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Lời nói đầu 
Để góp phần đổi mới công tác đào tạo GV tiểu học, Dự án phát triển GV tiểu học 

đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm (CĐSP) 
mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội 
dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương 
trình, sách giáo khoa tiểu học mới (ban hành năm 2001). 

Điểm mới của các tài liệu viết theo môđun là thiết kế các hoạt động nhằm tích cực 
hoá hoạt động học tập  của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn 
đề, tự giám sát và đánh giá kết qủa học tập của người học; chú trọng sử dụng tích hợp 
nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình/ băng tiếng...) giúp cho 
người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập.     

 Tài liệu đá cầu nằm trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng 
sư phạm. Tài liệu được biên soạn dựa trên các yêu cầu đổi mới đào tạo giáo viên tiểu 
học. Mục đích của tài liệu nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản 
và cần thiết về phương pháp dạy học, phương pháp tập luyện môn đá cầu.Trên cơ sở đó 
nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng thực hành đá cầu cho sinh viên. Từ đó sinh viên có 
thể vận dụng vào thực tiễn hoạt động học tập và dạy học có hiệu quả. 
Nội dung của tài liệu được cấu trúc thành 3 chủ đề theo nguyên tắc hệ thống kiến thức 
nhằm đạt được mục đích đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng để dạy học ở 
bậc tiểu học. 

Chủ đề 1:Lý thuyết chung về đá cầu- 7 tiết 

Chủ đề 2:Luyện tập kỹ thuật và chiến thuật cơ bản- 21 tiết 

Chủ đề 3:Luật- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài- 2 tiết 

Thời gian học tập tiểu mô đun: 2 đvht =30 tiết (Lý thuyết 9 tiết; thực hành 21tiết) 

 Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn 
không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Các tác giả và Ban điều phối Dự án rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ 
giảng viên, sinh viên các trường Sư phạm, GV tiểu học trong cả nước.   

 Trân trọng cảm ơn!                        DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GVTH 

 

 

 

 
 
 
 
 



Chủ đề 1: 
Lý thuyết chung về môn đá cầu 

                                              ( Thời gian: 7 tiết) 
Mục tiêu: Học xong nội dung này SV phải đạt được: 

- Tóm lược được sự ra đời, xác định được thực trạng và xu hướng phát triển của môn đá 
cầu ở Việt nam. 
- Phân tích được kiến thức cơ bản về nguyên lý, kĩ thuật, chiến thuật,luật và phương pháp 
dạy học môn đá cầu. 

- Có phương pháp dạy học môn đá cầu ở bậc tiểu học. 
 

Hoạt động 1:  Tìm hiểu sơ lược lịch sử đá cầu. 
( Thời gian: 30 phút) 
 

Thông  tin  hoạt động  Sơ lược lịch sử đá cầu ở Việt Nam 
1. Nguồn gốc môn đá cầu 

Đá cầu được hình thành và phát triển từ những trò chơi dân gian dưới nhiều hình 
thức khác nhau mà mỗi địa phương, vùng dân cư trên đất nước Việt Nam có những hình 
thức, màu sắc đặc trưng riêng... 

Đá cầu có một quá trình phát triển theo lịch sử dựng nước và giữ nước của dân 
tộc. Có thời kỳ phát triển rất rực rỡ, từ vua quan trong triều đến các tầng lớp nhân dân lao 
động, từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi đến miền ngược ... ở đâu môn đá cầu cũng 
được ưa chuộng. 
 Tương truyền rằng năm Nhâm Tuất (722), Mai Hắc Đế lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa 
chống quân xâm lược nhà Đường, ông là người đã khuyến khích và tổ chức cho nghĩa 
quân thường xuyên tập luyện, giải trí bằng trò chơi đá cầu, nhằm rèn luyện sức khoẻ cho 
binh sĩ. Từ đó nhân dân quanh vùng Vạn An (Nay là Nam Đàn - Nghệ An) dần dần cũng 
tập luyện đá cầu, phong trào ngày càng phát triển. 
 Trò chơi này thường được tổ chức trong những ngày lễ lớn mừng chiến thắng của dân 
tộc. 
 Từ thế kỷ thứ VIII, ở vùng Vạn An, ngày xuân có tục lễ thi đấu đá cầu rất sôi nổi và hào 
hứng. Nó không những hấp dẫn đối với người chơi trong sân mà còn thu hút đông đảo 
nhiều người xem và cổ vũ bên ngoài. 

Trong cuốn tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc, giáo sư sử học Trần 
Quốc Vượng có ghi chép: "Không biết môn đá cầu nảy sinh từ bao giờ,chỉ biết rằng đến 
thời Lý, Trần môn này đã được thịnh hành lắm(1)".  

 



(1) Trần Quốc Vượng. Tìm hiểu tinh thần thượng võ của dân tộc, Tr, 48, NXB 
Y học và TDTT, H, 1996 
 ở thời nhà Lý, đất nước thái bình, mùa màng gặt hái xong cũng là lúc cuộc vui chơi được 
tổ chức để mừng vụ mùa bội thu. Trong các cuộc vui này luôn có trò chơi đá cầu. Nhà 
Vua còn cho phép đá cầu biểu diễn ngay trước bệ rồng tại điện Thiên An trong kinh 
thành. 

Năm 1085 sau khi đánh tan quân xâm lược Nhà Tống, Nhà Lý đã tổ chức ngày 
hội thi đá cầu để mừng chiến thắng. 

Đời Vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127) đã quan tâm và tạo điều kiện cho trò chơi 
đá cầu phát triển như:  

"Bính Ngọ/ Thiện Phù Duệ Vũ/ năm thứ 7 [1126], (Tống Khâm Tông Tằng, Tĩnh 
Khang năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, mở hội đèn Quảng Chiếu bảy ngày đêm... 
Tháng 2 ngày mồng 1, Vua ngự điện Thiên An, xem các vương hầu đá cầu"(1)  

Kế thừa đời nhà Lý trò chơi đá cầu tiếp tục được hoàn thiện và phát triển ở thời 
nhà Trần. ở thời kỳ này có Trương Hán Siêu nổi tiếng là người có tài đá cầu và rất được 
vua yêu, quan dân kính nể, ông có biệt danh là: "Thôn cầu cước". 

Đời vua Trần Anh Tông trị vì (1293 - 1314) có một vị quan tên là Trần Cụ giỏi 
đánh đàn, bắn cung và đá cầu, được vua quan tâm và nhân dân kính nể: 

"... Bây giờ có viên độc bạ là Trần Cụ tính khoan hậu, cẩn thận, thật thà, giỏi 
nghề đánh đàn, bắn nỏ và chơi đá cầu. Vua sai dạy Thái tử các nghề ấy... Cụ làm cầu thì 
cân nhắc các múi da  cho mười hai múi cân nhau, duy ba múi ở miệng cầu là chỗ bỏ cái 
bong bóng lợn vào thì hơi mỏng và nhẹ để cân với sức nặng ở đầu bong bóng. Cho nên 
khi đá cầu, múi nào ở trên đến lúc  rơi xuống đất lại nguyên như cũ, không bao giờ 
chuyển khác "(2) 

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân và tham khảo trong dân gian ông đã viết ra 
một số lý thuyết của trò chơi đá cầu, có thể nói đây là tiền đề để những người chơi đá cầu 
sau này có thể tiếp thu, thừa kế và hoàn thiện cho môn đá cầu ngày nay. 

ở thời nhà Trần không những đã kế thừa và phát triển tốt trò chơi đá cầu từ thời 
nhà Lý mà còn quy định trong hệ thống GDTC cho tầng lớp quý tộc, cho binh sĩ trong 
quân đội. Họ phải thường xuyên tập luyện: cưỡi ngựa, bắn cung, đá cầu. 

Trong cuốn truyền thống thượng võ của dân tộc đã ghi nhận: 
"... Trong võ dân tộc có nhiều đòn đá, và từ thời xa xưa vì khi đá cầu người tập 

phải sử dụng linh hoạt các thế trong cước pháp (đấu bằng chân ) để đá trúng vào một 
                     
(1) Trần Quốc Vượng. Tìm hiểu tinh thần thượng võ của dân tộc, Tr, 48, NXB Y học 
và TDTT, H, 1996 
(2) Đại việt sử ký toàn thư, Tập 1, Tr, 452, NXB VHNT, H, 20 



mục tiêu rất nhỏ như đá gối, đá vòng cầu (cung), đá cạnh bàn chân , đá hất , đá búng, đá 
móc, đá gót"(3).  

Đến thời nhà Lê trò chơi đá cầu đã đạt tới mức tài nghệ điêu luyện, có nhiều 
người chơi đá cầu giỏi. Trong dân gian đã lưu truyền lại câu chuyện rất thú vị như sau: 

Trong lễ mừng thọ của nhà Vua, có một sĩ phu xin Vua cho phép được đá cầu 
chúc thọ. Người đó xin đứng trước mạn thuyền rồng giữa dòng sông Nhị đá cầu( tâng 
cầu), đá được mỗi một quả cầu là mừng nhà Vua thêm một tuổi, sau khi nêu điều kiện, 
người sĩ phu đã làm cho mọi người lo ngại vì chỉ cần  sơ sảy là phạm tội khi quân. 

Nhưng thật kỳ diệu người sĩ phu ấy đã ung dung đá và đếm từ 1 đến 98 mà quả 
cầu vẫn bay lên hạ xuống rất nhịp nhàng. Nhà Vua sung sướng hạ lệnh cho dừng lại và 
nói: "Thôi, Trẫm chỉ mong sống đến 98 tuổi là hạnh phúc lắm  rồi ". 

Sau đó người sĩ phu xin nhà Vua cho phép đá tiếp và ông đã đá được 120 quả 
nữa. Người sĩ phu đó chính là Đinh Sửu, người Nam Sách - Hải Dương đỗ Thám hoa(1).  

Đến thời nhà Nguyễn trò chơi đá cầu vẫn được duy trì, những người chơi cầu giỏi 
thường là dân thành thị, thuộc tầng lớp khá giả. 

Trải qua nhiều thế kỷ trò chơi đá cầu vẫn được tồn tại, duy trì và phát triển rộng 
trên cả đất nước và nó cũng mang đăc thù của giai đoạn lịch sử nhất định, cũng như theo 
từng phong tục, truyền thống của từng địa phương (miền Bắc - miền Trung - miền Nam), 
thời kỳ pháp thuộc, nhân dân ta sống trong cảnh cơ cực lầm than dưới ách đô hộ của thực 
dân Pháp, những trò chơi dân gian không có điều kiện phát triển, nhưng do sự ham thích 
của các tầng lớp nhân dân nên trò chơi đá cầu vẫn tồn tại và lưu truyền trong dân gian. 

Trong thời kỳ này những trò chơi dân gian bị thu hẹp lại nhường chỗ cho các môn 
thể thao hiện đại như: Đua xe đạp, bóng đá, quyền anh.. 
       Thời kỳ sau khi hoà bình được lập lại (Tháng 10-1954 đến trước 04-1975). Tuy được 
Đảng và nhà nước quan tâm tạo điều kiện, song thực tế dân tộc Việt Nam lại phải đối mặt 
với cuộc chiến tranh huỷ diệt của đế quốc Mỹ. Chính vì vậy mà hoạt động thể thao nói 
chung và đá cầu nói riêng vẫn chưa có điều kiện để phát triển, ở thời kỳ này trò chơi đá 
cầu tồn tại mang tính tự phát trong các trường học là chủ yếu. 

Tuy nhiên trong những năm 1970- 1974, một số giải đá cầu của học sinh các 
trường cấp II và cấp III khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận vẫn được tổ chức. Mặc dù 
nội dung và hình thức thi đấu còn đơn giản, song cũng thu hút được khá đông học sinh 

                     
(3) Trần Quốc Vượng, Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc, Tr,93,NXB Y 
học và TDTT, H,1996 
(1) Trần Quốc Vượng, Sdd, Tr,12. 



các cấp tham gia tập luyện. Đồng thời cũng để lại hình ảnh đẹp đẽ về môn đá cầu trong 
mỗi người tham dự. 

Thời kỳ sau tháng 4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống 
nhất, lịch sử Việt Nam bước sang một trang mới. Lúc này phong trào TDTT được Đảng 
và nhà nước ta đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để phát triển và hội nhập cùng khu vực 
cũng như trên thế giới. Trong xu thế đó, trò chơi đá cầu được khôi phục và phát triển. 
Dần dần, nó đã có vị trí xứng đáng trong hàng ngũ các môn thể thao dân tộc của Việt 
Nam.  

Đặc biệt từ tháng 08-1985 Tổng cục TDTT (Nay là UB TDTT) cho ban hành Luật 
đá cầu. Sau khi Luật đá cầu ra đời thì vị trí của trò chơi đá cầu đã bước sang một trang 
mới. Thời điểm quyết định nhất để chuyển đổi đó là: 

 "... Giai đoạn quan trọng nhất để chuyển trò chơi đá cầu thành môn thể thao đá 
cầu năm 1986 đến nay, đã tổ chức thành công 8 giải đá cầu; 2 lần ban hành Luật đá cầu; 
nghiên cứu và sản xuất được quả cầu đúng tiêu chuẩn, đồng thời mở rộng giao lưu với 
nước ngoài"(1). 
2. Cấu tạo và hình dạng của quả cầu. 

Theo sử sách ghi lại và đặc biệt là trong mục: Truyền thống thượng võ tác giả Lê 
Đỗ (Báo TDTT) đã viết: "Riêng quả cầu ở nước ta xưa có nhiều loại: Có loại quả cầu tròn 
khâu bằng 12 miếng gia, có quả cầu khâu bằng mo cau hoặc gỗ hoặc có quả cầu hình tròn 
dẹt đuôi bằng lông chim hoặc bằng lông gà rất phổ biến ở miền núi..." 

Trải qua nhiều thời kỳ phát triển thăng trầm của lịch sử, những biến đổi của xã hội 
có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động phát triển của TDTT nói chung và đặc 
biệt là môn đá cầu. Hình thù và cấu tạo của quả cầu cũng được thay đổi không chỉ về 
hình dạng, kích thước mà cả trọng lượng, chất liệu để làm quả cầu cũng được thay đổi để 
phù hợp, thích ứng với nhu cầu thực tiễn. 

Những quả cầu được tồn tại, lưu truyền và được sử dụng trong tập luyện, thi đấu 
những năm gần đây: 

- Quả cầu trinh đồng: Được làm bằng hai đồng tiền trinh có lỗ vuông được lồng 
vào nhau bởi giấy hay ni lông mỏng. 

- Quả cầu trinh chì: Giống quả cầu trinh ở trên, chỉ khác là thay hai đồng tiền trinh 
đồng bằng hai đồng trinh chì hoặc quả cầu được kết lại từ vỏ và lá cây. Loại cầu này 
người tập có thể tự làm được để chơi. 

Các loại cầu này thường được chơi ở các tỉnh phía Bắc từ năm 1980 trở về trước.  

                     
(1) Mai Văn Muôn, Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiển của sự hình thành, phát 
triểm một số môn thể thao dân tộc ở Việt Nam - Tóm tắt Luận án TS, Tr,15,H,1995 



- Các loại cầu làm bằng chất liệu khác như: Da cá, gỗ, nhựa ... được cắm lông gà 
hoặc lông ngỗng, lông chim ... được sử dụng nhiều ở các tỉnh miền Trung và đặc biệt ở 
phía Nam. 

- Quả cầu đế cao su: Gồm nhiều đồng xu (cao su) làm lớp đệm, đường kính 2,5 
đến 3cm, đặt chồng lên nhau và được xâu với nhau bằng dây ni lông. Loại cầu này 
thường được dùng để tập luyện và thi đấu từ năm 1986 đến 1993. 

- Quả cầu đế nhựa: Gồm 3 lớp (đồng xu) nhựa xếp chồng lên nhau. 
+ Có đường kính 36mm,  
 
+ Có chiều cao là: 110mm 
+ Có trọng lượng: 12gam, 
+ Có 16 tua ni lông mềm có các màu khác nhau. 
Quả cầu này được đưa vào sử dụng tập luyện và thi đấu trong các giải quốc gia từ 

năm 1994 cho đến năm 2000. 
Từ năm 2001 đến nay, đứng trước xu thế phát triển mạnh của môn đá cầu không 

những ở trong nước mà đặc biệt là trên thế giới, quả cầu cũng được cải tiến không chỉ về 
mẫu mã, hình thức bên ngoài  mà ngay chất liệu, kiểu dáng cũng được thiết kế lại. Với 
mục đích vừa đảm bảo tính kế thừa của quả cầu trinh trước đây vừa phù hợp vừa đáp ứng 
được với kĩ thuật tấn công và kĩ thuật phòng thủ của kĩ thuật đá cầu hiện đại. Ngày nay 
chúng ta đã chọn quả cầu đá Việt Nam 2001làm quả cầu đá tiêu chuẩn . 

Nhiệm vụ:  
1: - Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học  
    - Nghe giảng kết hợp với đàm thoại (7 phút): 
    + Nguồn gốc  của môn đá cầu? 
    + Cấu tạo và hình dạng của quả cầu? 
 2: Đọc thông tin cho nội dung 1 ( 5 phút). 
 3: Thảo luận nhóm (5 phút). 
- Môn đá cầu ở Việt nam được hình thành và phát triển từ đâu? 
- Đặc điểm nổi bật nhất của quá trình phát triển môn đá cầu ở Việt nam là gì? 
- Thời kỳ nào trò chơi đá cầu ở Việt nam chuyển thành môn thể thao đá cầu?  
4: Làm việc toàn lớp (13 phút). 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến bổ sung  
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  

  - Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 



 Đánh giá   
1. Tại sao nói trò chơi đá cầu là tiền thân của môn thể thao đá cầu ngày nay?  
2. Đặc điểm nổi bật nhất của quá trình phát triển môn đá cầu ở Việt Nam là gì? 
3. -Theo em, những điều kiện cần có để trò chơi đá cầu chuyển thành môn thể 

thao đá cầu (đánh dấu x vào ô trống thích hợp)? 
a.  Phong trào tập luyện môn đá cầu phát triển mạnh 
b.  Luật đá cầu chính thức được ban hành 
c.  Đã sản xuất được quả cầu tiêu chuẩn 
 
 
 
 

Hoạt động 2: Phân tích thực trạng và xu hướng phát triển môn 
đá cầu ở Việt nam ( Thời gian: 35 phút) 

 Thông tin  hoạt động   
Thực trạng và xu hướng phát triển môn đá cầu ở Việt Nam 
1. Thực trạng vị trí môn đá cầu trong hệ thống các môn thể thao  

Quá trình tồn tại, phát triển và hoàn thiện môn thể thao đá cầu ở nước ta có thể 
chia thành các thời kỳ sau: 

+ Giai đoạn phát triển tự nhiên (khoảng từ năm 1960 về trước). 
+ Giai đoạn hình thành ý tưởng và tổ chức thực hiện cải tiến như một trò chơi 

mang tính thi đấu (khoảng năm1960 đến năm 1985). 
+ Giai đoạn tương đối hoàn thiện và chính thức chuyển thành môn thể thao thi 

đấu (từ năm 1986 đến nay) 
Môn đá cầu đã được các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương quan tâm 

và tạo điều kiện phát triển, đồng thời nó được đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt là 
thế hệ trẻ tham gia tập luyện. 

 Trong quá trình khôi phục và phát triển môn đá cầu của Việt Nam, chúng ta 
không thể không nhắc đến những người có tâm huyết, đóng góp nhiều công sức cho việc 
duy trì từ một trò chơi đá cầu dần trở thành môn thể thao thi đấu . Đó là nhà  giáo Đỗ 
Chỉ(1) Nguyên là GV dạy thể dục Trường cấp II Ngô Sỹ Liên ở Thị xã Bắc Giang và ông 
Giáp Văn Nhang nguyên là cán bộ của Phòng thể thao quần chúng -  Sở TDTT Hà Bắc 
(Cũ). 

                     
(1) Nhà giáo Đỗ Chỉ đã mất (BT) 



Trước xu thế phát triển của phong trào TDTT nói chung và thể thao dân tộc nói 
riêng, được sự quan tâm của Tổng cục TDTT (nay là UB TDTT) và Vụ Thể thao quần 
chúng - mà trực tiếp là Ông Lương Kim Chung nguyên là Vụ trưởng Vụ này và tập thể 
cán bộ của vụ cùng với Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện(2) nguyên là Giám đốc nhà xuất bản  

Ngoại văn  đã lên đường sang Hà Bắc(Cũ ), để gặp gỡ  trao đổi và thống nhất một 
số luật lệ của trò chơi đá cầu (chủ yếu là đá đôi) với ông Đỗ Chỉ và Ông Nhang . Sau 
nhiều lần gặp gỡ, vừa động viên, giúp đỡ lẫn nhau vừa thống nhất một số quan điểm về 
luật lệ cách tổ chức thi đấu trò chơi này..... có thể nói rằng đây là một trong những cơ sở 
ban đầu cho sự ra đời của Luật đá cầu sau này. 

Cho đến ngày hôm nay, những hình ảnh khó có thể phai mờ trong tâm trí của 
người hâm mộ môn đá cầu đó là mùa hè năm 1983, Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện (lúc đó 
ngoài 60 tuổi) dẫn đầu đoàn VĐV đá cầu Hà Nội tham gia thi đấu giao hữu tại Hải 
Phòng. Trong ngày khai mạc, ông đã được mời tham gia biểu diễn các kĩ thuật cơ bản của 
môn đá cầu.Ông lần lượt thực hiện các kĩ thuật tâng cầu bằng má trong, bằng má ngoài, 
bằng mu bàn chân kĩ thuật đỡ ngực, kĩ thuật đỡ đầu, kĩ thuật chuyền cầu ở các tư thế khác 
nhau. Mỗi khi ông thực hiện các kĩ thuật khó như đá búng, đá vẩy (Bây giờ gọi là búng 
cầu, giật cầu) ở các khoảng cách khác nhau làm người xem phải xiêu lòng thán phục. Đặc 
biệt là với kĩ thuật điêu luyện của minh, ông đã dùng phần gót chân để tâng cầu, cứu cầu, 
chuyền cầu mà trước đây thường gọi là Talon. 

Với tài nghệ điều khiển quả cầu của mình, Ông đã để lại những hình ảnh đẹp luôn 
đậm nét trong lòng người hâm mộ đá cầu. 

Ông là một trong những người có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của 
môn đá cầu Việt Nam. 

Cùng với sự khôi phục và phát triển của phong trào đá cầu trong dân gian là sự 
quan tâm và đầu tư của Trung ương cũng như của địa phương đã được thể hiện rất rõ trên 
các lĩnh vực như:  Đầu tư về sân tập luyện, các trang thiết bị phục vụ cho tổ chức thi đấu 
nhưng điều đáng quan tâm nhất là: 

TC TDTT đã cho ban hành bộ luật đầu tiên của môn đá cầu vào ngày14 tháng 08 
năm 1985. Mặc dù lúc này bộ luật còn đơn giản nhưng nó đã đánh dấu một bước ngoặt 
trong lịch sử môn đá cầu (ở đây cũng cần lưu ý là trước đó đã có một số văn bản quy định 
về Luật đá cầu, nhưng mới chỉ phù hợp cho từng địa phương mà thôi, chưa có tính 
thuyết phục cao khi sử dụng cho giải quốc gia). 

Sau khi Luật đá cầu được ra đời năm 1986, giải đá cầu chính thức - đầu tiên được 
tổ chức với tên gọi là: "Giải đá cầu báo thiếu niên tiền phong lần thứ nhất". Giải được 

                     
(2) Bác sỹ, nhà văn hoá, Nguyễn Khắc Viện. đã mất  



tổ chức tại Thị xã Bắc Giang - Giải này có 3 đội tham gia đó là: Đội Hà Nội, Hà Bắc (cũ), 
Đồng Tháp. 

Đây là giải đầu tiên sử dụng quả cầu cao su trong thi đấu, tại giải này chưa có sự 
phân độ tuổi trong thi đấu, chưa có nội dung thi đấu của nữ. 

Cũng từ giải này trở đi hằng năm có các giải đá cầu lớn được tổ chức, đó là:  
- Giải vô địch đá cầu toàn quốc.  
- Giải đá cầu trẻ toàn quốc. 
Đến năm 1990, môn đá cầu được đưa vào nội dung thi đấu chính thức của Đại hội 

TDTT toàn quốc lần thứ hai - tại Hà Nội 
 Để đáp ứng cho phong trào phát triển ngày càng sâu rộng của môn đá cầu. Ngày 

01-12-1993, TC TDTT đã ký quyết định phê duyệt ban hành Luật đá cầu mới gồm 6 
chương 32 điều được áp dụng cho các giải thi đấu từ cấp cơ sở cho đến giải toàn quốc. 

Năm 1994 tại giả trẻ toàn quốc (tổ chức tại Hà Nội) có 9 đội tham gia là: Hà Nội, 
Hà Bắc (cũ), TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hải Hưng (cũ), Hải Phòng, 
Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). (Có 46 VĐV trong đó có 13 VĐV nữ). 

Cũng trong năm 1994 giải vô địch quốc gia được tổ chức tại Hà Nôi, có 7 đội 
tham gia: Hà Nội, Hà Bắc (cũ), TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hải Hưng 
(cũ), Hải Phòng (Giải có 43 VĐV trong đó có 18 VĐV nữ). 

Đây là giải lần đầu tiên phong cấp kiện tướng cho 4 VĐV và 13 VĐV đạt cấp I. 
Cũng tại giải này lần đầu tiên áp dụng luật đá cầu ban hành ngày 01-12-1993 và 

đây là giải đầu tiên sử dụng quả cầu nhựa tiêu chuẩn (theo luật). 
Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ ba diễn ra tại TP Hải Phòng (từ ngày 05- 08 

đến 10- 08- 1995),  môn đá cầu là một nội dung thi đấu chính thức của đại hội.  
Tại giải này có 11 đội của những trung tâm TDTT lớn về tham gia thi đấu như: 
Hà Nội, Hà Bắc (cũ), TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hải Hưng (cũ), 

Hải Phòng, Quảng Ninh, CLB Quân đội, Bộ giáo dục và đào tạo, Bình Thuận.  
Giải đã đón tiếp 67 VĐV tham gia thi đấu các nội dung (có 24 VĐV nữ). 
Kết qủa của giải vô địch quốc gia được trao cho các VĐV các đoàn như sau: 

(Phong cấp kiện tướng cho 12 VĐV; cấp I cho 4 VĐV). 
 

Giải Đơn Nữ Giải Đơn Nam 
- Nhất: Hoàng Thái Xuân (Hà Nội) 
- Nhì: Lưu Ngọc Mai (TP HCM) 
- Ba: Hoàng Ngọc Lan (Hà Bắc) 

-Nhất: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nôi) 
- Nhì: Nguyễn Mạnh Thắng (Hà Bắc) 
- Ba: Bùi Nam Phương (Quảng Ninh) 

 



Giải Đồng đội nữ Giải Đồng đội nam 
- Nhất: Hà Nội 
- Nhì: Hà Bắc 
- Ba: TP HCM 

- Nhất: Hà Nôi 
- Nhì: TP HCM 
- Ba: Quân Đội 

Cũng trong năm 1995 bắt đầu từ ngày 08 đến ngày 12 - 10- 1995. Giải đá cầu trẻ 
toàn quốc tranh giải "Báo Thiếu niên Tiền phòng và Hoa học trò". Tổ chức tại Quy 
Nhơn - Bình Đinh. Tham gia giải gồm có 6 địa phương đó là: Hà Nội, TP HCM, Bình 
Đinh, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Khánh Hoà trong đó có 38 VĐV (17 VĐV nữ- 21 VĐV 
nam).  
             Kết quả giải trẻ được trao cho các VĐV - Các đoàn như sau: 

Giải đơn nữ Giải đơn nam 
- Nhất: Hoàng Thái Xuân (Hà Nội) 
- Nhì: Bùi Hải Yến  (Quảng Ninh) 
- Ba: Nguyễn Thị Hoa (Quảng Ninh) 
         Lê Hồng Thơm (Thanh Hoá) 

- Nhất:Bùi Nam Phương (Quảng Ninh) 
- Nhì: Nguyễn Đình Huy (Hà Nội) 
- Ba: Phan Việt Thắng (TP HCM) 
         Trương Quốc Huy (Bình Đinh). 

Năm 1995 TC đã cử hai VĐV đá cầu tham gia thi đấu hữu nghị tại Hồng Kông và 
Trung Quốc trong hai lần tham gia thi đấu, trình độ kỹ thuật chiến thuật của VĐV Việt 
Nam đã thể hiện ngang tài ngang sức với nhiều nước trong khu vực và thế giới. 

Năm 1996, giải vô địch đá cầu quốc gia được tổ chức tại Nghệ An với 15 đội 
tham gia (Có 88 VĐV - 35 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Bắc Thái (cũ), Đồng Tháp , Hà Bắc (cũ), Hà Nội, Hà tây, Hải 
Hưng (cũ) , Hà Tĩnh, Hoà Bình, TP Hồ Chí Minh , Ninh Bình, Quảng Bình, Yên Bái, 
Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hoá.Tại giải này TC TDTT đã phong cấp kiện tướng cho 6 
VĐV và cấp I cho 19 VĐV. 

Năm 1996, Giải Trẻ đá cầu quốc gia được tổ chức tại Hải Phòng có 24 đội 
tham gia "có 215 VĐV - 93 VĐV nữ". 

Gồm các tỉnh: An Giang, Bắc Thái, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà 
Bắc (cũ), Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh , Ninh Bình, Quảng Bình, Yên Bái, Nghệ An, Hải 
Phòng, Thanh Hoá, Minh Hải (cũ), Phú Yên, Lạng Sơn, Quảng Nam- Đà Nẵng, Thái 
Bình, Tây Ninh.  

Năm 1997, Giải vô đich đá cầu quốc gia được tổ chức tại Quảng Ninh với 10 
đội tham gia ( có 95 VĐV - 31 VĐV nữ) 

Gồm các tỉnh: Yên Bái, Đồng Tháp, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hưng Yên.  

Tại giải này TC TDTT đã phong cấp kiện tướng cho 6 VĐV và cấp I cho 17 VĐV 



Năm 1997, Giải Trẻ đá cầu quốc gia được tổ chức tại Khánh Hoà với 7 đội 
tham gia( có 65 VĐV- 31 VĐV nữ ) 

Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Đồng Tháp, Bình Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh. Tại giải lần này TC TDTT đã phong cấp I cho 7 VĐV. 

Năm 1998, Giải vô địch đá cầu quốc gia được tổ chức tại thị xã Hải Dương, 
với 8 đội tham gia (có 71 VĐV - 34 nữ ) 

Gồm các tỉnh : Bắc Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, TP 
Hồ Chí Minh, Hải Dương, Liên hiệp Đường sắt.  Tại giải lần này TC TDTT đã phong cấp 
kiện tướng cho 6 VĐV; Cấp I cho 17 VĐV 

Kết quả của Giải vô địch được trao cho các VĐV các đoàn sau: 
Giải Đồng đội nam Giải Đồng đội nữ 

- Nhất: Hà Nội 
- Nhì : Đồng Tháp  
- Ba : Hải Dương  
        Liên hiệp đường sắt Quảng Ninh  

- Nhất :  Đồng Tháp  
- Nhì : Hà Nội  
- Ba : Bắc Giang  

  
Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 

- Nhất: Đào Thái Hoàng Phúc  (Hà Nội) 
- Nhì : Nguyễn Minh Tâm (Hà Nội)  
- Ba:    Bùi Nam Phương (Quảng Ninh) 
           Nguyễn Văn Thảo (Hải Dương ) 

- Nhất: Nguyễn Mộng Kiều (Đông Tháp) 
- Nhì :  Nguyễn Thị Hiền (Đông Tháp)  
- Ba:    Nguyễn Thị Hạnh (Hải Phòng) 
            Bùi Hải Yến (Quảng Ninh) 

Năm 1998, Giải trẻ đá cầu quốc gia được tổ chức tại Bình Định với 7 đội 
tham gia (có 76 VĐV- 36 VĐV nữ ) 

Gồm các tỉnh: Hà Nội, Khánh Hoà, Đồng Tháp, Bình Định, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Thanh Hoá. Tại giải lần này TC TDTT đã phong cấp I cho 7 VĐV. 

Năm 1999, Giải vô địch đá cầu quốc gia được tổ chức tại TP Đà Nẵng, với 6 
đội tham gia (có 55 VĐV - 28 nữ ) 

Gồm các tỉnh: Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, TP Hồ 
Chí Minh. 

Cả năm (giải vô địch + giải trẻ) TC TDTT đã phong cấp kiện tướng cho 8 VĐV; 
Cấp I cho 16 VĐV. 

Kết quả của Giải vô địch được trao cho các VĐV các đoàn sau: 
Giải Đồng đội nam Giải Đồng đội nữ 

- Nhất: Hà Nội 
- Nhì : TP HCM 

- Nhất :  Hà Nội 
- Nhì :  Đồng Tháp 



- Ba : Hải Phòng ; Thanh Hoá - Ba : Thanh Hoá ; Quảng Ninh 
  
 

Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 
- Nhất: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nội)  
- Nhì: Trương Minh Thông (TP HCM) 
- Ba: Nguyễn Văn Thành (Hải Phòng) 
       Đào Hoàng Phúc (Hà Nội) 

- Nhất:Nguyễn Mộng Kiều(Đồng Tháp) 
- Nhì : Nguyễn Thị Nga (Hà Nội)  
- Ba: Nguyễn Ngọc Trinh (Hà Nội) 
          Nguyễn Thị Hương (Đồng Tháp) 

 
Năm 1999, Giải trẻ đá cầu quốc gia được tổ chức tại thi xã Bắc Giang, có 10 

đội tham gia (có 113 VĐV trong đó có 46 VĐV nữ ) 

Gồm các tỉnh: Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, TP Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Liên hợp Đường sắt, Hải Dương.(Đây là giải áp 
dụng luật mới sửa đổi bổ sung ngày 3-5-1999. Lần đầu tiên đưa nội dung thi đấu ba 
người). 

