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NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4( BÓNG ĐÁ 2) 

 

PHẦN KIẾN THỨC: 

CHIẾN THUẬT BÓNG ĐÁ 

A. MỘT SỐ TRI THỨC CƠ BẢN VỀ CHIẾN THUẬT 

I. Khái niệm chung 

 CHIẾN LƢỢC TRONG BÓNG ĐÁ là phƣơng pháp tổ chức và sử dụng lực 

lƣợng của đội hình để đạt đƣợc mục đích cuối cùng trong một giải bóng đá. Trong 

bóng đá chiến lƣợc bao gồm đội hình chiến thuật và chiến thuật. 

 ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT là hình thức tiến hành thi đ u với sự phân công 

nhiệm vụ chiến thuật nh t định cho từng cầu thủ. 
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 CHIẾN THUẬT LÀ SỰ TỔNG HỢP các phƣơng pháp thi đ u bóng đá. 

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

chiến lƣợc. Nhiệm vụ quan trọng bậc nh t của chiến thuật là xác định  những biện 

pháp, phƣơng pháp và hình thức thi đ u phù hợp nh t với tình huống cụ thể của trận 

đ u và bảo đảm thành quả của chiến lƣợc. Nếu chiến lƣợc là mục đích cuối cùng thì 

chiến thuật giải quyết những nhiệm vụ trong từng trận đ u. 

 Chiến thuật còn là những biện pháp thi đ u dựa vào trình độ của hai đội (đội 

mình và đội đối phƣơng) nhằm phát huy đầy đủ các mặt kỹ thuật, thể lực, các yếu tố 

tâm lý của toàn đội, nhằm tranh thủ thời gian và không gian, vận dụng mƣu trí nhằm 

chiến thắng đối phƣơng. 

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

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

 - Thể lực, tầm vóc của cả hai đội. 

 - Luật bóng đá. 

 - Nắm vững chiến thuật của đối phƣơng. 

 - Nắm vững những điều kiện khác nhƣ: thời tiết, ch t lƣợng, kích thƣớc sân 

bãi, vị trí chiến lƣợc của trận đ u. 

 - Tâm lý chiến thuật. 

II. Những nguyên lý chiến thuật 

 1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHIẾN THUẬT VÀ KỸ THUẬT 

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

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

 Ngày nay, kỹ thuật bóng đá phát triển không còn nhanh nhƣ trƣớc kia nữa. 

Song, mối liên hệ giữa nó với chiến thuật vẫn r t chặt chẽ; hơn bao giờ hết mối quan 

hệ này ngày càng gắn bó. 

 Áp dụng chiến thuật sẽ đúng và tốt nh t nếu nó trƣớc tiên đƣợc sử dụng trên 

cơ sở khả năng kỹ thuật của các vận động viên đội mình. 

 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 
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trong b t kỳ trƣờng hợp nào cũng phải tạo điều kiện đƣa khả năng kỹ thuật của vận 

động viên vào thực hiện ý đồ đó. R t nhiều hu n 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 đƣợc. Điều này không có nghĩa là chiến thuật không thể hỗ trợ phát triển kỹ thuật 

ở một mức độ nh t định. 

 Ngoài ra, khi xác định chiến thuật cũng không đƣợc bỏ qua trình độ kỹ thuật 

của các cầu thủ đối phƣơng. Nếu đối phƣơng có trình độ kỹ thuật khá thì chiến thuật 

chống lại sẽ phải làm hạn chế khả năng kỹ thuật của đối phƣơng. 

 2. CHIẾN THUẬT VÀ THỂ LỰC 

 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, sức bền thì 

kết quả đạt đƣợc cũng chỉ là tạm thời. Đừng hy vọng chiến thuật sẽ thành công nếu 

từng cầu thủ không đƣợc chuẩn bị đầy đủ về 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 xét cả về thể lực của đối phƣơng. 

 Có những đội sang hiệp II thể lực thƣờng bị giảm xuống r t nhanh, vì thế ở 

hiệp đầu cần phải chơi với phong cách thích hợp cố gắng làm cho đội bạn xuống sức 

nhanh; để hiệp II, nếu có thể chơi với sức mạnh hơn đối phƣơng. 

 Nói tóm lại, mọi hoạt động của cầu thủ không những cần thích hợp với khả 

năng thể lực của đội, mà còn có tác dụng tác động tới đối phƣơng, bắt đối phƣơng 

phải hoạt động trái với ý họ, làm cho họ mau chóng mệt mỏi. 

 3. CHIẾN THUẬT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 

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

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

 Trƣớc hết phải nói đến kích thƣớc sân bãi. Ch t lƣợng, kích thƣớc "sân nhà" 

đã thích hợp với chiến thuật của đội chủ, đó chính là điểm lợi thế "sân nhà" trong thi 
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đ u bóng đá. Do đó cần phải tìm hiểu sâu sắc sân bãi để sử dụng chiến thuật đúng mỗi 

khi thi đ u trên sân của đối phƣơng. 

 Ch t lƣợng mặt sân không chỉ tác dụng tới đƣờng bóng, độ nẩy của bóng, kỹ 

thuật khống chế, dẫn, sút bóng... mà còn ảnh hƣởng đến thể lực của các đ u thủ nữa, ( 

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

sân. 

 Ngoài ra cần lƣu ý đến các v n đề thời tiết. Khi gặp trời nắng... nếu đối 

phƣơng bị "chói nắng" thì hàng tiền đạo tốt nh t nên chơi bóng bổng, khi chọn sân lúc 

bắt đầu trận đ u cũng cần hết sức chú ý sao cho có lợi thế cả ở hiệp I lẫn hiệp II( là lúc 

mặt trời lên cao hoặc xuống th p hơn). Gặp trƣờng hợp có gió cũng phải tính toán thật 

chính xác các đƣờng bóng, biết rõ  đặc điểm các đƣờng bóng khi ngƣợc hoặc xuôi gió 

để có cách t n công và phòng ngự hiệu quả nh t. 

 Xét chiến thuật chúng ta cũng cần phải chú ý cả đến tính ch t trận đ u.  

 Khi số lƣợng cầu thủ trên sân bị giảm do ch n thƣơng hoặc bị đuổi vì phạm 

lỗi thì nên sử dụng chiến thuật cho phù hợp. 

 4. CHIẾN THUẬT VÀ LUẬT BÓNG ĐÁ  

 Nắm vững luật bóng đá cũng sẽ giúp cho việc nâng cao ch t lƣợng chiến 

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

b t lợi không nhỏ. 

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

sắc; vận dụng trong mọi tình huống thi đ u. 

 - Đá phạt nhanh làm cho đối phƣơng không có thời gian ch n chỉnh tuyến 

phòng ngự. 

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

sơ hở. 

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

chiến thuật bắt "việt vị" để cản trở hàng t n công của đối phƣơng, còn hàng t n công 
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biết lợi dụng đặc điểm của quả ném biên, thủ môn phát bóng, phạt góc không có việt 

vị để áp sát khung thành đối phƣơng... 

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

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

 5. CHIẾN THUẬT VÀ CHỐNG CHIẾN THUẬT 

 Khi xếp đội hình cũng nhƣ khi đề ra chiến thuật không đƣợc bỏ qua khả 

năng của đối phƣơng vì đối phƣơng cũng chuẩn bị chiến thuật. Chiến thuật ứng dụng 

là loại chiến thuật mà không những có thể sử dụng nó tốt nh t mà mặt khác cũng phải 

đƣợc đối phƣơng " cho phép", hay nói một cách khác là đối phƣơng trong một chừng 

mực nào đó phải bó tay. 

 Cần phải biết từng cầu thủ của đối phƣơng và lối chơi thông thạo nh t của 

họ. 

III. Phân loại chiến thuật 

 Chiến thuật bóng đá có thể chia làm hai loại: 

 - Chiến thuật t n công 

 - Chiến thuật phòng ngự 

  

1. Chiến thuật tấn công là phƣơng pháp và biện pháp của các cầu thủ sử dụng trong 

lúc t n công cầu môn đối phƣơng. 

 Nguyên lý cơ bản trong khi t n công là giữ đƣờng g p khúc t n công. Sau 

khi kết thúc đợt t n công nếu các cầu thủ hàng tiền đạo không tham gia phòng thủ tích 

cực thì họ nh t thiết phải trở về vị trí ban đầu để phản công, giữ đƣợc đƣờng g p khúc 

đội hình và sự liên kết giữa các cầu thủ. Vị trí ban đầu (xu t phát) và vị trí trong quá 

trình t n công của các cầu thủ tiền đạo phải tạo điều kiện t n công sâu, mối liên hệ 
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mật thiết giữa các tuyến và tạo các khoảng trống trong sân để các cầu thủ phối hợp di 

chuyển, chuyền và nhận bóng có lợi nh t. 

 Tổ chức t n công nhanh là điều r t quan trọng. Do đó cần phải sử dụng 

những biện pháp tốt nh t để giữ bóng, l n chiếm cầu môn đối phƣơng, phối hợp t n 

công tập thể( các loại chuyền bóng, dẫn bóng tốc độ). 

 Tổ chức t n công thƣờng đƣợc tiến hành trong khuôn khổ của kế hoạch 

chiến thuật trong trận đ u (nhƣ t n công biên, t n công trung lộ, t n công qua "chủ 

bài"...). Khi tổ chức t n công từ dƣới lên, hậu vệ biên đóng vai trò r t tích cực, chiếm 

lĩnh khoảng trống tạo ƣu thế về số lƣợng trƣớc cầu môn đối phƣơng. 

 Những nguyên lý cơ bản để phát triển t n công: 

 - Tổ chức t n công với tốc độ 

 - T n công mở rộng 

 - Thay đổi vị trí (đổi chỗ) 

 - Chuyền bóng sệt (chuyền ngắn, đúng chỗ) 

 - Chuyền bóng vào khu vực trống. 

