thái kỷ 

luật...). 

- Quy định về đăng ký tham gia giải (mỗi đơn vị được cử mấy đội tham 

gia, các văn bản cần thiết đăng ký với Ban tổ chức, thời hạn đăng ký...). 

1.1.4.5. Thể thức thi đấu và cách tính điểm: 

1.1.4.6. Luật thi đấu:  

Áp dụng Luật thi đấu nào? Có những điều gì cho phù hợp với trình độ và 

điều kiện cụ thể của địa phương, ngành? 

1.1.4.7. Thời gian, địa điểm tổ chức thi đấu: 

1.1.4.8. Khen thưởng, kỷ luật: 

- Khen thưởng (các hình thức khen thưởng, nêu cụ thể các loại giải và 

mức khen thưởng). 



- Những quy định về xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể (vi phạm 

kỷ luật trước, trong và sau thi đấu, thi đấu không đúng đối tượng...). 

1.1.4.9. Các quy định khác: 

- Về điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí của BTC và các đơn vị tham 

gia. 

- Về trang phục, trang bị thi đấu của vận động viên. 

- Về vấn đề khiếu nại của các đơn vị và giải quyết khiếu nại. 

1.1.4.10.  Điều khoản thi hành. 

1.1.5 Ban tổ chức thông qua Điều lệ giải và ký ban hành Điều lệ. 

 Trên cơ sở Điều lệ giải, Ban tổ chức thông qua dự toán kinh phí gồm: 

- Giải thưởng (cúp, cờ, thiền thưởng ...). 

- Trang trí, khánh tiết, tuyên truyền. 

- Mua sắm trang thiết bị thi đấu. 

- Kinh phí tổ chức, khai mạc, bế mạc, (bồi dưỡng trọng tài, Ban tổ chức, 

bảo đảm công tác an toàn, trật tự, y tế ...). 

1.1.6 Tiến hành tổ chức giải theo kế hoạch. 

1.3. Thể thức thi đấu và phương pháp tính điểm xếp hạng. 

   Ban tổ chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ quy mô, kế hoạch tổ chức 

giải thi đấu và tình hình thực tế, để lựa chọn thể thức (Phương thức) thi đấu sao cho 

phù hợp. 

 Việc lựa chọn phương thức tổ chức thi đấu căn cứ vào: 

+ Mục đích, ý nghĩa của giải. 

+ Số lượng đội tham gia giải. 

+ Thời gian tiến hành giải. 

+ Kinh phí, điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất và điều kiện cụ thể, để lựa chọn 

phù hợp. 

Trong thi đấu bóng đá thường áp dụng 3 hình thức thi đấu chủ yếu là: 



  - Thi đấu loại trực tiếp (một lần thua hoặc hai lần thua)    

 - Thi đấu vòng tròn tính điểm (một lượt hoặc hai lượt.)  

 - Thi đấu theo thể thức hỗn hợp (Kết hợp giữa hai loại trên): Chia bảng, vòng 

loại thi đấu vòng tròn, vòng chung kết thi đấu loại trực tiếp hoặc ngược lại. 

1.3.1. Thể thức thi đấu loại trực tiếp. 

Tùy vào mục đích, tính chất và thời gian cho phép mà Ban tổ chức có thể lựa 

chọn cách đấu loại một lần thua hay là hai lần thua. 

- Ưu điểm của phương pháp này là rút ngắn được thời gian tổ chức giải và có 

thể áp dụng cho những giải có số lượng nhiều đội bóng tham gia. 

- Nhược điểm của phương pháp này là khó đánh giá chính xác được trình độ thực 

tế của từng đội bóng và sẽ xảy ra sự may rủi thông qua bốc thăm. 

1.3.1.1. Loại trực tiếp một lần thua. 

Đây là phương pháp thi đấu mà đội bóng chỉ thua một trận là bị loại khỏi cuộc 

thi đấu. 

 Thường sử dụng trong thi đấu giải Cúp 

          Cách tính tổng số trận và số ngày thi đấu : 

  Tổng số trận thi đấu theo thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua 

                    = Tổng số đội tham gia thi đấu  - 1. 

  Nêú tổng số đội tham gia thi đấu là 2
n
 ( n là số nguyên dương bất kỳ) thì số 

ngày thi đấu = n. Trong trường hợp số đội tham gia thi đấu không bằng 2
 n 

 thì n phải 

được lựa chọn sao cho 2n có giá trị lớn hơn nhưng gần với tổng  số đội tham gia thi 

đấu nhất.  

Ví dụ 8 đội tham gia thi đấu thì tổng số trận đấu sẽ là 8 – 1 = 7 trận, số ngày thi 

đấu là 3 ngày (8 = 2
3
). 

Trong trường hợp tổng số đội tham gia thi đấu là số lẻ, thì phải áp dụng công 

thức tính đặc biệt để xác định tổng số đội tham gia thi đấu, ngày đầu hoặc nghỉ thi đấu 



vòng đầu, sao cho số đội còn lại trong vòng thi đấu thứ 2 bằng 2
n
: Ta có công thức 

tính tổng số đội phải tham gia thi đấu vòng đầu như sau: 

 Công thức: X = ( A – 2 
n 
)2 

   Trong đó :    X: là số đội tham gia thi đấu vòng đầu 

    A: là tổng số đội tham gia thi đấu. 

              n: là số nguyên dương bất kỳ sao cho 2
n 
có giá trị < A. 