Năm 2000, Giải vô địch đá cầu quốc gia được tổ chức tại Quảng Ninh, có 9 
đội tham gia (có 63 VĐV trong đó có 28 VĐV nữ ). 

Gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nôi, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh. Tại giải lần này TC TDTT đã phong cấp kiện tướng 
cho 6 VĐV; cấp I cho 17 VĐV. 

Kết quả của Giải vô địch được trao cho các VĐV các đoàn sau: 
Giải Đồng đội nam Giải Đồng đội nữ 

- Nhất: Hà Nội 
- Nhì : TP HCM 
- Ba : Thanh Hoá ; Quảng Ninh 

- Nhất :  Hà Nội 
- Nhì :  Đồng Tháp 
- Ba : Hải Phòng ; Quảng Ninh 

Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 
- Nhất: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nội)  
- Nhì : Trương Minh Thông (TP HCM) 
- Ba: Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng) 
         Đào Hoàng Phúc (Hà Nội) 

- Nhất: Nguyễn Mộng Kiều (Đồng Tháp) 
- Nhì : Nguyễn Thị Nga (Hà Nội)  
- Ba: Nguyễn Thu Phương (Thanh Hoá) 
        Phạm Thị Lan (Bắc Giang) 

Năm 2000, Giải trẻ đá cầu quốc gia được tổ chức tại Đồng Tháp, có 9 đội 
tham gia (có 63 VĐV trong đó có 28 VĐV nữ ) 

Gồm các tỉnh: An Giang, Bắc Thái, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Bình,  Nghệ An, Hải 
Phòng, Hải Dương, Hà Tây, Quảng Ninh, Thanh Hoá,  Phú Yên, Lạng Sơn, Quảng Nam, 
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thái Bình, Tây Ninh. 



Năm 2001, Giải vô địch đá cầu quốc gia được tổ chức tại Đồng Tháp, có 7 đội 
tham gia (gồm 68 VĐV trong đó có 35 VĐV nữ ). 

Đây là giải đầu tiên sử dụng quả cầu đá Việt Nam - UB TDTT - 201. Tại giải lần 
này UB TDTT đã phong cấp kiện tướng cho 7 VĐV; cấp I cho 15 VĐV.  
 Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, TP 
HCM.     

Kết quả của Giải vô địch được trao cho các VĐV các đoàn sau: 
Giải Đồng đội  nam Giải Đồng đội  nữ 

- Nhất: Đồng Tháp  
- Nhì : TP HCM 
- Ba: Thanh Hoá ; Hà Nội 

- Nhất: Đồng Tháp 
- Nhì : Hà Nội  
- Ba: Hải Phòng ; Quảng Ninh 

 
Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 

- Nhất: Lê Quang Triều (TP HCM)  
- Nhì : Nguyễn Quốc Anh (Hà Nội) 
- Ba: Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) 
       Phạm Huy Hiếu (TP HCM) 

- Nhất: Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) 
- Nhì :Nguyễn Mộng Kiều  (Đồng Tháp ) 
- Ba: Nguyễn Thị Hạnh (Hải Phòng) 
       Hoàng Ngọc Lan (TP HCM) 

Năm 2001, Giải trẻ đá cầu quốc gia được tổ chức tại Thanh Hoá, có 7 đội 
tham gia (gồm  80 VĐV trong đó có 33 VĐV nữ ). Tại giải này UB TDTT đã phong cấp 
I cho 8 VĐV. 

Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nôi, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh 
Hoá, TP Hồ Chí Minh.  

Năm 2002, Giải vô địch đá cầu quốc gia được tổ chức tại Khánh Hoà , có 9 
đội tham gia (gồm 84 VĐV trong đó có 29 VĐV nữ ). 
 Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Bộ GD và ĐT, Hà Nôi, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hoà. Tại giải này UB TDTT đã phong cấp kiện 
tướng có 17 VĐV; cấp I cho 25 VĐV.  

Kết quả của Giải vô địch được trao cho các VĐV các đoàn sau: 
Giải Đồng đội  nam Giải Đồng đội  nữ 

- Nhất: TP HCM 
- Nhì : Hà Nội 
- Ba: Đồng Tháp ; Hải Phòng 

- Nhất: Đồng Tháp 
- Nhì : Hà Nội  
- Ba: Bắc Giang  ; Quảng Ninh 

 
Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 

- Nhất: Lê Quang Triều (TP HCM)  - Nhất: Nguyễn Thị Ngọc (Đồng Tháp) 



- Nhì : Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) 
- Ba: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nôi) 
       Nguyễn Văn Hoàng (Thanh Hoá) 

- Nhì :Nguyễn Thị Hương  (Đồng Tháp ) 
- Ba: Nguyễn Ngọc Thu (Hải Phòng) 
       Nguyễn Thu Hằng(Hà Nội) 

Năm 2003, Giải trẻ đá cầu quốc gia được tổ chức tại Thừa Thiên -Huế, có 8 
đội tham gia (gồm  98 VĐV- 44 VĐV nữ ). Tại giải này UB TDTT đã phong cấp I cho 8 
VĐV. 

Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh,Thừa 
Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh, Hà Tây. Tại giải này UB TDTT đã phong cấp kiện tướng 
cho 17 VĐV; cấp I cho 27 VĐV.  

Phong trào tập luyện đá cầu phát triển hết sức nhanh chóng, không những chỉ ở 
trong nước và khu vực mà còn ở các nước châu lục. Đặc biệt là giải đá cầu thế giới lần 
đầu tiên được tổ chức tại châu âu - Nước Hunggari năm 2000. Tại giải này đội tuyển Việt 
Nam đã xuất sắc giành được 5 trên tổng số 7 bộ huy chương vàng. Giành giải nhất toàn 
đoàn. 

Sau đó một năm - năm 2001. Đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô 
địch của mình ngay trên đất nước Trung Quốc - Một cường quốc của môn đá cầu thế 
giới. Với 5 trên 7 bộ huy chương. Giành giải nhất toàn đoàn. 

Tháng 11 năm 2002. Giải Vô địch đá cầu thế giới được tổ chức tại CHLB Đức. 
Và một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại chứng minh vị trí số một của mình tại giải vô địch 
thế giới trước cường quốc đá cầu như: Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hungari. Với 
4 trên 7 bộ huy chương vàng. 

Tại SEA GAMES  22- Việt Nam là nước chủ nhà. Tại đại hội này đoàn vận động 
viên đá cầu Việt Nam đã dành trọn 7 bộ huy chương vàng về cho đất nước. Một lần nữa 
khảng địng vị trí Việt Nam trên đấu trường quốc tế về môn đá cầu.  

Như vậy, trải qua một quá trình tồn tại và phát triển, môn đá cầu đã khẳng định 
được vị trí của mình cũng như các môn thể thao khác trong xã hội. Đặc biệt trong những 
năm gần đây môn đá cầu đã trở thành một môn học trong chương trình nội khoá và ngoại 
khoá không chỉ ở các trường chuyên nghiệp mà còn có trong tất cả chương trình học ở 
các trường phổ thông  trên toàn quốc. 

 
Ngày nay môn đá cầu đã có hệ thống thi đấu chính thức hàng năm đó là : 
- Giải vô địch quốc gia . 
- Giải trẻ toàn quốc  
- Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc  
- Giải dân tộc nội trú toàn quốc  

2. Xu hướng phát triển của môn đá cầu  



Môn đá cầu là một môn thể thao dân tộc nằm trong hệ thống thi đấu các môn thể 
thao của quốc gia. Đây là một trong những nội dung được sử dụng để rèn luyện và GDTC 
cho HS cũng như sinh viên trong các trường chuyên nghiệp ở Việt Nam. 

Chính vì vậy mà môn đá cầu không những được các ngành, các cấp quan tâm mà 
đặc biệt là được UB TDTT đầu tư và định hướng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu... 

Đặc biệt là  môn đá cầu lần đầu tiên được Ban tổ chức thống nhất đưa vào chương 
trình thi đấu của SEAGAMES tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2003. 

Như vậy, từ chỗ chỉ là một trò chơi trong dân gian - rồi trở thành một môn thể 
thao dân tộc và từ đó cho đến nay môn đá cầu đã không ngừng phát triển, nó đã không 
thể thiếu được trong hệ thống thi đấu các môn thể thao của quốc gia cũng như trên thế 
giới. Bởi vì theo định kì hằng năm có các giải đá cầu được tổ chức như sau: 

- Giải Dân tộc nội trú toàn quốc.  
- Giải của Hội khoẻ Phù Đổng quốc gia 
- Giải Trẻ toàn quốc 
- Giải Vô địch quốc gia . 
- Giải Vô địch thế giới  
- Giải của Đại hội thể thao Đông Nam á (2003 tại Việt Nam). 

Nhiệm vụ: 
 1: -Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học 
    -Nghe giáo viên giảng bài và đàm thoại ( 8 phút): 
+ Thực trạng vị trí môn đá cầu trong hệ thống các môn thể thao? 
+ Xu thế phát triển của môn đá cầu? 
2: Đọc thông tin cho nội dung 2 ( 4 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 8 phút). 
- Quá trình hình thành và phát triển môn đá cầu ở Việt Nam có thể chia bao nhiêu 

giai đoạn? Là những giai đoạn nào? 
- Em hãy cho biết những nhân vật có công cho sự phát triển môn đá cầu ở Việt 

nam?  
- Luật đá cầu ra đời có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển môn đá cầu 

ở Việt Nam? 
- Điểm qua một số giải đá cầu  trong  nước từ sau năm 1986 và một số giải quốc 

tế mà Việt Nam giành được thành tích cao? 
4: Làm việc toàn lớp ( 15 phút). 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến bổ sung.  



- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

  Đánh giá   
1. Từ các nội dung dự kiện sau, em hãy nối với nhau cho phù hợp và đưa ra kết 

luận những dự kiện đó nói lên điều gì? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Khi tìm hiểu về lịch sử phát triển môn đá cầu ở Việt nam thì không thể không 

nhắc tới các nhân vật đã có công đóng góp lớn cho sự phát triển đó. Họ là ai? làm gì? ở 
đâu? 

3. Tại sao nói năm 1985 là năm đánh dấu bước ngoặt lịch sử của môn đá cầu ở 
nước ta? 

4. Em hãy cho biết từ năm 1986 đến năm 2003, nước ta đã tổ chức được những 
giải đá cầu nào? Số lượng đội tham gia  mỗi giải là bao nhiêu? và một số giải quốc tế mà 
Việt nam giành được vị trí cao? 

5. Ngày nay hằng năm có những giải thi đấu đá cầu nào? 
 
 

Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa và tác dụng của môn đá cầu đối 
với người tập ( Thời gian: 25 phút) 
 

Thông  tin hoạt động   
  ý nghĩa và tác dụng của đá cầu đối với người tập  
Cơ thể con người là một khối thống nhất, các cơ quan trong cơ thể có liên hệ mật 

thiết với nhau. Bởi vậy khi tập luyện đá cầu sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan 
trong cơ thể người tập. Những ảnh hưởng và tác dụng đó được thể hiện qua các thay đổi 
sau: 

 Giai đoạn phát triển tự nhiên 

 Giai đoạn tương đối hoàn thiện chính thức 
chuyển thành môn thể thao

 Giai đoạn hình thành ý tưởng và tổ chức thực 
nghiệm cải tiến như một trò chơi thi đấu

Khoảng năm 1960-1985 

Năm 1986 đến nay 

Khoảng từ năm 1960 trở về 
trước

Kết luận:......................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................ 



1 . Phát triển sức khoẻ và các tố chất thể lực 
Khi đá cầu đòi hỏi người tập phải vận động toàn thân như : Di chuyển, tâng cầu, 

đỡ cầu, đá cầu tấn công, chuyền cầu, cứu cầu v.v.., hai chân phải nhanh nhẹn, hoạt động 
tích cực, mắt phải tập trung quan sát, phán đoán đường cầu trên toàn sân để đưa ra quyết 
định khi tiếp xúc với cầu bằng kĩ thuật nào để có hiệu quả cao nhất. 

Khi thực hiện các kĩ thuật đá cầu đòi hỏi sự chính xác rất cao, vì đế quả cầu thì 
nhỏ, tốc độ bay của quả cầu lại rất nhanh. Do đó chỉ cần mắc sai sót là bị mất điểm. Mặt 
khác khi chơi đá cầu, người chơi không chỉ sử dụng đôi chân mà còn phải sử dụng cả 
đầu, ngực để phối hợp một cách khéo léo khi xử lý các đường cầu khác nhau .... 

 Trong thi đấu, ngoài thi đấu đơn còn có thi đấu đôi, thi đấu ba người. Nên đòi hỏi 
cácVĐV phải biết phối hợp ăn ý với nhau thông qua các chiến thuật lúc thi đấu. Đồng 
thời  mọi người phải có khả năng bao quát xử lý các tình huống hết sức nhạy cảm, chính 
xác và thông minh thì mới đem lại kết quả tốt.Vì vậy, đá cầu đòi hỏi người tập phải có kĩ 
thuật, chiến thuật hoàn chỉnh và phải có sức khoẻ và thể lực tốt, tức là phải có các tố chất 
sức nhanh, sức mạnh, sức bền và sự khéo léo. Đặc biệt sức bền chuyên môn phải được 
phát triển tốt, bởi trong một trận đấu khi trình độ của các VĐV tương đương nhau thì 
VĐV nào có thể lực và có sức bền chuyên môn tốt hơn sẽ là người quyết định kết quả của 
trận đấu. 

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, người tập không ngừng hình thành và cũng 
cố các kĩ thuật động tác, các phản xạ có điều kiện, nhằm tăng cường khả năng phối hợp 
giữa hệ thần kinh trung ương với các cơ quan vận động, các cơ quan nội tạng trong cơ thể 
để xây dựng các kĩ năng, kĩ thuật động tác, tiến tới hình thành kĩ xảo động tác. Để đạt 
được điều này người ta phải tiến hành tập luỵên thường xuyên, liên tục có hệ thống, khoa 
học và hợp lý. Với phương châm: Luyện tập - thích ứng - phát triển . 

Chính vì vậy, tuỳ từng đối tượng mà sử dụng khối lượng vận động một cách hợp 
lí, phù hợp với khả năng tiếp thu của họ. Đối với người tập, khi đã tập luyện tích cực gần 
tới sức chịu đựng tối đa thì nó sẽ kích thích tác dụng tới các hệ thống cơ quan như: Hệ 
thần kinh, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ vận động... Bởi vì khi thực hiện khối lượng vận 
động của bài tập, cơ quan vận động của người tập phải hoạt động tích cực dẫn đến sự tiêu 
hao năng lượng lớn trong quá trình hoạt động. Đồng thời với sự tiêu hao năng lượng này 
là nhu cầu cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động... Từ đó dẫn đến hàng loạt các phản 
ứng hoá học, sinh học... xảy ra trong cơ thể người tập. Khi vận động với khối lượng càng 
lớn trong thời gian càng dài thì quá trình ôxi hoá các axit amin, quá trình phân huỷ các 
ATP nhằm cung cấp năng lượng và  thải các chất  cặn bã ra ngoài càng phức tạp. 



 Luyện tập một cách khoa học sẽ giúp cho hệ hô hấp phát triển, dung tích sống 
tăng lên, tần số hô hấp giảm, tạo thuận lợi cho cơ thể vận động tốt trong cả thời kỳ ưa khí 
và yếm khí. 

Đối với hệ tuần hoàn, thông qua luyện tập có hệ thống và khoa học sẽ làm cho tim 
thích ứng với khối lượng vận động cao, khả năng giãn nở của các mao mạch tốt hơn, 
thuận lợi cho việc cung cấp vận chuyển năng lượng cho cơ thể hoạt động trong thời gian 
dài, đồng thời cũng rút ngắn được thời gian hồi phục sau thời gian vận động. 

Trong quá trình tập luyện đá cầu còn giúp cho người tập rèn luyện và phát triển 
cơ quan thị giác, bởi do đặc thù dụng cụ tập là quả cầu nhỏ, tốc độ khi bay nhanh. Do đó 
người tập phải tập trung quan sát mới phán đoán chính xác được điểm rơi của quả cầu để 
thực hiện các kĩ thuật, chiến thuật của mình. 

Ngoài các tác dụng nêu trên, tập luyện môn đá cầu thường xuyên còn giúp cho 
người tập có được thể hình phát triển cấn đối, đặc biệt là hệ thống cơ quan vận động như 
: cơ, xương, khớp và dây chằng... thường xuyên được tôi luyện, giúp cho người tập bước 
vào những ngày học tập và làm việc mới một cách thuận lợi hơn. 
2. Giáo dục phẩm chất đạo đức, ý chí: 

 Tập luyện và thi đấu TDTT nói chung và đặc biệt là môn đá cầu nói riêng. (đặc 
thù của môn đá cầu trong thi đấu mang tính đối kháng rất cao, nhất là trong thi đấu đá 
đơn). Đòi hỏi người tập phải có sự nỗ lực khổ luyện, có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm 
cao thì mới mong có kết quả tốt. Muốn dành được thắng lợi trong thi đấu, trước tiên 
người tập phải thắng được chính bản thân mình bằng sự cần cù chịu khó, linh hoạt sáng 
tạo, khắc phục khó khăn trong sinh hoạt, với đồng đội phải đoàn kết, tương trợ giúp đỡ 
lẫn nhau trong luyện tập cũng như thi đấu. 

 Trong quá trình tập luyện, các thành viên trong đội phải luôn luôn có tinh thần 
tập thể, mà thực tế tinh thần này phải được duy trì và phát huy ở mọi lúc mọi nơi (trong 
cuộc sống, trong tập luyện cũng như trong thi đấu).Nếu không, chỉ cần một người không 
cố gắng là mọi nổ lực của toàn đội sẽ không đạt kết quả như mong muốn. Chính vì vậy 
mà mọi thành viên đều phải tôn trọng đoàn kết gắn bó với nhau, biết phát huy những 
điểm mạnh của từng cá nhân, khắc phục những mặt còn hạn chế để không ngừng phấn 
đấu vươn lên đạt được thành tích cao trong tập luyện và thi đấu. 

Ngoài việc không chỉ làm tăng thêm tinh thần đồng đội trong mỗi đơn vị thi đấu, 
mà còn thông qua thi đấu đá cầu sẽ giúp cho các VĐV, các thành viên trong mỗi đội, mỗi 
tỉnh, thành, ngành trong một quốc gia và giữa các quốc gia với nhau để tăng thêm sự hiểu 
biết, thông cảm và tôn trọng nhau hơn.v.v.... Từ đó tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị 
giữa con người với con người, giữa các dân tộc với các dân tộc với nhau. 



Nhiệm vụ: 
 1: -Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học  
    - Nghe giảng bài kết hợp đàm thoại( 7 phút): 
+ ý nghĩa và tác dụng của môn đá cầu đối với người tập? 
2: Đọc thông tin cho nội dung 3 ( 3 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 5 phút). 
- Tập đá cầu nó phát triển sức khoẻ và các tố chất thể lực như thế nào?  
- Tập đá cầu giáo dục được những phẩm chất gì cho con người? 
4: Làm việc toàn lớp ( 10 phút). 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến bổ sung.  
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình.  

  Đánh giá   
1. Em hãy tự đánh giá từng mức độ tác dụng của môn đá cầu đối với người tập 

(đánh dấu x vào ô thích hợp)? 
Nội dung ( Tiêu chí) Không có  

tác dụng 
Tốt Rất tốt 

Phát triển sức mạnh    
Phát triển sức nhanh    
Phát triển sức bền    
Phát triển khéo léo    
Tác dụng đến hệ thần kinh    
Tác dụng đến hệ hô hấp    
Tác dụng đến hệ tuần hoàn    
Tác dụng đến hệ vận động    
Tác dụng đến hệ sinh sản    
Giáo dục phẩm chất đạo đức    
Rèn luyện ý chí nghị lực    
Rèn luyện tính cần cù chịu khó    
Rèn luyện tinh thần tập thể, đồng đội    

  
 
 



Hoạt động 4: Phân tích các nguyên lý cơ bản của kĩ thuật đá cầu 
( Thời gian: 20 phút) 
 

Thông tin hoạt động   
 Các nguyên lý cơ bản của kĩ thuật đá cầu 

1. Quy luật bay của quả cầu trong không gian. 
Để thực hiện các kĩ thuật cơ bản của đá cầu, trước tiên ta cần tìm hiểu quy luật 

bay của quả cầu khi được đá đi bay trong không gian. Để từ đó ta có thể quyết định hình 
thức đỡ cầu, đá cầu, chuyền cầu... bằng đầu, bằng ngực, bằng mu bàn chân... một cách 
chính xác. 

Quả cầu khi được đá đi luôn bay trong không gian theo một quy luật nhất định đó 
là: Phần đầu cầu (chinh cầu) luôn bay trước, phần cánh cầu (tua cầu - cánh cầu) bay sau. 

Với trường hợp cầu bay về cuối sân, khi cầu rơi ở dạng tự do có hướng vuông góc 
với mặt đất (những đường cầu treo cao sâu). Lúc này người chơi thường quay về phía sau 
180o (nếu cầu ở xa thì phải di chuyển tới) rồi dùng chân gần phía cầu rơi để tâng búng 
cầu, giật cầu hoặc móc cầu... Tuỳ theo ý đồ tấn công mà tác dụng lực vào quả cầu cho 
thích hợp. 

Trong trường hợp quả cầu bay có hướng đi chếch, tức là khi cầu rơi không vuông 
góc với mặt đất lúc này tuỳ theo vị trí rơi của quả cầu mà người chơi phải di chuyển (nếu 
cầu xa) hoặc đứng tại chỗ (nếu cầu rơi ngay vị trí đứng của người chơi). Trường hợp này, 
người chơi có thể dùng ngực để đỡ cầu nhịp một rồi dùng chân chuyền cầu cho đồng đội 
(nếu đá đôi, đá ba người ) hoặc dùng mu bàn chân đá cầu tấn công (nếu đá đơn). 

Trong trường hợp quả cầu bay ngang (song song với mặt đất ), người chơi phải 
dùng ngực và đầu là chủ yếu để đỡ cầu hoặc chắn cầu (nếu người đỡ cầu đứng gần lưới 
khi đối phương đá cầu tấn công ). Cũng có trường hợp dùng mu bàn chân để tâng, búng 
cầu hay giật cầu (trường hợp chỉ dùng cho những người có kĩ thuật chơi cầu tốt) 
2. Các yếu tố đá cầu cơ bản  

Các yếu tố đá cầu cơ bản gồm: Sức mạnh, tốc độ , điểm rơi . 
Để chơi môn đá cầu tốt người chơi phải nắm vững và thực hiện tốt cả ba yếu tố 

này. Muốn giải quyết ba yếu tố trên thì người chơi phải biết phối hợp, biết sử dụng nhuần 
nhuyễn các yếu tố này trong tập luyện cũng như lúc thi đấu . 
2.1. Yếu tố sức mạnh  

Đây là yếu tố rất quan trọng trong tập luyện và thi đấu môn đá cầu. Người chơi 
biết sử dụng sức mạnh tốt có thể giành điểm trực tiếp hoặc làm cho đối phương bị động 
để tạo cơ hội giành điểm. Đối với đá cầu, sức mạnh thường được thể hiện ở các kĩ thuật 



t
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tấn công trên lưới, như động tác quét cầu, động tác cúp cầu xuôi, cúp cầu ngược (đá vô lê 
bên phải, bên trái ). 

Theo công thức tính ta có: F = m.a 
Trong đó : 
 F là : Lực tác động của cơ thể tới quả cầu  
 m là :Khối lượng vật thể (Trọng lượng quả cầu ) 
 a là : Gia tốc chuyển động của chân khi đá cầu  
Như vậy sức mạnh (lực tác động) phụ thuộc và khối lượng và gia tốc chuyển động 

của vật thể. Do đó muốn tăng sức mạnh vào quả cầu, người ta có thể tiến hành theo các 
cách sau: 

Tăng khối lượng vật thể (tăng trọng lượng quả cầu ) 
 Tăng tốc độ co duỗi của các cơ (tăng tốc độ động tác)- nhằm để tăng gia 

tốc.Nhưng đối với môn đá cầu thì trọng lượng của quả cầu không thay đổi (tức là m 
không đổi) nên sức mạnh của động tác đá cầu phụ thuộc chủ yếu vào gia tốc chuyển 
động. Lúc này biên độ động tác lớn hay nhỏ gia tốc nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến đường bay của quả cầu. Vậy để tăng sức mạnh khi đá cầu cần chú ý các điểm 
sau: 

- Động tác phải thực hiện với biên độ lớn và kết hợp với lực toàn thân khi đá cầu. 
- Tốc độ co cơ nhanh khi thực hiện động tác. 
- Biết phán đoán chính xác đường cầu để lựa chọn điểm tiếp xúc hợp lí, phát huy 

được toàn lực khi đá cầu. 
- Không ngừng tập luyện để phát triển sức mạnh của cơ bắp nhằm hỗ trợ cho kĩ 

thuật đá cầu. 
2.2. Yếu tố tốc độ. 

Đây là yếu tố không thể thiếu được trong môn đá cầu. Yếu tố này sẽ giúp cho 
người chơi không ngừng nâng cao thành tích của mình trong tập luyện và thi đấu. Nếu đá 
cầu với một tốc độ nhanh sẽ đẩy đối phương vào thế bị động, lúng túng, mất bình tĩnh ... 
Tạo cho mình có nhiều thời cơ thuận lợi là cơ hội để tấn công dứt điểm. Như vậy trong đá 
cầu người nào chuẩn bị tốt yếu tố này sẽ là người nắm quyền chủ động trên sân. 

 
Từ công thức tính vân tốc chuyển động của một vật :   V =  
Trongđó: 
 V : Vận tốc chuyển động của vật thể, 
 S  : Quảng đường vật thể bay được, 
 t  : Thời gian bay của vật thể. 



Như vậy ta có thể xác định được vận tốc của một vật nhanh hay chậm theo các 
cách sau: 

- Trong một quãng đường nhất định vật thể chuyển động về trước với thời gian 
ngắn hơn thì vận tốc đó nhanh hơn. 

- Trong một thời gian nhất định, vật thể chuyển động về trước với cự li dài hơn thì 
vận tốc đó nhanh hơn. 

Căn cứ vào cơ sở của nguyên lí trên, đồng thời kết hợp với đặc điểm của môn đá 
cầu, ta thấy rằng muốn tăng tốc độ bay của quả cầu thì cần chú ý như sau: 

- Trong một cự li đá cầu nhất định phải tăng nhanh tốc độ động tác và tăng thật 
nhanh tốc độ co duỗi cơ, hạn chế biên độ động tác khi thực hiện. Đặc biệt sử dụng nhiều 
lực của cổ chân, nhằm tăng tốc độ khi tiếp xúc với quả cầu. 

- Tranh thủ tiếp xúc với cầu sớm, nhằm rút ngắn thời gian đá cầu, chủ động đưa 
cầu lên lưới để tấn công, không chờ cầu bay đến rồi mới đá cầu. 

 
2.3. Yếu tố điểm rơi 

Đối với đá cầu điểm rơi là điểm tiếp xúc giữa bàn chân - quả cầu - mặt đất trong 
phạm vi diện tích của sân. Nếu sử dụng tốt yếu tố điểm rơi sẽ luôn làm cho đối phương 
phải đứng trước những tình huống bất ngờ, bị động, luôn luôn phải di chuyển trong phạm 
vi sân của mình để đỡ, đá cầu. Trong thi đấu ai sử dụng tốt yếu tố này có thể giành được 
điểm trực tiếp. 

Để thực hiện tốt điểm rơi, người chơi thường vận dụng các chiến thuật một cách 
linh hoạt, biến hoá, bằng cách sử dụng các đường cầu dài treo cuối sân, đường cầu ngắn 
(bỏ nhỏ trên lưới), đường cầu lao thẳng, nhảy bật cúp cầu hoặc động tác giả dùng chân 
quét cầu nhưng lại dùng chân đặt cầu rơi gần lưới v.v... 

Trong quá trình sử dụng yếu tố điểm rơi này cần chú ý những điểm sau: 
- Khi sử dụng các đường cầu biến hoá khác nhau (dài, ngắn, lao thẳng...), phải hết 

sức chú ý đến hai góc xa cuối sân và hai góc gần với lưới. Đây là những điểm dễ gây 
lúng túng khó khăn cho đối phương khi đỡ cầu. 

- Cần phải đá cầu vào nơi xa vị trí chuẩn bị của đối phương. Trong tập luyện cũng 
như trong thi đấu cần phải chú ý sử dụng nhiều các đường cầu khác nhau một cách thuần 
thục và linh hoạt chứ không nên chỉ chú trọng một đường cầu cơ bản nào. Biết kết hợp 
sáng tạo các yếu tố sức mạnh và tốc độ với điểm rơi để giành từng điểm trong trận đấu. 
3. Nguyên lý về di chuyển trong môn đá cầu. 

Đối với đá cầu, di chuyển là một trong những kĩ thuật hết sức quan trọng trong tập 
luyện và thi đấu. Muốn di chuyển tốt người chơi phải lựa chọn cho bản thân một TTCB 
thích hợp.  



Sự di chuyển của cơ thể được thực hiện do lực tác dụng của trọng lực và lực đạp 
của bàn chân. 

Trọng lực là lực tác dụng qua trọng tâm của phương thẳng đứng và luôn có hướng 
từ trên xuống dưới. Khi ta di chuyển trọng tâm để điểm dọi của trọng tâm dời khỏi diện 
tích chân đế. Khi đó do tác dụng của trọng lực, độ ổn định của cơ thể không còn và cơ thể 
có xu hướng đi nghiêng về phía điểm dọi. Do đó nếu người tập kết hợp đúng việc di 
chuyển trọng tâm với đạp chân thì việc di chuyển sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. 

Lực đạp chân là động lực chủ yếu khi di chuyển. Khi thực hiện động tác người tập 
tác dụng vào mặt đất một lực và ngược lại mặt đất có lực phản lại cơ thể bằng độ lớn, 
cùng phương nhưng ngược chiều với lực đạp đó của người tập. Trong trường hợp này lực 
phản có hướng đi từ điểm chống qua trọng tâm cơ thể. 

Phản lực chống gồm hai lực thành phần, thành phần thẳng đứng của lực này có 
tác dụng chống đỡ và đẩy cơ thể lên cao, thành phần nằm ngang của lực này có tác dụng 
đẩy cơ thể di chuyển theo chiều ngang. 

Góc đạp càng nhỏ, thành phần nằm ngang càng lớn. Vì vậy quá trình di chuyển, 
người chơi luôn luôn khuỵu gối ở hướng di chuyển để tạo góc độ đạp nhỏ, kết hợp với 
lực đạp của chân đế sẽ làm tăng thành phần nằm ngang của lực, làm cho cơ thể tiến, lùi 
hay di chuyển sang phải, sang trái để đỡ cầu, đá cầu.... một cách dễ dàng. 

Nhiệm vụ: 
 1: - Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học  
    - Nghe giảng bài kết hợp đàm thoại( 5 phút): 
    + Nguyên lý cơ bản của kĩ thuật đá cầu?  
2: Đọc thông tin cho nội dung 4 ( 3 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 5 phút). 
   -Quả cầu khi nó bay trong không gian như thế nào?  
   - Phân tích làm rõ các yếu tố cơ bản trong kĩ thuật đá cầu? 
4: Làm việc toàn lớp ( 7 phút). 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến bổ sung.  
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

 Đánh giá   
1. Hãy cho biết quy luật bay của quả cầu trong không gian? 
2. Hãy nêu sơ lược nội dung các yếu tố đá cầu cơ bản? 
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Hoạt động 5:  Phân tích các kĩ thuật cơ bản của đá cầu : Kĩ thuật 
di chuyển  ( 20 phút    ) 
 

Thông tin hoạt động:  
                             Các kĩ thuật cơ bản của đá cầu 

 Các động tác điều khiển cầu được gọi chung là kĩ thuật đá cầu. Trong đá cầu, cầu được 
điều khiển bằng chân, bằng ngực, bằng đầu. Trong các kĩ thuật đó thì đá cầu bằng chân là 
quan trọng và phức tạp nhất. 

 Kĩ thuật đá cầu được chia thành các dạng kĩ thuật sau: 
1. Di chuyển 

Di chuyển trong tập luyện và thi đấu đá cầu là một trong những kĩ thuật rất quan 
trọng . Vì vậy, đây là nội dung đầu tiên mà người tập phải tiếp thu, phải lĩnh hội. Để từ 
đó làm cơ sở cho việc tiếp thu, các kĩ thuật động tác tiếp theo. 

Muốn đá cầu và đá đúng kĩ thuật, cũng như thực hiện ý đồ chiến thuật mà người 
chơi mong muốn, người tập cần phải tập luyện thành thục đến mức tự động hoá các kĩ 
thuật di chuyển của môn đá cầu. Muốn đạt được thành tích cao trong đá cầu, phải biết kết 
hợp một cách linh hoạt, hợp lí, giữa các kĩ thuật di chuyển và các kĩ thuật động tác tấn 
công và phòng thủ, bởi vì trong môn đá cầu người chơi chỉ được phép sử dụng chân, đầu, 
ngực để tiếp xúc với cầu, trong đó kĩ thuật dùng chân để đỡ cầu, đá cầu ... là quyết định 
thành tích của người chơi đá cầu. 
1.1. Di chuyển đơn bước 

Đây là kĩ thuật được sử dụng nhiều trong các trường hợp khi cầu của đối phương 
đá sang ở gần người chơi (có thể ở bên phải, bên trái, phía trước, phía sau, hay sát người). 