 - T n công toàn đội 

 - Tăng cƣờng nhịp điệu t n công 

  - Tận dụng mọi cơ hội để sút cầu môn 

 - Sử dụng chuyền bóng mạnh, điểm rơi và điểm chọc thủng phòng tuyến đối 

phƣơng. 

 - Chiếm lĩnh cầu môn sau mỗi lần đồng đội sút cầu môn. 

2. Chiến thuật phòng ngự là phƣơng pháp và biện pháp của các cầu thủ sử dụng trong 

khi phòng ngự cầu môn mình. 

 - Phòng thủ toàn đội. 

 - Kèm chặt t t cả các cầu thủ đối phƣơng trong khu vực có bóng. 

 - Bọc lót, hỗ trợ nhau giữa các cầu thủ phòng ngự. 

 - Nhắc nhỡ nhau trong khi phòng ngự 

 - Bắt "việt vị". 

 - Chiếm lĩnh vị trí trong khu cầu môn mình khi đối phƣơng sút bóng. 
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B – LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CHIẾN THUẬT 

 

 Trong cách chơi cổ xƣa, mục đích của ngƣời chơi là làm sao đá đƣợc quả 

bóng đi xa nh t và chạy thật nhanh để đuổi theo quả bóng đó. Các cầu thủ hoàn toàn 

dung sức mạnh “ bẩm sinh” của mình trong lúc chơi. Một ngƣời sút quả bóng thật xa 

và t t cả đuổi theo. Mặt khác, sân chơi cũng không quy định rõ ràng. Mọi hoạt động 

với bóng hoàn toàn không có tính chuyên môn, không có những kỹ thuật của môn 

bóng đá. 

 Nhờ kỹ thuật ngày càng phát triển nên chiến thuật cũng đƣợc hình thành và 

phát triển. đầu tiên ngƣời chơi biết giữ bóng, rồi biết tự mình đẩy bóng đi, dẫn bóng, 

một dạng của kỹ thuật cá nhân. Thời gian trôi qua, những “ vũ khí” mới của t n công 

đƣợc phát minh. Khi giữ bóng và dẫn bóng sẽ gặp đối phƣơng cản phá; do đó xu t 

hiện cách lừa bóng, thoát khỏi sự kiềm chế của họ. Những kỹ thuật này đã dẫn đến 

những kết quả r t lớn và thúc đẩy chiến thuật phát triển. Giữ bóng, dẫn bóng, lừa bóng 

là động tác cá nhân nên tốn nhiều sức, do đó xu t hiện phƣơng pháp chuyền bóng. 

Hậu vệ cũng có cách để chống lại, xu t hiện cách kèm vị trí. 

 Từ năm 1863 bóng đá và bóng bầu dục đã trở thành 2 môn tách biệt nhau. Ở 

Anh đã hình thành và phát triển độc lập môn bóng đá. Lúc đó nhiệm vụ t n công là 

chủ yếu và nhiệm vụ phòng thủ thô sơ cũng đƣợc xác định: 9 tiền đạo, 1 hậu vệ và 1 

thủ môn( hình 1). Nhìn về hình thức và sự phân công thì rõ ràng là r t đơn giản và t t 

nhiên trong thi đ u cũng không có sự phối hợp nhịp nhàng. Hậu vệ đá lên, tiền đạo 

chạy theo bóng và đá về phía đối phƣơng. Đây là đội hình tiền thân của các đội thi đ u 

hiện đại. Dần dần ngƣời ta rút hai tiền đạo lùi về một ít ; đá theo vị trí hộ công. 

Phƣơng pháp này có nhiều yếu tố hợp lý và đã tồn tại một thời gian khá lâu ( hình 2). 
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 Năm 1872 đội tuyển Anh và đội Scotland đã đ u một trận chính thức. Đội 

Scotland tìm ra cách chơi 1 thủ môn, 2 hậu vệ, 2 tiền vệ và 6 tiền đạo (hình 3). Để cân 

bằng số ngƣời giữa phòng thủ và t n công, đội hình chiến thuật hình tháp ra đời: một 

thủ môn, 2 hậu vệ, 3 tiền vệ, 5 tiền đạo. Hình thức hoạt động của các cầu thủ trên sân 

r t đơn giản; chủ yếu theo phƣơng thức trƣớc sau, còn phòng thủ hoàn toàn mang tính 

ch t khu vực. Nếu gặp đội mạnh thì hai hộ công lùi về tăng cƣờng lực lƣợng phòng 

thủ. Nếu gặp đội yếu thì trung vệ hơi nhô lên hỗ trợ t n công. Hệ thống này hoàn toàn 

dựa trên luật việt vị cũ ( theo đƣờng biên ngang, các cầu thủ tiền đạo khi nhận bóng 

phải có ba cầu thủ đối phƣơng đứng trƣớc mặt). Đội hình chiến thuật hình tháp thâm 

nhập vào các nƣớc và đƣợc vận dụng một cách sáng tạo. 

 

 1. HỆ THỐNG CHƠI KIỂU Ý ( Hình 4 ). 

 Ngƣời Ý sử dụng đội hình này để 2 tiền vệ biên kèm chặt hai cánh đối 

phƣơng, tiền vệ giữa kèm trung phong. Hàng phòng ngự thu gọn vào trong. Hai hộ 

công hơi lùi về cùng với hậu vệ tổ chức phòng thủ, hạn chế phạm vi hoạt động của 
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tiền đạo đối phƣơng, tạo thành những " làn sóng " nhiều tầng chống lại tiền đạo đối 

phƣơng. 

 

 2. HỆ THỐNG CHƠI KIỂU ÁO (Hình 5) 

 Cơ sở của nó vẫn là dựa trên hệ thống chơi hình tháp hiện đại. Theo họ thì 

khu vực trƣớc cầu môn là khu vực nguy hiểm nên phải tập trung tại đó. Phƣơng châm 

của ngƣời Áo là " phòng ngự tốt nh t là t n công ". Nên ngoài 5 tiền đạo còn có cả 

hàng hộ công tham chiến khi t n công. Khi bị t n công hàng tiền đạo lùi về và hai tiền 

vệ biên kèm chặt hai cánh đối phƣơng, tiền vệ giữa kèm trung phong, còn hậu vệ lùi 

sâu về bảo vệ khu trƣớc cầu môn . Nhìn chung về lý thuyết đây là cách chơi r t logic 

nhung thực tế áp dụng lại không có hiệu lực. Thí dụ: Bên đối phƣơng phản công 

nhanh bằng một đƣờng bóng dài thì hàng phòng ngự không thể rút về kịp và đối 

phƣơng sẽ t n công với số ngƣời nhiều hơn. Đến năm 1954 hệ thống chơi kiểu Áo 

cũng đi vào lịch sử. 
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 3. HỆ THỐNG ĐỘI HÌNH CỦA BRAXIN (Hình 6) 

 Với đội hình này Braxin đã nâng lên thành phòng ngự hỗn hợp: vừa kèm vị 

trí vừa kèm ngƣời. Ở hàng phòng ngự có một hậu vệ " thòng "; một hậu vệ kèm sát 

trung phong đối phƣơng. Hai tiền vệ kèm hai cánh đối phƣơng. Tiền vệ giữa kèm một 

tiền đạo đối phƣơng ( ngƣời nguy hiểm nh t ). Một tiền đạo lùi về kèm một tiền đạo 

đối phƣơng ( kèm lỏng) . Khi t n công cả hai ngƣời này bỏ đối phƣơng để tham chiến. 

 Ƣu điểm của đội hình chiến thuật Braxin là có số ngƣời nhiều hơn để phòng 

ngự và linh hoạt  chia cắt đƣợc đội hình đối phƣơng. Ngƣợc lại khi t n công có hàng 

tiền đạo nhanh để hoạt động kịp thời. 

 Nhƣợc điểm là sẽ ít ngƣời phòng ngự khi bị đối phƣơng t n công vì m t 1 

hậu vệ " thòng" , và m t 2 tiền đạo " xƣơng sống " của đội hình lùi về kèm 2 tiền đạo 

đối phƣơng. Ngoài ra những nhiệm vụ của các cầu thủ đã bị xáo trộn lẫn lộn. 

 Song nhìn toàn cục thì đội hình chiến thuật  này đã hơn hẳn đội hình hình 

tháp. Nếu 1 đội có những "con chủ bài"  ở các tuyến thì hệ thống chơi này sẽ phát huy 

đƣợc hết tác dụng của nó và có khả năng đƣơng đầu  đƣợc với các đội có cách chơi 

thông minh. Trong giải bóng đá thế giới tại Thuỵ sĩ năm 1954 đội Braxin vẫn còn sử 

dụng lối đá này. 

                      

 

    4. HỆ THỐNG ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT WM ( Hình 7 ) 

 Để phù hợp với luật việt vị mới ra đời vào năm 1925 trên cơ sở của đội hình 

hình tháp. Sapbe-Hapman hu n luyện viên ngƣời Anh đã đề xƣớng phƣơng pháp 
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phòng thủ 5 hậu vệ. Ngay sau khi hoàn thành, đội Ai-sơ-len đã thu đƣợc kết quả liên 

tục ( trong vòng 8 năm đội đã 5 lần giành chức vô địch và 2 lần giành giải những đội 

vô địch). Chiến thuật WM đã làm đảo lộn trận tuyến phòng ngự và t n công; đồng 

thời tỏ ra hơn hẳn nhiều đội hình chiến thuật khác. Đặc điểm của đội hình chiến thuật 

WM là ô vuông " huyền bí" với sự phối hợp chiến thuật khá sắc sảo của 4 cầu thủ ( 2 

hộ công và 2 tiền vệ ). 3 hậu vệ bảo vệ cầu môn , hậu vệ cánh kèm biên đối phƣơng, 

trung vệ kèm trung phong. 2 tiền vệ kèm hộ công đối phƣơng. Nhiệm vụ của các tiền 

vệ thực ch t cũng chỉ là hậu vệ, họ chỉ tham gia t n công khi rỗi rãi ( 60% phòng ngự, 

40% t n công). Hàng t n công chia làm 2. Phía sau là 2 hộ công có nhiệm vụ chính là 

t n công. Nhƣng khi cần thiết phải tham gia phòng ngự. 3 tiền đạo gồm 2 biên và 1 

trung phong. T t nhiên nhiệm vụ chính là t n công còn phòng thủ là thứ yếu. 