                       2: là cơ số 

Công thức tính số đội phải thi đấu trước, khi số đội không phải là:  

                               2
n 
( 4,8,16,32…)   

1.3.2. Thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. 

Thi đấu vòng tròn tính điểm là một phương pháp mà trong đó các đội bóng 

của giải đều phải lần lượt gặp nhau một lần hoặc hai lần. 

- Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá khá chính xác thành tích của từng 

đội bóng tham gia giải. 

- Nhược điểm của phương pháp này là thời gian thi đấu bị kéo dài, tốn nhiều 

công của. 

 Thi đấu vòng tròn thường có ba loại sau: 

+ Vòng tròn đơn (một lượt): Mỗi đội bóng gặp nhau một lần. 

+ Vòng tròn kép (hai lượt): Mỗi đội bóng gặp nhau hai lần. 

+ Vòng tròn chia bảng: Các đội bóng trong giải được chia ra từng bảng, trong 

mỗi bảng đó các đội bóng thi đấu với nhau để xếp hạng. Sau đó, chọn nhất hoặc cả 

nhì của mỗi bảng (tùy theo quy định của điều lệ giải) để vào thi đấu tiếp ở các vòng 

sau từ đó căn cứ vào thành tích để xếp hạng. 

Chú ý: Khi lựa chọn phương pháp thi đấu này cần lựa chọn các đội bóng hạt 

giống của giải để phân đều vào các bảng, nhằm tránh các trường hợp may rủi và 

chênh lệch trình độ giữa các bảng. 

1.3.2.1. Đấu loại vòng tròn đơn (một lượt). 



Đây là phương pháp thi đấu mà tất cả các đội bóng trong giải đều phải gặp 

nhau một lần. Muốn tính được lịch chính xác cho giải đấu ta cần tích trước tổng số 

trận đấu, vòng đấu. 

Cách tính số trận đấu và vòng đấu như sau: 

Cách tính tổng số trận đấu ta áp dụng công thức sau: 

   
        

 
 

Trong đó: X là tổng số trận đấu. 

A là số đội bóng tham gia. 

Ví dụ: Có 9 đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn đơn, theo công thức trên ta có 

tổng số trận đấu là: 

  
        

 
        ậ  

- Cách tính vòng đấu: Nếu số đội bóng tham gia thi đấu là một số chẵn ( 2, 4, 

6, 8, 10 …) thì số vòng đấu được tính theo công thức sau: 

                            D = A – 1. 

      Ví dụ: Có 6 đội bóng tham gia, thì số vòng đấu sẽ là: D = 6 – 1 = 5 vòng 

Vậy nếu số đội bóng tham gia thi đấu là số chẵn thì số vòng đấu bằng số đội 

bóng trừ đi 1. 

Nếu số đội bóng tham gia thi đấu là số lẽ ( 3,5, 7, 9, 11…) thì số vòng đấu sẽ 

được tính theo công thức sau:  D = A 

      Ví dụ: Có 11 đội bóng tham gia thi đấu thì số vòng đấu sẽ là: D = 11 vòng 

Vậy nếu số đội bóng tham gia thi đấu là số lẽ thì số vòng đấu bằng chính số 

đội bóng tham gia. 

1.3.2.3. Thi đấu vòng tròn chia b ng.  

Được sử dụng trong trường hợp số đội bóng tham gia đông nhưng ít thời gian 

mà yêu cầu của giải lại cần đánh giá chính xác thành tích của họ. 



Chia bảng đấu vòng tròn là chia các đội bóng tham gia thi đấu ra thành  nhiều 

bảng đấu, các bảng tiến hành thi đấu một lượt hoặc hai lượt đấu, tùy theo quy định 

của điều lệ giải, để sắp xếp theo thứ tự và chọn các đội bóng có số điểm cao vào thi 

đấu ở giai đoạn tiếp theo.  

Cách thức xếp lịch thi đấu theo thể thức vòng tròn chia bảng: 

Các bước tiến hành như sắp lịch thi đấu vòng tròn một lượt. 

Cách lên lịch thi đấu để xác định thứ tự trận đấu, vòng đấu. 

Vd: Có 8 đội tham gia thi đấu, được chia 2 bảng  ( hình thức thi đấu hỗn hợp):  

GĐ1 – chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm –  

GĐ2 – Thi đấu loại trực tiếp một lần thua 

Bước 1:  Kẻ sơ đồ với các cột tương ứng với số vòng đấu của giải. 

Khi xếp sơ đồ thi đấu, trước hết phải chia số đội bóng tham gia thi đấu thành hai 

nửa. Hai đội bóng cùng ngang nhau sẽ là hai đội bóng gặp nhau trong vòng đấu thứ 

nhất. 

Bước 2: Tiến hành cho các đội bóng bốc thăm chọn mã số, Kẻ bảng xếp lịch thi 

đấu, gồm: Tiêu đề (Lịch thi đấu , tên giải, năm…); sau đó kẻ các cột: Ngày/ tháng; 

Giờ; sân thi đấu, mã trận; Trận đấu; Màu áo; Ghi chú…, đưa sơ đồ các vòng đấu vào 

lịch. 

 

 

 