1.1.1. Di chuyển ngang đơn bước sang phải đá cầu. 
- TTCB: Đứng hai chân song song rộng bằng vai hoặc 

đứng chân trước chân sau, khuỵu gối, trọng tâm thấp dồn đều vào 
giữa hai chân, người hơi đổ về trước, đầu thẳng, mắt theo dõi 
đường bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 

- Thực hiện động tác: Khi xác định được điểm rơi của 
quả cầu người tập nhanh chóng chuyển trọng tâm sang phải, chân 
trái bước qua phải một bước, lúc này trọng tâm chuyển sang chân 
trái. Chân phải thực hiện động tác tiếp xúc với cầu (tuỳ theo ý đồ 
chiến thuật của người đá cầu) để sử dụng kĩ thuật búng cầu hay giật cầu v.v...(H.1) 
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Hình 4 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở về TTCB 
để thực hiện động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm ngược lại so với lúc thực hiện). 
 1.1.2. Di chuyển ngang đơn bước sang trái đá cầu 
 - TTCB : Tương tự như cách di chuyển đơn bước sang phải. 
 - Thực hiện động tác : Khi xác định được điểm rơi của quả 
cầu, người ta tập nhanh chóng chuyển trọng tâm sang trái, chân 
phải bước qua trái một bước, gót chân phải đặt trước mũi chân 
trái, lúc này trọng tâm chuyển sang chân phải (H.2).Chân trái 
tiếp xúc với cầu bằng kĩ thuật búng hay giật cầu... (tuỳ theo ý đồ 
của người đá cầu). 
 - Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá 
cầu trở về TTCB để thực hiện các động tác tiếp theo. (thứ tự các 
bước chân làm ngược lại so với lúc thực hiện). 
 1.1.3. Di chuyển đơn bước phía trước chếch phải đá cầu 
 - TTCB : Đứng hai chân song song rộng bằng vai hoặc đứng 
chân trước chân sau, khuỵu gối, trọng tâm thấp, dồn đều vào giữa 
hai chân, người hơi đổ về trước, đầu thẳng, mắt theo dõi đường 
bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 
 - Thực hiện động tác : Khi xác định được điểm rơi của quả cầu, 
người tập nhanh chóng chuyển trọng tâm sang chân phải, chân 
trái bước về trước chếch sang phải một bước thích hợp với điểm rơi, gót chân đặt trước 
mũi bàn chân phải, trọng tâm lại chuyển sang chân này, chân phải tiếp xúc với cầu bằng 
kĩ thuật búng hoặc giật cầu ...(tuỳ theo ý đồ đá cầu của người chơi) (H.3). 
 - Kết thúc động tác : Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở về TTCB để 
thực hiện các động tác tiếp theo. (thứ tự các bước chân làm ngược lại so với lúc thực 
hiện). 
  1.1.4. Di chuyển đơn bước phía trước chếch trái đá cầu 

Cách thực hiện động tác tương tự như kĩ thuật di chuyển phía trước chếch phải, 
nhưng phải đổi thứ tự của hai chân khi thực hiện (tức là làm ngược lại) 

1.1.5. Di chuyển đơn bước phía sau chếch phải đá cầu 
- TTCB : Đứng hai chân song song rộng bằng vai hoặc đứng chân trước chân sau, 

khuỵu gối, trọng tâm hơi thấp, dồn đều vào giữa hai chân, người hơi đổ về trước, đầu 
thẳng, mắt theo dõi đường bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 
 - Thực hiện động tác : Khi xác định được điểm rơi của quả 
cầu ở phía sau bên phải thì người tập nhanh chóng chuyển 



trọng tâm sang chân phải, chân trái lùi về sau sang phải một bước thích hợp, mũi chân 
trái đặt gần gót chân phải, trọng tâm lại chuyển sang chân này, chân phải tiếp xúc với cầu 
bằng kĩ thuật búng hoặc giật cầu hoặc móc cầu ( tuỳ theo ý đồ đá cầu của người chơi) 
(H.4). 
 - Kết thúc động tác : Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở về TTCB để 
thực hiện các động tác tiếp theo. (thứ tự các bước chân làm ngược lại so với lúc thực 
hiện). 

1.1.6. Di chuyển đơn bước phía trước chếch trái đá cầu 
Cách thực hiện động tác tương tự như kĩ thuật di chuyển phía sau chếch phải, 

nhưng phải đổi thứ tự của hai chân khi thực hiện (tức là làm ngược lại). 
1.2. Di chuyển nhiều bước 

Đối với di chuyển đơn bước chỉ cho phép người chơi đá cầu được những quả cầu 
rơi cách người với cự li 1m - 1,5m. Còn với những quả cầu khi đối phương đá cầu sang 
cách xa người thì phải sử dụng di chuyển nhiều bước đến chỗ cầu rơi mới thực hiện được 
kĩ thuật đá cầu. 

Trong cách di chuyển nhiều bước, TTCB để thực hiện động tác cũng như ở di 
chuyển đơn bước, tiếp đó người chơi dùng sức đạp của chân và đổ trọng tâm về hướng di 
chuyển đẩy người đi, hai chân luân phiên di chuyển đến điểm rơi của cầu với tần số 
nhanh, chậm, bước dài, ngắn, tuỳ thuộc vào tình huống cầu bay tới sao cho bước cuối 
cùng người ở tư thế đá cầu đúng như các bước đơn đã phân tích ở phần trên. Trong di 
chuyển nhiều bước gồm có: 

- Di chuyển ngang. 
- Di chuyển tiến, lùi. 
1.2.1. Di chuyển ngang sang bên phải đá cầu 
- TTCB : Đứng hai chân song song rộng bằng vai hoặc đứng chân trước chân sau, 

khuỵu gối, trọng tâm thấp, dồn đều vào giữa hai chân, người hơi đổ về trước, đầu thẳng, 
mắt theo dõi đường bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 

 - Thực hiện động tác : Người tập đứng ở TTCB, có thể ở giữa sân hoặc ở gần 
biên dọc trái của sân, khi di chuyển sang phải, thì đạp mạnh chân trái đồng thời quay 
người 90o sang phải, đổ trọng tâm sang phải, chân trái di chuyển trước sau đó đến chân 
phải, khuỵu gối, trọng tâm thấp và khi di chuyển trọng tâm thân người không nhấp nhô, 
cứ như thế hai chân luân phiên cho đến khi di chuyển tới vị trí cầu rơi thì trọng tâm lúc 
này dồn vào chân trái, chân phải tiếp xúc với cầu. Tuỳ theo ý đồ đá cầu mà sử dụng các 
kỹ thuật đá  
móc, búng cầu, hay giật cầu lên lưới hoặc chuyền cầu cho đồng đội để tấn công ....  



 - Kết thúc động tác : Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở về TTCB để 
thực hiện các động tác tiếp theo. (thứ tự các bước chân làm ngược lại so với lúc thực 
hiện). 

1.2.2. Di chuyển ngang sang bên trái đá cầu 
- TTCB : Đứng hai chân song song rộng bằng vai hoặc đứng chân trước chân sau, 

khuỵu gối, trọng tâm thấp, dồn đều vào giữa hai chân, người hơi đổ về trước, đầu thẳng, 
mắt theo dõi đường bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 
 - Thực hiện động tác : Người tập đứng ở TTCB, có thể ở giữa sân hoặc ở gần biên dọc 
phải của  sân, khi di chuyển sang trái thì đạp mạnh chân phải, đồng thời quay người 90o 
sang trái, đổ trọng tâm sang trái  chân phải di chuyển trước sau đó đến chân trái, khuỵu 
gối, trọng tâm thấp và khi di chuyển trọng tâm thân người không nhấp nhô, cứ như thế 
hai chân luân phiên cho đến khi di chuyển tới vị trí cầu rơi thì trọng tâm lúc này dồn vào 
chân phải, chân trái tiếp xúc với cầu. Tuỳ theo ý đồ đá cầu mà sử dụng các kĩ thuật đá 
móc, búng cầu, hay giật cầu lên lưới hoặc chuyền cầu cho đồng đội để tấn công ...  
  - Kết thúc động tác : Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở về TTCB để 
thực hiện các động tác tiếp theo. (thứ tự các bước chân làm ngược lại so với lúc thực 
hiện). 

1.2.3. Di chuyển tiến, lùi để đá cầu. 
- TTCB : Đứng chân trước chân sau(chân trái đạt trước), hơi khuỵu gối, trọng tâm 

thấp dồn vào chân trước, người ngã về phía trước, đầu thẳng, mắt theo dõi đường bay của 
cầu, hai tay để co tự nhiên. 
 - Thực hiện động tác : Người tập đứng ở cuối sân, người đổ về trước đồng  
thời đạp mạnh chân thuận (chân phải) bước về trước, sau đó đến chân trái, hạ trọng  tâm 
thấp, khuỵu gối, bước dài và cứ di chuyển luân phiên (chân phải và chân trái), trọng tâm 
cơ thể không nhấp nhô.Khi đến vị trí cầu rơi gần lưới thì trọng tâm dồn vào chân trái - 
nếu chân phải tiếp xúc với cầu hoặc trọng tâm dồn vào chân phải - nếu chân trái tiếp xúc 
với cầu tuỳ theo vị trí của cầu rơi so với vị trí của người chơi khi di chuyển đến đá cầu. 
(Yêu cầu khi di chuyển trọng tâm cơ thể không nhấp nhô).Khi tiếp xúc với cầu tuỳ theo ý 
đồ đá cầu của người chơi mà sử dụng các kĩ thuật búng cầu, giật cầu, tâng cầu nhịp một 
để chuyền cầu hoặc đá cầu tấn công .... 
Từ vị trí ở gần lưới, khi phải di chuyển về cuối sân để đỡ , đá cầu thì người chơi phải di 
chuyển lùi: Trọng tâm cơ thể lúc này dồn vào chân trước (chân trái), sau đó đạp mạnh 
chân trước theo hướng ngược lại và bước lùi về sau, thân trên  ngửa ra trọng tâm lại đổ về 
sau ở tư thế cao. 

Như vậy cứ di chuyển hai chân luân phiên cho đến lúc tới gần cuối sân (gân vị trí 
cầu rơi), trọng tâm dồn vào chân trái nếu chân phải là chân sẽ tiếp xúc với cầu hoặc 



ngược lại trọng tâm sẽ dồn vào chân phải nếu chân trái là chân sẽ tiếp xúc với cầu ở tư 
thế thuận lợi nhất khi thực hiện đá cầu. 

Trong khi chuyển lùi, cần chú ý trọng tâm cơ thể cao và không nhấp nhô, đầu 
ngửa, mắt theo dõi cầu, bước dài và nhanh. 

Ngoài cách áp dụng kiểu di chuyển lùi, người chơi có thể thực hiện động tác quay 
người (sang phải hoặc sang trái) về phía sau 180o . Sau đó di chuyển tiến về phía cuối sân 
như đã nêu ở trên. 

1.2.4 Di chuyển bước lướt để đá cầu 
Kĩ thuật bước lướt là kĩ thuật di chuyển rất quan trọng trong quá trình tập luyện và 

thi đấu đá cầu. Thường được áp dụng để đỡ những quả bỏ nhỏ sát lưới hoặc đá dọc hai 
biên. Khi áp dụng kĩ thuật di chuyển này vào các trường hợp nêu trên mang lại hiểu quả 
cao vì tốc độ di chuyển nhanh, và hợp lý với những đường cầu rơi xa người mà bước đơn 
di chuyển không có hiệu quả.  

- TTCB : Hai chân song song rộng bằng vai hoặc đứng chân trước chân sau, hơi 
khuỵu gối, trọng tâm thấp dồn đều vào giữa hai chân, người đổ về trước, đầu thẳng,  mắt 
theo dõi đường bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 
 - Thực hiện động tác : Từ TTCB, người chơi dùng sức mạnh bột phát của chân trái, phối 
hợp với chân phải bật mạnh để đưa cơ thể lướt nhanh về bên phải theo hướng quả cầu rơi, 
khi tiếp đất là chân trái làm trụ, chân phải nhanh chóng tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân 
với kĩ thuật búng cầu, giật cầu, tâng cầu nhịp một ....   ( tuỳ theo ý đồ của người đá cầu 
mà sử dụng kĩ thuật đá cầu cho phù hợp). 
 Nếu trường hợp di chuyển về bên trái thì động tác kĩ thuật thực hiện ngược lại. 
 - Kết thúc động tác : Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở về TTCB để 
thực hiện các động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm ngược lại so với lúc thực 
hiện). 

Nhiệm vụ: 
1: - Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học 
    - Nghe giảng bài kết hợp đàm thoại ( 7 phút): 
    + Phân tích sơ lược các kĩ thuật di chuyển? 
2: Đọc thông tin cho nội dung 5 ( 3 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 5 phút). 
   Kể tên các kĩ thuật di chuyển và yêu cầu khi thực hiện? 
4: Làm việc toàn lớp ( 5 phút). 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến bổ sung.  
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- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

 Đánh giá   
1.Di chuyển đơn bước trong đá cầu có bao nhiêu kĩ thuật? Đó là những kĩ thuật 

nào? 
2. Di chuyển nhiều bước trong đá cầu có bao nhiêu kĩ thuật? Đó là những kĩ thuật 

nào? 
 
 

Hoạt động 6: Phân tích các kĩ thuật cơ bản của đá cầu : Kĩ thuật 
phát cầu ( 20 phút    ) 
 

Thông tin hoạt động   
                                       Kĩ thuật phát cầu  
 Phát cầu là một trong những kĩ thuật cơ bản của môn đá cầu. Với mục đích không chỉ là 
đưa cầu vào cuộc đấu mà còn là một trong những kĩ thuật tấn công để giành điểm trực 
tiếp hoặc gián tiếp. Kĩ thuật này được thực hiện ở khu vực phát cầu, phía sau đường biên 
ngang cuối sân. 
 Để phân biệt các kĩ thuật khi phát cầu, người ta thường căn cứ vào vị trí của mu bàn 
chân lúc tiếp xúc với cầu với tư thế của cơ thể khi phát cầu.  
  - Phát cầu thấp chân chính diện 

 - Phát cầu thấp chân nghiêng mình 
 - Phát cầu cao chân chính diện 
 - Phát cầu cao chân nghiêng mình 
 

1. Phát cầu thấp chân chính diện 
Đây là kĩ thuật thường được sử dụng nhiều trong tập luyện và thi đấu với mục 

đích đưa cầu vào cuộc, vừa khai thác điểm yếu của đối phương (thông qua chiến thuật 
phát cầu) để giành điểm trực tiếp hoặc đưa đối phương vào thế bị động, lúng túng để 
giành điểm. 

- TTCB: Khi thực hiện động tác, người chơi đứng 
chân trước chân sau. Chân phát cầu để sau, bàn chân trước 
đặt vuông góc với đường biên ngang và mũi bàn chân cách 
đường biên ngang khoảng 20 cm, mép ngoài của bàn chân 
cách đường giới hạn khu vực phát cầu khoảng 20cm. Mũi 
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bàn chân sau chống xuống đất và hơi xoay ra ngoài sao cho trục của bàn chân hợp với 
nhau thành một góc 45o, hai gót chân cách nhau khoảng 30cm- 40cm (H.5). 

Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân người hơi khom, tay cùng bên 
chân chuẩn bị phát cầu gập khuỷu tay, bàn tay để ngửa trước bụng cầm đế cầu (ngón tay 
trỏ và ngón tay giữa để dưới đế cầu, ngón tay cái đặt trên đế cầu). 

Tay còn lại để tự nhiên dọc theo thân người. Mắt quan sát đối phương để chọn 
thời điểm phát cầu tốt nhất.(H.6) 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi thực hiện động tác phát cầu, tay cầm cầu tung 
nhẹ cầu lên cao ngang tầm mắt hoặc có thể thả cầu từ trên xuống, sao cho điểm rơi của  

cầu cách phía trước mu bàn chân đá khoảng 50cm. Khi cầu rơi xuống chân phía 
sau lăng về trước duỗi căng chân và bàn chân để mu bàn chân tiếp xúc với cầu khi cách 
mặt sân khoảng 20 - 30cm. Lực tác dụng vào quả cầu mạnh hay nhẹ phụ thuộc vào chiến 
thuật phát cầu mà người chơi sử dụng. 

Người mới tập nên sử dụng một lực vừa phải để quả cầu rơi vào ô quy định, khi 
nào thuần thục thì sử dụng chiến thuật phát cầu (H.7). 
 - Kết thúc động tác : Khi bàn chân chạm cầu, chân đá dừng lại đột ngột sau đó chân đá 
tiếp đất, người chơi di chuyển vào trung tâm sân để chuẩn bị đón đỡ cầu của đối phương 
đá sang. 
2 Phát cầu thấp chân nghiêng mình  
  - TTCB : Gần giống với tư thế phát cầu thấp chân chính diện. Nhưng bàn chân trước 
hợp với đường biên ngang một góc 40o - 45o và mũi bàn chân cách đường giới hạn phát 
cầu khoảng 30cm - 40 cm . Thân trên xoay sang phải (nếu chân phát cầu là chân phải ) 
sao cho trục vai gần như vuông góc với đường biên ngang. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Tay phải cầm cầu, tung cầu nhẹ lên cao ngang tầm 
vai chếch ra phía trước, sang phải về phía chân đá sao cho điểm rơi của cầu cách mu bàn 
chân đá 60cm - 80 cm. Lúc cầu rơi xuống , thân trên hơi xoay sang phải, chân đá quét 
ngang theo đường vòng cung từ sau ra trước để mu bàn chân tiếp xúc với cầu cách mặt 
sân khoảng 20cm- 30 cm (H.8)  
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- Kết thúc động tác: Sau khi tiếp xúc với cầu, người chơi nhanh chóng di chuyển 
vào trung tâm sân để đón - đỡ đường cầu đối phương đá sang. 
3. Phát cầu cao chân chính diện  

- TTCB: Khi thực hiện động tác, người chơi đứng chân trước chân sau. Chân phát 
cầu để sau, bàn chân trước đặt vuông góc với đường biên ngang, mũi bàn chân cách 
đường biên ngang khoảng 20 cm và mép ngoài của bàn chân cách đường giới hạn khu 
vực phát cầu khoảng 20 cm. Mũi bàn chân sau chống xuống đất và hơi xoay ra phía 
ngoài, sao cho trục của hai bàn chân hợp với nhau thành một góc 450, hai gót chân cách 
nhau khoảng 35cm - 45cm (H.9). 

Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân người hơi khom. Tay cùng bên 
chân chuẩn bị phát cầu gập khuỷu tay, bàn tay để ngửa trước bụng cầm đế cầu (ngón tay 
trỏ và ngón tay giữa để dưới đế cầu, ngón tay trái đặt trên đế cầu).  

Tay còn lại để tự nhiên dọc theo thân người. Mắt quan sát đối phương để chọn 
thời điểm phát cầu tốt nhất. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi thực hiện kĩ thuật động tác phát cầu cao chân 
chính diện, gần giống như phát cầu thấp chân chính diện. Nhưng chỉ khác là khi lăng 
chân về phía trước thì đùi được nâng lên cao hơn và mu bàn chân tiếp xúc với cầu khi cầu 
cách mặt sân khoảng 60cm- 70cm (H.10).  

- Kết thúc động tác: Sau khi tiếp xúc với cầu, người chơi nhanh chóng di chuyển 
vào trung tâm sân để đỡ đường cầu của đối phương đá sang. 
4. phát cầu cao chân nghiêng mình. 

- TTCB: Gần giống với tư thế phát cầu thấp chân nghiêng mình. Nhưng bàn chân 
trước hợp với đường biên ngang một góc 35o - 45o và mũi bàn chân cách đường giới hạn 
phát cầu khoảng 40cm - 50cm. 

Thân trên xoay sang phải (nếu chân phát cầu là chân phải) sao cho trục vai gần 
như vuông góc với đường biên ngang. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: 
Giống như động tác phát cầu thấp chân 
nghiêng mình nhưng chỉ khác là khi 
thực hiện thì cầu được tung cao hơn 
đầu chếch ra trước về phía chân đá và 
cách người khoảng 1m. Khi cầu rơi 
xuống, thân trên nghiêng nhiều hơn để 
cho mu bàn chân tiếp xúc với cầu khi 
cầu rơi cách mặt sân khoảng 70cm-
90cm. Những người có trình độ vận 



động tốt, chân sẽ tiếp xúc với cầu khi cầu rơi cách mặt sân 1m- 1,2m (đối với nam) còn 
đối với nữ thì thấp hơn (H.11). 

Nhiệm vụ: 
 1: - Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học 
    - Nghe giảng bài kết hợp đàm thoại ( 7 phút): 
     + Các kĩ thuật phát cầu cơ bản? 
2: Đọc thông tin cho nội dung 6 ( 3 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 5 phút). 
Kể tên các kĩ thuật phát cầu và phân biệt sự khác nhau giữa chúng? 
4: Làm việc toàn lớp ( 5 phút). 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến khác.  
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

 Đánh giá   
1. Phát cầu có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật nào? 

Hoạt động 7: Phân tích các kĩ thuật cơ bản của đá cầu : Kĩ thuật 
tấn công ( 30 phút    ) 
 

Thông tin hoạt động    
                                              Kĩ thuật tấn công 

1. Đánh đầu tấn công. 
Đây là loại kĩ thuật sử dụng phần diện tích của trán (phần dưới chân tóc) để tiếp 

xúc và điều khiển cầu khi cầu bay ở độ cao từ trán trở lên. Kĩ thuật này được sử dụng khá 
hiệu quả không chỉ trong phòng thủ mà còn rất hiệu quả trong tấn công. 

- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, mũi bàn chân thuận đặt sau gót chân trước 
khoảng nửa bàn chân, hơi khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ thể dồn đều trên 
hai chân, người hơi khom mắt quan sát đối phương 
 - Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi quả cầu bay ở độ cao khoảng 2m cách lưới 0,5m - 
1m. Người chơi dùng sức của hai chân bật lên cao (có thể bước lên một bước rồi mới bật 
nhảy) 

Lúc này thân người ưỡn căng hình cách cung, hai tay đưa sang hai bên giữ thăng 
bằng, mắt quan sát quả cầu. Khi cơ thể ở tư thế căng hình cánh cung, các  cơ lớn ở phía 
trước cơ thể được kéo dãn ra sẽ tạo điều kiện giúp người chơi gập mạnh đầu xuống khi 
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chạm cầu. Quả cầu sau khi tiếp xúc với trán người đánh đầu sẽ bay cắm sang sân của đối 
phương. 
 Điều đáng lưu ý là người chơi có thể kết hợp với lắc đầu sang bên phải hoặc bên trái, sử 
dụng phần thái dương tiếp xúc với đế cầu để làm đảo hướng bay của cầu nhằm gây bất 
ngờ cho đối phương để giành điểm (H.12 và H.13). 
 - Kết thúc động tác: Sau khi kết thúc động tác đánh đầu tấn công, lúc hai chạm đất, thì 
người chơi phải nhanh chóng trở về TTCB để 
đón đỡ các đường cầu của đối phương đá sang. 
2. Đánh ngực tấn công. 
 Kĩ thuật dùng ngực chơi cầu là một trong những 
kĩ thuật cơ bản của đá cầu. Khi thực hiện động 
tác, người chơi sử dụng phần diện tích trước 
ngực bắt đầu từ núm vú đến xương quai xanh để 
khống chế những đường cầu đối phương đá sang 
cao trên hông và dưới đầu hoặc dùng để chắn 
các đường cầu khi đối phương đá vô lê (cúp 
cầu), vít cầu ở sát bên lưới đôi khi trong những tình huống bất ngờ có thể sử dụng để tấn 
công. Trong tập luyện và thi đấu đá cầu, kĩ thuật dùng chơi cầu bằng ngực thường được 
sử dụng theo các dạng như sau: 
 - Đỡ cầu bằng ngực; 
 - Chắn cầu bằng ngực 
 - Đánh ngực tấn công 
 Kĩ thuật đánh ngực tấn công là một yếu tố gây 
nhiều bất ngờ cho đối phương, đẩy họ vào chỗ 
bị động, lúng túng, tiến tới giúp mình giành 
điểm. 
 - TTCB: Người chơi cầu đứng cách lưới 
khoảng 30 - 40cm hai chân rộng bằng vai, mặt 
hướng vào lưới để quan sát đối phương và quả 
cầu (đang lơ lửng trên lưới). Trọng tâm cơ thể 
dồn đều trên hai chân, hai tay để tự nhiên 
 - Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi quả cầu do 
chính bản thân người chơi đá dựng lên hay do 
đồng đội chuyền cho đang lơ lửng trên lưới cách mép trên của lưới khoảng 30cm, người 
chơi bật nhảy lên cao xoay thân trên sang phải hoặc sang trái, rồi dùng ngực phải hoặc 
trái đánh mạnh vào cầu cho cầu bay qua lưới (H.14). 
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 - Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác đánh ngực tấn công,  hai chân 
người chơi tiếp đất thì cần chú ý không được để bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể chạm 
vào lưới(vì sẽ bị mất điểm) rồi nhanh chóng di chuyển về sau (giữa sân) để chuẩn bị đón 
đỡ cầu của đối phương đá sang. 
3. Tấn công bằng mu bàn chân. 
 Đây là kĩ thuật thường dùng trong đá đơn ở lần chạm thứ hai bao gồm: 
 3.1. Đá thấp chân bằng mu chính diện (H1.5) 
 3.2. Đá thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân (H.16)  
 3.3. Đá cao chân bằng mu chính diện (H.17) 
 3.4. Đá cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân (H.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Có thể nói, về cơ bản, các kĩ thuật đá cầu tấn 
công bằng mu bàn chân (ở các dạng nêu trên) đều tương tự như các kĩ thuật phát cầu 
tương ứng đã nêu ở trên. Nhưng điều khá cơ bản là trong kĩ thuật đá phát cầu thì chân 
trước để ổn định. Còn trong đá cầu tấn công bằng mu bàn chân thì chân trước thường 
bước lên một bước rồi mới thực hiện kĩ thuật. 
 3.5. Bật nhảy dùng mu bàn chân để đá cầu 
 Kĩ thuật này thường được thực hiện ở lần chạm cầu thứ hai trong đá đơn sau khi đã tâng 
cầu nhịp một lên cao gần lưới, sau đó di chuyển nhanh lên gần điểm rơi của cầu. Người 
chơi bật lên cao, dùng chân thuận đệm nhẹ cầu, bỏ nhỏ cầu bên lưới hoặc dùng mu bàn 
chân hất cầu qua đầu đối phương ra phía sau để ghi điểm hoặc ít nhất cũng đẩy đối 
phương vào thế bị động. 
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 - TTCB: Khi thực hiện động tác, người chơi đứng chân trước chân sau, chân thuận để 
sau, bàn chân trước hướng về phía lưới. Mũi bàn chân sau chống xuống đất và hơi xoay 
ra phía ngoài sao cho trục của hai bàn chân hợp với nhau thành  một góc là 45o và hai gót 
chân cách nhau khoảng 30cm - 40cm. Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân 
người hơi khom, tay để tự nhiên dọc theo thân người, mắt quan sát đối phương để lựa 
chọn chiến thuật đá cầu có hiệu quả cao. 
 - Thực hiện kĩ thuật động tác: Chân trước bước lên một bước và giậm nhảy đưa cơ thể 
bay lên cao. Khi ở trên không người khom lại, chân đá nâng đùi gập sát người, cổ chân 
thả lỏng, hai tay để tự do hai bên giữ thăng bằng. Đến khi cầu rơi xuống ở tầm cao 
khoảng 1,55m - 1,6m lơ lửng gần mép lưới, lúc này người chơi duỗi chân đá ra trước, mu 
bàn chân duỗi , để cầu dường như tự rơi vào mu bàn chân rồi được hất nhẹ sang sân đối 
phương (H.19) 
 
 
 
 
 
 
  
Khi tiếp xúc với cầu, người chơi có thể khéo léo hơi xoay bàn chân sang phải, sang trái 
làm thay đổi hướng cầu gây khó khăn cho đối phương. Trong trường hợp người chơi 
quan sát thấy đối phương đã di chuyển lên gần lưới để đỡ quả cầu bỏ nhỏ của mình thì 
khi mu bàn chân tiếp xúc với cầu, kết hợp với duỗi nhanh cẳng chân ra trước hất cầu bay 
bổng qua đầu đối phương về phía cuối sân. 
 - Kết thúc động tác: Chân đá sau khi chạm cầu thì thu về tiếp đất và người chơi di 
chuyển về vị trí thích hợp thường là ở trung tâm của sân để đón đỡ đường cầu của đối 
phương đá sang. 
3.6. Đá móc bằng mu bàn chân (cúp ngược) 
 Đây là kĩ thuật thường được sử dụng 
ở gần sát trên lưới trong lần chạm thứ 
hai. 
 - TTCB: Người chơi cầu đứng quay 
hẳn lưng vào lưới và nghiêng một góc 
khoảng 300, cách lưới 50cm- 70cm. 
Chân không thuận đặt trước, chân đá 
đặt sau, trọng tâm của cơ thể dồn đều 
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vào hai chân, hai tay để tự nhiên dọc thân người, lưng thẳng, mắt quan sát cầu mà đồng 
đội sẽ chuyền cho. 
 - Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi 
nhận được đường chuyền "rót dầu" 
của đồng đội hay sau lần tâng cầu của 
mình, cầu rơi ở tầm cách mặt sân 
khoảng 1,7m và gần lưới, người chơi 
chuyển trọng tâm của cơ thể sang bàn 
chân trước sau đó kết hợp với kiễng 
gót bàn chân trụ, ngả người ra sau, 
lăng  chân thuận ra trước lên cao về 
phía cầu, cổ chân thả lỏng. Khi tiếp 
xúc với cầu bàn chân gập nhanh móc 
cầu sang sân đối phương. Cũng có thể 
người chơi bật nhảy lên cao hai chân không tiếp đất, thực hiện động tác móc cầu ( H.20 
và H.21) 
- Kết thúc động tác : Khi thực hiện xong động tác, hai chân tiếp đất thì người chơi nhanh 
chóng xoay người lại, mặt hướng về sân đối phương để theo dõi đường cầu tiếp theo. 
 
 3.7. Đá vô lê bằng mu bàn chân (cúp xuôi) 
 Kĩ thuật này thường dùng để tấn công ở sát lưới và trong lần chạm thứ hai. 
 -TTCB: Người đứng gần sát lưới như đá móc, song trục vai hợp với lưới một góc 300, 
chân không thuận để trước, chân thuận (chân đá) để sau, hai tay để tự nhiên mắt nhìn 
đồng đội chờ đợi đường cầu chuyền tới. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi quả cầu được chuyền tới, người chơi dùng đùi 
hoặc mu bàn chân tâng cầu bổng lên ở lần chạm thứ nhất . Lúc cầu ở tầm cao1,7m và gần 
lưới, người chơi chuyển trọng tâm của cơ thể sang chân trụ và hơi ngả người ra sau, đồng 
thời lăng chân đá lên cao ra trước. Người lúc này hơi xoay, áp mặt về phía lưới. Tiếp đó, 
người chơi lăng nhanh cẳng chân, gập bàn chân, dùng mu chính diện tiếp xúc với cầu và 
đá vô lê (cúp cầu) sang sân đối phương (H.22). Hoặc có thể bật người lên cao và làm 
động tác đá vô lê (cúp cầu) nhằm tăng hiệu quả của quả cầu khi tấn công (H.23) 
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 - Kết thúc động tác : Sau khi thực hiện xong 
động tác. Chân đá nhanh chóng thu về tiếp đất 
và người chơi lại lùi về phía sau, mắt quan sát 
đối phương (để chuẩn bị đón đỡ những quả cầu 
tiếp theo). 
4. Tấn công bằng lòng bàn chân  

Đây là kĩ thuật sử dụng lòng  bàn chân 
(phần đế của giầy) để tiếp xúc và điều khiển cầu 
ở khu vực gần lưới có độ cao1,60m-1,65m. Kĩ 
thuật này chỉ sử dụng trong tấn công, chủ yếu 
trong đá đơn ở lần chạm cầu thứ hai và đây cũng 
là kĩ thuật khó, phức tạp nhất. 

Những người có trình độ kĩ thuật thường 
sử dụng các kĩ thuật này dưới bốn dạng chính 
sau: 

- Quét cầu 
- Bạt cầu 
- Đẩy cầu 
- Xiết cầu 

4.1. Quét cầu (thường gọi là quét vôi) 
- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai 

bàn chân thuận đặt sau gót chân trước cách nửa 
bàn chân, khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng 
tâm cơ thể dồn đều vào hai chân, người hơi 
khom, mắt quan sát đối phương và cầu để thực 
hiện kĩ thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác:  Khi cầu 
được dựng bổng lên cao khoảng 2m và cách lưới 
0,5m - 1m ( sau lần chạm thứ nhất), người chơi 
chuyển trọng tâm cơ thể sang chân trước, chân 
sau (chân đá) lăng mạnh ra trước và lên cao, bàn 
chân gập (bàn cuốc) thân trên lúc này ngả về 
sau, hai tay hơi đưa ra sang ngang để giữ thăng bằng. Khi cầu cách mặt sân khoảng 1,6m 
- 1,7m người chơi dùng toàn bộ lực của chân đá quét miết từ trên xuống dưới, đồng thời 
duỗi nhanh bàn chân sao cho phần nửa trên của đế dày tiếp xúc với cạnh đế cầu và đẩy 
cầu bay thẳng xuống sân đối phương (H.24)  
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- Kết thúc động tác: Khi thực hiện xong động tác, người chơi nhanh chóng di 
chuyển về vị trí thích hợp ở giữa sân để chuẩn bị đón đường cầu tiếp theo của đối phương 
nếu họ đỡ được đường cầu tấn công của mình. 
4.2. Bạt cầu  

- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, bàn chân thuận đặt sau gót chân trước 
cách nửa bàn chân, khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ thể dồn đều vào hai chân, 
người hơi khom, mắt quan sát đối phương và 
cầu để thực hiện kĩ thuật có hiệu quả. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Cách 
thực hiện gần như động tác quét cầu, song khi 
thực hiện thì chân đá lên trên, hướng ra ngoài  
gối hơi gập, bàn chân vừa gập vừa xoay vào 
phía trong, khi còn cách cầu khoảng 30cm thì 
dùng sức duỗi cẳng chân và  bàn chân kết hợp 
với hạ nhanh chân đá để phần đế gần mũi dày 
tiếp xúc với cạch đế cầu, bạt chéo sang sân 
đối phương (H.25). 