 Đội hình chiến thuật WM là hệ thống chơi đơn giản. Các cầu thủ thực hiện 

nhiệm vụ có tính máy móc. Phạm vi hoạt động của WM là ở giữa hai khu 16m50. Mỗi 

cầu thủ có nhiệm vụ rõ ràng nhƣng đồng thời cũng có thể hỗ trợ đồng đội ở các vị trí 

khác khi cần. 

 T t nhiên đội hình chiến thuật WM cũng còn có những nhƣợc điểm: hệ 

thống phòng ngự chia nhỏ không cần thiết. 3 hậu vệ gần nhƣ đứng thành một hàng 

ngang : vì vậy nếu có 1 cầu thủ hàng tiền đạo vƣợt qua đƣợc 1 hậu vệ thì cầu môn sẽ 

bị uy hiếp nghiêm trọng ngay. Cách kèm ngƣời ở đây không có hiệu lực khi gặp đối 

phƣơng thông minh. Nếu theo sự phân công thì sẽ dẫn tới khả năng cầu thủ phòng ngự 

tốt nh t sẽ phải kèm một đối phƣơng yếu nh t ( vì không đƣợc biết trƣớc ). T t nhiên 

so với các đội hình chiến thuật khác trƣớc đó thì WM vẫn là hiện đại nh t, dễ phổ biến 

và vận dụng tốt nh t. Hơn nữa WM còn là sơ sở cho việc phát triển các đội hình chiến 

thuật sau này. 
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 5. ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT 4 TIỀN ĐẠO CỦA HUNG- GA- RY. 

 Những năm sau chiến tranh thế giới lần 2 nền bóng đá Hunggary bƣớc vào 

thời kỳ huy hoàng nh t của nó. Trên cơ sở đội hình chiến thuật WM họ sáng tạo ra 

kiểu đá 4 tiền đạo ( hình 8) . Hai hộ công nhô lên cùng với 2 tiền đạo biên tạo thành 

một tuyến t n công bằng 4 mũi, còn trung phong thì đá lùi về, làm nhiệm vụ nối liền 

hàng tiền đạo với tiền vệ. Khi t n công 2 hộ công hoạt động ở hai nách của trung vệ 

đối phƣơng và trực tiếp uy hiếp cầu môn. Trung phong cơ động, linh hoạt nhƣ "con 

thoi" ở khu vực trung tuyến làm nhiệm vụ tổ chức t n công. Trung vệ cùng với 2 hậu 

vệ biên tổ chức tuyến phòng thủ vững chắc có sự hỗ trợ của 2 tiền vệ. Khi bị t n công 

thì 3 hậu vệ kèm chặt 2 tiền đạo biên và trung phong đối phƣơng; còn 2 tiền vệ kèm 2 

hộ công đối phƣơng. 2 tiền đạo biên và trung phong lùi về trợ thủ. 

 Đặc điểm của đội hình này là hàng t n công đƣợc tăng cƣờng. Khoảng cách 

giữa 4 tiền đạo rút ngắn lại nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa các đ u 

thủ với nhau. Trung phong lùi hoạt động linh hoạt hỗ trợ đắc lực cho hàng t n công. 

 Nhƣợc điểm của đội hình này là hàng phòng thủ hơi yếu vì nó chƣa thoát 

khỏi lối phòng thủ 3 hậu vệ rời rạc, để nhiều chỗ hở của WM. Sự liên hệ giữa hàng 

tiền đạo và phòng thủ còn gặp nhiều khó khăn, nếu 2 tiền vệ lùi về phòng thủ nữa thì 

một mình trung phong đảm nhệm cả một khoảng sân bao la vừa tốn sức vừa không 

hoàn thành nhiệm vụ. Cự ly giữa các đ u thủ tiền đạo đã đƣợc rút ngắn nhƣng khoảng 

cách giữa 2 tuyến t n công và phòng thủ quá xa; hơn nữa " cầu " liên tục ( trung 

phong lùi) lại r t mong manh, r t khó ứng cứu lẫn nhau khi bị t n công. 
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 6. ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT 1-4-2-4 CỦA BRAXIN. 

 Trong giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ VI năm 1958 tại Thuỵ Điển, đội 

Braxin với sự kết hợp tài tình giữa cá nhân và chiến thuật tập thể đã sáng tạo và vận 

dụng đội hình chiến thuật: 1-4-2-4. Khi t n công 4 tiền đạo đảm nhiệm đột phá sút cầu 

môn đối phƣơng, hai tiền vệ luân lƣu tổ chức t n công hoặc đặc trách 1 ngƣời chuyên 

tổ chức t n công còn ngƣời kia lùi về trợ thủ. Hai hậu vệ biên mạnh dạn nhô lên hỗ trợ 

t n công  nhằm tăng cƣờng lực lƣợng t n công và tạo thế b t ngờ cho đối phƣơng. Lúc 

phòng thủ, 4 hậu vệ kèm 4 tiền đạo đối phƣơng bằng phƣơng pháp kèm ngƣời là chính 

kết hợp với phòng thủ khu vực. Hai tiền vệ kèm 2 tiền vệ đối phƣơng còn 2 tiền đạo 

biên rút về trợ thủ. Nhƣ vậy lực lƣợng phòng thủ luôn luôn đƣợc tăng cƣờng nh t là ở 

khu vực trung lộ. 

 Ƣu  điểm của đội hình này là vị trí và nhiệm vụ của các tuyến rõ ràng và 

tƣơng đối ổn định. Các tuyến đƣợc rút bớt lại ( chỉ còn 3 ) cho nên việc liên hệ giữa 

các tuyến r t thuận lợi. Trung lộ có 2 trung vệ phòng thủ nên 2 hậu vệ biên và 2 tiền 

vệ mạnh dạn hỗ trợ t n công. 

 Nhƣợc điểm của đội hình này là phạm vi hoạt động của mỗi cầu thủ trên sân 

r t rộng; nhiệm vụ nặng nề yêu cầu phải có kỹ thuật, chiến thuật toàn diện, thể lực và 

ý chí. Cặp tiền vệ đảm nhiệm chức năng t n công, kiến thiết t n công và phòng thủ 

nên r t dễ bỏ trống khu trung tuyến. Hai hậu vệ biên lên cao hỗ trợ t n công dễ sơ hở 
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để đối phƣơng đột phá. Nhiệm vụ của 2 trung vệ đôi lúc không đƣợc rõ ràng nên hoạt 

động không đƣợc nhịp nhàng. 

 Đặc điểm của đội hình này là công thủ toàn diện; tốc độ t n công nhanh b t 

ngờ l y số đông áp đảo đối phƣơng ít ngƣời. 

 

 

 7. ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT 1 - 4 - 3- 3. 

 Trong giải bóng đá thế giới ở Chi Lê 1962 ngƣời ta th y đội Braxin đã vận 

dụng hệ thống chiến thuật 1 - 4 - 3 - 3 sau thời kỳ 1- 4 - 2 - 4 và giành đƣợc chức vô 

địch thế giới lần thứ 2. Đội hình mà Braxin vận dụng thể hiện ở hình 10. 

  Với đội hình này, lúc t n công đội Braxin có tới 5 cầu thủ trực tiếp tham 

gia. Trong số đó có 3 tiền đạo và 2 tiền vệ, ngoài ra 2 hậu vệ biên cũng tham gia phối 

hợp t n công. Chính điều kiện này đã tạo ra một lực lƣợng t n công mạnh mẽ, áp đảo 

đối phƣơng và giành đƣợc thắng lợi. Trong lúc phòng thủ, ngoài 4 hậu vệ còn có 3 

tiền vệ tích cực hoạt động tranh cƣớp bóng ở khu giữa sân  đảm bảo cho việc phòng 

thủ chắc. 

 Năm 1966 giải vô địch thế giới lần thứ VIII tại Anh. Đội tuyển Anh lần đầu 

tiên chơi theo đội hình 1 - 4 - 3- 3 và có khi vận dụng cả đội hình 1 - 4 - 4- 2 và 1 - 5- 

3 - 2. Với lối chơi  y đội Anh đã đƣa khối lƣợng hoạt động trong trận đ u đƣợc thực 



15 

 

hiện đồng đều ở hầu hết các cầu thủ. Chính vì thế cho phép các cầu thủ Anh phòng 

ngự và t n công với một lực lƣợng lớn. Dƣới đây là sơ đồ 1 - 4 - 3 - 3 và sơ đồ của đội 

tuyển Anh ( hình 11 và 12). 

 Sự tăng cƣờng 1 cầu thủ tiền vệ cho phép tranh giành bóng có hiệu quả hơn 

ở khu giữa sân, cầu thủ này có thể sử dụng để tăng cƣờng khi t n công và phòng thủ. 

Lúc t n công ngoài 3 tiền đạo làm nhiệm vụ đột phá khung thành đối phƣơng còn có 3 

tiền vệ hỗ trợ và trực tiếp tham gia t n công, 2 hậu vệ cũng tham gia khi có điều kiện. 