- Kết thúc động tác: Khi thực hiện xong động tác, người chơi nhanh chóng di 
chuyển về vị trí thích hợp ở giữa sân để chuẩn bị đón đường cầu tiếp theo của đối phương 
nếu họ đỡ được đường cầu tấn công của mình. 
4.3. Đẩy cầu 

- TTCB:  Đứng hai chân 
rộng bằng vai, bàn chân thuận đặt 
sau gót chân trước cách nửa bàn 
chân, khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, 
trọng tâm cơ thể dồn đều vào hai 
chân, người hơi khom, mắt quan sát 
đối phương và cầu để thực hiện kĩ 
thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật động 
tác: Khi quả cầu được đá dựng lên 
trên lưới , người chơi bước lên trước 

một bước thích hợp để tạo đà, sau đó dồn sức vào chân trụ bật nhảy lên cao. Cùng lúc với 
bật nhảy lên cao của chân trụ, chân đá ở phía sau gập gối, gập bàn chân và cũng lăng lên 
cao. Khi ở trên không, đùi chân đá co sát ngực, cẳng chân sát với đùi, bàn chân gập 
nhiều, thân trên hơi khom, hai tay đưa sang hai bên giữ thăng bằng. Khi cầu rơi xuống 
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cách mặt đất khoảng 1,6m - 1,7m, người chơi dùng sức duỗi thẳng chân đá (lúc này đang 
gập sát thân) ra trước lên trên cao sao cho phần gót của đế giày tiếp xúc với cạnh của đế 
cầu, đẩy cầu bay vọt qua đầu đối phương về cuối sân (H.26) 

- Kết thúc động tác: Khi động tác kết thúc thì chân người tiếp đất và phải nhanh 
chóng di chuyển về trung tâm sân để đón đỡ đường cầu đá sang của đối phương. 
4.4. Xiết cầu 

- TTCB:  Đứng hai chân rộng bằng vai, bàn chân thuận đặt sau gót chân trước và 
cách nửa bàn chân, khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ thể dồn đều vào hai chân, 
người hơi khom, mắt quan sát đối phương và cầu để thực hiện kĩ thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Có thể nói, kĩ thuật động tác khi xiết cầu cũng 
tương tự như khi 
quét cầu nhưng lại 
được thực hiện ở trên 
không. Vì vậy chân 
trụ bật mạnh hơn đưa 
người bay lên cao và 
chân đá khi đưa lên 
trên, gập gối. Khi cầu 
rơi xuống cách mặt 
đất khoảng 1,6m - 
1,7m thì người chơi 
duỗi chân đá và bàn 

chân  (với biên độ ngắn) chứ không quét cả cẳng chân xuống sao cho phần trước của lòng 
bàn chân (phía mũi chân) tiếp xúc mạnh và nhanh với phần cạnh của đế cầu, xiết cầu bay 
sang sân đối phương (H.27). 

- Kết thúc động tác: Khi động tác kết thúc thì chân người tiếp đất và phải nhanh 
chóng di chuyển về trung tâm sân để đón đỡ đường cầu đá sang của đối phương. 

Nhiệm vụ: 
 1: - Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học 
    - Nghe giảng bài kết hợp đàm thoại ( 7 phút): 
     - Phân tích sơ lược các kĩ thuật tấn công? 
2: Đọc thông tin cho nội dung 7 ( 5 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 8 phút). 
+ Có những nhóm kĩ thuật tấn công nào? xác định điểm tiếp xúc với cầu khi thực 

hiện các kĩ thuật đó? 



4: Làm việc toàn lớp ( 10 phút). 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến bổ sung. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

 Đánh giá   
1.Trong đá cầu thường tấn công bằng những động tác nào?  
2.Tấn công bằng mu bàn chân có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật nào? 
3.Tấn công bằng lòng bàn chân có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật nào? 
 

Hoạt động 8:  
Phân tích các kĩ thuật cơ bản của đá cầu : Kĩ thuật phòng thủ  ( 
20 phút    ) 
 

Thông tin hoạt động  
                                         Kĩ thuật phòng thủ  

1. Đỡ cầu bằng ngực: 
- TTCB: Khi thực hiện động tác, người chơi thường đứng chân trước chân sau 

(hoặc có thể đứng hai chân rộng bằng vai ). Chân  thuận để sau, bàn chân trước hướng về 
phiá lưới. Mũi bàn chân sau chống xuống đất và hơi xoay ra phía ngoài, sao cho trục của 
hai bàn chân hợp với nhau thành một góc  45o và hai gót chân cách nhau khoảng 35cm - 
40 cm. Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân người hơi khom, tay để tự 
nhiên dọc theo thân người, mắt quan sát đối phương . 

- Thực hiện kĩ thuật động tác : Khi người chơi quan sát thấy cầu bay tới cách 
ngực khoảng 50cm-60cm phải nhanh chóng chuyển trọng tâm cơ thể ra chân sau. Chân 
trước duỗi thẳng, chân sau hơi gập gối, thân người hơi ngả, về sau và hơi xoay sang một 
bên, hai tay để tự nhiên.  

Khi cầu cách ngực khoảng 10cm thì đạp mạnh chân sau, hất nhẹ ngực đưa thân 
trên chuyển động ra trước để phần trước ngực tiếp xức với cầu sao cho quả cầu bật ra về 
phía chân đá cách người khoảng 70cm-80cm. 

Thông thường nếu chân đá là chân phải thì tiếp xúc với cầu ở phần ngực trái và 
ngược lại. 

- Kết thúc động tác : Sau khi cầu bật ra theo ý muốn, người chơi chuyển trọng 
tâm cơ thể sang chân trước và nhanh chóng sử dụng các kĩ thuật đá cầu phù hợp có hiệu 
quả nhất (H.28). 
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2. Đỡ cầu bằng đầu  
- TTCB : Khi thực hiện động tác, người chơi thường đứng chân trước chân sau 

(hoặc có thể đứng hai chân rộng bằng vai ). Chân thuận để sau, bàn chân trước hướng về 
phía lưới, mũi bàn chân sau chống xuống đất và hơi xoay ra phía ngoài, sao cho trục của 
hai bàn chân hợp với nhau thành một góc 45o và hai gót chân cách nhau khoảng 35cm - 
40cm . Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân người hơi khom, tay để tự 
nhiên dọc theo thân người, mắt quan sát đối phương. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi đã xác 
định được đường cầu bổng bay tới thì người chơi 
phải ngửa thân trên ra sau, dồn trọng tâm cơ thể vào 
chân sau, chân trước duỗi thẳng, hai tay để tự nhiên 
giữ thăng bằng . Khi ngửa đầu ra sau cần giữ cổ 
cứng, mắt nhìn thẳng vào hướng cầu bay tới để điều 
chỉnh sao cho cầu gần như rơi vào phần trán hoặc 
lúc tiếp xúc với cầu đầu hơi đưa về  sau một chút 
theo đúng hướng cầu rồi mới hơi giữ cho cổ cứng 
lại. Đế cầu và phần trên trán hợp thành góc vuông 
cầu chạm trán sẽ nẩy ra theo đường vòng cung về 
phía trước(H29).  

- Kết thúc động tác : Khi cầu nẩy ra, người chơi nhanh chóng trở về TTCB để sử 
dụng các kĩ thuật tiếp theo. 
3. Đỡ cầu bằng đùi. 

- TTCB :  Đứng hai chân rộng bằng vai, bàn chân thuận đặt sau gót bàn chân 
trước và cách nửa bàn chân, khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ thể dồn đều vào 
hai chân, người hơi khom, mắt quan sát đối phương và cầu để thực hiện kĩ thuật có hiệu 
quả cao. 



Hình 31

Hình 32

- Thực hiện kĩ thuật động tác:  Đỡ cầu bằng đùi chân thuận để đá cầu bằng mu 
chân thuận : 
Khi cầu bay tới, người chơi chuyển trọng tâm cơ thể vào chân trước, chân đá (chân sau) 
lăng nhẹ về phía trước, lên trên. Kết hợp với gập gối, sao cho đùi vuông góc với thân trên 
khi tiếp xúc với cầu.  
   Lúc chạm cầu đùi đánh nhẹ lên và hơi hướng ra phía ngoài để cầu nẩy lên ngang tầm 
mắt và hơi chếch sang bên chân đá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho động tác tiếp theo 
của chân này (H.30). 
   Đỡ cầu bằng đùi chân không thuận để đá cầu 
bằng mu bàn chân thuận: 
           Khi cầu bay tới, người chơi cần lùi chân 
trước xuống hoặc bước chân sau lên (chân thuận) 
chuyển trọng tâm cơ thể vào chân thuận. Chân 
không thuận gập gối lăng ra trước, lên trên, tiếp 
xúc với cầu giống phần nêu trên nhưng không 
hướng ra phía ngoài mà hơi hướng vào trong, sang 
phía chân thuận để cầu rơi sang phía chân thuận. 
Tạo điều kiện cho chân thuận sử dụng kĩ thuật đá 
cầu tiếp theo (H.31). 

Đỡ cầu bằng đùi chân không thuận để đá 
cầu bằng mu bàn chân không thuận: Khi cầu bay 
tới, người chơi cần bước chân sau lên hoặc lùi 
chân trước xuống, chuyển trọng tâm cơ thể vào 
chân thuận, chân không thuận gập gối lăng ra 
trước- lên trên, tiếp xúc với cầu như ở phần nêu 
trên song hơi hướng ra ngoài về phía chân không 
thuận, để tạo điều kiện thuận lợi cho lần đá tiếp 
theo của chân này( ỏ đây chân phải là chân không thuận) (H.32). 
 - Kết thúc động tác: Sau khi tiếp xúc với cầu, chân đá thu nhanh về vị trí ban đầu để sử 
dụng các kĩ thuật đá cầu tiếp theo. 
4. Đỡ cầu bằng mu bàn chân 
 Đây là kĩ thuật sử dụng phần diện tích lớn ở mu bàn chân. Trong đá cầu, đây là kĩ thuật 
cơ bản  và cũng là phức tạp nhất, được sử dụng nhiều nhất, đạt hiệu quả cao nhất, không 
chỉ trong phòng thủ mà cả tấn công. 
 Trong tập luyện và thi đấu, kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân thường có các dạng chính 
sau: 
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 -  Búng cầu 
 -  Tâng cầu nhịp một tấn công 
 -  Giật cầu 
4.1. Búng cầu 

Đây là kĩ thuật được sử dụng trong phòng thủ để đỡ những quả cầu rơi ở xa và 
thấp (sát mặt sân) cách người chơi 1m-2m hoặc khi đối phương bỏ nhỏ. 
 - TTCB: Tương tự như tư thế khi đỡ cầu bằng ngực song trọng tâm cơ thể hạ thấp hơn, 
lưng hơi khom, hai tay để tự nhiên giữ thăng bằng.  

- Thực hiện kĩ thuật động tác. 
 Khi đã xác định được điểm rơi của quả cầu ở 
cách xa người, người chơi phải nhanh chóng 
chuyển trọng tâm của cơ thể  sang chân trước, 
chân sau (chân đá) lướt nhanh ra trước hướng về 
phía cầu rơi. Lúc này người hơi ngả về sau, chân 
đá gần như duỗi thẳng hết và mu bàn chân duỗi 
để chuẩn bị tiếp xúc với cầu. 
 Khi cầu rơi cách sân khoảng 20cm, đồng thời 
với việc gập nhanh bàn chân giật gót chân sát 
đất để mu bàn chân tiếp xúc với cầu. Nhờ lực 
gập này cầu bay dựng lên thẳng đứng cao 
khoảng 2m - 3m. Nếu dùng chân không thuận để búng cầu thì người chơi chuyển trọng 
tâm cơ thể sang chân thuận và lướt nhanh chân không thuận ra trước để làm động tác 
búng cầu (H.33). 
 - Kết thúc động tác: Sau khi mu bàn chân tiếp xúc với cầu, chân đá thu nhanh về TTCB 
để thực hiện lần đá tiếp theo (đá cầu sang sân đối phương). 
4.2. Giật cầu. 
 Được sử dụng để xử lý những đường cầu thấp, rơi sát phía trước người tâp.  
 - TTCB : Tương tự như tư thế khi đỡ cầu bằng ngực, song trọng tâm cơ thể hạ thấp hơn, 
lưng hơi khom, hai tay để tự nhiên giữ thăng 
bằng. 
 - Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi đã xác 
định được điểm rơi của cầu (ở phía trước gần 
người). Người chơi nhanh chóng chuyển trọng 
tâm của cơ thể sang chân trước, người hơi 
khom và đưa chân sau (chân đá)về trước,bàn 
chân để song song với mặt sân để chuẩn bị tiếp xúc 



 
Hình 35 

với cầu. Khi cầu rơi cách mặt sân khoảng 20cm - 30cm. Người chơi nhấc đùi vuông góc 
với thân trên, để mu bàn chân tiếp xúc với cầu giật bay lên cao, hơi chếch ra phía trước 
theo ý muốn. Khi giật cầu bằng chân không thuận đặt ở phía trước thì cần chuyển trọng 
tâm cơ thể sang chân sau (chân thuận) và cũng thực hiện các động tác như đã nêu ở trên 
(H.34) 
 - Kết thúc động tác: Khi người tập thực hiện xong động tác, thì nhanh chóng trở lại tư 
thế ban đầu để chuẩn bị cho lần đá cầu tiếp theo. 
4.3. Tâng cầu nhịp một để tấn công 
 Đây là loại kĩ thuật thường dùng trong đá đơn. Khi thực hiện, người chơi dùng mu bàn 
chân để tâng cầu (lần chạm cầu thứ nhất), khi đường cầu bay bổng về phía sau hay sang 
hai bên của cơ thể. 
 - TTCB: Tương tự như TTCB của động tác búng và giật cầu nhưng thân trên không gập 
mà thẳng lưng. 
 - Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi cầu bay bổng 
về phía sau hoặc sang hai bên, người chơi chuyển 
trọng tâm của cơ thể sang chân trụ (chân trước) 
rồi xoay người theo cầu, chân đá nâng thẳng và 
cao về phía cầu, thân trên hơi ngã về sau theo 
hướng ngược lại để giữ thăng bằng. Người chơi 
tiếp xúc với cầu khi còn ở độ cao khoảng 1,2m - 
1,5m. Lúc này bàn chân xoay nhẹ sao cho đế cầu 
và mu bàn chân tiếp xúc đúng rồi vẩy cổ chân cho 
cầu bay bổng lên về phía lưới theo đường vòng 
cung (H.35). 
 - Kết thúc động tác: Sau khi chạm cầu, người tập nhanh chóng thu chân đá về và tiếp tục 
di chuyển về phía cầu rơi ở gần lưới, để thực hiện các kĩ thuật tấn công sang sân đối 
phương ở lần chạm thứ hai. 

Nhiệm vụ: 
 1: Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học 
   - Nghe giảng bài kết hợp đàm thoại ( 5 phút): 
    + Phân tích sơ lược các kĩ thuật phòng thủ? 
2: Đọc thông tin cho nội dung 8 ( 3 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 5 phút). 
 Các kĩ thuật phòng thủ và mục đích sử dụng ? 
4: Làm việc toàn lớp ( 7 phút). 



- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến khác. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

 Đánh giá nội dung 8: 
1. Phòng thủ trong đá cầu thường sử dụng những động tác nào?  
 

Hoạt động 9:Tìm hiểu các chiến thuật cơ bản thường sử dụng 
trong thi đấu.( 25 phút ) 
 

Thông tin hoạt động    
            Các chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu. 
1. Các điểm chú ý khi sử dụng chiến thuật đá cầu. 
 1.1. Khái niệm về chiến thuật 
 Chiến thuật trong đá cầu là những biện pháp hoạt động có chủ định, có tính đến những 
điều kiện cụ thể trong thi đấu của từng trận để dành được thắng lợi.Trong đó cần phải chú 
ý đến các yếu tố có ảnh hưởng và quyết định tới thắng lợi của từng trận đấu như: 
 + Trình độ kĩ thuật.                      + ý chí và quyết tâm thi đấu. 
 + Chiến thuật thi đấu.     + Tư tưởng chỉ đạo. 
 + Thể lực.                                     + Trạng thái tâm lý thi đấu. 
 1.2. Các điểm chú ý khi sử dụng chiến thuật đá cầu 
 1.2.1. Khi vận dụng phải có mục đích rõ ràng, trên cơ sở phát huy ưu điểm, hạn chế được 
nhược điểm của bản thân để khai thác những điểm yếu của đối phương đồng thời hạn chế 
điểm mạnh của họ. Với tinh thần lấy tấn công làm chính, kết hợp với phòng thủ tích cực, 
chủ động để giành thắng lợi trong từng trận đấu. 
 1.2.2. Trong mỗi trận đấu, khi gặp thuận lợi phải nhanh chóng áp đảo đối phương, không 
bỏ lỡ thời cơ giành điểm số. Ngược lại, lúc gặp bất lợi, phải bình tĩnh, tự tin dùng lối đá 
chính xác, an toàn trong từng quả tìm cơ hội giành lại thế chủ động. Muốn đạt được yêu 
cầu này người chơi đá cầu cần phải làm tốt các việc sau: 
 -  Phải chuẩn bị tốt về kĩ thuật, chiến thuật của môn đá cầu. 
 -  Chuẩn bị tốt về thể lực, về tâm lí, trạng thái thi đấu và quyết tâm giành thắng lợi. 
 -  Trước mỗi trận thi đấu nên tìm hiểu khả năng của đối phương (điểm mạnh, điểm 
yếu...) để từ đó đề ra được đấu pháp hợp lí nhằm giành thắng lợi. 



 1.2.3. Trong mỗi hiệp đấu của từng trận đấu, người chơi phải luôn luôn linh hoạt, sáng 
tạo vận dụng các kĩ thuật, chiến thuật một cách phù hơp, biến hoá, gây khó khăn, lúng 
túng cho đối phương để giành thắng lơi. 
 1.2.4. Để xác định chiến thuật đúng theo từng hiệp đấu, cần có sự thống nhất giữa HLV 
và VĐV (người thi đấu). Trong suốt trận đấu người chơi phải trung thành với chiến thuật 
đã đặt ra để xử lý trong các tình huống khác nhau. Đồng thời mỗi trận đấu HLV và VĐV 
cần có sự thống nhất về cả kí hiệu, ám hiệu để hiểu nhau, thông tin cho nhau một cách 
chính xác và nhanh nhất. Mặt khác, HLV phải hiểu đầy đủ và sâu sắc về khả năng trình 
độ kĩ thuật, chiến thuật, thể lực, trạng thái  tâm lý thi đấu ... của các học trò để chỉ đạo 
cho phù hợp, đồng thời các học trò (VĐV) cũng phải luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo và 
tuân thủ theo những ý kiến của HLV trong suốt thời gian thi đấu. 
 2. Các chiến thuật thường sử dụng trong đá đơn. 
 2.1. Tăng uy lực của quả phát cầu bằng cách phát cầu chuẩn, chính xác và tập trung 
vào những chỗ  yếu  của đối phương. 
 Trước khi phát cầu, người chơi cần quan sát vị trí đứng của đối phương để lựa chọn quả 
phát cầu cho hợp lý. Nếu đối phương đứng gần vạch giới hạn phát cầu để đỡ cầu tức là 
đối phương đỡ cầu ngắn kém. Như vậy khả năng búng, giật cầu... là yếu. Nếu đối phương 
đứng lùi về cuối sân thì khả năng đỡ cầu treo cao sâu kém, đặc biệt là đỡ đầu kém. 
 Lúc đó, người chơi cần phát cầu chuẩn, chính xác vào điểm yếu của đối phương để gây 
cho đối phương lúng túng. Trường hợp đối phương là VĐV đỉnh cao, có kĩ thuật điêu 
luyện, có khả năng tấn công ở mọi vị trí trên sân thì khi phát cầu chiến thuật hợp lý nhất 
và hay được sử dụng là phát cầu thẳng vào người đối phương. Buộc họ phải dùng ngực 
hoặc đầu để đỡ qủa phát cầu (trong lần chạm thứ nhất) nên cầu không thể dựng bổng ở 
khu vực sát lưới. Vì vậy đối phương không thể thực hiện các kĩ thuật tấn công gây nguy 
hiểm cho mình được(ở lần chạm thứ hai). 
2.2. Đá cầu dài treo cao sâu cầu về phía chân không thuận rồi đột ngột đảo hướng. 
 Thực tế, mọi người chơi đá cầu, kể cả VĐV, rất hiếm khi sử dụng được các kĩ thuật tấn 
công đồng đều cả hai chân , thông thường có một chân đá tốt hơn. Trong thi đấu đá đơn, 
thường áp dụng kĩ thuật đá những đường cầu dài liên tục 3- 4 lần về phía chân không 
thuận của đối phương (chân yếu của đối phương) để vừa đẩy đối phương về cuối sân, hạn 
chế những đường cầu tấn công của họ, vừa khiến cho đối phương bị tiêu hao về thể lực. 
Sau đó đột ngột sử dụng các đường cầu ngắn về phía góc gần lưới đối diện, gây bất ngờ 
cho đối phương, dẫn tới giành điểm (H.36). 
 2.3. Buộc đối phương phải di chuyển nhiều trên sân để tiêu hao thể lực. 
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Hình 38 Hình 39

 Khi sử dụng chiến thuật người chơi phải áp dụng cách đá cầu dài, ngắn liên tục vào các 
góc sân buộc đối phương phải di chuyển nhiều để đón đỡ cầu, tiêu hao thể lực và gây cho 
đối phương lúng túng. Hạn chế bớt những đường cầu tấn công của họ. Sử dụng chiến 
thuật này cần lưu ý đến những đường cầu ngắn. Vì nếu đường cầu ngắn mà lại thành 
đường cầu tầm trung (cầu đến nửa sân trên) thì người chơi dễ bị phản công ngay (H.37) 
2.4. Chủ động đưa cầu lên lưới để tấn công ở mọi vị trí trên sân 

Muốn thực hiện chiến thuật này, người chơi cần biết cách chọn đúng vị trí đỡ cầu 
của đối phương đá sang. 

 Lúc chuẩn bị đỡ phát cầu, người chơi ở ô số 1(H.38), đứng sát đường chia đôi sân 0,5m 
và cách đường bên ngang 1m, còn khi đứng ở ô số 2 ( H.39 ) thì người chơi đứng sát 
đường biên dọc 0,5m và cách đường biên ngang 1m. 
 Khi đứng ở những vị trí trên, đối phương chỉ có thể phát cầu vào 4 điểm: a, b (đường cầu 
ngắn) và c, d (đường cầu dài). Trong đó, điểm d đối phương rất dễ đá cầu ra ngoài vì 
người đỡ đã đứng gần với điểm này. Ba điểm: a, b, c còn lại người chơi sử dụng các kĩ  
thuật búng cầu, giật cầu, tâng cầu bằng mu bàn chân để đá cầu bay bổng về lưới. Sau đó 



sử dụng các kĩ thuật tấn công: bật nhảy đệm cầu, xiết cầu... (lần chạm thứ hai), (H.38 và 
H.39) 

Còn đối với người phát cầu, sau khi phát cầu xong, phải nhanh chóng chọn vị trí 
thuận lợi để đón đỡ đường cầu của đối phương đá sang. Vị trí này thường là gần trung 
tâm sân, nhưng hơi lùi về sau  khoảng 1m. Đứng ở vị trí này, việc đỡ các đường cầu ngắn 
của đối phương đá sang là khá dễ dàng, đồng thời cũng khống chế được những đường cầu 
dài, treo cao sâu (H. 40) 

Khi đã đứng ở vị trí đỡ cầu thích hợp, người chơi phải chủ động đưa cầu lên sát 
lưới để sử dụng các kĩ thuật tấn công. Với phương châm lợi dụng những đường cầu đá dễ 
của đối phương để tấn công lại họ. 

Còn khi đối phương sử dụng các đường cầu gây khó khăn cho mình trong việc 
đưa cầu lên lưới như đá cầu vào đầu, vào ngực mình. Thì sau khi đỡ cầu, người chơi phải 
dùng các đường cầu đá vào các góc sân của đối phương. Ngoài các chiến thuật cơ bản 
như trên thì đang còn một số chiến thuật khác nữa. Nhưng nó chỉ phù hợp với những 
người có đẳng cấp cao. 
3. Các chiến thuật sử dụng trong đá đôi, đá ba người 

Có thể nói rằng, nhiều chiến thuật trong đá đơn đều có thể vận dụng trong đá đôi, 
đá ba người. Tuy nhiên khi đá đôi, ba người cần lưu ý đặc biệt đến việc phối hợp tổ chức 
tấn công thường xuyên và phòng thủ có hiệu quả trong quá trình thi đấu. 
3.1. Phát cầu có người che 

Đặc thù của môn đá cầu trong đá đôi, đá ba người, bên phát cầu là bên bị tấn 
công, còn bên đỡ cầu là bên tấn công. Vì vậy, muốn hạn chế sức tấn công của đối phương 
thì chiến thuật phát cầu có người che phải được vận dụng triệt để. Phải coi phát cầu có 
giá trị như một quả tấn công. Như vậy, sự phối hợp nhịp nhàng của người phát cầu và 
người che cầu là vô cùng quan trọng. Phải quan sát vị trí đứng đỡ cầu của đối phương mà 
quyết định điểm phát cầu. 

Đối phương có sự ngó nghiêng mất tập trung thì đây là thời điểm quý giá nhất để 
phát cầu. Vì lúc này đối phương đã xê dịch chân trụ. Nếu đối phương đứng yên để tập 
trung nhìn vào tay cầm cầu của người phát cầu thì người đứng ở vị trí che cầu làm động 
tác nghiêng nhanh thân trên một cách hợp lệ, nhưng hai chân không được di chuyển để  
đối phương không nhìn thấy người phát cầu. Lúc này là thời điểm tốt để người phát cầu 
thực hiện có hiệu quả . 

Lưu ý: Để chiến thuật phát cầu có người che phát huy tác dụng thì cả hai, hay ba 
người trong cùng một đội phải biết phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, nếu không 
thì tác dụng sẽ ngược lại . 
3.2. Phân chia khu vực trên sân: 
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Với những đôi mà trình độ kĩ thuật còn hạn chế, chưa phối hợp ăn ý với nhau 
trong phòng thủ lẫn tấn công thì nên sử dụng chiến thuật chia đôi sân theo chiều dọc. Mỗi 
người kiểm soát một nửa(H.41) 

 
Khi trình độ đá đôi đã được nâng cao thì thường được phân chia như sau: 
Người chơi phòng ngự  tốt sẽ kiểm soát từ 2/3 đến 3/4 sân; người có khả năng tấn 

công tốt sẽ kiểm soát từ 1/4 đến 1/3 sân còn lại. 
Người chơi được phân công kiểm soát từ 2/3 đến 3/4 sân có trách nhiệm phải đỡ 

được cầu của đối phương đá sang rơi trong khu vực sân của mình, sau đó chuyền cầu lại 
cho đồng đội (H.42) 

 

3.3. Tấn công dứt điểm bằng phối hợp đồng đội  
Trong đá đôi, do mỗi bên sân có hai người, mỗi người chơi khi phòng thủ trên 

thực tế chỉ hoạt động trong một diện tích hẹp, khoảng hơn một nữa so với sân đá đơn nên 
khả năng phòng thủ cao hơn. Vì vậy nếu tấn công đối phương mà không có sự phối hợp 
đồng đội thì hầu như không có hiệu quả. 

Chính vì vậy trong đá đôi, từ bất kỳ vị trí nào trên sân, khi một người chơi đã 
nhận được cầu - ở lần chạm thứ nhất thì người chơi thứ hai phải di chuyển về vị trí tấn 
công đã được tập luyện thuần thục từ trước. Sau khi nhận được đường cầu của đồng đội 
chuyền cho, người chơi số hai tâng cầu lên cao sau đó thực hiện các kĩ thuật tấn công 
bằng cách đánh cầu, đá vô lê (cúp cầu), quét cầu... 

Điều cần chú ý ở đây là người thứ nhất khi đỡ cầu ở lần chạm đâu tiên không 
được đá sang sân đối phương (trừ trường hợp có ý  đồ chiến thuật ), bao giờ cũng phải 
phối hợp với đồng đội để tấn công ghi điểm. 

Sau khi chuyền cầu cho đồng đội thì sự phối hợp chưa phải đã kết thúc mà người  
vừa chuyền cầu phải di chuyển về phía gần đồng đội của mình để hỗ trợ, đề phòng đối 
phương chắn cầu bằng ngực bật lại sang sân mình... 
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Khi phối hợp đồng đội linh hoạt, mỗi người chơi được chạm cầu tối đa hai lần. 
Nên thường có những chiến thuật phối hợp sau: 

- Người thứ nhất đỡ cầu của đối phương đá sang và chuyền bổng lên sát lưới để 
cho người thứ hai thực hiện các kĩ thuật tấn công như: Đá vô lê, bạt cầu, quét cầu (H.43) 

- Người chơi thứ nhất đỡ cầu bay bổng lên về phía người chơi thứ hai, người chơi 
thứ hai sau khi điều chỉnh cầu bằng nhịp một rồi chuyền bổng sát lưới để cho người chơi 
thứ nhất thực hiện kĩ thuật tấn công: đá móc, cúp cầu, đánh đầu, quét cầu...(H. 44) 

- Người chơi thứ nhất đỡ cầu bay bổng lên ở lưới trong lần chạm thứ nhất, sau đó 
di chuyển theo cầu để thực hiện các kĩ thuật tấn công như: Cúp cầu (đá vô lê)... hoặc đá 
sang sân đối phương (H.45) 

Khi áp dụng trường hợp này, thông thường người chơi thứ hai làm động tác giả 
(di chuyển đến vị trí như đang chuẩn bị nhận cầu tấn công) để đối phương từ cuối sân di 
chuyển lên sát lưới chắn cầu, làm cho khu vực phía sau của họ bị bỏ trống. Lúc này người 
chơi thứ nhất đá cầu về cuối sân của đối phương gây bất ngờ và giành điểm . 
3.4. Phản công bằng chắn cầu 

Để hạn chế sức tấn công của đối phương, đặc biệt là khi họ sử dụng các kĩ thuật 
cúp cầu, quét cầu ... ở gần lưới thì chắn cầu bằng ngực là chiến thuật bắt buộc trong đá 
đôi. 

Khi nhảy lên chắn cầu bằng ngực, cho dù chắn không trúng cầu, bị thua điểm 
nhưng việc chắn cầu này cũng gây cho đối phương một tâm lý căng thẳng khi thực hiện 



kĩ thuật. Chính vì vậy mà làm giảm hiệu quả của tấn công và nếu như chắn được cầu thì 
dẫn tới ăn điểm trực tiếp  (nếu đối phương không kịp phản xạ trước quả chắn cầu của 
mình). 

Trong quá trình thi đấu có nhiều trường hợp cả hai người chơi cùng nhảy lên một 
lúc để chắn cầu (chắn kép). Đây là hình thức nhằm tăng thêm hiệu quả của chắn cầu. 
3.5. Chiến thuật sử dụng trong đá đôi nam- nữ phối hợp 

Có thể nói là về cơ bản, các ý đồ chiến thuật giống như đá đôi thông thường, 
nhưng do tính chất đặc biệt trong đá đôi phối hợp nam - nữ là cầu phải qua chân nữ trước 
khi bay sang sân đối phương và chiều cao của lưới chỉ còn 1,50m, nên có nét chiến thuật 
riêng mà GV (HLV) cần phải tập cho các học trò của mình các chiến thuật thích hợp để 
phát huy khả năng tốt nhất của họ. 

Điều cần chú ý là: 
Khi đá cầu nam -nữ không nên nghĩ rằng với lưới thấp 1,50m thì các đối thủ nam 

dễ thực hiện được kĩ thuật. Vì các đối thủ nam đang được tập luyện ở mức lưới 1,60m, 
nay ở mức lưới 1,50m cũng không tránh khỏi bở ngỡ và ảnh hưởng đến kết quả của trận 
đấu. Do vậy các em cũng phải được tập luyện kỹ ở mức lưới này.  

- Sử dụng chiến thuật này GV (HLV) cần làm tốt một số vấn đề sau:  
+ Do lưới trong đá đôi nam -nữ thấp hơn nên quả phát cầu là khó cho bên đỡ, đặc 

biệt là những đường cầu bay nhanh sát mép lưới. Cần chú ý là khi phát cầu cho người đỡ 
là nam thì sử dụng các đường cầu ngắn hoặc treo bổng cao sâu về phía sau, không nên đá 
cầu vào khu vực gần người. Mục đích quả phát cầu này là nhằm gây khó khăn khi đỡ cầu. 
Từ đó làm ảnh hưởng tới qủa chuyền cầu cho bạn nữ. Còn khi phát cầu cho người nữ thì 
nên sử dụng những đường cầu ngắn rơi sát đường giới hạn phát cầu hợp lệ hoặc sử dụng 
đường cầu nhanh bay vào tầm ngang sườn của người đỡ (nữ) để giành điểm thắng ngay 
hoặc gây lúng túng cho người nữ khi chuyền cầu lại cho người nam. 

 + Trên thực tế người chơi là nam di chuyển nhanh hơn và thực hiện kĩ thuật cũng 
tốt hơn người nữ, nên họ kiểm soát 3/4 sân, còn lại là người nữ phải đảm nhiệm. Mặt 
khác, trong lúc thi đấu bạn nam sẽ là chỗ dựa tâm lý cho bạn nữ đồng thời với việc kiểm 
soát tốt phần diện tích sân của mình (3/4 sân) sẽ tạo sức mạnh cho cặp thi đấu lên rất 
nhiều.  