Ngƣợc lại, khi phòng thủ lực lƣợng cũng r t lớn: ngoài thủ môn, 4 hậu vệ còn có 3 

tiền vệ rút về tạo thành bức tƣờng phòng thủ vững chắc phá vỡ đƣợc những đợt t n 

công của đối phƣơng. Ba tiền đạo không cố định vị trí của mình mà di động theo 

hƣớng t n công để phối hợp phá vỡ hàng phòng thủ đối phƣơng. 4 hậu vệ hoạt động 

nhƣ trong đội hình 1-4-2-4 nhƣng trong điều kiện có 3 tiền đạo thì một trong 2 trung 

vệ lùi về phía sau thực hiện chức năng của một hậu vệ tự do yểm hộ cho đồng đội của 

mình. Lúc đó đội hình chiến thuật có sơ đồ 1-1 3-3-3. 

 

 

                                 

 8. BÓNG ĐÁ TỔNG LỰC 

 Ngƣời sáng lập ra nó là Ri-nux Mi-sen hu n luyện viên của đội A jắc và đội 

tuyển Hà Lan. Lối đá này đƣợc áp dụng tại giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 10 ( 

1974). Khi nhìn vào đội hình thi đ u trên sân ngƣời ta có thể liên tƣởng đến những 

thời kỳ xa xăm của bóng đá, khi mà trên sân cỏ còn chƣa phân chia ra thành từng 
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tuyến và chức năng nh t định của các cầu thủ. Hiện nay đội Hà Lan vẫn chơi giống 

nhƣ xƣa. Song, trong sự hỗn loạn đó ngƣời ta th y sự hợp đồng cân đối, có trật tự theo 

một quy luật ; các cầu thủ chơi ở vị trí  nơi mà đồng đội của họ đang khống chế bóng. 

Đối với bóng đá tổng lực không nên quan sát số áo và sự phân bố cầu thủ trên sân 

trƣớc khi vào trận đ u. Khi đội đƣợc bóng , toàn đội lao nhƣ vũ bão  về phía trƣớc. 

Khoảng cách giữa 2 cầu thủ xa nh t không quá nửa sân. Những cầu thủ ở phía sau tin 

tƣởng vào tốc độ, kỹ thuật của mình và dũng cảm lao về phía trƣớc tham gia t n công. 

Thƣờng thƣờng các cầu thủ trực tiếp tham gia t n công luôn luôn di động thay đổi vị 

trí cho nhau để tạo thời cơ chuyền bóng vào khu vực c m cho đồng đội. Họ hay kéo 

bóng ra ngoài biên, tìm những thời cơ nhanh chóng đột nhập hoặc chuyền vào trung 

lộ. 

 Với một lối đá nhƣ vậy đòi hỏi phải có sức khoẻ, tốc độ, thể lực, nhanh trí và 

kỹ thuật tuyệt vời. Bởi vì mỗi khi m t bóng có thể bị phản công nguy hiểm. Vì thế 

phải nhanh chóng lùi về phòng ngự để ngay sau đó cũng với một tốc độ nhƣ vậy bắt 

đầu một đợt t n công mới. 

PHƢƠNG PHÁP THI ĐẤU 

 Có 2 phƣơng pháp thi đ u cơ bản: đ u vòng tròn và đ u loại trực tiếp. Ngoài 

ra còn phƣơng pháp thi đ u hỗn hợp: vận dụng cả đ u loại trực tiếp và đ u vòng tròn. 

Phƣơng pháp đấu vòng tròn 

Mỗi đội lần lƣợt gặp nhau, phƣơng pháp này có ƣu điểm là có thể xác định một 

cách chính xác trình độ của các đội . Xếp hạng một cách công bằng, tránh hiện tƣợng 

"may rủi" hoặc các đội khá loại nhau ngay từ đầu. Song nhƣợc điểm là kéo dài, trận 

đ u nhiều, công tác tổ chức và trọng tài tốn nhiều công phu. 

 Thi đ u vòng tròn có 3 loại: Vòng tròn đơn (mỗi đội gặp nhau 1 lần); vòng 

tròn kép(mỗi đội, đ u thủ gặp nhau 2 lần); vòng tròn chia bảng (các đội tham dự đƣợc 

chia ra từng bảng thi đ u vòng tròn trong từng bảng. Các đội đầu bảng vào đ u chung 

kết chọn đội vô địch). 
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Thi đấu vòng tròn đơn 

Cách tính số trận và vòng đấu 

Tính số trận theo công thức: 

X = Ax(A-1)/2  

Trong đó :    X là tổng số trận đ u 

                  A là số đội tham gia thi đ u 

Tính vòng đ u theo công thức: 

D = A - 1 ( Nếu số đội tham gia thi đ u là số chẵn). 

D = A ( Nếu số đội tham gia thi đ u là số lẻ). 

 Ví dụ: có 6 đội tham gia thi đ u 

 - Tổng số trận đ u là: X = Ax(A-1)/2 = 15 trận 

 - Số vòng đ u là: D =  6 - 1 = 5 vòng  

Trƣờng hợp số đội tham gia là số chẵn. 

 Biểu đồ thi đ u nhƣ sau: 6 Đội 

 
Cách làm: 
         1-Xác định số vòng đ u theo công thức : D = A - 1 

         2-Cho các đội, cầu thủ bốc thăm chọn số, l y một số cố định và lần lƣợt đặt các 

số khác theo thứ tự ngƣợc với chiều kim đồng hồ từ phía dƣới số cố định, các vòng 

đ u sau mỗi vòng chuyển xuống một số theo ngƣợc chiều kim đồng hồ đến hết lƣợt. 

Biểu đồ thi đấu 5  (đội) 
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Cách làm: 

         1-Xác định số vòng đ u theo công thức D = A 

         2-L y x cố định, nếu đội, x coi nhƣ đƣợc nghỉ, còn lại cách làm nhƣ biểu đồ 6 

VĐV 

Thi đấu vòng tròn kép 

         Cách vạch biểu đồ thi đ u cũng giống nhƣ thi đ u vòng tròn đơn, nhƣng 

mỗi đội gặp nhau 2 lần (một lƣợt đi và một lƣợt về). 

Thi đấu vòng tròn chia bảng 

         Trƣờng hợp số đội, đ u thủ tham gia đông nhƣng ít thời gian thì dùng hình thức 

đ u vòng tròn chia bảng. Thứ tự đó nhƣ sau: 

         - Chia số đội, đ u thủ tham gia vào nhiều bảng. 

         - Các đội cùng bảng bốc thăm chọn số của đội mình rồi lập biểu đổ thi đ u trong 

từng bảng, các đội cùng bảng thi đ u vòng tròn xếp thứ tự trong bảng. 

         - Các đội đầu bảng đ u vòng tròn với nhau chọn đội vô địch. 

 Chú ý: Khi chia bảng, ban tổ chức nên dựa vào thành tích của các đội đã đạt 

đƣợc để chọn làm hạt nhân (kể cả đơn vị đăng cai) để chia đều vào các bảng, tránh 

dồn các đội khá vào 1 bảng. 

Phƣơng pháp thi đấu loại 

 Trong quá trình thi đ u, nếu đội nào thua 1 trận đ u loại trực tiếp 1 lần thua 

hoặc 2 trận trong đ u loại trực tiếp 2 lần thua thì sẽ không đƣợc thi đ u nữa. 

 Phƣơng pháp này rút ngắn đƣợc thời gian song khó đánh giá chính xác trình 

độ thực tế của từng đội, đ u thủ. 

Đấu loại 1 lần thua 

 Ví dụ: Vạch sơ đồ bảng thi đấu cho 8 đội  
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Trƣờng hợp số đội tham gia không đúng với một số là     

  + Nếu tổng số đội tham gia không đúng với một số là  thì sẽ có một số đội 

phải tham gia thi đ u vòng đầu (vòng 1) để vòng 2 còn lại số đội đúng với  . 

          Công thức tính nhƣ sau: 

                 X = (A -  ) . 2 

 Trong đó:   X là số đội tham gia thi đ u vòng đầu. 

                        A là tổng số đội tham gia thi đ u. 

                        2 là cơ số 

                        n là lũy thừa (  < A) 

Ví dụ: Vạch sơ đồ thi đ u cho 11đội 

           - Số VĐV phải tham gia thi đ u vòng đầu là: 

                  X = (11 -    ).2 = 6 VĐV 

          - Còn 5 VĐV đƣợc đợi để thi đ u vòng 2 
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 Tổng số trận đ u trong phƣơng pháp thi đ u loại trực tiếp một trận thua bằng 

số đội, đ u thủ tham gia trừ đi 1. 

                   Y = A – 1 

Sơ đồ thi đ u cho 11đội 

 

 

Đấu loại 2 lần thua 

 Đội nào thua 2 trận sẽ bị loại ngay khỏi cuộc thi. Phƣơng pháp thi đ u này 

phần nào khắc phục đƣợc sự "may rủi" và cho phép xác định trình độ thứ hạng của các 

đội, đ u thủ tƣơng đối chính xác. Tuy nhiên việc lập sơ đồ và theo dõi các trận đ u 

khá phức tạp, đòi hỏi phải tỉ mỉ và chu đáo. 

Cách lập sơ đồ theo dõi kết quả thi đ u gồm 2 phần 
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 a) Đầu tiên, t t cả các đội tham gia giải đều xếp vào 1 sơ đồ giống nhƣ sơ đồ 

thi đ u loại 1 lần thua. Sơ đồ này gọi là sơ đồ A (sơ đồ chính), các đội thắng (chƣa 

thua lần nào) sẽ thi đ u ở sơ đồ này. 

 b) Sau vòng đ u đầu tiên, các đội thua đƣợc xếp xuống sơ đồ B (sơ đồ phụ), 

sơ đồ này gồm các đội đã bị thua 1 lần, đội nào thua thêm 1 lần nữa ở sơ đồ B sẽ bị 

loại. Các đội ở sơ đồ A bị thua ở vòng đầu thì sẽ đƣợc xếp vào sơ đồ B ở vòng đ u 

tƣơng ứng. 

 Đội thắng liên tục ở sơ đồ A sẽ gặp đội thắng liên tục ở sơ đồ B và nếu đội ở 

sơ đồ A lại thắng thì sẽ vô địch. Nếu đội ở sơ đồ B thắng thì phải đ u thêm 1 trận nữa 

(vì đội đ u thủ ở sơ đồ A mới thua một lần, bằng số lần thua của đội ở sơ đồ B), đội ở 

sơ đồ nào thắng thì sẽ vô địch. 

 - Tổng số trận đ u trong phƣơng pháp đ u loại 2 lần thua là: 

                   Y = (A x 2) -2          

           Trong đó: Y là tổng số trận đ u. 

                            A là số đội tham gia giải đ u. 

 - Nếu tổng số đội, đ u thủ tham gia giải không đúng với một số là 2n , thì 

cách tính cũng giống nhƣ đ u loại 1 lần thua. 

           Ví dụ: Vạch sơ đồ thi đ u loại 2 lần thua cho 8 đội: 

Sơ đồ thi đấu loại 2 lần thua cho 8 đội: 
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 Phƣơng pháp thi đ u này tổng hợp cả 2 phƣơng pháp trên. Có thể giai đoạn 

đầu chia bảng thi đ u vòng tròn, giai đoạn sau đan chéo, hoặc giai đoạn đầu đ u vòng 

loại trực tiếp, giai đoạn sau còn 4 đội, đ u thủ đ u vòng tròn ..v.v... 

           Chú ý: Tổ chức theo điều lệ giải quy định 

TRỌNG TÀI 

 Để trở thành một trọng tài công bằng trƣớc hết bạn cần nắm rõ các luật 

lệ, phƣơng pháp tổ chức cũng nhƣ nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Các điều 

luật cần nắm gồm có: 

 Luật trọng tài bóng đá về cách sử dụng dụng cụ sân bãi 

 Luật áp dụng với bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc 

 Luật giao bóng và thả bóng 

 Các lỗi mà cầu thủ mắc phải 

Nhiệm vụ trong các trận đấu 
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 Để có cách làm trọng tài bóng đá công bằng và tầm nhìn bạn cần hiểu rõ 

nhiệm vụ chính của mình là gì? Nhiệm vụ của trọng tài là kiểm soát trận đ u, đảm bảo 

tính công bằng và chính xác. Hay nói cách khác nhiệm vụ của một trong tài cụ thể nhƣ 

sau: 

 Tuân thủ luật trọng tài bóng đá, đảm bảo cho luật bóng đá diễn ra theo đúng 

kế hoạch. 

 Theo dõi thời gian thi đ u, báo cáo diễn biến chính của trận đ u, danh sách 

cầu thủ. Bên cạnh đó họ phải liệt kê số lƣợt nhận thẻ vàng, thẻ đỏ của mỗi đội, số lỗi 

sai, sự cố trƣớc, trong và sau mỗi trận đ u, lập biên bản thi đ u bóng đá. 

 Kiểm tra trang phục của cầu thủ trƣớc khi thi đ u. Mục đích là để đảm bảo 

trang phục đúng quy định. 

 Ra quyết định phạt ngƣời đúng thời điểm. Tăng mức phạt với cầu thủ cố tình 

làm trái hoặc phạm lỗi quá nhiều lần ảnh hƣởng đến trận đ u. 

 Tính toán thời gian và thông báo thời gian hiệp phụ với các đội bóng. 

  Hỗ trợ các cầu thủ bị ch n thƣơng. Đảm bảo sức khỏe cầu thủ ổn định mới 

đƣợc quyền tiếp tục thi đ u. Trong trƣờng hợp cầu thù bị ch n thƣơng nặng ra quyết 

định ngừng thi đ u một hiệp hoặc cả trận đ u với cầu thủ đó. 

 Ngoài ra để trở thành trọng tài bóng đá bạn còn cần biết cách tổ chức thi đ u 

một giải bóng đá bao gồm: trƣớc giải, trong giải và sau giải. Có 3 phƣơng thức thi đ u 

đƣợc áp dụng: 

 Thi đ u trực tiếp. 

 Thi đ u vòng tròn. 

 Thi đ u giữa loại trực tiếp và loại vòng tròn. Ngƣời ta gọi hình thức này là thi 

đ u hỗn hợp 

  Việc học làm trọng tài bóng đá r t đơn giản. Nhƣng để trở thành ngƣời có 

tâm, có tầm và đặc biệt là công bằng thì nó còn nằm ở chính con ngƣời bạn. 
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 Đƣờng Link dƣới đây để theo dõi luật một cách chính xác và kịp thời 

với sự thay đổi bổ sung luật: 

https://www.vff.org.vn/danh-muc-luat/luat/luat-bong-da/ 

PHẦN KỸ NĂNG: 

I/ KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC GIẢ 

Tầm quan trọng 

 Các động tác giả chiếm vị trí quan trọng trong kỹ thuật của cầu thủ bóng đá. 

Những động tác giả đã lôi cuốn đối phƣơng, tạo điều kiện cho cầu thủ thực hiện ý 

định của mình không phải gặp trở ngại. 

 Động tác giả dựa trên nguyên tắc cơ bản là sự thay đổi b t ngờ: đặc điểm 

hoạt động của cầu thủ, nhịp điệu hoàn thành động tác, tốc độ di chuyển, sự thay đổi 

phƣơng hƣớng động tác đột ngột, vọt chạy, dừng, quay ngƣời.. với tốc độ nhanh. 

 Cầu thủ nào thực hiện động tác giả một cách tự nhiên, thoải mái thì sẽ đạt 

đƣợc kết quả nhanh, dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng các động tác giả khác nhau bằng 

một cách khôn khéo và kịp thời, cầu thủ có thể d u đƣợc ý định thật của mình, đánh 

lừa đƣợc đối phƣơng giành phần thắng khi tranh ch p và thoát khỏi tình thế gay go. 

 Căn cứ vào tình huống trên sân và chủ yếu là thế t n công của đối phƣơng (ở 

phía trƣớc, phía sau hay bên cạnh) mà cầu thủ chọn biện pháp sửu dụng động tác giả. 

Vì thế các cầu thủ cần nắm vững không phải một động tác nào đó mà cần biết phối 

hợp các động tác giả khác nhau, từ đó có thể chọn một động tác giả tốt nh t tùy theo 

tình huống phức tạp trên sân. 

 Mặt khác, cần th y rằng sử dụng động tác giả là việc làm cần thiết do yêu 

cầu của tình hình chiến thuật trên sân; tuyệt đối tránh những động tác giả hoa mỹ và 

thừa, không thực dụng, làm ảnh hƣởng chung tới chiến thuật của toàn đội. 

  Động tác giả cũng nhƣ t t cả các biện pháp kỹ thuật khác đƣợc cầu thủ vận 

dụng trong quá trình thi đ u là kết quả của sự luyện tập công phu, gian khổ kết hợp 

với óc sáng tạo và sự nhanh trí. Sự hoàn thành các kỹ thuật một cách mẫu mực, đặc 

https://www.vff.org.vn/danh-muc-luat/luat/luat-bong-da/
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biệt là động tác giả, bao giờ cũng đƣợc khán giả thán phục và làm cho trận đ u có sức 

lôi cuốn đặc biệt.   

Những yêu cầu đối với động tác giả 

 Động tác giả thật là muôn hình muôn vẻ và r t phức tạp. Nội dung của toàn 

bộ động tác giả lại bao gồm toàn bộ kỹ thuật cơ bản của môn bóng đá.  

 Ví dụ: động tác giả đá bóng, động tác giả đánh đầu, động tác giả dẫn 

bóng…. Phƣơng hƣớng khi thực hiện động tác cũng r t đa dạng: bên phải, bên trái, 

trƣớc, sau, trên, dƣới. Ngoài ra, không những chân mà cả tay, đầu, thân đều có thể làm 

động tác giả. 

 Muốn vận dụng các động tác giả một cách khôn ngoan và kịp thời, phải theo 

những yêu cầu sau:  

 - Động tác phải thật nhanh, phải đột nhiên; đồng thời quan sát sự phản ứng 

của đối phƣơng. Cầu thủ phải lợi dụng chỗ sơ hở (chỗ trống) của đối phƣơng mà sử 

dụng động tác kế tiếp, cho nên thời gian chuyển tiếp giữa hai giai đoạn của động tác 

phải ngắn. 

 -  Động tác phải “giống nhƣ thật”; có nhƣ thế, đối phƣơng mới tƣởng lầm, 

phản ứng theo hành động giả của cầu thủ. Khi cầu thủ làm động tác “thật” đột ngột, 

nhanh thì đối phƣơng không kịp đối phó nữa. 

  - Động tác giả phải có mục đích, làm động tác giả là nhằm đạt mục đích gì 

đó và có ý nghĩa chiến thuật. Do đó phải căn cứ vào yêu cầu chiến thuật trên sân để 

quyết định cách xử lý bóng. Sau khi hoàn thành động tác giả, đánh lừa đƣợc đối 

phƣơng thì phải lập tức thì phải làm động tác kế tiếp theo dự kiến trƣớc của mình (nhƣ 

chuyền bóng, đột phá hoặc sút cầu môn). Không nên lãng phí thờ gian và cơ hội tốt 

vừa thực hiện sau khi thực hiện động tác giả cũng không nên có ý thức biễu diễn, 

thích làm những động tác thừa và vô ích. 

 - Phải tùy cơ ứng biến khi làm động tác giả. Căn cứ vào tình hình trên sân, 

cầu thủ chọn kỹ thuật động tác giả thích hợp. Cần phải đoán trƣớc nếu mình làm động 
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tác này thì đối phƣơng sẽ phản ứng ra sao. Cũng cần phải dự kiến nếu đối phƣơng 

phản ứng kịp với động tác thật của mình để có cách giả quyết kịp thời.  