+ Phải tập luyện cho bạn nữ thực hiện tốt các kĩ thuật tấn công dứt điểm, như cúp 
cầu (đá vô lê), quét cầu, đánh đầu...Nên hạn chế tối đa việc sử dụng các kĩ thuật chuyền 
cầu, đá cầu sang sân đối phương không nằm trong ý đồ chiến thuật ... 
3.6. Đánh lừa đối phương trong phối hợp và tấn công 

Khi cầu ở trên lưới, người chơi có thể sử dụng chiến thuật đánh lừa đối phương để 
phá chiến thuật chắn cầu bằng ngực của họ bằng một số cách: 



 
 

Hình 46 

- Lúc người chơi tâng cầu lên chuẩn bị làm động tác bật nhảy để đá vô lê (cúp 
cầu)... Người chơi phát hiện thấy đối phương cũng chuẩn bị bật nhảy lên theo để chắn cầu 
thì thay cho việc cúp cầu ... người tấn công sử dụng kĩ thuật đánh đầu bỏ nhỏ, đưa cầu 
vào khoảng trống ngay trên lưới, làm cho đối phương bất ngờ không đỡ được cầu tiến tới 
giành điểm. 

- Người chơi có thể sử dụng các kĩ thuật tấn công kết hợp với bật nhảy. Song thực 
chất lại không dùng lực để cúp cầu mạnh mà chỉ dùng lực rất nhẹ để chạm vào cầu sao 
cho cầu rơi nhẹ vào người của đối phương. Lúc này cầu sẽ không đủ lực để bật trở lại mà 
lăn thẳng xuống sân, làm cho đối phương không phản ứng kịp. 

- Hoặc cũng có thể dùng kĩ thuật hất cầu, hay đá cầu bổng qua đầu đối phương để 
cầu rơi vào khoảng trống cuối sân khi phát hiện cả hai người bên sân đối phương đều di 
chuyển lên sát lưới. Tuy nhiên khi áp dụng chiến thuật này, người chơi phải tập luyện rất 
thuần thục và chính xác. Nếu không sẽ bị chính đối phương tổ chức tấn công lại (H. 46) 

 
 
 

 

Nhiện vụ: 
1: -Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học 
    - Nghe giảng bài kết hợp đàm thoại( 8 phút): 
 Các chiến thuật thường dùng trong đá cầu là những chiến thuật nào?.                                  
2: Đọc thông tin cho nội dung 9 ( 4 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 6 phút). 
+ Trình bày các chiến thuật thường sử dụng trong thi đấu đá cầu? 
4: Làm việc toàn lớp ( 7 phút). 



- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến khác.  
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

 Đánh giá   
1. Chiến thuật là gì? 

        2. Em hãy nêu những điểm cần chú ý khi sử dụng chiến thuật?  
3.Trong đá đôi ,đá đơn thường sử dụng những chiến thuật nào? 
( Đánh dấu x vào ô thích hợp). 

Nội dung chiến thuật Đá đôi Đá đơn 
    Phân chia khu vực kiểm soát trên sân một cách hợp lý.   
    Đánh lừa đội phương trong phối hợp tấn công.   
    Chủ động đưa cầu lên lưới để tấn công ở mọi vị trí   
    Phát cầu có người che.   
    Đá cầu dài, treo cao sâu về phía chân không thuận rồi đột 
ngột đảo hướng. 

  

    Phản công bằng chắn cầu.   
    Buộc đối phương phải di chuyển nhiều để tiêu hao thể 
lực. 

  

    Tấn công dứt điểm bằng phối hợp đồng đội.   
    Tăng uy lực của quả phát cầu bàng cách phát cầu chuẩn, 
chính xác và tập trung vào những chổ yếu của đối phương. 

  

 
Hoạt động 10:   Phân tích phương pháp dạy học kĩ- chiến thuật 
cơ bản của môn đá cầu  (Thời gian: 90 phút) 
 

 Thông tin hoạt động:  
I. Phương pháp dạy học kĩ thuật cơ bản của môn đá cầu 

Dạy học kĩ thuật đá cầu nhằm hình thành kĩ năng-kĩ xảo vận động các động tác 
trong đá cầu cho người học. Cần hiểu rằng kĩ năng-kĩ xảo vận động là mức độ nắm vững 
kĩ thuật động tác tới mức có thể thực hiện việc điều khiển động tác đó một cách tự động 
và toàn bộ trình tự thực hiện động tác được ổn định trước những nhân tố bất lợi khác 
nhau như: mệt mỏi, thay đổi cảm xúc, thời tiết... 



 Nhiệm vụ chung của dạy học kĩ thuật là làm cho người học nắm vững kĩ thuật đá cầu và 
trong quá trình đó người học hiểu được các quy luật sinh- cơ học của động tác, nắm vững 
kĩ thuật vận động, phù hợp với thực tế để hoàn thiện ở mức cao nhất. 
 Việc đạt được thành tích thể thao cao phụ thuộc chủ yếu vào trình độ chuẩn bị kĩ thuật 
toàn diện của VĐV đá cầu, bởi vì nói chung, trình độ huấn luyện kĩ thuật có ảnh hưởng 
lớn đến sự điêu luyện chiến thuật của toàn đội trong đá đôi, đá ba người và kể cả đá đơn.  

Để đạt được điều đó cần phải: 
 - Nắm vững tất cả các động tác kĩ thuật và biết thực hiện các động tác kĩ thuật đó.Về vấn 
đề này một trong các chỉ tiêu đánh giá trình độ điêu luyện kĩ thuật là trình độ huấn luyện 
kĩ thuật toàn diện của vận động viên. 
 - Hoàn thiện việc nắm vững các phương pháp thực hiện các kĩ thuật động tác được sử 
dụng nhiều trong thi đấu và có liên quan đến việc thực hiện các chức năng xác định trong 
đội hình khi thi đấu đôi, ba người  và vận dụng chúng trong các tình huống thi đấu cụ thể. 
Vấn đề này chỉ có trình độ điêu luyện kĩ thuật được thực hiện như tính hiệu quả của việc 
nắm vững kĩ thuật thể thao. 
 - Thực hiện ổn định các động tác kĩ thuật trong điều kiện đua tranh với đối thủ và sự tác 
động của các yếu tố khác nhau. Trong trường hợp này chỉ số ổn định của kĩ thuật được 
biểu hiện. Việc nắm vững mỗi một động tác kĩ thuật và các phương pháp thực hiện động 
tác đó tuỳ thuộc vào các đặc điểm cá nhân người học, sự đa dạng trong vốn kĩ năng vận 
động của các vận động viên và trình độ tập luyện các thành phần kĩ thuật. 
 Quá trình hình thành kĩ năng- kĩ xảo vận động bao gồm một số giai đoạn tương ứng với 
các giai đoạn dạy học động tác( có ba giai đoạn): 
 - Hình thành kĩ năng ban đầu phù hợp với việc nắm vững các khâu cơ bản của kĩ thuật 
động tác. 
 - Làm chính xác trình tự thực hiện động tác. 
 - Củng cố và hoàn thiện kĩ thuật động tác. 
 
 1. Giai đoạn giảng dạy ban đầu 
 Mục tiêu của giai đoạn giảng dạy ban đầu là làm cho người học nắm vững khâu cơ bản 
của kĩ thuật động tác ở những nét chung và thực hiện được động tác theo yêu cầu cơ bản. 
 Giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng vì tạo ra nền móng để đạt tới trình độ điêu luyện 
kĩ thuật của vận động viên đá cầu. Đây là giai đoạn hình thành kĩ năng ban đầu để thực 
hiện những nét chính của động tác. Những nét đặc trưng của cơ chế sinh lí hình thành kĩ 
năng là sự lan toả các phản xạ vận động, sự căng thẳng cơ bắp không cần thiết do sự 
khuyếch tán của các quá trình hưng phấn ở vỏ bán cầu đại não. 
 Nhiệm vụ của giai đoạn này là: 



 - Giảng dạy những phần chính của động tác mà người học chưa nắm được. 
 - Bảo đảm hoàn thành khâu cơ bản của động tác nói chung. 
 - Giảng dạy nhịp điệu phối hợp chung khi thực hiện động tác. 
 - Loại bỏ những cử động không cần thiết, sự căng thẳng thừa và không tự nhiên( gượng 
gạo) khi thực hiện động tác. 
  Trong giai đoạn giảng dạy ban đầu phải dạy các động tác kĩ thuật cơ bản của môn đá 
cầu, hình thành kĩ năng thực hiện và vận dụng chúng trong thi đấu. 
  Ban đầu học các động tác đơn lẻ, sau đó luân phiên kết hợp với động tác khác. Trình tự 
học tập các động tác kĩ thuật, các biện pháp và các phương án thực hiện kĩ thuật động tác 
đó được tiến hành theo nguyên tắc từ động tác chủ yếu đến động tác thứ yếu. 
 Để giải quyết các nhiệm vụ trên, trước hết cần xây dựng cho người học khái niệm chung 
về động tác thông qua lời nói, thị giác, vận động( Giáo viên phân tích giảng giải và làm 
mẫu động tác hay sử dụng các hình thức trực quan khác và người học thực hiện động 
tác). Sau đó người học tập luyện nhiều lần động tác, có thể toàn bộ hay từng phần( tuỳ 
theo sự cần thiết). 
 Giảng dạy được bắt đầu từ kĩ thuật của tư thế chuẩn bị và di chuyển. Sau đó dạy sang các 
kĩ thuật điều khiển cầu trong các điều kiện đơn giản. Lúc này phải tập trung chủ yếu vào 
thực hiện các thành phần sau: 
 - Thực hiện đúng tư thế chuẩn bị ban đầu. 
 - Thực hiện đúng tư thế lúc vận động( các động tác chuyển tiếp giữa động tác chuẩn bị 
và động tác cơ bản). 
 - Thực hiện đúng các cấu trúc động tác, sau đó phối hợp hoàn thành động tác một cách 
hoàn chỉnh. 
 Để giúp người tập nắm vững kĩ thuật động tác, các bài tập chuyên môn phải thực hiện 
phù hợp với điều kiện giảng dạy làm cho người học hiểu được khái niệm động tác một 
cách rõ ràng,  chú ý tập trung tới việc nắm vững các chi tiết động tác. Điều rất quan trọng 
là thực hiện được sự phối hợp các bộ phận của cơ thể theo nhịp điệu cần thiết. 
 Trong giai đoạn giảng dạy tiếp theo, điều kiện thực hiện bài tập phải có sự phức tạp hoá 
dần để giúp cho người tập nắm vững những động tác đã học trong điều kiện sát với thực 
tế thi đấu. 
 Biện pháp tăng độ khó là: 
 - Thay đổi tư thế chuẩn bị ban đầu. 
 - Thực hiện động tác kĩ thuật sau khi di chuyển và mở rộng phạm vi hoạt động. 
 2. Giai đoạn giảng dạy đi sâu 
 Mục tiêu của giai đoạn giảng dạy đi sâu là làm chính xác trình tự thực hiện động tác tới 
các chi tiết, đạt tới sự liên kết nhẹ nhàng và tiết kiệm. 



 Nhiệm vụ của giai đoạn này là: 
 Làm cho người học hiểu sâu hơn về đặc điểm, yêu cầu thực hiện động tác chính xác tới 
các chi tiết, cũng như nhận thức đầy đủ các quy luật liên quan tới việc thực hịên động tác. 
Hình thành cho họ khả năng thực hiện động tác chính xác trong không gian,  thời gian và 
mức độ dùng sức. Mở rộng và củng cố kĩ năng thực hiện các biện pháp và các phương án 
kĩ thuật đá cầu, đi sâu nghiên cứu và hoàn thiện các kĩ thuật trên cơ sở nắm vững các chi 
tiết động tác. Để thực hiện giai đoạn này cần phải: 
 - Hợp lí hoá cấu trúc động tác khi thực hiện động tác kĩ thuật( tăng độ chuẩn xác của 
biên độ, nhịp điệu động tác, sự phối hợp các bộ phận của cơ thể, loại bỏ các động tác, cử 
động không cần thiết). 
 - Tăng tính chuẩn xác thực hiện động tác kĩ thuật. 
 Việc nắm vững các động tác kĩ thuật ở giai đoạn này trong điều kiện phức tạp hơn. 
 - Thực hiện kết hợp với các động tác kĩ thuật khác. 
 - Thay đổi độ khó hoàn thành động tác( có TTCB khác nhau, thay đổi các cách di 
chuyển, quy định thời gian thực hiện động tác.). 
 - Nâng cao yêu cầu chất lượng và hiệu quả hoàn thành động tác. 
 - Tạo mô hình đơn giản của tình huống thi đấu mà trong đó thời gian cần thiết để thực 
hện động tác bị hạn chế . 
 - Thực hiện bài tập kĩ thuật trong điều kiện có tác động của yếu tố bên ngoài. 
 Có thể đạt được những điều trên thông qua việc làm phức tạp hoá chính động tác kĩ thuật 
đó và nhất là làm phức tạp hoá các điều kiện thực hiện nó( ưu tiên phương pháp tập luyện 
biến đổi) hoặc bằng cách áp dụng các phương pháp phù hợp( phương pháp thi đấu).  
 3. Giai đoạn củng cố-hoàn thiện kĩ năng-kĩ xảo vận động 
 Giai đoạn ba của việc hình thành kĩ năng -kĩ xảo vận động thể hiện đặc trưng bởi tính ổn 
định của trình tự thực hiện động tác được xây dựng trong quá trình tái hiện nhiều lần một 
động tác trong các điều kiện khác nhau. Thực hiện động tác một cách tự động hoá và 
mang tính bền vững, khả năng biến dạng cao. 
 Giai đoạn này phải giải quyết các nhiệm vụ sau: 
 - Củng cố kĩ năng hoàn thành các động tác kĩ thuật đã học và thực hiện các động tác kĩ 
thuật đó phù hợp tối đa với các đặc điểm cá nhân của người tập. 
 - Xác định các dạng kĩ thuật thực hiện có hiệu quả nhất( kĩ thuật sở trường). 
 - Tăng cường độ số lượng các dạng động tác kĩ thuật, biết tự biến đổi từ dạng kĩ thuật 
này sang dạng kĩ thuật khác một cách linh hoạt, điêu luyện. 
 - Nắm vững các động tác kĩ thuật đặc thù để hoàn thành chức năng của mình trong đội 
hình chiến thuật của đội khi thi đấu đôi và ba người. 



 - Thực hiện kĩ thuật các dạng động tác một cách tin tưởng và ổn định khi có các yếu tố 
cản trở tác động từ bên ngoài và sự tích cực hoạt động chống lại của phía đối phương. 
 - Thực hiện động tác kĩ thuật trong điều kiện mệt mỏi và căng thẳng tâm lí. 
 Hoàn thiện kĩ thuật động tác phải được tiến hành trong điều kiện sát thực với điều kiện 
thi đấu, yêu cầu ngưới tập thực hiện động tác kĩ thuật với tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác 
nhất trong điều kiện thi đấu có đối kháng, kể cả ở trạng thái mệt mỏi và căng thẳng tâm lí 
cao. 
 Để hoàn thiện kĩ thuật động tác, cần sử dụng các bài tập khác nhau, phối hợp các động 
tác và luân phiên chúng trong một trình tự nhất định ở các điều kiện thi đấu thay đổi. Sử 
dụng rộng rãi các bài tập thi đấu(trong đó có trò chơi vận động), thi đấu tập luyện, thi đấu 
giao hữu. Cần sử dụng đa dạng, hợp lí và sáng tạo trong các phương pháp, biện pháp để 
tạo khả năng tối đa cho việc hoàn thiện kĩ thuật động tác. 
 Tất cả các động tác kĩ thuật trong đá cầu được thực hiện trong điều kiện có thể sử dụng 
một trong nhiều bộ phận cơ thể tiếp xúc nhanh với cầu. Trình độ phát triển thể lực và các 
khả năng cần thiết tạo nên những điều kiện thuận lợi để nắm vững các kĩ thuật động tác 
trong đá cầu. Vì vậy, trong quá trình dạy học  kĩ thuật đá cầu cần đảm bảo các điều kiện 
sau: 
 - Phát triển ở người học khả năng dự định tinh tế những hành động của mình khi tính 
toán hướng và tốc độ bay của cầu để di chuyển đúng lúc tới vị trí hành động. 
 - Phát triển các tố chất thể lực chuyên môn, chủ yếu là tốc độ co cơ. 
 - Phát triển sức nhanh của các phản ứng phức tạp, định hướng thị giác, quan sát, tư duy 
chiến thuật và các phẩm chất tâm lí - ý chí có ảnh hưởng nhiều đến kết quả thực hiện 
động tác. 
  II. Dạy học chiến thuật 

Trong dạy học, huấn luyện thể dục thể dục thể thao, không những dạy cho người 
học có trình độ điêu luyện về kĩ thuật mà còn hướng cho họ biết nhìn nhận chính xác cục 
diện trận đấu. Biết đánh giá đúng thực lực trận đấu về cả hai phía. Phát hiện được điểm 
mạnh, điểm yếu của đối phương cũng như của mình. Từ đó, tổng hợp, phân tích, để đưa 
ra được một chiến thuật đúng đắn của mình nhằm đánh bại đối phương.  

Trên cơ sở kĩ thuật cơ bản điêu luyện, cho người tập tập luyện và đấu tập theo 
những mánh chiến thuật cơ bản thường dùng trong thi đấu một cách thuần thục. Để người 
tập hiểu và vận dụng thành thạo khi thi đấu cũng như hiểu và thực hiện đúng ý đồ chỉ 
đạo. Nên tổ chức tập trong mọi điều kiện khác nhau và được đấu tập nhiều.  

Dạy học chiến thuật ít nhiều vẫn sử dụng các phương pháp trong dạy kĩ thuật cơ 
bản. Nhưng tập trung vào phương pháp tập luyện nâng cao và thi đấu là chính.  



Điểm chính của dạy học chiến thuật là trên cơ sở các phương pháp trên giúp người 
học củng cố nâng cao được kĩ thuật cơ bản, có cái nhìn đầy đủ chính xác về cục diện từng 
trận đấu, thực hiện thuần thục các chiến thuật cơ bản. Biết tự đưa ra chiến thuật cũng như 
thực hiện đúng ý đồ chiến lược của giáo viên, huấn luyện viên.  

Ngoài ra, muốn thực hiện chiến thuật, ngoài các yếu tố trên, còn có yếu tố thể lực 
và tâm lý thi đấu vì nó ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chiến thuật và muốn phát 
huy nó thì phải có chương trình huấn luyện thêm.  

Để chỉ đạo được vận động viên khi thi đấu đá cầu, ngoài những yếu tố cần có như 
vận động viên - Người chỉ đạo cần có tâm lý vững vàng, bình tĩnh. Tính toán, phân tích 
tình huống nhanh nhẹn, nắm vững luật và biết khai thác vận dụng một cách phù hợp cho 
từng trận đấu. 

Một số bài tập chiến thuật: 
- Bài tập chiến thuật trong phát cầu: 
+ Tập phát cầu chuẩn, chính xác vào các góc sân. 
+ Tập phát những đường cầu dài bay căng sát mép lưới 
- Bài tập chiến thuật trong thi đấu: 
+ Đá cầu dài treo cao sâu về phía chân không thuận rồi đột ngột đáo hướng. 
+ Đá cầu dài, ngắn liên tục về các góc sân. 
+ Tập đá tấn công trên lưới bằng các kĩ thuật 
+ Tập phối hợp phát cầu có ngừi che( trong đá đôi, đá ba người) 
+ Tập phối hợp kiểm soát các khu vực đã phân chia trên sân( trong đá đôi, đá ba 

người) 
+ Tập phối hợp tấn công bằng các kĩ thuật( trong đá đôi, đá ba người) 

Nhiệm vụ: 
 1: -Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong giờ học  
    - Nghe giảng và kết hợp đàm thoại( 30 phút): 
     + Phân tích các giai đoạn giảng dạy kĩ- chiến thuật cơ bản môn đá cầu? 
2: Đọc thông tin cho nội dung 10 ( 10 phút). 
3: Thảo luận nhóm( 20 phút). 
- Nhiệm vụ của giai đoạn giảng dạy ban đầu? 
- Nhiệm vụ của giai đoạn giảng dạy đi sâu? 
- Nhiệm vụ của giai đoạn củng cố- hoàn thiện kĩ năng-kĩ xảo vận động? 
- Xác định điểm khác nhau giữa dạy học kĩ thuật cơ bản và dạy học chiến thuật 

trong đá cầu. 
- Điểm chính của dạy  chiến thuật là gì? 



4: Làm việc toàn lớp ( 30 phút). 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- Các ý kiến bổ sung.  
- Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận.  
- Tự ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu, cách diễn đạt của mình. 

 Đánh giá   
 1. Em hãy xác định các nhiệm vụ sau cho tương ứng với nhiệm vụ của từng giai 

đoạn giảng dạy(Giai đoạn giảng dạy ban đầu; Giai đoạn giảng dạy đi sâu; Giai đoạn củng 
cố- hoàn thiện kĩ năng-kĩ xảo vận động) 
 a. Hợp lí hoá cấu trúc động tác khi thực hiện động tác kĩ thuật( tăng độ chuẩn xác của 
biên độ, nhịp điệu động tác, sự phối hợp các bộ phận của cơ thể, loại bỏ các động tác, cử 
động không cần thiết). 
 b. Tăng tính chuẩn xác thực hiện động tác kĩ thuật. 
 Việc nắm vững các động tác kĩ thuật ở giai đoạn này trong điều kiện phức tạp hơn. 
 c. Thực hiện kết hợp với các động tác kĩ thuật khác. 
 d. Thay đổi độ khó hoàn thành động tác( có TTCB khác nhau, thay đổi các cách di 
chuyển, quy định thời gian thực hiện động tác.). 
 e. Nâng cao yêu cầu chất lượng và hiệu quả hoàn thành động tác. 
 f. Tạo mô hình đơn giản của tình huống thi đấu mà trong đó thời gian cần thiết để thực 
hện động tác bị hạn chế . 
 g. Thực hiện bài tập kĩ thuật trong điều kiện có tác động của yếu tố bên ngoài. 
 h. Giảng dạy những phần chính của động tác mà người học chưa nắm được. 
 i. Bảo đảm hoàn thành khâu cơ bản của động tác nói chung. 
 k. Giảng dạy nhịp điệu phối hợp chung khi thực hiện động tác. 
 l. Loại bỏ những cử động không cần thiết, sự căng thẳng thừa và không tự nhiên( gượng 
gạo) khi thực hiện động tác. 
 m. Củng cố kĩ năng hoàn thành các động tác kĩ thuật đã học và thực hiện các động tác kĩ 
thuật đó phù hợp tối đa với các đặc điểm cá nhân của người tập. 
 n. Xác định các dạng kĩ thuật thực hiện có hiệu quả nhất( kĩ thuật sở trường). 
 o. Tăng cường độ số lượng các dạng động tác kĩ thuật, biết tự biến đổi từ dạng kĩ thuật 
này sang dạng kĩ thuật khác một cách linh hoạt, điêu luyện. 
 P. Nắm vững các động tác kĩ thuật đặc thù để hoàn thành chức năng của mình trong đội 
hình chiến thuật của đội khi thi đấu đôi và ba người. 
 q. Thực hiện kĩ thuật các dạng động tác một cách tin tưởng và ổn định khi có các yếu tố 
cản trở tác động từ bên ngoài và sự tích cực hoạt động chống lại của phía đối phương. 



 r. Thực hiện động tác kĩ thuật trong điều kiện mệt mỏi và căng thẳng tâm lí. 
 Hoàn thiện kĩ thuật động tác phải được tiến hành trong điều kiện sát thực với điều kiện 
thi đấu, yêu cầu ngưới tập thực hiện động tác kĩ thuật vứi tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác 
nhất trong điều kiện thi đấu có đối kháng kể cả ở trạng thái mệt mỏi và căng thẳng tâm lí 
cao. 

2.Theo em : Trình tự sử dụng các phương pháp trong dạy học một kĩ thuật đá cầu 
được tiến hành như thế nào? 

 

 Thông tin phản hồi cho các hoạt động của chủ đề 1: 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 1: 

1. Tại sao nói trò chơi đá cầu là tiền thân của môn thể thao đá cầu ngày nay? 
Vì: Trò chơi dân gian đá cầu được hình thành và phát triển rộng khắp trên đất 

nước Việt Nam. Mỗi địa phương, mỗi vùng dân cư có những hình thức, màu sắc 
riêng.Trải qua thăng trầm của lịch sử, điều kiện sống và nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh 
thần mà trong quá trình chơi người ta đã cải tiến toàn diện từ hình thức chơi đến chất 
lượng quả cầu. Và tất yếu nó được chuyển thành môn thể thao đá cầu từ khi Tổng cục 
TDTT cho ban hành luật đá cầu từ tháng 8- 1985.  

2. Đặc điểm nổi bật nhất của quá trình phát triển môn đã cầu ở Việt Nam là: đá 
cầu có quá trình phát triển theo lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.Có thời kỳ 
phát triển rất rực rỡ, từ Vua quan trong triều đến tầng lớp nhân dân lao động, từ thành thị 
đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược ai ai cũng biết chơi. Năm Nhâm Tuất (722) 
Mai Hắc Đế lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường. Ông luôn 
khuyến khích cho nghĩa quân thường xuyên tập luyện, giải trí bằng trò chơi đá cầu nhằm 
rèn luyện sức khoẻ, tinh thần cho binh sĩ. 

Trong cuốn tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc, Giáo sư sử học Trần 
Quốc Vượng có ghi chép: "không biết môn đá cầu này sinh từ bao giờ, chỉ biết rằng đến 
thời Lý, Trần môn này được thịnh hành lắm". 

Đến đời Trần Anh Tông trị vì (1293  1314) có vị quan tên là Trần Cụ giỏi đánh 
đàn, bắn cung và đá cầu được Vua quan kính nể. 

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân và tham khảo trong dân gian ông đã viết ra 
một số lý thuyết của trò chơi đá cầu, có thể đây là tiền đề cho những người chơi đá cầu 
sau này tiếp thu, thừa kế và hoàn thiện cho môn đá cầu ngày nay. 

3. Những điều kiện cần có để trò chơi đá cầu chuyển thành môn thể thao đá cầu( 
đánh dấu x vào ô trống thích hợp)? 

Đánh dấu x vào phần b; c 



Thông tin phản hồi cho hoạt động 2: 
1. Từ các nội dung dự kiện sau em hãy nối với nhau cho phù hợp rồi đưa ra kết 

luận những vấn đề đó nói lên điều gì? 
Đó là: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Khi tìm hiểu về lịch sử môn đá cầu ở Việt nam thì không thể không nhắc đến 

các nhân vật có công lớn cho sự phát triển môn đá cầu. Họ là ai? Làm gì? ở đâu? 
Trong quá trình khôi phục và phát triển môn đá cầu ở Việt nam, không thể không 

nhắc đến những người có tâm huyết, đóng góp nhiều công sức cho việc duy trì và phát 
triển môn đá cầu từ một trò chơi trở thành một môn thể thao thi đấu. Đó là nhà giáo Đỗ 
Chỉ. Nguyên là giáo viên dạy thể dục trường cấp II ở Thị xã Bắc Giang và ông Giáp Văn 
Nhang nguyên là cán bộ phòng thể thao quần chúng Sở Thể dục thể thao Hà Bắc (cũ). 

Ông Lương Kim Chung nguyên Vụ Trưởng Vụ Thể thao quần chúng và tập thể 
cán bộ của Vụ cùng bác sỹ Nguyễn Khắc Viện nguyên Giám đốc Nhà xuất bản ngữ văn, 
đã sang Hà Bắc (cũ) để gặp và trao đổi với ông Đỗ Chỉ và ông Nhang để thống nhất luật 
lệ của trò chơi đá cầu. Đây là cơ sở ban đầu cho sự ra đời của luật sau này. 

3. Tại sao nói : Năm 1985 là năm đánh dấu bước ngoặt lịch sử của môn đá cầu ở 
nước ta? 

Đó là: Ngày 14 tháng 8 năm 1985 Tổng cục TDTT cho ban hành luật đá cầu đầu 
tiên, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử môn đá cầu. Có thể nói, đó là cơ sở, là điều kiện 
quan trọng để hình thành và tổ chức các giải thi đấu đá cầu hàng năm.  

4. Từ năm 1986 đến năm 2003 trong nước đã tổ chức được những giải đá cầu 
nào? ở đâu? số lượng đội tham gia?và một số giải quốc tế  mà Việt Nam giành thành tích 
cao?  

Đó là:  

Giai đoạn phát triển tự nhiên 

Giai đoạn tương đối hoàn thiện chính thức 
chuyển thành môn thể thao 

Giai đoạn hình thành ý tưởng và tổ chức thực 
nghiệm cải tiến như một trò chơi thi đấu 

Khoảng từ năm 1960- 1985 

Khoảng từ năm 1960 về 
trước 

Từ năm 1986 đên nay 

Kết luận:    Từ những dự kiện trên đã cho ta thấy các giai đoạn của "Quá trình hình 
thành và phát triển môn đá cầu ở Việt nam" . 



+ Năm 1986 giải đá cầu chính thức đầu tiên được tổ chức với tên gọi: 
"Giải đá cầu Báo Thiếu niên Tiền Phong lần thứ nhất", tổ chức tại Bắc Giang, có 

3 đội tham gia đó là đội Hà Nội, Hà Bắc (Cũ), Đồng Tháp. 
+ Năm 1990 môn đá cầu được đưa vào thi đấu chính thức tại Đại hội TDTT toàn 

quốc - tại Hà Nội  
+ Năm 1994 giải trẻ toàn quốc tổ chức tại Hà Nội có 9 đội tham gia.  
+ Cũng năm 1994 giải vô địch toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội có 7 đội tham 

gia. 
+ Năm 1995 Đại hội Thể thao toàn quốc tại Hải Phòng có 11 đội tham gia. 
+. . . . . . . . .v .v . 
Từ đó đến nay năm nào cũng có từ 1- 2 giải đá cầu được tổ chức và số lượng đội, 

vận động viên tham gia ngày càng đông.  
Năm 2000 giải đá cầu đầu tiên được tổ chức tại Châu Âu (Hunggari). Đội Việt 

Nam đã xuất sắc giành 5/7 bộ Huy chương vàng, giành giải nhất toàn đoàn.  
+ Tháng 11 năm 2002 giải vô địch đá cầu thế giới được tổ chức tại CHLB Đức. 

Việt Nam đã chứng tỏ vị trí số một của mình trước các cường quốc như Trung Quốc, 
Hồng Kông, Đài Loan, Hunggari. Với 4/7 bộ Huy chương vàng.  

5. Ngày nay hàng năm có những giải thi đấu đá cầu sau: 
+ Giải học sinh dân tộc nội trú toàn quốc. 
+ Giải Hội khoẻ Phù Đổng quốc gia.  
+ Giải trẻ quốc gia. 
+ Giải vô địch quốc gia. 
+ Giải vô địch thế giới. 
+ Giải của Đại hội Thể thao Đông Nam á. 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 3: 
1. Em hãy đánh giá mức độ tác dụng của môn đá cầu đối với người tập( đánh dấu 

x vào ô thích hợp)? 
Nội dung Không có  

tác dụng 
Tốt Rất tốt 

Phát triển sức mạnh  x  
Phát triển sức nhanh   x 
Phát triển sức bền   x 
Phát triển khéo léo   x 
Tác dụng đến hệ thần kinh  x  
Tác dụng đến hệ hô hấp  x  



Nội dung Không có  
tác dụng 

Tốt Rất tốt 

Tác dụng đến hệ tuần hoàn  x  
Tác dụng đến hệ vận động   x 
Tác dụng đến hệ sinh sản    
Giáo dục phẩm chất đạo đức  x  
Rèn luyện ý chí nghị lực   x 
Rèn luyện tính cần cù chịu khó  x  
Rèn luyện tinh thần tập thể, đồng đội   x 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 4: 

 1. Em hãy cho biết quy luật bay của quả cầu trong không gian? 
Đó là: Quả cầu khi được đá đi luôn bay trong không gian theo một 
quy luật nhất định đó là:Phần đầu cầu( chinh cầu) luôn bay trước, phần cánh cầu 

(tua cầu) bay sau. Tuỳ vào lực đá và góc độ tiếp xúc mà cầu có thể bay gần hoặc xa; bay 
ngang hoặc thẳng đứng; lêch sang trái hoặc sang phải... 

2. Em hãy nêu sơ lược nội dung các yếu tố đá cầu cơ bản? 
Đó là:  Yếu tố sức mạnh 

 Từ công thức :        F = m.a 
  Trong đó: F là lực tác động của cơ thể tới quả cầu 
         m là khối lượng của vật thể. 
       a là gia tốc chuyển động của chân khi đá cầu. 
Như vậy sức mạnh( lực tác động)phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc chuyểnđộng 

của vật thể. Nhưng trọng lượng của quả cầu ( m) không thay đổi. Nên sức mạnh của động 
tác đá cầu phụ thuộc chủ yếu vào gia tốc chuyển động. 

Lúc này biên độ động tác lớn hay nhỏ, gia tốc nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng đến 
đường bay của quả cầu. Vậy để tăng sức mạnh khi đá cầu cần chú ý các đặc điểm sau: 

+ Động tác phải thực hiện với biên độ lớn và kết hợp với lực toàn thân khi đá cầu. 
+ Tốc độ co cơ nhanh khi thực hiện động tác. 
+ Biết phán đoán chính xác đường cầu để lựa chọn điểm tiếp xúc hợp lý, phát huy 
được toàn lực khi đá cầu. 
+ Không ngừng tập luyện để phát triển sức mạnh của cơ bắp. 
Yếu tố tốc độ: 
Từ công thức tính vận tốc chuyển động của vật:  V = S / t 
 Trong đó: V là vận tốc chuyển động của vật thể. 
       S là quảng đường vật thể bay. 



        t là thời gian bay của vật thể.  
Trong một quảng đường nhất định, vật thể đó chuyển động trong một thời gian 

ngắn thì vận tốc đó nhanh hơn. Trong một thời gian nhất định, vật chuyển động về trước 
với cự ly dài hơn thì tốc độ nhanh hơn. 