 - Phải nắm vững thời gian và cự ly làm động tác giả, phải tùy tƣ thế của đối 

phƣơng (chạy từ phía trƣớc mặt tới, bên cạnh tới... chạy nhanh, chạy chậm…) và tƣ 

thế của bản thân (chạy nhanh, chậm) mà quyết định cự ly làm động tác cách đối 

phƣơng cho thích hợp. Ví dụ nếu đối phƣơng chạy ngƣợc chiều đến cầu thủ đang dẫn 

bóng thì có thể làm động tác giả cách xa đối phƣơng (4-5m) nhƣng nếu cầu thủ có 

bóng và đối phƣơng cƣớp bóng hầu nhƣ đứng tại chỗ thì chỉ nên làm động tác giả khi 

cách chừng 2m. 

 - Phải nắm vững nhiều kỹ thuật động tác giả. Có nhƣ thế cầu thủ mới sử 

dụng linh hoạt kịp thời và biến hóa trong mọi tình huống thi đ u. 

 1. Phân loại kỹ thuật động tác giả 

 Động tác giả r t đa dạng nhƣng dựa vào sự thực hiện có thể chia thành hai 

loại chủ yếu là: 

- Các kỹ thuật động tác giả không bóng 

- Các kỹ thuật động tác giả có bóng. 

1.1. Động tác giả không bóng    

 Động tác giả không bóng là những động tác giả mà cầu thủ thực hiện trƣớc 

khi tiếp xúc và khống chế bóng. Làm động tác giả không bóng nhằm giành đƣợc bóng 

hoặc đánh lừa đối phƣơng để khống chế bóng và xử lý bóng tốt hơn.  

 Kỹ thuật động tác giả không bóng có r t nhiều. Ví dụ thủ môn làm động tác 

giả của thân và tay trƣớc lúc đối phƣơng sút phạt đền. Khi đối phƣơng sắp sút bóng, 

th y thủ môn ngả về một bên (chân thủ môn không di chuyển theo nhƣ luật định) làm 

ngƣời đá phạt do dự, đổi hƣớng sút bóng, ảnh hƣởng đến độ chính xác. Một Ví dụ 

khác: hậu vệ muốn tranh cƣớp bên trái trong chân đối phƣơng đang dẫn bóng. Cầu thủ 

này giả tranh cƣớp bên phải làm đối phƣơng tƣởng thật bèn chuyển bóng sang bên 

trái. Do có chuẩn bị trƣớc là tranh cƣớp bên trái nên hậu vệ đã kịp thời phá đƣợc quả 

bóng đó. 
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1.2. Động tác giả có bóng 

 Động tác giả có bóng gồm những động tác giả mà cầu thủ đang có bóng tìm 

cách để vƣợt qua sự đối kháng của đối phƣơng. Một mặt, cầu thủ phải làm động tác 

giả, mặt khác phải bảo vệ đƣợc bóng nên so với động tác giả không bóng thì khó hơn. 

Những động tác giả có bóng r t phong phú và ngoạn mục. 

 Sau đây là một số trƣờng hợp sử dụng động tác giả khi đối phƣơng tranh 

cƣớp. 

 a. Vờ ngả đầu để đánh bóng về trƣớc 

 Bóng chuyển bổng bay tới cầu thủ A. Hậu vệ B lao phía trƣớc tới cƣớp 

bóng. A ngả ngƣời về phía sau làm tƣ thế chuẩn bị đánh đầu đƣa bóng về phía trƣớc. 

Động tác đó làm B lƣỡng lự trong việc t n công và dừng lại để đón đƣờng bóng A 

đánh đầu đi. Khi đó, A dùng ngực khống chế bóng lại và bắt đầu dẫn bóng. 

b. Vờ vung chân đá bóng về trƣớc 

 Cũng tƣơng tự trƣờng hợp trên, tầm bóng chuyền tới cao ngang thân. A 

không làm động tác giả đánh đầu mà dùng chân khống chế bóng. A vung chân nhƣ 

đòn đá bóng về phía trƣớc (gây tâm lý lƣỡng lự cho B) nhƣng khi bóng tới thì chân sút 

đang lăn về trƣớc lập tức về cùng với chiều chuyển động của bóng. Động tác khống 

chế bóng này có thể thực hiện bằng mu chính diện, mu trong hoặc lòng bàn chân, 

cũng có thể thực hiện bằng đùi. Điều chủ yếu là động tác đón bóng đá đi phải nhƣ 

thật, cộng vào đó phải quan sát phía trƣớc nhƣ chuẩn bị đá bóng về hƣớng đó. Những 

“biểu hiện nhƣ thật” này sẽ làm cho hậu vệ có phản ứng nhanh và dừng lại đón bóng 

hoặc tránh một cú sút mạnh vào ngƣời. 

 Hai động tác này chỉ nên áp dụng khi đối thủ còn ở khoảng cách trên dƣới 

10m bởi vì nếu quá gần đối phƣơng sẽ kịp đến phá khi ta làm động tác giữ và điều 

chỉnh bóng chƣa ổn định. 

c. Ngả thân đổi hƣớng 
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 Bóng chuyền lăn sệt đến cầu thủ A, hậu vệ B t n công, A đứng ở phía sau 

lƣng. A làm động tác ngả ngƣời về bên trái nhƣ có ý định dùng lòng bàn chân phải 

kéo bóng về phía bên trái để dẫn bóng đi. Theo phản xạ tự nhiên, hậu vệ sẽ có phản 

ứng ngả ngƣời theo hƣớng của tiền đạo A để chặn đƣờng tiến của A. Khi đó, tiền đạo 

A nhanh chóng chuyển thân theo chiều ngƣợc lại dùng má ngoài bàn chân phải hoặc 

lòng chân trái đẩy bóng về phía trƣớc, nơi mà hậu vệ B không còn khả năng phòng 

thủ. Trong trƣờng hợp này, nếu tiền đạo sử dụng chân phải thành thạo, dùng má ngoài 

chân phải đẩy bóng đi thì động tác thực hiện nhanh hơn, không m t thời gian chuyển 

chân trụ. 

Nếu hậu vệ t n công phía sau bên phải thì cầu thủ tiền đạo cần thực hiện động 

tác giả theo chiều ngƣợc lại. 

 

 

 

 

 - Tiền đạo dẫn bóng, hậu vệ ở phía sau đuổi theo. Khi hậu vệ còn cách 

chừng 01m thì tiền đạo làm động tác nghiêng mình về bên phải hay bên trái n 

hƣ sắp dẫn bóng về hƣớng đó, lƣng vẫn quay về phía hậu vệ. Hậu vệ đuổi theo luôn 

luôn phản ứng theo các hoạt động của tiền đạo để chặn hƣớng dẫn bóng. Khi tiền đạo 

nghiêng thân về phía trái, hậu vệ cũng ngả theo và bắt đầu chạy theo hƣớng đó thì lập 

tức tiền đạo lại quay về bên phải dùng chân đẩy bóng thoát khỏi hậu vệ. Vì bị động, 

hậu vệ không phản ứng kịp và bị tiền đạo bỏ lại phía sau. Đôi khi tiền đạo còn chuyển 
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thân 1, 2 lần nữa làm hậu vệ phản ứng liên tục, hoang mang, không còn nhạy bén để 

cản phá bóng nữa. 

d. Thả bóng lọt qua giữa hai chân hay bên cạnh 

 

 Ở b t kỳ khu vực nào trên sân, nhƣng nhiều nh t là ở biên, nếu bóng lăn về 

phía cầu thủ mà hậu vệ chạy tới từ phía trƣớc hoặc từ phía sau thì cầu thủ tiền đạo có 

thể sử dụng động tác này. Cầu thủ dùng tốc độ cao chạy tới đón bóng làm nhƣ nhận 

bóng sẽ qua cầu thủ hậu vệ bằng tốc độ. Khi đó, hậu vệ, đang chạy từ phía bên hay 

phía sau tiền đạo, xông đến để chặn tiền đạo ở phía trƣớc hoặc ngƣợc lại, di chuyển 

chậm, chuẩn bị áp sát tiền đạo có bóng.  

 Lúc gặp bóng, tiền đạo b t ngờ dừng lại nhanh để bóng lọt qua khoảng cách 

rộng giữa hai chân hay bên cạnh và quay ngƣợc lại đuổi theo bóng thoát khỏi đ u thủ 

hậu vệ. 