Do vậy muốn tăng tốc độ chuyển động của quả cầu nhất định phải tăng tốc độ 
động tác tức là tăng tốc độ co cơ, tranh thủ tiếp xúc cầu sớm nhằm rút ngắn thời gian đá 
cầu. 
 Yếu tố điểm rơi: 
 Đối với đá cầu điểm rơi là điểm tiếp xúc giữa bàn chân- quả cầu- mặt đất của sân. Khai 
thác vấn đề này thì phải đá cầu xa vị trí chuẩn bị của đối phương; Sử dụng đường cầu 
biến hoá như dài, ngắn, lao thẳng... 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 5: 

1.Di chuyển đơn bước có những kĩ thuật sau: Di chuyển đơn bước sang phải đá 
cầu; di chuyển đơn bước sang trái đá cầu; di chuyển đơn bước phía trước sang trái; di 
chuyển đơn bước phía trước sang phải; di chuyển đơn bước phía sau chếch phải; di 
chuyển đơn bước phía sau chếch trái. 
 2. Di chuyển nhiều bước gồm:Di chuyển sang phải; di chuyển sang trái; di chuyển tiến 
lùi; di chuyển bước lướt. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 6: 
 1. Phát cầu có 4 kĩ thuật: Phát cầu thấp chân chính diện; phát cầu thấp chân nghiêng 
mình; Phát cầu cao chân chính diện; phát cầu cao chân nghiêng mình. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 7: 

1. Trong đá cầu thường tấn công bằng những động tác sau: Đánh đầu tấn công; 
đánh ngực tấn công; tấn công bằng mu bàn chân 

2.Tấn công bằng mu bàn chân có những kĩ thuật sau: Đá thấp chân bằng mu chính 
diên; đá thấp chân nghiêng mình bằng mu chính diện; đá cao chân bằng mu chính diện; 
đá cao chân nghiêng mình bằng mu chính diện; bật nhảy đá bằng mu bàn chân; đá móc 
cúp ngược; đá móc cúp xuôi. 

3. Tấn công bằng lòng bàn chân gồm: Quét cầu; bạt cầu; đẩy cầu; xiết cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 8: 

1. Trong phòng thủ của đá cầu thường sử dụng những kĩ thuật sau: 
 - Đỡ cầu bằng ngực đối với những đường cầu bay ngang tầm ngực. 
 - Đỡ cầu bằng đầu. 
 - Đỡ cầu bằng đùi. 
 - Búng cầu. 
 -Giật cầu. 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 9: 



1: Chiến thuật là những biện pháp hoạt động có chủ định, có tính đến điều kiện cụ 
thể trong thi đấu của từng trận đấu để dành được thắng lợi. 

2.Những điểm cần chú ý khi sử dụng chiến thuật: 
Vận dụng phải có mục đích rõ ràng trên cơ sở phát huy được ưu điểm, hạn chế 

được nhược điểm của bản thân; khai thác được những điểm yếu của đối phương và hạn 
chế được điểm mạnh của họ. 

Trong mỗi trận đấu khi gặp thuận lợi phải nhanh chóng áp đảo đối phương, không 
bỏ lỡ cơ hội dành điểm số. Ngược lại khi gặp bất lợi phải bình tĩnh tự tin. 

Vận dụng kĩ-chiến thuật một cách phù hợp, biến hoá để gây khó khăn cho đối 
phương. 

Phối hợp thống nhất, ăn ý giữa HLV và VĐV trong suốt trận đấu. 
3. Em hãy cho biết các chiến thuật thường sử dụng trong đá đôi, đá đơn ở môn đá 

cầu( đánh dấu x vào ô thích hợp)?    Đó là: 
Nội dung chiến thuật Đá đôi Đá đơn 

    Phân chia khu vực kiểm soát trên sân một cách hợp lý. x  
    Đánh lừa đội phương trong phối hợp tấn công. x  
    Chủ động đưa cầu lên lưới để tấn công ở mọi vị trí x x 
    Phát cầu có người che. x  
    Đá cầu dài, treo cao sâu về phía chân không thuận rồi đột 
ngột đảo hướng. 

 x 

    Phản công bằng chắn cầu. x  
    Buộc đối phương phải di chuyển nhiều để tiêu hao thể 
lực. 

 x 

    Tấn công dứt điểm bằng phối hợp đồng đội. x  
    Tăng uy lực của quả phát cầu bàng cách phát cầu chuẩn, 
chính xác và tập trung vào những chổ yếu của đối phương. 

x x 

 
Thông tin phản hồi cho nội dung 10: 

 1.Em hãy xác định các nhiệm vụ sau cho tương ứng với nhiệm vụ của từng giai 
đoạn giảng dạy(Giai đoạn giảng dạy ban đầu; Giai đoạn giảng dạy đi sâu; Giai đoạn củng 
cố- hoàn thiện kĩ năng-kĩ xảo vận động) 

Trả lời: 
-Nhiệm vụ giai đoạn giảng dạy ban đầu là: h ; i ; k ; l .  
-Nhiệm vụ giai đoạn giảng dạy đi sâu là: a ; b ; c ; d ; e ; f ; g . 
-Nhiệm vụ giai đoạn củng cố- hoàn thiện kĩ năng-kĩ xảo vận động là: m; n; o; p; 

q; r . 



2. Theo em : Trình tự sử dụng các phương pháp trong dạy học một kĩ thuật đá cầu 
được tiến hành như thế nào? 

Đó là: 
- Đầu tiên phải dùng phương pháp dùng lời nói để giới thiệu tên động tác cần học 

, cho SV biết học động tác gì. 
- Tiếp đến dùng phương pháp trực quan( Làm mẫu động tác) để SV biết cách thức 

thực hiện động tác đó như thế nào. 
- Sử dụng  phương pháp dùng lời nói để phân tích, giảng giải kĩ thuật cho SV hiểu 

đầy đủ hơn về động tác. 
- Sử dụng  phương pháp trực quan:( Làm mẫu lần 2 hoặc xem tranh ảnh- Nếu thấy 

cần thiết). 
- Sử dụng  phương pháp tập luyện: Cho SV làm thử để xây dựng cảm giác và 

kiểm tra mức độ tiếp thu của SV trước khi bước vào tập luyện đồng loạt. 
-Sử dụng  phương pháp tập luyện: Tập luyện lặp lại ổn định để SV tiếp thu kĩ 

thuật động tác. 
Song song với phương pháp tập luyện là phương pháp sửa chữa động tác sai. 
- Sử dụng  phương pháp trò chơi: tuỳ thuộc vào từng động tác mà có thể sử dụng. 
- Sử dụng  phương pháp thi đấu: Sau khi kĩ thuật động tác đã hoàn thiện. 
*Kiểm tra học trình 1( phần lý thuyết) 

 



 
 

Hình 47 

Chủ đề 2: 
Tập luyện kĩ thuật và chiến thuật cơ bản 

(Thời gian: 21 tiết) 
Mục tiêu:  Sau khi học xong nội dung này sinh viên phải: 

  -Giảng giải , phân tích được kĩ thuật động tác,phương pháp giảng dạy. 
  -Thao tác tương đối thành thaọ các kĩ thuật động tác cơ bản      

 
Hoạt động 1: Thực hành các kĩ thuật động tác phát cầu cơ bản. 
(Thời gian: 90 phút = 2 tiết) 

 

 Thông tin hoạt động: 
                                      Kĩ thuật phát cầu 
 Muốn nắm vững và thực hiện tốt kĩ thuật phát cầu, GV nên cho người học tập 
theo trình tự sau: 
1. Tung cầu: 
 Người tập đứng ở TTCB rồi thực hiện động tác tung 
cầu lên cao ngang tầm mặt(lưu ý không thả cầu từ trên 
xuống), sao cho khi cầu rơi xuống nằm trong khu vực được 
tạo bởi hai trục bàn chân và cách phía trước mũi bàn chân đá( 
chân sau) khoảng 50cm-60 cm ( hình 47). 
 Sau khi đã tập quen, cho người tập chuyển sang tập 
tung cầu trong điều kiện bình thường tức là không có sơ đồ vẽ 
ở trên sân, nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu như ở trên. 
2. Lăng chân đá: 
 Người tập đứng theo sơ đồ vẽ trên sân như ở hình 47 
và tập làm động tác lăng chân đá vào quả cầu tưởng tượng 
cách mình khoảng 50 cm. Khi đá cầu lưu ý giữ nguyên hoặc 
chỉ hơi xoay chân trụ, động tác lăng chân cần đúng hướng và 
không làm cho cơ thể bị mất thăng bằng. 
 Khi tập luyện, người tập cần tránh thói quen bước chân trước lên một bước, sau 
đó mới thực hiện lăng chân. Làm như vậy tránh mắc phải sai lầm là giẫm chân vào vạch 
giới hạn khu vực phát cầu dẫn tới mất điểm. 
3. Tiếp xúc với cầu: 
 Trước tiên, ta có thể treo cầu cách mặt sân khoảng 20cm-30cm và 70cm-80cm( 
đối với phát cầu cao chân). Cho người tập đứng ở TTCB và thực hiện động tác đá cầu. 



Lúc tập đá, cần lưu ý dừng bàn chân lại đột ngột ngay sau khi tiếp xúc với cầu chứ không 
lăng chân theo. Vì nếu lăng chân theo thì sẽ làm cầu đi không căng, người tập lúc này dễ 
bị chao đảo, mất thăng bằng, gây khó khăn cho việc di chuyển nhanh vào trung tâm sân. 
 Khi thực hiện động tác đá cầu ở vị trí cố định đã thành thạo thì cho người tập tự 
tung cầu và thực hiện động tác phát cầu .   

Lúc này cần lưu ý sự phối hợp giữa tay tung cầu và chân đá sao cho nhịp nhàng, 
đúng lúc. Mắt phải quan sát đúng thời điểm tiếp xúc cầu để không bị đá trượt, sau khi đá 
cơ thể không bị mất thăng bằng. 

Khi tập phát cầu, trước tiên, người tập phải tập để nắm thật vững kĩ thuật và thành 
thạo kiểu phát cầu thấp chân chính diện. Sau đó, trên cơ sở kĩ năng đã có mới tập các kĩ 
thuật phát cầu khác khó hơn như: 

- Phát cầu cao chân chính diện. 
- Phát cầu thấp chân nghiêng mình. 
- Phát cầu cao chân nghiêng mình. 
(Cũng có thể luân phiên giới thiệu và học hai kĩ thuật phát cầu thấp chân: Thấp 

chân chính diện và thấp chân nghiêng mình. Khi đã nắm vững kĩ thuật thì mới giới thiệu 
và tập luyện sang hai kĩ thuật còn lại là : Phát cầu cao chân chính diện và phát cầu cao 
chân nghiêng mình) 

Nhiệm vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút) 
     Khởi động chuyên môn: Di chuyển đơn bước, di chuyển nhiều bước. 
2: Nghiên cứu tài liệu nội dung 1, xem tranh kỹ thuật (5 phút) 
3:  Làm việc tập thể (5 phút) 
 Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác: kĩ thuật phát cầu thấp 

chân chính diện, kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình 
4: Tập luyện: (23 phút) 
- Tập luyện kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện. 

+ Tập tung cầu.  
 + Tập lăng chân đá. 
Đội hình hành ngang - cự ly, dãn cách 2 m 
  +Tập kĩ thuật với cầu(kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện). 
Đội hình hành ngang , đối diện nhau, cách 5-6 m, từng đôi phát cho nhau. 
5: Tập luyện: (22 phút) 
- Tập luyện kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình. 

+ Tập tung cầu.  



 + Tập lăng chân đá. 
Đội hình hành ngang - cự ly, dãn cách 2 m 
  +Tập kĩ thuật với cầu(kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện). 
Đội hình hành ngang , đối diện nhau, cách 5-6 m, từng đôi phát cho nhau. 
6:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ Sinh viên nhận xét 

  +Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
7:  Làm việc tập thể.(10 phút) 
  + Giới thiệu kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện, kĩ thuật phát cầu cao 

chân nghiêng mình. 
  + Giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác: kĩ thuật phát cầu cao 

chân chính diện, kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình. 
  + Yêu cầu tự nghiên cứu và tập thêm ở nhà 
8: Làm việc tập thể (5 phút) 

 Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

 Đánh giá   
1.Lần lượt thực hiện 2 kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện và thấp chân 

nghiêng mình, tính tỷ lệ lần phát cầu đạt yêu cầu trên tổng số lần phát? 
 

Hoạt động 2: Thực hành kĩ thuật đá cầu bằng đùi.                             
( Thời gian:135 phút = 3 tiết ) 

 

 Thông tin hoạt động   
 I. Kĩ thuật đá cầu bằng đùi 
 Muốn nắm vững và thực hiện tốt kĩ thuật đá cầu bằng đùi, GV nên cho người học 
tập theo trình tự sau: 
I .1. Tâng cầu bằng đùi( không có cầu): 
 Đầu tiên, GV cho người học tập động tác mô phỏng kĩ thuật tâng cầu bằng đùi tại 
chỗ rồi tập di chuyển khi không có cầu. Tiến hành tập tuần tự từ chân thuận tới chân 
không thuận, sau đó kết hợp cả hai chân luân phiên nhau. 
 Tập đến khi người học nắm vững được những yêu cầu cơ bản (khi không có cầu) 
thì cho chuyển sang tập luyện với cầu. 
I .2. Tâng cầu bằng đùi khi có cầu: 



 Lúc bắt đầu tập với cầu, người học phải tự tung cầu rồi dùng đùi để tâng lên, Khi 
tập tâng cầu cần chú ý là lưng phải để thẳng tự nhiên chứ không khom như khi đỡ. Mắt 
cần quan sát đường cầu lên xuống để phối hợp với chân đá sao cho nhịp nhàng. Chân đá 
khi nhấc lên phải gập gối, cẳng chân và đùi của chân đá gần như vuông góc, đồng thời 
đùi của chân đá cũng gần như vuông góc với thân người. Đầu gối không bị mở ra ngoài 
hay bị vặn vào trong để giữ cho hướng cầu bay thẳng lên chứ không bay lệch sang hai 
bên. 
 Khi tập tâng cầu, thân người từ từ xoay theo hướng cầu để điều chỉnh, giúp cho 
động tác của chân đá chạm đúng cầu. Tránh xoay, vặn, nghiêng thân người đột ngột làm 
ảnh hưởng tới động tác tâng cầu, khiến cho cầu bay đi lệch hướng. 
 Những lỗi thường mắc khi học tâng cầu của người học: 
 - Động tác tung cầu không rõ ràng hoặc vừa tung vừa nhấc đùi lên theo luôn nên 
khi đùi ở vị trí vuông góc với thân trên thì cầu chưa kịp rơi xuống. 
 - Mắt chỉ nhìn vào đùi của chân đá, mà không nhìn cầu nên động tác tiếp cầu 
không chính xác( không đúng vị trí và thời điểm). 
 - Thân trên không thẳng mà cong vẹo làm ảnh hưởng tới sự thăng bằng của cơ thể 
khi thực hiện động tác. 
 Sau một thời gian tập luyện, GV cần kiểm tra mức độ thành thạo của người học, 
nếu người học thực hiện tâng cầu bằng chân thuận đạt 20-25 lần không rơi và tâng cầu 
bằng chân không thuận đạt 10-15 lần không rơi, luân phiên hai chân đạt 25-30 lần không 
rơi là người đó nắm vững kỹ thuật. 
I .3. Chuyền cầu: 
 Để tiến hành tập luyện kĩ thuật này thì GV và người học đứng đối diện và cách 
nhau khoảng 2,5 m. GV tung cầu cho người học, người học đỡ cầu bằng đùi( có thể bằng 
chân thuận hoặc bằng chân không thuận), sau đó tiếp tục thực hiện kĩ thuật chuyền cầu 
bằng đùi sao cho quả cầu bay vòng cung về phía trước mặt GV. GV bắt lấy cầu và lại 
tung tiếp cho người học tập. 
 Việc tập luyện tiếp tục đến khi thuần thục và đạt được hiệu quả từ 8 đến10/10 là 
đạt yêu cầu. Cần lưu ý là khi chuyền cầu không được phép chuyền cầu sai, chuyền hỏng( 
nếu chuyền hỏng sẻ bị mất điểm). 
II . Hướng dẫn học trích đoạn băng hình đá cầu (Kí hiệu TD 6) 

Trích đoạn băng hình đá cầu ( TD 6) - Thời gian: 15 phút 22 giây. 
 Trích đoạn băng hình này được quay ở một lớp học bình thường. Đây là trích 
đoạn băng hình được biên tập một bài học môn đá cầu của Sinh viên năm thứ 2- Hệ Cao 
đẳng tiểu học. 



 Trích đoạn băng hình này không có lời bình mà chỉ là phần ghi lại các sự kiện xẩy 
ra trên lớp học. Tuy nhiên, trong tài liệu hướng dẫn học có đưa ra một số nhận xét bổ 
sung về các hoạt động trên lớp. 
 Trong đoạn băng mã số thời gian được hiện lên ở góc bên phải màn hình. Mã số 
này được tăng lên sau mỗi giây, chỉ ra từ khi băng bắt đầu hoạt động(00.00 rồi đến 00.01 
đến 00.02 và cứ thế tiếp tục...). Mã số thời gian giúp tài liệu hướng dẫn học xác định 
được vị trí của những chi tiết nhất định của bài học trên băng hình. Mã số thời gian cũng 
có ích khi bạn xem băng theo nhóm. Nếu bạn nhận thấy một chi tiết hay hành vi cụ thể 
mà bạn muốn xem lại, khi đó bạn không nên dừng băng ngay. Vì như thế sẽ làm gián 
đoạn việc xem băng của các đồng nghiệp. Lúc đó bạn chỉ cần ghi lại mã số thời gian để 
khi xem xong bạn tua lại theo mã số thời gian bạn cần để xem lại. 
1. Những công việc cần phải hoàn thành trước khi xem băng hình: 
 Để có thể hiểu đầy đủ mục đích, nội dung của băng hình thì bạn ít nhất phải học 
xong một số nội dung cơ bản đó là: 
 - Lý luận phương pháp dạy học thể dục thể thao, phương pháp dạy học môn đá 
cầu. 
 - Lý thuyết về các kĩ thuật cơ bản của đá cầu, trong đó có tâng cầu bằng đùi là nội 
dung cơ bản mà trong băng thể hiện. 
2. Hoạt động trước khi xem băng hình: 
 - Nghiên cứu, xem lại phần phương pháp dạy- học thể dục thể thao, phương pháp 
dạy- học môn đá cầu. Xem phương pháp tổ chức tập luyện và các hình thức tổ chức tập 
luyện. 
 - Nghiên cứu kĩ thuật tâng cầu bằng đùi( Nội dung 2 của chủ đề 2)- Tiểu Môđun 
đá cầu- Trang 69-70. 
 - Chuẩn bị sách vở, giấy bút để ghi chép trong và sau khi xem băng hình. 
3. Hoạt động trong khi xem băng: 
 Trong khi xem băng hình, bạn hãy suy nghĩ, liên tưởng về những vấn đề sau: 
a. Bạn hãy luôn luôn liên hệ những điều kiện ở lớp học trong băng hình với lớp học của 
bạn. Nếu điều kiện học tập của lớp bạn không giống như trong băng hình, bạn sẽ điều 
chỉnh ra sao để có thể đảm bảo giờ học của bạn cũng thành công như giờ học trong băng 
hoặc hơn thế nữa. 
b. Những mục tiêu dạy- học của giáo viên trong băng hình: 
  Những mục tiêu về phương pháp: 
 + Giúp sinh viên hiểu rõ tuần tự các bước của một giờ học đá cầu. 
 + Tuần tự các bước cơ bản khi dạy một kĩ thuật nào đó. 



 + Biết được hình thức tập luyện theo nhóm, giáo viên hỗ trợ sinh viên tập luyện 
đặc biệt là những sinh viên yếu và giáo viên cũng khuyến khích các thành viên của nhóm 
hỗ trợ lẫn nhau khi tập luyện. 
  Những mục tiêu về kết quả tập luyện: 
 Sau khi giáo viên hướng dẫn sinh viên nghe giáo viên giới thiệu động tác; quan 
sát giáo viên làm mẫu; nghe giáo viên phân tích giảng giải kĩ thuật; nghe giáo viên hướng 
dẫn phương pháp tập luyện và sinh viên tập luyện. Sinh viên sẽ biết và hiểu được: 
 + Thế nào là động tác tâng cầu bằng đùi. 
 + Trình tự giảng dạy và tập luyện động tác đó như thế nào? 
 + Thông qua hướng dẫn của giáo viên, tập luyện theo nhóm(tổ), sinh viên nắm 
vững thêm về kĩ thuật, phương pháp và được vận dụng để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong 
tập luyện. Từ đó tăng thêm vốn hiểu biết, khả năng vận dụng vào thực tiễn dạy học. 
Thông qua tập luyện mà sinh viên hoàn thành được bài tập, thực hiện được kĩ thuật tâng 
cầu cơ bản. Và cũng thông qua tập luyện sinh viên thấy rõ ý nghĩa, tác dụng của học đá 
cầu. 
 Phải nhớ những mục tiêu đó và bạn cần phải quan sát cẩn thận khi xem băng để 
xem các mục tiêu đó đạt đến mức độ nào? 
  Tất nhiên khi xem băng, chúng ta không chỉ xem một lần, mà nên: 
 + Lần đầu xem hết cả đoạn băng. 
 + Lần sau xem từng phần( nội dung) trong băng. 
4. Các hoạt động sau khi xem băng lần đầu: 
     Sau khi xem băng bạn có thể thảo luận theo các điểm a và b của phần 3.3.  
     Sau khi thảo luận và phân tích băng hình, bạn hãy lập thử kế hoạch một bài dạy hay  
một kĩ thuật nào đó và sử dụng hình thức tập luyện theo nhóm.( như trong băng hình) và 
dạy thử bài đó( cả bài hoặc một phần) để bạn và đồng nghiệp phân tích như ở dưới đây. 
     Sau khi lập kế hoạch và dạy xong, bạn hãy thảo luận về giờ dạy đó ở nhóm, đánh giá 
và phân tích nội dung phương pháp và hình thức dạy- học theo nhóm. 
5. Xem băng hình theo đoạn ngắn, dừng lại sau mỗi đoạn để thực hiện các hoạt động 
cụ thể trong mỗi đoạn ngắn: 
  1.Bạn xem băng hình từ đầu(00.00) đến mã số thời gian 3 phút 20 giây ghi ở góc 
phải màn hình. Tại đây có phụ đề yêu cầu dừng băng và tiến hành các hoạt động ( ghi ý 
kiến của bạn vào vở học tập). 
 Bạn hãy quan sát cách đạt vấn đề, cách tổ chức , điều hành các hoạt động và đưa 
ra ý kiến của mình về các vấn đề sau: 
 - Cách đạt vấn đề, cách tổ chức, điều hành các hoạt động có hợp lý, linh hoạt 
không? 



 - Thời gian dành cho các hoạt động đã phù hợp chưa? 
 2. Bạn tiếp tục xem băng hình tới mã số thời gian 6 phút 28 giây. Tại đây có phụ 
đề yêu cầu dừng băng và tiến hành các hoạt động. ( ghi ý kiến của bạn vào vở học tập). 
 a. Tuần tự các bước để dạy một kĩ thuật? 
 b. Làm mẫu động tác đã đạt yêu cầu chưa? 
 c. Phân tích, giảng giải đã rõ ràng ngắn gọn chưa? 
 d. Tổ chức tập luyện theo nhóm có phù hợp không? 
 e.Giáo viên hỗ trợ sinh viên tập luyện có thể hiện rõ không?Kết quả của sự hỗ 
trợ? 
 g. Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong khi tập luyện của nhóm và các thành viên trong 
nhóm? 
 h. Các phương pháp sử dụng trong dạy- học đã hợp lý chưa? 
 i. Phần củng cố bài thể hiện ở chổ nào? 
 k. Đánh giá kết quả giờ học? 
6. Nhận xét cho các hoạt động trong phần 5 vừa xem ở trên: 
 1. Để việc học của bạn có kết quả tốt, bạn hãy suy nghĩ và thực hiện các hoạt 
động trong phần 5 trước khi đọc phản hồi dưới đây. 

2. Đối với một số hoạt động, hoạt động thảo luận là cần thiết và đủ. Do đó không 
có phản hồi. 
 3. Phản hồi cho các hoạt động chỉ là nhận xét của tác giả. Phản hồi cho các hoạt 
động có tính mờ. Do đó không có phản hồi " đúng duy nhất". 

Phản hồi cho hoạt động 2(5): 
 a. Đó là:- Giới thiệu tên động tác. 
      - Làm mẫu động tác (lần1). 
      - Phân tích, giảng giải kĩ thuật. 
      - Làm mẫu động tác (lần2). 
      - Sinh viên tập thử kĩ thuật động tác. 
      - Giáo viên giao nhiệm vụ tập luyện, phân nhóm và phân chia khu vực 
tập luyện. 
       - Hỗ trợ sinh viên tập luyện và sửa chữa động tác sai . 
 b. Phần củng cố bài thể hiện ở chổ: Báo cáo kết quả sau một thời gian tập luyện ( 
Đại diện các nhóm thực hiện kĩ thuật động tác, sinh viên nhận xét, giáo viên đánh giá kết 
luận). 

7. Bạn tiếp tục xem băng hình tới mã số thời gian 15 phút 22 giây. Tại đây có phụ 
đề yêu cầu dừng băng và tiến hành các hoạt động. ( ghi ý kiến của bạn vào vở học tập). 



* Bạn suy nghĩ và thảo luận rút ra những điều tâm đắc cần ghi nhớ để phục vụ cho 
học tập và công tác sau này? 
 

Nhiệm vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút) 
    Khởi động chuyên môn: Di chuyển đơn bước, di chuyển nhiều bước. 
2:  Nghiên cứu tài liệu nội dung 2(5 phút) 
3:  Làm việc tập thể: Học trích đoạn băng hình (45 phút) 
  - Xem băng hình 
  - Xem băng hình theo đoạn ngắn 
  - Thảo luận nhóm: 
    + Những mục tiêu về phương pháp của trích đoạn băng hình? 
    + Những mục tiêu về kết quả tập luyện của trích đoạn băng hình? 
    + Trả lời các nội dung trong hoạt động 2( 5). 
  - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
4: Tập luyện: (27 phút) 
  + Mô phỏng kĩ thuật động tác tâng cầu(Động tác đỡ cầu bằng đùi: chân 

thuận, chân không thuận và luân phiên hai chân). 
+ Tập luyện kĩ thuật động tác tâng cầu. 
Bước 1: Tâng cầu ở chân thuận 
Bước 2: Tâng cầu ở chân không thuận 
Bước 3: Tâng cầu luân phiên bằng hai chân 

Đội hình 2 hành ngang đứng đối diện nhau, cách 3 m. 
5: Tập luyện: (25 phút) 
  + Chuyền cầu bằng đùi. 
  Bước 1: Theo từng đôi, hai hàng luân phiên phục vụ nhau tập luyện 
Đội hình 2 hành ngang đứng đối diện nhau, cách 3 m. 
6:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ ý kiến nhận xét 

  +Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
7: Làm việc tập thể  (3 phút) 

  Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

Đánh giá   



 
 

Hình 48

1. Thực hiện kĩ thuật động tác tâng cầu bằng đùi chân thuận, chân không thuận, 
luân phiên hai chân, tính số lần. 

 
Hoạt động 3: Thực hành kĩ thuật chơi cầu bằng ngực.                     
( Thời gian: 90 phút = 2 tiết) 

 

 Thông tin hoạt động:  
1. Kĩ thuật chơi cầu bằng ngực 
 Muốn nắm vững và thực hiện tốt kĩ thuật chơi cầu bằng ngực, GV nên cho SV tập 
theo trình tự sau: 
1.1. Đỡ cầu bằng ngực: 

1.1.1.Tập mô phỏng kĩ thuật động tác: 
 GV bố trí SV đứng thành hai hàng đối diện nhau, cách nhau khoảng 2m. Yêu cầu 
SV đứng đúng TTCB, tự tập mô phỏng kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực tại chỗ. 
 Khi SV đã thuần thục động tác thì GV cho SV tập với cầu. Lúc này giáo viên 
quan sát và sửa kĩ thuật cho SV. Cần đặc biệt lưu ý đến TTCB và động tác kĩ thuật đỡ cầu 
bằng ngực vì đây là hai khâu cơ bản có ảnh hưởng quyết định tới thực hiện kỹ thuật động 
tác. 
 Nếu đứng sai TTCB thì vẫn có khả năng thực hiện được kĩ thuật, song dẽ bị mất 
thăng bằng, chân trụ không vững làm ảnh hưởng tới động tác tiếp theo. 
 Hoặc nếu không dùng ngực phía khác bên chân đá để đỡ cầu, thì cầu bay ra không 
chuẩn, làm ảnh hưởng tới động tác đá cầu sau đó. Ngoài ra, việc dùng sức đánh ngực 
mạnh hay nhẹ cũng ảnh hưởng tới đường cầu bay ra. Vậy cần dùng sức hợp lý để cầu nẩy 
về trước của chân đá khoảng 1m. 
 GV có thể vẽ trên sân những vòng tròn quy định điểm cầu rơi sau khi đỡ ngực cho 
SV. Nếu đỡ đạt yêu cầu 6/10 quả là có thể coi như đã hoàn thành tốt giai đoạn đầu để 
chuyển sang tập phối hợp giữa đỡ ngực và đá cầu- Có thể đá bằng mu, má bàn chân... 

1.1.2. Tập kỹ thuật tiếp xúc với cầu: 
 Khi đã tập tốt giai đoạn trên, GV tổ chức cho SV tập nâng cao hơn: 
 Lúc này SV và GV hoặc những người phục vụ đứng đối diện nhau, cách nhau 



 
 

Hình 49 

khoảng 3 m. GV( hoặc người phục vụ) tung cầu cho SV đỡ cầu bằng ngực. Ban đầu tung 
cầu chuẩn vào ngực với tốc độ trung bình, sau đó tung nhanh, kết hợp quả dài, quả ngắn 
và sang hai bên, để buộc người đỡ phải di chuyển, chọn địa điểm thích hợp để dùng ngực 
đỡ cầu sau đó đá lại cho GV hoặc người phục vụ( H.48) 
1.2: Chắn cầu bằng ngực: 
 Muốn nắm vững và thực hiện tốt kĩ thuật chắn cầu bằng ngực, GV nên cho SV tập 
theo trình tự sau: 

1.2.1: Tập mô phỏng kỹ thuật động tác: 
 Để tiến hành, GV cho SV đứng ở TTCB mặt hướng vào lưới, cách khoảng 40 cm 
và làm động tác bật nhảy thẳng người lên cao , làm sao cho ngực vượt lên trên lưới 10-
20cm rồi khi chân tiếp mặt sân thì lùi về sau. 
 Trong khi tập, cần lưu ý SV giữ đúng khoảng cách với lưới, phải bật thẳng lên cao 
chứ không lao ra phía trước, vì như vậy sẽ chạm vào lưới và mất điểm. 
 Khi nhảy lên, hai tay để thẳng tự nhiên theo đường may của hai thân quần hoặc 
hơi đưa hai tay ra sau hoặc khép hai tay trước thân người để tránh chạm vào lưới. 
 Khi kết thúc động tác bật nhảy, lúc tiếp đất cần phải giữ thăng bằng và lùi về sau 
khỏi chạm lưới và chuẩn bị đỡ đường cầu của đối phương đá sang. 
 

1.2.2: Tập kĩ thuật tiếp xúc với cầu: 
 Khi SV đã nắm được kĩ thuật và bật 
nhảy sát lưới tốt, GV đứng trên ghế ở bên kia 
lưới làm động tác ném cầu từ trên xuống để SV 
bật nhảy chắn cầu bằng ngực. 
 Lúc này GV cần nhắc SV phải quan sát 
hướng cầu bay tới để nhảy lên kịp thời. Khi 
nhảy lên cần ưỡn căng ngực để cầu nẩy ra rơi 
sang bên kia lưới. Yêu cầu SV bật nhảy chắn 
cầu được 7/10 lần là đạt yêu cầu (H.49). 
  1.3: Đánh ngực tấn công: 
 Muốn nắm vững và thực hiện tốt kĩ 
thuật đánh ngực tấn công, GV nên cho SV tập 
theo trình tự sau: 

1.3.1: Tập mô phỏng kĩ thuật động tác: 
 GV cho người tập đứng ở TTCB. Mặt hướng vào lưới và cách lưới khoảng 40cm, 
làm động tác bật nhảy thẳng người lên cao , để ngực vượt hẳn lên trên lưới 15cm-20cm. 
Rồi xoay thân trên lấy đà, sau đó, hất ngực ra trước đánh cầu sang sân đối phương. 
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 Trong khi tập, cần lưu ý người tập giữ đúng khoảng cách với lưới, phải bật thẳng 
lên cao chứ không lao ra phía trước, vì như vậy sẽ chạm vào lưới và mất điểm. 
 Khi nhảy lên hai tay để thẳng tự nhiên dọc theo thân người hoặc hơi đưa hai tay ra 
sau để tránh chạm vào lưới. 
 Khi kết thúc động tác bật nhảy, lúc tiếp đất cần phải giữ thăng bằng và lùi về sau 
khỏi chạm lưới và chuẩn bị đỡ đường cầu của đối phương đá sang. 

1.3.2: Tập kĩ thuật tiếp xúc với cầu: 
 Khi SV đã nắm được kỹ thuật bật nhảy 
sát lưới và đánh ngực tấn công thì GV tiến 
hành cho SV tiếp xúc với cầu. 
 GV đứng tung cầu bổng rơi sát lưới, SV 
nhảy lên xoay thân trên lấy đà rồi hất ngực ra 
trước đánh cầu sang sân đối phương. Nếu 
người chơi thực hiện được 6-7/10 lần là đã nắm 
được kĩ thuật. 
 GV có thể cho lần lượt  cho SV vào 
thực hiện kỹ thuật trên lưới và luân phiên làm 
người phục vụ( H.50). 

Nhiệm vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút) 

                Khởi động chuyên môn: Tâng cầu bằng đùi. 
2:  Nghiên cứu tài liệu nội dung 3, xem tranh kĩ thuật.(5 phút) 
3:  Làm việc tập thể.(10 phút) 
     Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác: kĩ thuật động tác đỡ cầu 

bằng ngực, kĩ thuật động tác chắn cầu bằng ngực, kĩ thuật động tác đánh ngực tấn công. 
4: Tập luyện: (20 phút) 
  + Mô phỏng kĩ thuật đông tác đỡ cầu bằng ngực. 
 + Tập luyện kĩ thuật động tác đỡ cầu bằng ngực 
Bước 1: Luân phiên hàng này tung cầu phục vụ hàng kia thực hiện. 
Bước 2: Tập đỡ ngực và đá lại cho người phục vụ. 
Đội hình 2 hành ngang đứng đối diện nhau, cách 3m-4m. 
5: Tập luyện: (15 phút) 
  + Mô phỏng kĩ thuật đông tác chắn cầu bằng ngực. 
 + Tập luyện kĩ thuật động tác chắn cầu bằng ngực: Từng đôi phục vụ nhau 

tập luyện- người này tung cầu cho người kia chắn cầu và ngược lại. 



Đội hình hàng ngang, quay mặt vào lưới, cách nhau 2m và cách lưới 40cm 
6: Tập luyện: (17 phút) 
  + Mô phỏng kĩ thuật đông tác đánh ngực tấn công. 
 + Tập luyện kĩ thuật động tác đánh ngực tấn công: Từng đôi phục vụ nhau 

tập luyện- người này tung cầu cho người kia đánh ngực tấn công và ngược lại. 
Đội hình hàng ngang, quay mặt vào lưới, cách nhau 2m và cách lưới 40cm. 
7:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ ý kiến nhận xét 

  +Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
8: Làm việc tập thể .(3 phút) 

  Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

Đánh giá   
 1. Thực hiện kĩ thuật động tác đỡ ngực , tính tỉ lệ số lần thực hiện đúng trên tổng 
số lần thực hiện? 
 2. Thực hiện kĩ thuật động tác chắn cầu bằng ngực , tính tỉ lệ số lần thực hiện 
đúng trên tổng số lần thực hiện? 
 3. Thực hiện kĩ thuật động tác đánh ngực tấn công , tính tỉ lệ số lần thực hiện 
đúng trên tổng số lần thực hiện?. 
 
 
 
 
Hoạt động 4: Thực hành kĩ thuật đá cầu bằng má trong  bàn 
chân(Thời gian: 90 phút = 2 tiết) 

 

 Thông tin hoạt động:  
                   Kĩ thuật đá cầu bằng má trong bàn chân 

 Má trong bàn chân ở môn đá cầu được xác định là phần diện tích hình tam giác 
mà đỉnh là ngón cái- mắt cá trong- gót chân. Để tiếp xúc và điều khiển cầu, khi cầu rơi 
vào khoảng giữa của hai chân và phía dưới bụng. 
 Trước đây khi trình độ đá cầu còn thấp, kĩ thuật này được sử dụng cả trong phòng 
thủ lẫn tấn công. Song với trình độ đá cầu hiện nay, do tốc độ của quả cầu khi thực hiện 
kĩ thuật này thường đi chậm, việc thực hiện kĩ thuật lại phức tạp, tốn sức mà tính hiệu quả 
lại không cao. Vì vậy kĩ thuật này ít được sử dụng trong thi đấu. Hơn nữa,  hiện nay, 
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phần lớn những người chơi môn đá cầu đều sử dụng giày da lộn trong thi đấu, do vậy mà 
phần má trong không được bằng phẳng và rộng như ở mu bàn chân. Nên kĩ thuật đá cầu 
bằng má trong được sử dụng chủ yếu trong phòng ngự để tâng cầu và chuyền cầu. 
 Kỹ thuật đá cầu bằng má trong được tiến hành như sau: 
 - Kỹ thuật tâng cầu: Khi xác định được cầu bay tới cách người khoảng 50cm-
60cm, ở vị trí phía dưới đầu gối và vào khoảng giữa hai chân. Người tập nhanh chóng hơi 
gập gối chuyển trọng tâm của cơ thể sang chân trước, chân sau mở háng, xoay đùi ra phía 
ngoài , hất cẳng chân lên và đưa phần má trong của bàn chân hướng lên trên để tiếp xúc 
với cầu, khi cầu cách mặt sân khoảng 30cm-40cm. Cầu sau khi tiếp xúc bay dựng đứng 
lên, cách mặt sân khoảng 1,5m -2m. 
 - Kỹ thuật chuyền cầu: Khi thực hiện tương tự như ở phần tâng cầu song chỉ khác 
là phải xoay cẳng chân để má trong của bàn chân hướng chếch ra trước khi tiếp xúc với 
cầu. Cầu sau khi tiềp xúc sẽ bay bổng ra phía trước, cách mặt sân 2m -2,5m và rơi vòng 
cung xuống về phía đồng đội( đá đôi, đá ba). 
 Điều đáng chú ý là khi chuyền cầu, chân đá không dừng lại đột ngột như lúc tâng 
cầu mà tiếp tục đưa theo 20 cm -30 cm nữa mới dừng lại. 
 Vậy muốn nắm vững và thực hiện tốt kĩ thuật đá cầu bằng má trong, GV nên cho 
SV tập theo trình tự sau: 
1.Tâng cầu, đỡ cầu bằng má trong bàn chân: 
1.1.Tập mô phỏng kỹ thuật động tác: 
 Trước tiên, GV cho người tập đứng theo TTCB( như động tác đá cầu bằng đùi) và 
tập mô phỏng kĩ thuật đá má trong bằng chân thuận. ở đây cần lưu ý sửa tư thế thân trên 
không bị nghiêng, vẹo, mở hông chân đá, nâng đùi để đầu gối hướng ra ngoài, sao cho 
phần má trong của bàn chân vuông góc với hướng cầu rơi xuống. 
 Sau khi nắm được kĩ thuật và thực hiện đúng những yêu cầu cơ bản của kĩ thuật 
đá má trong khi không có cầu. GV có thể cho người tập chuyển sang giai đoạn tập với 
cầu. 
1.2. Tập tiếp xúc với cầu. 
 Đầu tiên, tập đá bằng chân thuận trước 
sau đó mới chuyển sang tập đá bằng chân không 
thuận, cuối cùng tập đá bằng cả hai chân luân 
phiên. 
 Cách tập: Lúc đầu, tự tung cầu lên và đá 
bằng má trong từng quả một. Nếu quả cầu sau 
khi đá bay lên rồi rơi thẳng xuống, dùng tay ở 
bên chân đá bắt được là đạt yêu cầu. Khi đã 
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thành thạo thì SV tâng cầu liên tục bằng má trong nhiều lần. Nếu chân thuận tâng được 
10-15 lần liên tục không hỏng và chân không thuận tâng được 8-10 lần là đạt yêu cầu. 
Khi tập tâng cầu liên tục cần chú ý đến việc di chuyển, cần phải di chuyển chân trụ nhẹ 
nhàng theo cầu trong khi thân trên vẫn giữ tương đối thẳng(H.51). 
 Khi thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng má trong thuần thục với từng chân thì cho 
SV tâng luân phiên bằng cả hai chân liên tục. Nếu tâng được 15-20 lần liền không rơi là 
đạt yêu cầu. 
1.3. Chuyền cầu bằng má trong bàn chân. 
 Khi tiến hành luyện tập thì GV (hoặc 
người phục vụ) và SV đứng đối diện và cách 
nhau khoảng 3 m, GV (người phục vụ) tung 
cầu về phía SV để cho SV dùng kĩ thuật đá má 
trong chuyền cầu lại cho GV, sao cho đường 
cầu bay vòng cung cao khoảng 2-3m rơi xuống 
tầm đùi hoặc mu của bàn chân thuận của GV 
(H.52). GV dùng tay bắt lấy cầu và bài tập lại 
được lặp lại. 
 Quả cầu chuyền đúng kĩ thuật là phải 
bay đúng hướng và không bay xuyên thẳng vào người giao viên (người phục vụ). Tập sao 
cho chuyền đúng từ 8/10lần trở lên là đạt yêu cầu.  

Nhiệm vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút) 

                Khởi động chuyên môn: Tâng cầu. 
2:  Nghiên cứu tài liệu nội dung 4, xem tranh kĩ thuật (5 phút) 
3:  Làm việc tập thể (10 phút) 
  Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác: kĩ thuật động tác tâng cầu 

bằng má trong bàn chân; chuyền cầu bằng má trong bàn chân . 
4: Tập luyện: (27 phút) 
  + Mô phỏng kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân. 
  + Tập luyện kĩ thuật động tác tâng cầu bằng má trong bàn chân. 
Bước 1: Tự tung cầu lên và tâng cầu từng quả một. 
Bước 2: Tâng câu liên tục một chân và hai chân 
 Đội hình  2 hàng đứng đối diện nhau , cách nhau 3 m, khoảng cách 2m. 
5: Tập luyện: (25 phút) 
  +Tập luyện kĩ thuật động tác chuyền cầu bằng má trong bàn chân. 



Bước 1: Từng đôi luân phiên tung cầu cho nhau tập luyện chuyền cầu. 
Bước 2: Từng đôi chuyền cho nhau. 
Đội hình  2 hàng đứng đối diện nhau , cách nhau 3 m, khoảng cách 2m.  
6:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ ý kiến nhận xét 

  +Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
7: Làm việc tập thể (3 phút) 

  Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

Đánh giá    
 1.Thực hiện kĩ thuật động tác tâng cầu bằng má trong bàn chân, tính số lần.    
       
Hoạt động 5: Thực hành kĩ thuật đá cầu bằng má ngoài  bàn 
chân (Thời gian: 90 phút = 2 tiết) 

 

 Thông tin hoạt động:  
                        Kĩ thuật đá cầu bằng má ngoài bàn chân 

 Má ngoài bàn chân là diện tích hình tam giác, mà đỉnh là ngón út - mắt cá ngoài - 
gót chân. Đây là diện tích để tiếp xúc và điều khiển cầu. Vì diện tích tiếp xúc nhỏ và khó 
tạo được góc vuông với hướng cầu bay tới. Vì vậy, cho đến nay, kĩ thuật này ít được sử 
dụng trong phòng thủ. Chủ yếu dùng để cứu cầu trong tình huống khó khăn. Nhưng cũng 
có lúc sử dụng trong tấn công, tạo nên những đường cầu bay đảo hướng gây bất ngờ cho 
đối phương. 
 Kĩ thuật đá cầu bằng má ngoài bàn chân được tiến hành như sau: 
 - Kĩ thuật tâng cầu: Khi xác định được đường cầu bay tới - Vị trí ở sát bên ngoài 
chân đá, phía dưới đầu gối. Người tập nhanh chóng chuyển trọng tâm của cơ thể sang 
chân trước, thân người hơi ngả về phía chân trụ (chân trước), chân sau nâng đùi co cẳng 
chân, sau đó xoay đùi vào trong hất cẳng chân sang ngang, lên trên để cho má ngoài của 
bàn chân tếp xúc với cầu, sao cho cầu bay bổng lên cao 1,5m-2m và hướng về phiá trước 
chân đá. 
 - Kĩ thuật đá tấn công: Kĩ thuật này được sử dụng trong lần chạm thứ hai, chân 
trước bước lên một bước, hơi khuỵu gối, trọng tâm dồn vào chân này (chân trụ).  Tiếp 
theo, chân đá nhấc lên và hơi gập gối, mũi bàn chân chúc xuống. kết hợp với duỗi chân 
trụ, chân đá được lăng vòng ra phía chân trụ, duỗi thẳng gối, đùi chân đá xoay về phía 
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trong để hướng phần má ngoài bàn chân tiếp xúc với cầu, làm cho quả cầu bay thẳng 
hoặc sang hai bên gây khó khăn cho đối phương. 
1. Tâng cầu bằng má ngoài bàn chân: 
 Để giúp SV hiểu và vận dụng được kĩ thuật này có hiệu quả thì GV phải tiến hành 
giảng dạy theo trình tự sau: 
1.1.Tập mô phỏng kĩ thuật động tác.  
 Để tiến hành luyện tập cần cho SV đứng ở TTCB ( như động tác chuẩn bị của đá 
cầu bằng đùi) và tập động tác mô phỏng kĩ thuật đá cầu bằng má ngoài( tập động tác 
không có cầu). 
 Cần lưu ý tới sự phối hợp động tác nhịp nhàng khi chuyển trọng tâm cơ thể sang 
chân trụ và động tác của chân đá để SV không bị mất thăng bằng. 
 Khi tập( mô phỏng) kĩ thuật đá cầu bằng má ngoài bàn chân đến sự thuần thục thì 
GV chuyển sang cho SV tập luyện với cầu. 
1.2: Tập tiếp xúc với cầu 
 Khi SV đã làm động tác mô phỏng thuần thục, thì bắt đầu chuyển sang tập với 
cầu. Lúc này GV và SV đứng đối diện với nhau, cách nhau khoảng 1,5 m( song cần lưu ý 
là GV đứng hơi lệch về phía chân đá của SV). 
 GV làm động tác tung cầu ra phía ngoài chân đá để SV thực hiện kĩ thuật tâng cầu 
bằng má ngoài, khi cầu còn cách sân khoảng 25-35 cm. 
 SV khi tiếp xúc với cầu, sao cho quả cầu bay vòng ngang tầm vai của GV( hay 
người phục vụ) và GV( hay người phục vụ)  bắt lấy cầu. Bài tập được lặp lại cho đến khi 
SV thực hiện khá thuần thục, thực hiện được từ 6/ 10 lần trở lên là đạt yêu cầu ( H.53) 

2. 

Đá tấn công bằng má ngoài bàn chân 
2.1. Tập mô phỏng kĩ thuật động tác: 
 Trước tiên, GV cho SV tập động tác mô phỏng kĩ thuật( tập không cầu). Cần lưu 
ý tới sự phối hợp động tác nhịp nhàng khi chuyển trọng tâm cơ thể sang chân trụ và động 
tác của chân đá để SV không bị mất thăng bằng.  
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 Khi tập( mô phỏng) kĩ thuật đá tấn công bằng má ngoài bàn chân đến sự thuần 
thục thì GV chuyển sang cho SV tập luyện với cầu. 
2.2. Tập tiếp xúc vơí cầu 
 Khi mới tập, nên treo cầu ở vị trí cố định để cho SV thực hiện kỹ thuật. Tiếp đó 
GV ( hay người phục vụ) và SV đứng đối diện, cách nhau khoảng 5-6 m, SV tự tung cầu 
và thực hiện kỹ thuật đá tấn công bằng má ngoài sao cho quả cầu bay thẳng tới vị trí của 
GV( hoặc người phục vụ) ở ngang tầm mắt, chỉ cần thực hiện được 4-5/ 10 lần là đạt yêu 
cầu (H.54). 

Nhiệm vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên 

môn(10 phút) 
    Khởi động chuyên môn: Tâng cầu 

bằng các kĩ thuật đã học. 
2: Nghiên cứu tài liệu nội dung 5, xem 

tranh kỹ thuật (5 phút) 
3:  Làm việc tập thể (10 phút) 
 Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác: Kĩ thuật động tác tâng cầu 

bằng má ngoài bàn chân; kĩ thuật động tác tấn công bằng má ngoài bàn chân 
4: Tập luyện: (27 phút) 
  + Mô phỏng kĩ thuật động tác tâng cầu bằng má ngoài bàn chân. 
  + Tập luyện kĩ thuật động tác tâng cầu bằng má ngoài bàn chân: Từng đôi 

luân phiên tung cầu phục vụ nhau tập luyện. 
 Đội hình  2 hàng đứng đối diện nhau , cách nhau 1,5m-2m. 
5: Tập luyện: (25 phút) 
  + Mô phỏng kĩ thuật động tác tấn công bằng má ngoài bàn chân. 
  + Tập luyện kĩ thuật động tác đá tấn công bằng má ngoài bàn chân. 
Bước 1: Treo cầu cố định thực hiện động tác đá tấn công bằng má ngoài bàn chân. 
Bước 2: Từng đôi luân phiên phục vụ nhau tập luyện. 
Đội hình  2 hàng đứng đối diện nhau , cách nhau 5m-6m.  
6:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ ý kiến nhận xét 

  + Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
7: Làm việc tập thể (3 phút) 
  Hồi tỉnh ( thả lỏng toàn thân) 
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Đánh giá nội dung 5:  
 1.Thực hiện kĩ thuật động tác tâng cầu bằng má ngoài bàn chân, tính số lần. 

Hoạt động 6: Thực hành kĩ thuật đá cầu bằng mu bàn chân: 
Búng cầu - giật cầu (Thời gian: 90 phút= 2tiết) 

 Thông tin hoạt động:  
                        Kĩ thuật đá cầu bằng mu bàn chân 

 Trong đá cầu thì đá mu bàn chân là kĩ thuật phức tạp nhất và có nhiều biến dạng 
nhất được áp dụng trong tập luyện và thi đấu. Vì vậy để giúp cho người học nắm vững và 
thực hiện đúng kĩ thuật, GV cần bố trí tập luyện theo trình tự như sau:( Như cách thực 
hiện kĩ thuật đã nêu ở phần trên). 
1. Búng cầu - giật cầu 
1.1. Tập mô phỏng kĩ thuật động tác 
 Trước tiên, GV cho SV tập các động tác mô phỏng kĩ thuật búng cầu, giật cầu. 
Tiến hành tập luyện từng chân một(từ chân thuận đến chân không thuận), sau đó thực 
hiện luân phiên cả hai chân. Cần chú ý cho SV phân biệt rõ ràng về kĩ thuật búng cầu và 
giật cầu ngay trong lúc tập mô phỏng, để hình thành kỹ thuật đúng. 
 Khi thực hiện động tác mô phỏng kĩ thuật thuần thục thì để SV tiếp xúc với cầu. 
1.2. Tập tiếp xúc với cầu 
  GV tổ chức cho SV tập búng cầu từng chân rồi hai 
chân luân phiên. Nếu chân thuận búng được 15-20 lần liên 
tục, Chân không thuận búng được 8-10 lần là đạt yêu cầu. 
Nếu hai chân búng luân phiên được 25-30 lần liên tục là đạt 
yêu cầu. 
 Sau đó SV vừa di chuyển vừa búng cầu, sao cho quả 
cầu bay cao dựng lên phía trước 2-3 m, liên tục từ 10-15 lần 
là đạt yêu cầu(H.55). 
 GV tổ chức cho SV tập giật cầu bằng chân thuận, chân 
không thuận, sau đó tập hai chân luân phiên. Nếu SV thực 
hiện được một số lần như ở kĩ thuật búng cầu trở lên là đạt yêu 
cầu. 
 Sau khi đã nắm vững kĩ thuật giật cầu tại chổ, GVnên 
cho SV vừa di chuyển vừa thực hiện kĩ thuật giật cầu trong 
nửa sân đá cầu đơn, số lần thực hiện được càng nhiều càng tốt 
(H.56). 
  Khi SV đã thực hiện tốt từng kĩ thuật động tác thi GV 



cho tập phối hợp các kĩ thuật búng cầu- giật cầu ở các diện tích sân tập(rộng, hẹp) khác 
nhau nhằm giúp cho các em sớm hoàn thiện kĩ thuật động tác. 

Nhiệm vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút):   Khởi động chuyên 

môn: Tâng cầu 
2:  Nghiên cứu tài liệu nội dung 6, xem tranh kĩ thuật (5 phút) 

         - Thảo luận nhóm, tập theo nhóm (5 phút) 
3:  Làm việc tập thể (10 phút) 
 + Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, tập luyện 
 + Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
 + Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác: búng cầu, giật cầu. 
4: Tập luyện: (24 phút) 

- Búng cầu 
Bước 1: Búng cầu bằng chân thuận. 
Bước 2: Bùng cầu bằng chân không thuận 
Bước 3: Búng cầu luân phiên bằng hai chân 

Đội hình: Hai hàng ngang đối diện cách nhau 4m, dãn cách 2m. 
5: Tập luyện: (23 phút) 

- Giật cầu 
Bước 1: Giật cầu bằng chân thuận. 
Bước 2: Giật cầu cầu bằng chân không thuận 
Bước 3: Giật cầu luân phiên bằng hai chân 

Đội hình: Hai hàng ngang đối diện cách nhau 4m, dãn cách 2m. 
6:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ ý kiến nhận xét 

  +Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
7: Làm việc tập thể (3 phút) 
  Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

Đánh giá    
 1.Thực hiện kĩ thuật động tác búng cầu- giật cầu, tính số lần. 
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Hoạt động 7: Thực hành kĩ thuật đá cầu bằng mu bàn chân: 
Chuyền cầu; Tâng cầu nhịp một tấn công; Đá tấn công bằng mu 
chính diện(Thời gian: 90 phút=2 tiết) 

 Thông tin hoạt động:  
1. Chuyền cầu bằng mu bàn chân 
  Kĩ thuật chuyền cầu được thực hiên như sau: 
 Người chơi sau khi đỡ cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, bằng ngực, bằng đầu... 
Thì xoay thân về phía cầu, bước chân trước lên một bước và chuyển trọng tâm cơ thể vào 
chân này. Chân đá cầu làm động tác như khi phát cầu, nhưng tiếp xúc với cầu ở tầm cao, 
cách sân khoảng 40-50 cm. Khi nhấc đùi thì hơi lăng chân về trước để mu bàn chân tiếp 
xúc với cầu.Đá cầu bay vòng cung về phía đồng đội(đang ở gần lưới). 
1.1. Tập mô phỏng kĩ thuật động tác 
 GV tổ chức cho SV đứng hai hàng đối diện nhau, cách nhau khoảng 3m-4m, sau 
đó tập mô phỏng kĩ thuật động tác chuyền cầu. 
 Nên cho tập đồng loạt hoặc từng hàng một và cùng là động tác đỡ cầu bằng ngực 
hay động tác đỡ cầu bằng đùi.... Sau đó thực hiện động tác chuyền cầu. Cần chú ý là cho 
SV tập từ chân thuận rồi mới chuyển sang chân không thuận. 
 Khi động tác mô phỏng đã thực hiện thuần thục thì cho SV tiếp xúc với cầu. 
1.2. Tập tiếp xúc với cầu 
 Sau khi SV làm động tác mô phỏng tốt thì 
bắt đầu cho làm quen với cầu. 
 Khi thực hiện có thể tiến hành theo từng đôi 
một hoặc hai hàng đứng đối diện nhau, cách nhau 
một cự ly thích hợp( đã nêu ở trên)...Rồi lần lượt 
một người phục vụ, người kia thực hiện động tác. 
 Sau thời gian quy định thì đổi nội dung cho 
nhau, cứ tập như vậy cho đến khi thực hiện được 8-
10/10 lần là đạt yêu cầu (H.57). 
2. Tâng cầu nhịp một tấn công 
 Đây là kĩ thuật dùng mu bàn chân để tâng cầu trong lần chạm thứ nhất, khi đường 
cầu bay bổng về phía sau hay sang hai bên của cơ thể( kĩ thuật động tác đã nêu ở phần 
trên). 
2.1.Tập mô phỏng kĩ thuật động tác 
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 Khi thực hiện GV có thể cho SV tiến hành tập luyện đồng loạt hoặc tập luyện 
theo từng nhóm, từng hàng... tuỳ theo điều kiện cụ thể của sân tập. 
 Trước tiên cho SV di chuyển tâng cầu nhịp một với tình huống cầu được đá sang 
bên phải. 
 Sau khi đã tập thuần thục thì chuyển sang tâng cầu nhịp một với tình huống cầu 
được đá sang bên trái. 
 Cuối cùng cho SV tập với tình huống cầu đá bay bổng về phía sau. Sau khi tập 
thuần thục các tình huống trên thì chuyển sang giai đoạn tiếp xúc với cầu. 
 Chú ý trong quá trình tập luyện mô phỏng các động tác, GV luôn nhắc nhở SV 
cần có "cảm giác "ở cử động cuối với cầu, để thuận lợi khi chuyển sang tập với cầu. 
 
2.2. Tập tiếp xúc với cầu 
 Khi đã tập mô phỏng động tác tốt thì chuyển sang 
giai đoạn tiếp xúc với cầu. Tập luyện giai đoạn này, GV 
nên chia tổ, nhóm hoặc từng đôi một tập luyện với nhau 
(song cũng cần lưu ý tới những đối tượng cá biệt để có 
biện pháp thích hợp). 
 Trong quá trình tập luyện ban đầu, GV nên quy 
định: Mỗi đôi tập, người A phục vụ cho người B. Sau 
một thời gian nhất định hai người đổi nội dung cho nhau. 
 Khi SV đã có trình độ nhất định, GV yêu cầu 
từng đôi tập tăng dần độ khó của động tác, nhằm nâng 
cao trình độ của các em(H.58). 
3. Đá tấn công bằng mu chính diện 
 Kĩ thuật này thường được dùng trong đá đơn ở lần chạm thứ hai( tức là sau khi 
người chơi đã đỡ cầu bằng ngực, bằng đầu hoặc đã búng cầu, giật cầu...). 
 Kĩ thuật này bao gồm: Đá thấp chân chính diện, đá thấp chân nghiêng mình, đá 
cao chân chính diện, đá cao chân nghiêng mình. Các kĩ thuật này về cơ bản tương tự như 
các kĩ thuật phát cầu tương ứng( đã nêu ở phần trên), tuy nhiên cái khác biệt là ở chỗ:Các 
kĩ thuật phát cầu thì chân trước đứng cố định, còn trong kĩ thuật đá tấn công bằng mu 
chính diện thì chân trước thường bước lên một bước rồi mới thực hiện kĩ thuật động tác. 
3.1. Tập mô phỏng kĩ thuật động tác 
 Để tiến hành tập các kĩ thuật động tác này, GV nên cho SV đứng thành từng hàng 
ngang( với cự ly thích hợp), thực hiện đồng loạt các yếu lĩnh kĩ thuật, theo hiệu lệnh 
chung và cũng theo trình tự bắt đầu từ chân thuận trước, khi chân thuận làm thuần thục 
động tác rồi thì chuyển sang chân không thuận. 
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Hình 62 

 Bắt đầu từ động tác đá thấp chân chính diện (H.59) đến đá thấp chân nghiêng 
mình (H.60), đá cao chân chính diện (H.61) và cuối cùng là đá cao chân nghiêng mình 
(H.62). 
3.2.Tập tiếp xúc với cầu 

  

           Sau khi đã thực hiện mô phỏng thuần 
thục các kĩ thuật động tác, GV cho SV chuyển 
sang tập luyện với cầu. 
 GV có thể chia tổ tập luyện hoặc thành 
từng đôi tập luyện với nhau( có thể hai người có 
trình độ như nhau hoặc một người có trình độ 
khá 
kèm 
một 

người có trình độ kém hơn...). 
 Tuỳ thuộc vào điều kiện sân tập, cũng 
như trình độ của SV mà cự ly giữa hai người 
tập kéo dài cho phù hợp. Lúc đầu thường là 
3m-4m, sau có thể tăng dần cự ly lên tương 
đương với chiều dài của sân đá cầu. 
 Khi mới bắt đầu tập, người A cầm cầu 
tung(phục vụ) cho người B, người B dùng kĩ thuật đỡ cầu( búng cầu, giật cầu, đỡ ngực, 
đỡ đầu...), nhằm đưa cầu lên thuận lợi về phía trước, sau đó dùng mu bàn chân đá tấn 
công( cầu bay về phía người phục vụ, người phục vụ bắt lấy cầu và lần tập thứ hai được 
lặp lại), nếu thực hiện được 8-10/10 lần là đạt yêu cầu. 



 Nếu SV có trình độ khá thì người A sẽ không tung cầu nữa mà trực tiếp đá cầu về 
phía người B. Người B đỡ cầu nhịp một sau đó thực hiện kĩ thuật đá tấn công bằng mu 
chính diện về phía người A, người A lại dùng kĩ thuật đỡ cầu, tâng cầu nhịp một và đá tấn 
công trở lại cho đến khi kết thúc một đường cầu. Lần tiếp theo lại được lặp lại. 
 Chú ý: - Các kĩ thuật đá tấn công bằng mu chính diện nên thực hiện theo nguyên 
tắc: Học từ động tác dễ đến động tác khó, từ động tác đơn giản đến động tác phức 
tạp,v.v... 
  - Cụ thể trong bài nên thực hiện từ kĩ thuật đá tấn công thấp chân chính 
diện, đá thấp chân nghiêng mình, đá cao chân chính diện, đá cao chân nghiêng mình. 
  - Tiến hành như vậy sẽ giúp  cho người học nhanh chóng tiếp thu được kĩ 
thuật động tác. 

Nhiện vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút) 
    Khởi động chuyên môn: Tâng cầu 
2: Nghiên cứu tài liệu nội dung 7, xem tranh kĩ thuật (8 phút) 
    Thảo luận nhóm, tập theo nhóm (12 phút) 
3:  Làm việc tập thể (10 phút) 
  + Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, tập luyện 
  + Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
  + Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác:Chuyền cầu, 
Tâng cầu nhịp một tấn công, Đá tấn công bằng mu chính diện 
4: Tập luyện: (10 phút) 

- Chuyền cầu 
Bước 1: Từng đôi luân phiên phục vụ nhau tập luyện- một người tung cầu; 

một người đỡ cầu rồi chuyền cầu trả lại. 
Bước 2: Đỡ cầu rồi chuyền cầu cho nhau. 
Đội hình: Hai hàng ngang đối diện cách nhau 4m, dãn cách 2m. 

5: Tập luyện: (15 phút) 
-  Tâng cầu nhịp một tấn công 
Từng đôi luân phiên phục vụ nhau tập luyện 
Đội hình: Hai hàng ngang đối diện cách nhau 4m, dãn cách 2m. 

6: Tập luyện: (12 phút) 
- Đá tấn công bằng mu chính diện 
Bước 1: Từng đôi luân phiên phục vụ nhau tập luyện- một người tung cầu; 

một người đỡ cầu rồi đá tấn công trả lại. 



Bước 2: Đỡ cầu rồi đá tấn công cho nhau. 
Đội hình: Hai hàng ngang đối diện cách nhau 3m- 4m, dãn cách 2m. 

7:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 
+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ ý kiến nhận xét 

  +Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
8: Làm việc tập thể (3 phút) 
  Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

Đánh giá    
 1. Thực hiện kĩ thuật động tác chuyền cầu, tính số lần. 
 2. Thực hiện kĩ thuật động tác tâng cầu nhịp một tấn công, tính số lần. 
 3. Thực hiện kĩ thuật động tác tấn công bằng mu chính diện, tính số lần. 
 
Hoạt động 8: Thực hành chiến thuật thường sử dụng trong đá 
đơn. Đấu tập đá đơn nam, đơn nữ ( Thời gian : 90 phút = 2 tiết) 

 

 Thông tin hoạt động:  
            Các chiến thuật thường sử dụng trong đá đơn 
 1. Tăng uy lực của quả phát cầu bằng cách phát cầu chuẩn, chính xác và 
tập trung vào những chỗ yếu của đối phương. 
 Trước khi phát cầu, người chơi cần quan sát vị trí đứng của đối phương để lựa 
chon quả phát cầu cho hợp lý. Nếu đối phương đứng gần vạch giới hạn phát cầu để đỡ 
cầu tức là đối phương đỡ cầu ngắn kém. Như vậy khả năng búng, giật cầu... là yếu. Nếu 
đối phương đứng lùi về cuối sân, là khả năng đỡ cầu treo cao sâu kém, đặc biệt là đỡ đầu 
kém. 
 Lúc đó người chơi phát cầu chuẩn, chính xác vào điểm yếu của đối phương gây 
cho đối phương lúng túng.Trường hợp đối phương là VĐV đỉnh cao, có kĩ thuật điêu 
luyện, có khả năng tấn công ở mọi vị trí trên sân thì khi phát cầu, chiến thuật hợp lý nhất 
và hay được sử dụng là phát cầu thẳng vào người đối phương. Buộc họ phải dùng ngực 
hoặc đầu để đỡ qủa phát cầu (trong lần chạm thứ nhất) nên cầu không thể dựng bổng ở 
khu vực sát lưới, Vì vậy đối phương không thể thực hiện các kĩ thuật tấn công gây nguy 
hiểm cho mình (ở lần chạm thứ hai). 
 2. Đá cầu dài treo cao sâu cầu về phía chân không thuận rồi đột ngột đảo 
hướng. 



 
Hình 63

 
Hình 64

 Thực tế mọi người chơi đá cầu, kể cả VĐV, rất hiếm khi sử dụng được các kĩ 
thuật tấn công đồng đều cả hai chân - thông thường có một chân đá tốt hơn. Trong thi đấu 
đá đơn thường áp dụng kĩ thuật đá những đường cầu dài liên tục 3- 4 lần về phía chân 
không thuận của đối phương (chân yếu của đối phương) để vừa đẩy đối phương về cuối 
sân, hạn chế những đường cầu tấn công của họ, vừa khiến cho đối phương bị tiêu hao về 
thể lực. Sau đó đột ngột sử dụng các đường cầu ngắn về phía góc gần lưới đối diện, gây 
bất ngờ cho đối phương, dần tới giành điểm (H.63). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Buộc đối phương phải di chuyển nhiều trên sân để tiêu hao thể lực. 
 Khi sử dụng chiến thuật người chơi phải áp dụng cách đá cầu dài, ngắn liên tục 
vào các góc sân, buộc đối phương phải di chuyển nhiều để đón đỡ cầu làm tiêu hao thể 
lực và gây cho đối phương lúng túng, hạn chế được những đường cầu tấn công của họ. Sử 
dụng chiến thuật này cần lưu ý đến những đường cầu ngắn. Vì nếu đường cầu ngắn mà 
lại thành đường cầu trung (cầu đến nửa sân trên) thì người chơi dễ bị phản công ngay 
(H.64) 

4. Chủ động đưa cầu lên lưới để tấn công ở mọi vị trí trên sân 
Muốn thực hiện chiến thuật này, người chơi cần biết cách chọn đúng vị trí đỡ cầu 

của đối phương khi đá sang. 
 Lúc chuẩn bị đỡ phát cầu, người chơi ở ô số 1 - Hình 38, đứng sát đường chia đôi 
sân 0,5m và cách đường bên ngang 1m, còn khi đứng ở ô số 2- Hình 39  thì người chơi 
đứng sát đường biên dọc 0,5m và cách đường biên ngang 1m. 