Động tác giả này mang tính b t ngờ cao và tạo cho cầu thủ tiền đạo phát huy đƣợc tốc 

độ. 

e. Dẫn bóng khi đối phƣơng ở phía sau  

 

 Bƣớc chân qua bóng, nghiêng mình về một phía rồi thoát đối thủ ở phía 

khác. Tiền đạo dẫn bóng, hậu vệ đuổi theo phía sau. Để đánh lừa hậu vệ và buộc anh 

ta lao về hƣớng sai lầm, tiền đạo sử dụng động tác này. Tiền đạo đƣa chân trái qua 
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bóng sang bên phải hay ngƣợc lại, đồng thời hạ ngƣời th p xuống, ngả thân theo 

hƣớng chân đƣa. Theo sau tiền đạo, hậu vệ tập trung về hƣớng tiền đạo di chuyển khi 

th y tiền đạo nghiêng thân về bên phải, hậu vệ lập tức cũng chuyển thân theo. Khi đó, 

tiền đạo chủ động b t ngờ chuyển trọng tâm, thân ngƣời quay sang hƣớng khác, dùng 

chân trái đẩy bóng thoát khỏi hậu vệ . 

f. Vờ dừng bóng 

 

 Tiền đạo đang đang dẫn bóng, phía bên hay phía sau anh ta có đôia phƣơng 

đuổi theo. Tiền đạo làm động tác đánh bàn chân về phía bên trên quả bóng nhƣ định 

khống chế bóng hay đá bóng về phía sau bằng gót. Hậu vệ tƣởng lầm, bèn ghìm chậm 

tốc độ lại. nhƣng sai khi đƣa chân lăng qua bóng, tiền đạo lại tiếp tục chạy và đẩy 

bóng nhanh về phía trƣớc, thoát khỏi đối phƣơng. 

g. Giữ bóng bằng gan bàn chân 

 

  Tiền đạo đang dẫn bóng có đối phƣơng đuổi theo bên cạnh. Đang chạy bình 

thƣờng tiền đạo b t ngờ dùng gan bàn chân khống chế bóng lại đồng thời dừng đột 

ngột dẫn bóng ngƣợc lại. Đối phƣơng lỡ đà, không kịp phòng thủ. 

h. Vờ vung chân đá bóng 
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 Đối phƣơng chạy tới trƣớc cầu thủ có bóng. Khi đối phƣơng t n công sát 

(cách 1,5 - 2m) tiền đạo có bóng làm động tác vung chân và dùng điệu bộ, vẻ mặt của 

mình, tỏ ra định sút mạnh bóng về phía trƣớc. Khi đối phƣơng vội vã xông vào bình 

tĩnh gạt bóng sang hƣớng khác, dẫn bóng qua. 

k. Động tác giả bƣớc qua bóng 

 

 Đây cũng là động tác thƣờng gặp, động tác đơn giản nhƣng cũng có hiệu quả 

cao. Sử dụng trong trƣờng hợp đối phƣơng ở phía trƣớc mặt và bóng đang lăn. 

 Khi đối phƣơng ở phía trƣớc, nếu có ý định đi bóng sang trái thì chân phải 

chuyển từ trái sang phải ở phía trên bóng rồi kết thúc đặt ở bên phải bóng, mũi chân 

phải hƣớng về phía đối phƣơng, trọng tâm nghiêng sang phải. Sau đó, dùng mu ngoài 

chân trái đƣa bóng sang bên trái (bên phải của đối phƣơng), dùng tốc độ vƣợt qua đối 

phƣơng . 

*Những sai lầm thƣờng mắc, nguyên nhân và cách sửa chữa. 

Sai lầm thƣờng mắc Nguyên nhân Cách sữa chữa 

1.Trọng tâm cơ thể quá 

cao khó chuyển hƣớng di 

- Xác định không đúng thời 

gian và cự ly làm động tác 

- Cầu thủ tập lặp lại nhiều 

lần động tác giả bằng thân 
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chuyển giả ngƣời khi không có ngƣời 

phòng thủ hoặc dẫn bóng 

đảo ngƣời. Sau đó tiến dần 

dẫn bóng vòng qua các cọc 

2.Động tác giả làm quá 

nhanh hoặc giữa động tác 

giả và động tác thật quá 

ngắn 

- Khi thực hiện động tác 

giả không đột nhiên và 

không quan sát sự phản 

ứng của đối phƣơng. 

- Cầu thủ tập dẫn bóng qua 

đối phƣơng tranh cƣớp thụ 

động và tiến dần đến tranh 

cƣớp bóng tích cực. 

 

Hình thức tổ chức luyện tập kỹ thuật động tác giả 

 * Đứng tại chỗ, đi bộ và sau đó chạy chậm làm động tác giả không bóng. 

 * Chạy chậm làm động tác giả qua cọc không có bóng. 

 * Dẫn bóng chậm làm động tác giả, sau đó thực hiện làm động tác giả qua 

cọc. 

 * Dẫn bóng qua đối phƣơng tranh cƣớp thụ động và tiến dần đến tranh cƣớp 

tích cực. 

 * Các bài tập trò chơi. 

KỸ THUẬT TRANH CƢỚP BÓNG 

Khái niệm:  

 Kỹ thuật tranh cƣớp bóng chỉ những động tác của VĐV dùng b t cứ bộ phận 

cơ thể nào mà luật bóng đá cho phép để cƣớp lại bóng, hay phá bóng trong tầm khống 

chế của đối phƣơng hoặc giành bóng về phía mình. Do vậy, tranh cƣớp bóng là kỹ 

thuật quan trọng nh t trong phòng thủ và đƣợc sử dụng r t phổ biến trong các trận 

đ u.  

Những yêu cầu đối với kỹ thuật tranh cƣớp bóng: 
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 Phán đoán thời cơ một cách chính xác, hành động dũng cảm, chọn vị trí hợp 

lý: vì thời cơ và vị trí tranh cƣớp không thể lƣờng trƣớc đƣợc, tình huống luôn luôn 

thay đổi, do đó yêu cầu VĐV phải căn cứ tình hình cụ thể để có sự phán đoán chính 

xác. Có nhƣ vậy mới đạt đƣợc kết quả tốt.  

 Trong lúc tranh cƣớp, phải quan sát tình hình trên sân để khi đƣợc bóng thì 

có thể xử lý nhanh và kịp thời.  

 Trong điều kiện luật cho phép có thể dùng thân trên va chạm với đối phƣơng 

một cách hợp lệ để tạo điều kiện thuận lợi cho động tác cƣớp bóng.  

 Động tác phải linh hoạt, khôn khéo, kiên quyết tránh phạm luật và bị ch n 

thƣơng. 

Kỹ thuật tranh cƣớp bóng chia làm 3 loại: 

- Tranh cƣớp phía trƣớc mặt:  

 

 Động tác tranh cƣớp phía trƣớc mặt đƣợc dùng nhiều nh t vì đó là tình thế 

phổ biến xảy ra khi đối phƣơng có bóng muốn t n công đội phòng thủ.  

- Tranh cƣớp bóng phía sau lƣng:  
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 Động tác tranh bóng phía sau lƣng đƣợc VĐV sử dụng bằng kiểu xoạc chân 

phá bóng khi đối phƣơng có bóng ở phía trƣớc.  

- Tranh cƣớp bên cạnh: 

 

  Động tác tranh cƣớp bóng bên cạnh đƣợc VĐV sử dụng khi hai ngƣời chạy 

song song. VĐV cƣớp bóng dùng vai va chạm để chiếm lợi thế, đoạt lại bóng của đối 

phƣơng 

Động tác tranh cƣớp bóng phía trƣớc mặt: 

Yếu lĩnh động tác 

  Khi đối phƣơng đang khống chế bóng, không nên vội vã xô vào mà cẩn thận 

tiến tới gần đối phƣơng, cản hƣớng t n công về phía cầu môn đội mình. Hành động 

này làm đối phƣơng phải giảm tốc độ và VĐV phòng thủ có điều kiện chọn thời cơ 

thuận lợi để tranh bóng.  

 VĐV phòng thủ mặt hƣớng về đối phƣơng, hai chân một trƣớc, một sau, hai 

đầu gối khép lại, hạ th p trọng tâm cơ thể.  

 Khi đối phƣơng vừa dùng chân chạm bóng thì VĐV phòng thủ tiến hành 

tranh cƣớp. Thời điểm bóng vừa rời xa khỏi chân đối phƣơng là lúc hợp lý nh t để 

thực hiện động tác tranh cƣớp bóng.  

 Động tác cản đƣờng bóng cần dứt khoát. Chân cƣớp bóng bƣớc mạnh và 

nhanh để chắn đƣờng bóng lăn; đồng thời, chân sau đạp thật mạnh, trọng tâm cơ thể 

dồn về phía trƣớc đè lên chân cƣớp bóng, làm cho thế t n công vững vàng, chắc chắn.  
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 Vị trí tiếp xúc bóng có thể bằng b t cứ bộ phận nào của chân, nhƣng thƣờng 

là lòng bàn chân. Đồng thời, với động tác chặn bóng nên kết hợp va chạm hợp lý vào 

đối phƣơng để đối phƣơng m t thăng bằng, tạo ƣu thế cƣớp bóng.  

- Lƣu ý:  

 + Hiệu quả của động tác và tính an toàn phụ thuộc vào hành động dứt khoát 

của VĐV phòng thủ, biết chọn thời cơ và không đƣợc thả lỏng cổ chân, đầu gối của 

chân cƣớp bóng  

- Những sai lầm thƣờng mắc:  

 + Tƣ thế chuẩn bị và thời cơ tranh cƣớp không đúng (sớm hoặc muộn quá) 

 + Cổ chân và đầu gối của chân tranh cƣớp thả lỏng sẽ gây ch n thƣơng  

 + Động tác tranh cƣớp bóng mạnh mẽ sẽ không thành công. 
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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN 

(Theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT) 

 Trong thời gian không thể tập trung để học tập theo kế hoạch, sinh viên có 

thể tự tập luyện theo tiêu chuẩn thể lực của sinh viên (QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT), 

nhằm nâng cao thể lực hoàn thành nhiệm vụ học tập trong điều kiện hiện nay. 

Lƣu ý: 

 - Văn bản này không áp dụng đối với học sinh, sinh viên khuyết tật, tàn tật; 

học sinh, sinh viên mắc các loại bệnh không thể vận động với cƣờng độ và khối lƣợng 

cao đƣợc cơ sở y tế có thẩm quyền từ c p huyện trở lên xác nhận. 

 - Học sinh, sinh viên từ 21 tuổi trở lên sử dụng các chỉ số đánh giá của lứa 

tuổi 20. 

 - Việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên dựa trên sáu nội dung, cụ 

thể là: Lực bóp tay thuận, Nằm ngửa gập bụng, Bật xa tại chỗ, Chạy 30m xu t phát 

cao (XPC), Chạy con thoi 4 x 10m, Chạy tùy sức 5 phút. 

 (Sinh viên chọn 4 trong 6 nội dung) 

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam  

Tuổi 
Phân 

loại 

Lực 

bóp tay 

thuận 

(kg) 

Nằm 

ngửa 

gập 

bụng 

(lần/30 

giây) 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

Chạy 

30m 

XPC 

(giây) 

Chạy 

con thoi 

4 x 

10m 

(giây) 

Chạy 

tùy sức 

5 phút 

(m) 

17 

Tốt > 46,2 > 20 > 218 < 4,90 < 11,85 > 1040 

Đạt ≥ 39,6 ≥ 15 ≥ 198 ≤ 5,90 ≤ 12,60 ≥ 930 

18 Tốt > 47,2 > 21 > 222 < 4,80 < 11,80 > 1050 
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Đạt ≥ 40,7 ≥ 16 ≥ 205 ≤ 5,80 ≤ 12,50 ≥ 940 

19 

Tốt > 47,5 > 22 > 225 < 4,70 < 11,75 > 1060 

Đạt ≥ 41,4 ≥ 17 ≥ 207 ≤ 5,70 ≤ 12,40 ≥ 950 

20 

Tốt > 48,7 > 23 > 227 < 4,60 < 11,70 > 1070 

Đạt ≥ 42,0 ≥ 18 ≥ 209 ≤ 5,60 ≤ 12,30 ≥ 960 

 

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ  

Tuổi 
Phân 

loại 

Lực 

bóp tay 

thuận 

(kg) 

Nằm 

ngửa 

gập 

bụng 

(lần/30 

giây) 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

Chạy 

30m 

XPC 

(giây) 

Chạy 

con thoi 

4 x 

10m 

(giây) 

Chạy 

tùy sức 

5 phút 

(m) 

17 

Tốt > 30,3 > 17 > 166 < 5,90 < 12,20 > 920 

Đạt ≥ 26,3 ≥ 14 ≥ 149 ≤ 6,90 ≤ 13,20 ≥ 830 

18 

Tốt > 31,5 > 18 > 168 < 5,80 < 12,10 > 930 

Đạt ≥ 26,5 ≥ 15 ≥ 151 ≤ 6,80 ≤ 13,10 ≥ 850 

19 

Tốt > 31,6 > 19 > 169 < 5,70 < 12,00 > 940 

Đạt ≥ 26,7 ≥ 16 ≥ 153 ≤ 6,70 ≤ 13,00 ≥ 870 

20 

Tốt > 31,8 > 20 > 170 < 5,60 < 11,90 > 950 

Đạt ≥ 26,9 ≥ 17 ≥ 155 ≤ 6,60 ≤ 12,90 ≥ 890 

 

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

Lực bóp tay thuận 
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 1. Yêu cầu dụng cụ: Lực kế 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Ngƣời đƣợc kiểm tra đứng hai chân bằng vai, 

tay thuận cầm lực kế hƣớng vào lòng bàn tay. Không đƣợc bóp giật cục và có các 

động tác trợ giúp khác. Thực hiện hai lần, nghỉ 15 giây giữa hai lần thực hiện. 

 3. Cách tính thành tích: L y kết quả lần cao nh t, chính xác đến 0,1kg 

Nằm ngửa gập bụng 

 1. Yêu cầu dụng cụ: Đệm cao su hoặc ghế băng, chiếu cói, trên cỏ bằng 

phẳng, sạch sẽ. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Ngƣời đƣợc kiểm tra ngồi chân co 90
0
 ở đầu 

gối, hai bàn chân áp sát sàn. Một học sinh, sinh viên khác hỗ trợ bằng cách hai tay giữ 

phần dƣới cẳng chân, nhằm không cho bàn chân ngƣời đƣợc kiểm tra tách ra khỏi sàn. 

 3. Cách tính thành tích: Mỗi lần ngả ngƣời, co bụng đƣợc tính một lần. Tính 

số lần đạt đƣợc trong 30 giây. 

Bật xa tại chỗ 

 1. Yêu cầu dụng cụ: Thảm cao su giảm ch n, kích thƣớc 1 x 3 m (nếu không 

có thảm có thể thực hiện trên nền đ t, cát mềm). Đặt một thƣớc đo dài làm bằng thanh 

hợp kim hoặc bằng gỗ kích thƣớc 3 x 0,3m trên mặt phẳng nằm ngang và ghim chặt 

xuống thảm (nền đ t, cát mềm), tránh xê dịch trong quá trình kiểm tra. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Ngƣời đƣợc kiểm tra đứng hai chân mở rộng 

tự nhiên, ngón chân đặt sát mép vạch giới hạn; khi bật nhảy và khi tiếp đ t, hai chân 

tiến hành cùng lúc. Thực hiện hai lần nhảy. 

 3. Cách tính thành tích: Kết quả đo đƣợc tính bằng độ dài từ vạch xu t phát 

đến vệt cuối cùng của gót bàn chân (vạch d u chân trên thảm). L y kết quả lần cao 

nh t. Đơn vị tính là cm. 

Chạy 30m xuất phát cao: 

 1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đồng hồ b m giây; đƣờng chạy thẳng có chiều 

dài ít nh t 40m, chiều rộng ít nh t 2m. Kẻ vạch xu t phát và vạch đích, đặt cọc tiêu 
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bằng nhựa hoặc bằng cờ hiệu ở hai đầu đƣờng chạy. Sau đích có khoảng trống ít nh t 

10m để giảm tốc độ sau khi về đích. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Ngƣời đƣợc kiểm tra thực hiện tƣ thế xu t phát 

cao. Thực hiện một lần 

 3. Cách tính thành tích: Thành tích chạy đƣợc xác định là giây và số lẻ từng 

1/100giây. 

Chạy con thoi 4 x 10m 

 1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đƣờng chạy có kích thƣớc 10 x 1,2m bằng 

phẳng, không trơn, bốn góc có vật chuẩn để quay đầu, hai đầu đƣờng chạy có khoảng 

trống ít nh t là 2m. Dụng cụ gồm đồng hồ b m giây, thƣớc đo dài, bốn vật chuẩn đánh 

d u bốn góc đƣờng chạy. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Ngƣời đƣợc kiểm tra thực hiện tƣ thế xu t phát 

cao. Khi chạy đến vạch 10m, chỉ cần một chân chạm vạch, nhanh chóng quay 

180
0
 chạy trở về vạch xu t phát và sau khi chân lại chạm vạch xu t phát thì lại quay 

trở lại. Thực hiện lặp lại cho đến hết quãng đƣờng, tổng số bốn lần 10m với ba lần 

quay. Quay theo chiều trái hay phải là do thói quen của từng ngƣời. Thực hiện một 

lần. 

 3. Cách tính thành tích: Thành tích chạy đƣợc xác định là giây và số lẻ từng 

1/100 giây. 

Chạy tùy sức 5 phút 

 1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đƣờng chạy dài ít nh t 52m, rộng ít nh t 2m, 

hai đầu kẻ hai đƣờng giới hạn, phía ngoài hai đầu giới hạn có khoảng trống ít nh t 1m 

để chạy quay vòng. Giữa hai đầu đƣờng chạy (tim đƣờng) đặt vật chuẩn để quay vòng. 

Trên đoạn 50m đánh d u từng đoạn 5m để xác định phần lẻ quãng đƣờng (± 5m) sau 

khi hết thời gian chạy. Thiết bị đo gồm có đồng hồ b m dây, số đeo và tích - kê ghi số 

ứng với mỗi số đeo. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Ngƣời đƣợc kiểm tra thực hiện tƣ thế xu t phát 

cao (tay cầm một tích – kê tƣơng ứng với số đeo ở ngực). Khi chạy hết đoạn đƣờng 
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50m, vòng (bên trái) qua vật chuẩn và chạy lặp lại trong thời gian 5 phút. Khi hết giờ, 

ngƣời đƣợc kiểm tra lập tức thả tích - kê của mình xuống ngay nơi chân tiếp đ t. Thực 

hiện một lần. 

 3. Cách tính thành tích: đơn vị đo quãng đƣờng chạy đƣợc là mét. 

Câu hỏi: 

I/ Kiến thức về chiến lƣợc và chiến thuật: 

 1. Nêu khái niệm chiến lƣợc và chiến thuật trong bóng đá? 

 2. Trình bày các nguyên tắc của chiến thuật? 

 3. Phân loại chiến thuật? 

 4. Trình bày lịch sử phát triển của đội hình chiến thuật? 

II/ Kiến thức về phƣơng pháp tổ chức thi đấu 

 1. Nêu phƣơng pháp thi đ u vòng tròn và phƣơng pháp thi đ u loại trực tiếp? 

Nêu nhƣợc điểm của từng phƣơng pháp? Công thức tính của từng phƣơng pháp? 

 2. Nêu phƣơng pháp tổ chức thi đ u một giải bóng đá cho Trƣờng hoặc  

Khoa mà các em đang theo học, tùy theo số lƣợng đội và thời gian cho phép để chọn 

phƣơng pháp cho phù hợp? 

III/ Kỹ năng: 

 1. Ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện kỹ thuật động tác giả? 

  - Vai trò tác dụng của động tác giả 

  - Những yêu cầu đối với cầu thủ khi thực hiện động tác giả. 

  - Những căn cứ và cách phân loại kỹ thuật động tác giả. 

 2. Ý nghĩa, vai trò của kỹ thuật tranh cƣớp bóng? 

  - Tầm quan trọng của kỹ thuật tranh cƣớp bóng trong thi đ u. 

  - Những yêu cầu đối với kỹ thuật 
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  - Phân loại kỹ thuật 

 3. Phân tích kỹ thuật tranh cƣớp bóng trƣớc mặt? 

IV/ Yêu cầu về thể lực: 

 Sinh viên có thể chọn các nội dung trong Quyết định 53/2008/BGDĐT đã 

nêu trên để tập luyện. 

 Cụ thể đối với sinh viên chọn môn Bóng đá trong Học phần GDTC4 (Bóng 

đá 2) thì chọn nội dung Chạy con thoi 4x10m và nội dung Chạy tùy sức 5 phút. 

            

 

 

 

 