 
Hình 65      Hình 66 

 
Hình 67 

 Khi đứng ở những vị trí trên, đối phương chỉ có thể phát cầu vào 4 điểm: a, b 
(đường cầu ngắn) và c, d (đường cầu dài). Trong đó điểm d rất dễ đá ra ngoài vì người đỡ 
đã đứng gần với điểm này. Ba điểm: a, b, c còn lại người chơi sử dụng các kĩ thuật búng 
cầu, giật cầu, tâng cầu bằng mu bàn chân để đá cầu bay bổng về lưới, sau đó sử dụng các 
kĩ thuật tấn công, bật nhảy đệm cầu, xiết cầu...(lần chạm thứ hai),(H.65 và H. 66) 
 Còn đối với bản thân người phát cầu thì sau khi phát cầu xong, phải nhanh chóng 

chọn vị trí thuận lợi để đón đỡ đường cầu của đối phương đá sang. Vị trí này thường là 
gần trung tâm sân nhưng hơi lùi về sau  khoảng 1m. Đứng ở vị trí này việc đỡ các đường 
cầu ngắn của đối phương đá sang là khá dễ dàng, đồng thời cũng khống chế được những 
đường cầu dài, treo cao sâu (H. 67) 

Khi đã đứng ở vị trí đỡ cầu thích hợp, người chơi phải chủ động đưa cầu lên sát 
lưới để sử dụng các kĩ thuật tấn công, với phương châm lợi dụng những đường cầu đá dễ 
của đối phương để tấn công lại họ. 

Còn khi đối phương sử dụng các đường cầu gây khó khăn cho mình trong việc 
đưa cầu lên lưới như đá cầu vào đầu, vào ngực mình. Nếu như vậy thì sau khi đỡ cầu, 
người chơi phải dùng các đường cầu đá vào các góc sân của đối phương. Ngoài các chiến 
thuật cơ bản như trên thì còn một số chiến thuật khác nữa. Nhưng nó chỉ phù hợp với 
những người có đẳng cấp cao. 

Nhiệm vụ: 
1:  Khởi động chung và khởi động chuyên môn(10 phút) 
     Khởi động chuyên môn: Tâng cầu, chuyền cầu. 
2:  Nghiên cứu tài liệu nội dung 8, xem tranh kĩ thuật (5 phút) 



     Thảo luận nhóm, tập theo nhóm (5 phút) 
3:  Làm việc tập thể (10 phút) 
  + Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, tập luyện 
  + Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
  + Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác. 
4: Tập luyện: (22 phút) 

+ Bài tập phối hợp phát cầu và che người 
+ Bài tập phân công khu vực kiểm soát trên sân. 
+ Bài tập tấn công dứt điểm bằng phối hợp đồng đội. 

Đội hình: chia nhóm tập luyện trong sân và ngoài sân 
5 : Làm việc tập thể (25 phút) 
          +Tập phát cầu chuẩn, chính xác với  mục tiêu đã xác định. 
  + Đấu tập đá đơn. 
          + Tập làm trọng tài 
          + Tập chỉ đạo. 
6:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
+ ý kiến nhận xét 

  +Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
7: Làm việc tập thể (3 phút) 
  Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

 Đánh giá   
1. Phát cầu chuẩn vào từng mục tiêu đã xác định sẵn, tính số lần. 
2. Phát cầu dài, ngắn về các góc đối diện theo ý đồ định trước, tính số lần. 

  3. Lần lượt đá cầu ngắn, dài về từng góc sân (đối diện ), tính số lần. 
  4. Đỡ và đưa lên gần lưới để tấn công từ quả phát cầu, tính số lần. 

           5. Đấu tập: 
- Đối với VĐV(SV đấu tập): Tính hiệu quả phát cầu, đỡ cầu, tấn công theo ý đồ 

chiến thuật đặt ra từ trước, tính tỉ lệ giữa số lần thực hiện tốt trên tổng số lần thực hiện? 
- Đối với trọng tài(SV tập làm trọng tài):Đánh giá khả năng điều hành trận đấu 

của trọng tài qua thực tế đã bỏ sót những lỗi nào? 
- Đối với chỉ đạo(SV tập làm người chỉ đạo): Đánh giá chỉ đạo qua vạch chiến 

thuật và kết quả thực hiện so với thực tế? 
 
 



Hoạt động 9: Thực hành chiến thuật trong đá đội, đá ba. Đấu tập 
đá đôi và đôi nam-nữ (Thời gian: 90 phút = 2 tiết)  

 Thông tin hoạt động:  
Các chiến thuật sử dụng trong đá đôi, đá ba người 
Có thể nói rằng, nhiều chiến thuật trong đá đơn đều có thể vận dụng trong đá đôi, 

đá ba. Tuy nhiên khi đá đôi, đá ba cần lưu ý đặc biệt đến việc phối hợp tổ chức tấn công 
thường xuyên và phòng thủ có hiệu quả trong quá trình thi đấu. 
1. Phát cầu có người che 

Đặc thù của môn đá cầu trong đá đôi, đá ba, bên phát cầu là bên bị tấn công, còn 
bên đỡ cầu là bên tấn công. Vì vậy, muốn hạn chế sức tấn công của đối phương thì chiến 
thuật phát cầu có người che phải được vận dụng triệt để, phải coi phát cầu có giá trị như 
một quả tấn công. Như vậy, sự phối hợp nhịp nhàng của người phát cầu và người che cầu 
là vô cùng quan trọng. Phải quan sát vị trí đứng đỡ phát cầu của đối phương mà quyết 
định điểm phát cầu. 

Chỉ cần đối phương có sự ngó nghiêng mất tập trung thì đây là thời điểm quý giá 
nhất để phát cầu, bởi vì lúc này đối phương đã xê dịch chân trụ. Nếu đối phương đứng 
yên, tập trung nhìn vào tay cầm cầu của người phát cầu, thì người đứng ở vị trí che cầu 
làm động tác nghiêng nhanh thân trên một cách hợp lệ, nhưng hai chân không được di 
chuyển để cho đối phương không nhìn thấy người phát cầu. Lúc này là thời điểm tốt để 
người phát cầu có hiệu quả . 

Lưu ý: Để chiến thuật phát cầu có người che phát huy được tác dụng thì cả hai, 
hay ba người trong cùng một đội phải biết phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, 
nếu không thì tác dụng sẽ ngược lại là mất điểm . 
2. Phân chia khu vực trên sân: 

Với những đôi mà trình độ kĩ thuật còn hạn chế, chưa phối hợp ăn ý với nhau 
trong phòng thủ lẫn tấn công thì nên sử dụng chiến thuật chia đôi sân theo chiều dọc, mỗi 
người kiểm soát một nửa (H.68) 

Khi trình độ đá đôi đã được nâng cao thì thường được sử dụng cách phân chia sân 
như sau: 

Người chơi phòng ngự  tốt sẽ khiểm soát từ 2/3 đến 3/4 sân, người có khả năng 
tấn công tốt sẽ kiểm soát từ 1/4 đến 1/3 sân còn lại. 

Người chơi được phân công kiểm soát từ 2/3 đến 3/4 sân có trách nhiệm phải đỡ 
được cầu của đối phương đá sang rơi trong khu vực sân của mình, sau đó chuyền cầu lại 
cho đồng đội (H69) 
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3. Tấn công dứt điểm bằng phối hợp đồng đội  

Trong đá đôi, do mỗi bên sân có hai người, mỗi người chơi, khi phòng thủ, trên 
thực tế chỉ hoạt động trong một diện tích hẹp, khoảng hơn một nửa so với sân đá đơn, nên 
khả năng phòng thủ cao hơn. Vì vậy, nếu tấn công đối phương mà không có sự phối hợp 
đồng đội thì hầu như không có hiệu quả. 

Chính vì vậy trong đá cầu đôi từ bất kỳ vị trí nào trên sân, khi một người chơi đã 
đỡ được cầu - ở lần chạm thứ nhất thì người chơi thứ hai phải di chuyển về  vị trí tấn 
công đã được tập luyện thuần thục từ trước. Sau khi nhận được đường cầu của đồng đội 
chuyền cho, người chơi số hai tâng cầu lên cao, sau đó thực hiện các kĩ thuật tấn công 
bằng cách đánh đầu, đá vô lê (cúp cầu), quét cầu ... 

Điều cần chú ý ở đây là người thứ nhất khi đỡ cầu ở lần chạm đâu tiên không 
được đá sang sân đối phương (trừ trường hợp có ý đồ chiến thuật ) bao giờ cũng phải 
phối hợp với đồng đội để tấn công ghi điểm. 

Sau khi chuyền cầu cho đồng đội thì sự phối hợp chưa phải đã kết thúc mà người 
chơi vừa chuyền cầu xong phải di chuyển về phía gần đồng đội của mình để hỗ trợ, đề 
phòng đối phương chắn cầu bằng ngực bật lại sang sân bên mình... 

Khi phối hợp đồng đội linh hoạt, vì mỗi người chơi được chạm cầu tối đa hai lần. 
Do đó thường có những chiến thuật phối hợp sau: 

- Người thứ nhất đỡ cầu của đối phương đá sang, sau đó chuyền bổng lên sát lưới 
để cho người thứ hai thực hiện các kĩ thuật tấn công như: Đá vô lê, bạt cầu, quét cầu 
(H.70) 

- Người chơi thứ nhất đỡ cầu bay bổng lên về phía người chơi thứ hai, người chơi 



thứ hai sau khi điều chỉnh cầu bằng nhịp một rồi chuyền bổng lại sát lưới để cho người 
chơi thứ nhất thực hiện kĩ thuật tấn công: đá móc, cúp cầu, đánh đầu, quét cầu...(H. 71) 

- Người chơi thứ nhất đỡ cầu bay bổng lên ở gần lưới trong lần chạm thứ nhất, sau 
đó di chuyển theo cầu để thực hiện các kĩ thuật tấn công như: Cúp cầu (đá vô lê) vít cầu 
... hoặc đá sang sân đối phương (H.72) 

Khi áp dụng trường hợp này, thông thường người chơi thứ hai làm động tác giả  
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(di chuyển đến vị trí như đang chuẩn bị nhận cầu tấn công) để đối phương từ cuối 
sân di chuyển lên sát lưới chắn cầu, làm cho khu vực phía sau của họ bị bỏ trống. Lúc này 
người chơi thứ nhất đá cầu về cuối sân của đối phương, gây bất ngờ và giành điểm . 
4. Phản công bằng chắn cầu 

Để hạn chế sức tấn công của đối phương, đặc biệt là khi họ sử dụng các kĩ thuật 
cúp cầu, quét cầu ... ở gần lưới thì chắn cầu bằng ngực là chiến thuật bắt buộc trong đá 
đôi. 

Khi nhảy lên chắn cầu bằng ngực, cho dù chắn không trúng cầu, bị thua điểm. 
Nhưng cũng gây cho đối phương một tâm lý căng thẳng khi thực hiện kĩ thuật. Vì vậy 
làm giảm hiệu quả của tấn công của họ và nếu như chắn được cầu thì dẫn tới thắng điểm 
trực tiếp  (nếu đối phương không kịp phản xạ trước quả chắn cầu của mình). 

Trong quá trình thi đấu có nhiều trường hợp cả hai người chơi cùng nhảy lên một 
lúc để chắn cầu (chắn kép). Đây là hình thức nhằm tăng thêm hiệu quả của chắn cầu. 
5. Chiến thuật sử dụng trong đá đôi nam- nữ phối hợp 

Có thể nói, về cơ bản các ý đồ chiến thuật giống như đá đôi thông thường. Nhưng 
do tính chất đặc biệt trong đá đôi phối hợp nam - nữ là cầu phải qua chân nữ trước khi 
bay sang sân đối phương và chiều cao của lưới chỉ còn 1,50m. Cho nên có nét chiến thuật 
riêng mà GV (HLV) cần phải tập cho các học trò của mình các chiến thuật thích hợp để 
phát huy khả năng tốt nhất của họ. 

Điều cần chú ý là: 
Khi đá cầu nam -nữ không nên nghĩ rằng với lưới thấp 1,50m thì các đối thủ nam 

dễ thực hiện được kĩ thuật. Bởi vì các đối thủ nam đang được tập luyện ở mức lưới 
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1,60m. Nay ở mức lưới 1,50m nên cũng không tránh khỏi bở ngỡ, ảnh hưởng đến kết quả 
của trận đấu. Do vậy các em cũng phải được tập luyện kỹ ở mức lưới này.  

- Sử dụng chiến thuật này, GV (HLV) cần làm tốt một số vấn đề sau:  
+ Do lưới trong đá đôi nam- nữ thấp hơn nên quả phát cầu là khó cho bên đỡ, đặc 

biệt là những đường cầu bay nhanh sát mép lưới. Cần chú ý là khi phát cầu cho người đỡ 
là nam thì sử dụng các đường cầu ngắn hoặc treo bổng, cao sâu về phía sau, không nên đá 
cầu vào khu vực gần người. Mục đích là quả phát cầu này  nhằm gây khó khăn khi đỡ 
cầu. Từ đó làm ảnh hưởng tới qủa chuyền cầu cho người nữ. Còn khi phát cầu cho người 
nữ thì nên sử dụng những đường cầu ngắn rơi sát đường giới hạn phát cầu hợp lệ hoặc sử 
dụng đường cầu nhanh bay vào tầm ngang sườn của người đỡ (nữ) để dành điểm thắng 
ngay hoặc gây lúng túng cho người nữ khi chuyền cầu lại cho người nam. 

 + Trên thực tế, người chơi là nam di chuyển nhanh hơn và thực hiện kỹ thuật cũng 
tốt hơn người nữ , nên họ kiểm soát 3/4 sân, còn lại là người nữ phải đảm nhiệm. Mặt 
khác, trong lúc thi đấu, bạn nam sẽ là chỗ dựa tâm lý cho bạn nữ, đồng thời với việc kiểm 
soát tốt phần diện tích sân của mình (3/4 sân). Sẽ tạo sức mạnh cho cặp thi đấu lên rất 
nhiều.  

+ Phải tập luyện cho bạn nữ thực hiện tốt các kĩ thuật tấn công dứt điểm, như cúp 
cầu (đá vô lê), quét cầu, đánh đầu...Nên hạn chế tối đa việc sử dụng các kĩ thuật đá cầu 
sang sân đối phương mà không nằm trong ý đồ chiến thuật ... 
6. Đánh lừa đối phương trong phối hợp và tấn công 

Khi cầu ở trên lưới, người chơi có thể sử dụng chiến thuật đánh lừa đối phương để 
phá chiến thuật chắn cầu bằng ngực của họ bằng một số cách: 

- Lúc người chơi tâng cầu lên chuẩn bị làm động tác bật nhảy để đá vô lê (cúp 
cầu)... Phát hiện thấy đối phương cũng chuẩn bị bật nhảy lên theo để chắn cầu thì thay vì 
cúp cầu thì người tấn công sử dụng kĩ thuật đánh đầu bỏ nhỏ, đưa đầu vào khoảng trống 
ngay trên lưới, làm cho đối phương bất ngờ không đỡ được cầu tiến tới giành điểm. 

- Người chơi có thể sử dụng các kĩ thuật tấn công kết hợp với bật nhảy song thực 
chất lại không dùng lực để cúp cầu mạnh mà chỉ dùng lực rất nhẹ để chạm vào cầu, sao 
cho cầu rơi nhẹ vào người của đối phương. Lúc này cầu sẽ không đủ lực để bật trở lại mà 
lăn thẳng xuống sân làm cho đối phương không phản ứng kịp. 

- Hoặc cũng có thể dùng kĩ thuật hất cầu hay đá cầu bổng qua đầu đối phương để 
cầu rơi vào khoảng trống cuối sân (khi phát hiện cả hai người bên sân đối phương đều di 
chuyển lên sát lưới). Tuy nhiên khi áp dụng chiến thuật này, người chơi phải tập luyện rất 



thuần thục và chính xác, nếu không sẽ bị chính đối phương tổ chức tấn công lại (H. 73) 

Nhiệm vụ:  
 1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút) 
     Khởi động chuyên môn: Tâng cầu, chuyền cầu. 
 2: Nghiên cứu tài liệu nội dung 9, xem tranh kĩ thuật (5 phút) 
     Thảo luận nhóm, tập theo nhóm (8 phút). 
3:  Làm việc tập thể (12 phút) 
  + Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, tập luyện 
  + Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
  + Xem giáo viên làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác. 
 4: Tập luyện: (25 phút) 

+ Bài tập phối hợp phát cầu và che người 
+ Bài tập phân công khu vực kiểm soát trên sân. 
+ Bài tập tấn công dứt điểm bằng phối hợp đồng đội. 

Đội hình: chia nhóm tập luyện trong sân và ngoài sân 
5: Thi đấu tập  (25 phút) 
          + Đấu tập đá đôi. 
          + Tập làm trọng tài 
          + Tập chỉ đạo. 
 6: Hoạt động tập thể: (5 phút) 
          Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận kết quả buổi học 
7: Làm việc tập thể .(3 phút) 
  Hồi tỉnh ( thả lỏng toàn thân) 

Đánh giá:  
1. Phối hợp che người và phát cầu theo chiến thuật cho trước, tính số lần thực 

hiện đúng trên tổng số lần thực hiện. 
2. Phân chia kiểm soát đỡ, chuyền, tấn công đúng theo chiến thuật cho trước, tính 

số lần thực hiện đúng trên tổng số lần thực hiện. 
3. Phối hợp đỡ cầu, chuyền cầu và tấn công, tính số lần thực hiện đúng trên tổng 

số lần thực hiện. 
          4. Đấu tập: 

- Đối với VĐV: Tính hiệu quả phát cầu, đỡ cầu, tấn công theo ý đồ chiến thuật đạt 
ra từ trước, tính số lần thực hiện đúng trên tổng số lần thực hiện. 

- Đối với trọng tài: Đánh giá khả năng điều hành trận đấu của trọng tài qua thực tế 
còn để sót những lỗi nào? 



 - Đối với chỉ đạo: Đánh giá chỉ đạo qua vạch chiến thuật và kết quả thực hiện so 
với thực tế. 

 
 

Hoạt động 10: Thực hành đá đôi, đôi nam-nữ và đá ba người 
( Thời gian 90 phút = 2 tiết ) 

 

 Thông tin hoạt động:  
 Vận dụng nội dung 7 và nội dung 8 phần tập luyện chiến thuật vào thi đấu. 

Nhiệm vụ: 
1: Khởi động chung và khởi động chuyên môn (10 phút) 
    Khởi động chuyên môn: Tâng cầu, chuyền cầu 
2: Làm việc tập thể  (10 phút) 
           Tập phát cầu chuẩn, chính xác vào mục tiêu đã xác định. 
3: Làm việc theo nhóm ( 17 phút) 
  + Đấu tập đôi. 
            + Tập làm trọng tài 
            + Tập chỉ đạo. 
4: Làm việc theo nhóm ( 20 phút) 
  + Đấu tập đôi nam-nữ 
            + Tập làm trọng tài 
            + Tập chỉ đạo. 
5: Làm việc theo nhóm ( 20 phút) 

+ Đấu tập ba người. 
            + Tập làm trọng tài 
            + Tập chỉ đạo. 
6:  Báo cáo kết quả tập luyện ( 10 phút) 

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả tập luyện 
  + Giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận. 
7: Làm việc tập thể  (3 phút) 
  Hồi tỉnh( thả lỏng toàn thân) 

Đánh giá    
1. Phối hợp che người và phát cầu theo chiến thuật cho trước, tính số lần thực 

hiện đúng trên tổng số lần thực hiện. 



2. Phân chia kiểm soát đỡ, chuyền, tấn công đúng theo chiến thuật cho trước, tính 
số lần thực hiện đúng trên tổng số lần thực hiện. 

3.  Phối hợp đỡ cầu, chuyền cầu và tấn công, tính số lần thực hiện đúng trên tổng 
số lần thực hiện. 
          4. Đấu tập: 

- Đối với VĐV: Tính hiệu quả phát cầu, đỡ cầu, tấn công theo ý đồ chiến thuật đạt 
ra từ trước, tính số lần thực hiện đúng trên tổng số lần thực hiện. 

- Đối với trọng tài: Đánh giá khả năng điều hành trận đấu của trọng tài qua thực tế 
còn để sót những lỗi nào? 

- Đối với chỉ đạo: Đánh giá chỉ đạo qua vạch chiến thuật và kết quả thực hiện so 
với thực tế. 

 
 Thông tin phản hồi cho các hoạt động của chủ đề 2  

Thông tin phản hồi cho hoạt động 1: Phát cầu:  
1. Phát cấu thấp chân chính diện. Thực hành được 8/ 10 quả là đạt yêu cầu. 
2. Phát thấp chân nghiêng mình. Thực hành được 8/10 là đạt yêu cầu. 

Đánh giá hoạt động 2: Đá cầu bằng đùi . 
1.Thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi cả hai chân. Thực hành được 25-30 lần liên 

tục là đạt yêu cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 3: Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực. 
 1. Thực hiện kĩ thuật động tác đỡ ngực.Thực hành được 8/ 10 lần là đạt yêu cầu. 
 2. Thực hiện kĩ thuật động tác chắn cầu bằng ngực .Thực hành  được 7/ 10 lần là 
đạt yêu cầu. 
 3. Thực hiện kĩ thuật động tác đánh ngực tấn công .Thực hành  được 6-7/ 10 lần là 
đạt yêu cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 4:  
 1.Tâng cầu bằng má trong bàn chân: Chân thuận thực hành được 10-15 lần; Chân 
không thuận thực hành được 8-10 lần là đạt yêu cầu.  
Thông tin phản hồi cho hoạt động 5: 
 1.Tâng cầu bằng má ngoài. Thực hành được 8-10 lần là đạt yêu cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 6: 
 1.Thực hiện kĩ thuật động tác búng cầu. Thực hành được 8/10 lần là đạt yêu cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 7: 
 1.Thực hiện kĩ thuật động tác chuyền cầu. Thực hành được 8/10 lần là đạt yêu 
cầu. 



 2.Thực hiện kĩ thuật động tác tâng cầu nhịp một tấn công. Thực hành được 8/10 
lần là đạt yêu cầu. 
 3.Thực hiện kĩ thuật động tác tấn công bằng mu chính diện. Thực hành được 8/10 
lần là đạt yêu cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 8: 

1. Phát cầu chuẩn vào từng mục tiêu đã định sẵn. Thực hành được 8/10 lần là đạt 
yêu cầu. 
2. Phát cầu dài, ngắn về các góc đối diện theo ý đồ định trước. Thực hành được 8/10 lần 
là đạt yêu cầu. 
  3. Lần lượt đá cầu ngắn, dài về từng góc sân ( đối diện). Thực hành được 8/10 lần 
là đạt yêu cầu. 

 4. Đỡ và đưa lên gần lưới để tấn công từ quả phát cầu. Thực hành được 8/10 lần 
là đạt yêu cầu. 
           5.Trong đá đơn 

+ Đối với vận động viên: tính hiệu quả phát cầu, đỡ cầu, tấn công theo ý đồ chiến 
thuật đạt 80% là đạt yêu cầu. 

+ Đánh giá khả năng điều hành trận đấu của trọng tài qua thực tế đạt 90% bắt lỗi 
chính xác và ra ký hiệu đúng là đạt yêu cầu 

+ Đánh giá chỉ đạo qua vạch chiến thuật và kết quả thực hiện đạt 70% so với thực 
tế cục diễn trận đấu là đạt yêu cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 9:  

1.Phối hợp che người và phát cầu theo chiến thuật cho trước. Thực hành được 
8/10 lần là đạt yêu cầu. 

2. Phân chia kiểm soát đỡ, chuyền, tấn công đúng theo chiến thuật cho trước. 
Thực hành được 8/10 lần là đạt yêu cầu. 

3. Phối hợp đỡ cầu, chuyền cầu và tấn công. Thực hành được 8/10 lần là đạt yêu 
cầu. 

4.Trong đá đôi 
+ Đối với vận động viên: tính hiệu quả phát cầu, đỡ cầu, tấn công theo ý đồ chiến 

thuật đạt 80% là đạt yêu cầu. 
+ Đánh giá khả năng điều hành trận đấu của trọng tài qua thực tế đạt 90% bắt lỗi 

chính xác và ra ký hiệu đúng là đạt yêu cầu 
+ Đánh giá chỉ đạo qua vạch chiến thuật và kết quả thực hiện đạt 70% so với thực 

tế cục diễn trận đấu là đạt yêu cầu. 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 10: Giống như đánh giá ở nội dung 9. 
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Chủ đề 3:  
                  Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài                          

( 2 tiết) 
 Mục tiêu: Sau khi học xong nội dung này sinh viên phải: 

  -Giải thích được các điều luật đá cầu. 
  -Biết tổ chức thi đấu ,làm trọng tài đá cầu ở các giải cấp trường.     

Hoạt động 1: Tìm hiểu những điểm cần chú ý trong luật đá cầu 
( Thời gian: 45 phút =1tiết) 

 Thông tin hoạt động:  
        Những điểm chính cần chú ý trong luật đá cầu 

1. Sân và dụng cụ thi đấu 
1.1. Sân thi đấu đơn (H.74) 

1.2. Sân thi đấu đôi (H.75) 
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1.3. Sân thi đấu ba người (H.76) 

1.4.Sân thi đấu hỗn hợp (H.77) 
 - Sân hỗn hợp là sân được kẻ bởi một sân đơn, một sân đôi(trên cùng một diện 
tích của sân) nhằm đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong điều kiện không có nhiều diện 
tích để kẻ các sân đơn, sân đôi riêng. 
 - Đối với sân thi đấu đá cầu, gồm các đường giới hạn như sau: 
 + Đường biên dọc 13,40 m 
 + Đường biên ngang: 
 . Sân đơn:                              5,18 m 
 . Sân đôi và sân ba người:     6,10 m 
 - Đường phân đôi sân: Nằm ở phía dưới lưới, chia sân thành hai phần bằng nhau. 
 - Đường giới hạn phát cầu hợp lệ: Là đường cách 1,98m song song với đường 
phân đôi sân(mỗi bên sân có một đường) hợp với các đường biên dọc và đường dọc giữa 
sân tạo thành khu vực phát cầu.  
 - Đường dọc giữa sân: được kẻ từ đường giới hạn phát cầu đến đường biên ngang 
và song song với đường biên dọc, chia đều mỗi bên thành hai khu vực( bên phải là ô số 1, 
bên trái là ô số 2). 
 - Đường giới hạn quy định khu vực đứng phát cầu trong thi đấu đơn và đôi là các 
đường kéo dài 0,2m về phía sau theo đường biên dọc và đường dọc giữa sân (có đứt 
quãng 0,04m với đường biên ngang) phân chia hai khu vực phát cầu sau ô số 1 và ô số 2. 
 - Đường giới hạn quy định khu vực đứng phát cầu trong thi đấu 3 người là các 
đường biên kéo dài 0,2m về phía sau theo đường biên dọc( có đứt quãng 0,04m với 
đường biên ngang). 



 - Những đường giới hạn có màu trắng, vàng hoặc các màu khác nhưng phải phân 
biệt rõ với nền sân , có chiều rộng 0,04m và nằm trong phạm vi của sân. 
1.5. Dụng cụ thi đấu 

1.5.1. Lưới 
 -Lưới đá cầu màu trắng dài 7m, rộng 0,75m, các mắt lưới có diện tích là 1,9 cm x 
1,9 cm. Mép lưới có viền vải trắng rộng 4cm-5 cm, bên trong lớp vải luồn dây có đường 
kính 4 mm-5 mm để buộc lưới vào cột. 
 - Chiều cao của lưới(từ mặt sân đến mép trên của lưới): 
 + Cao 1,60 m cho VĐV nam. 
 + Cao 1,50 m cho VĐV nữ và đá đôi nam - nữ. 
 + Giải thiếu niên áp dụng chung mức lưới 1,40m. 
 - Độ cao của lưới tính từ mặt sân đến mép trên giữa lưới không được võng quá 
2cm. 

1.5.2. Cột căng lưới 
 - Cột căng lưới bằng gỗ hoặc bằng kim loại có chiều cao tính từ mặt sân trở lên là 
1,70 m. 
 - Cột có thể dựng đứng hoặc chôn cố định trên đường phân đôi sân kéo dài cách 
đường biên dọc sân là 0,50 m. 

1.5.3. Quả cầu thi đấu 
 Theo mẫu do UB TDTT xác định, phê duyệt. 

1.5.4. Ghế trọng tài 
 - Ghế trọng tài chính có bề mặt 40 cm x 60 cm, cao 1,30 m đạt cách cột lưới 0,5 
m về phía bên ngoài. 
 - Ghế trọng tài phụ có bề mặt 20 cm x 30 cm, cao 0,5 m đạt cách các góc của 
đường giới hạn tối thiểu là 1 m. 
2. Tiến hành thi đấu 
2.1. Thời gian cho cuộc thi  
 - Thời gian khởi động chuyên môn trước khi thi đấu không quá 3 phút. 
 - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ hai không quá 2 phút. 
 - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ ba không quá 5 phút. 
 - Thời gian nghỉ giữa hai trận đấu không dưới 15 phút. 
 - Trọng tài là người quyết định về bất kỳ một sự tạm dừng nào trong trận đấu. 
 - Quyết định dừng từng trận đấu hoặc cả cuộc thi vì lý do cấp thiết, do ban tổ 
chức quyết định. 
 - Nếu xẩy ra tình huống vì lý do khách quan phải dừng trận đấu thì: 
 + Nếu chưa được phép của trọng tài, các VĐV không được ra khỏi sân. 



 + Nếu khắc phục được sự cố trong vòng 6 giờ, kể từ khi phải tạm dừng thì trận 
đấu tiếp tục với kết quả đã có. 
 + Nếu sau 6 giờ mới khắc phục được sự cố thì huỷ bỏ kết quả trận đấu đã có để 
thi đấu lại. 
2.2. Số trận đấu, hiệp đấu 
 - Mỗi trận thi đấu đá cầu gồm 3 hiệp. Bên nào thắng 2 hiệp thì bên đó thắng trận 
đó. 
 - Mỗi VĐV chỉ được tham gia một trận đơn và không quá hai trận đôi trong một 
buổi thi đấu. 
3. Luật thi đấu 
3.1. Đăng ký thi đấu- Bốc thăm- Đổi bên. 
 - Đăng ký thi đấu 
 + Đăng ký thi đấu từng nội dung và số lượng VĐV theo đúng thời gian mà điều lệ 
thi đấu từng năm quy định. 
 + Trong thi đấu ba người, mỗi đội được đăng ký tố đa 6 VĐV, danh sách này 
không thay đổi trong suốt giải. Trước khi vào trận 15 phút, HLV phải đăng ký danh sách 
3 VĐV thi đấu chính thức và thứ tự phát cầu. 
 - Bốc thăm: 
 + Tiến hành chọn hạt giống của giải (do điều lệ từng năm quy định).Nhằm phân 
đều cho các bảng, các nhánh để tránh các VĐV, các đội mạnh gặp nhau ngay trận đấu 
đầu tiên. 
 + Trước khi bắt đầu trận đấu và trước khi bắt đầu hiệp thứ 3, hai bên sẽ bốc thăm, 
bên nào bốc được thăm ưu tiên sẽ được quyền chọn sân hoặc phát cầu trước. 
 - Đổi bên: 
 Trọng tài cho các VĐV đổi bên trong các trường hợp sau: 
 + Khi bắt đầu vào hiệp thứ hai. 
 + Khi đạt điểm số 11 ở hiệp thứ 3.  
 + Nếu phát hiện việc đổi sân không đúng như quy định nêu ở trên thì trọng tài 
phải cho đổi sân ngay và giữ nguyên điểm số hiện tại. 
3.2. Phát cầu đúng- Lỗi phát cầu- Phát cầu lại- Lỗi đỡ phát cầu 
 - Phát cầu đúng 
 + Khi được quyền phát cầu, mỗi người được phát 5 quả liên tục. Sau đó chuyển 
quyền phát cầu cho đội bạn. 
 + Trong thi đấu đơn và đôi, mỗi lần phát cầu đều được bắt đầu ở khu vực phía sau 
ô số 1. Cầu được phát chéo sang khu vực đỡ phát cầu của đội bạn( ô số 1). Lần phát cầu 
tiếp theo đổi vị trí sang nửa sân bên kia(ô số 2) và tiếp tục lặp lại. 



 + Trong đá đôi(ví dụ: bên A phát cầu trước). 
 . Lần phát cầu đầu tiên của 5 quả thứ nhất: A1 phát, B1 đỡ. 
 . Lần phát cầu đầu tiên của 5 quả thứ hai:   B1 phát , A1 đỡ 
 . Lần phát cầu đầu tiên của 5 quả thứ ba:    A2 phát, B2 đỡ 
 . Lần phát cầu đầu tiên của 5 quả thứ tư:     B2 phát, A2 đỡ 
Sau đó lặp lại. 
 - Trong thi đấu ba người: Người phát cầu được đứng ở mọi vị trí trong giới hạn 
sau đường biên ngang phát cầu sang sân đội bạn, người phát cầu theo thứ tự đã đăng ký. 
 - Chỉ được phát cầu khi đã có hiệu lệnh của trọng tài( không quá 5 giây). 
 - Cầu phát đi, chạm mép trên của lưới nhưng rơi vào khu vực đỡ phát cầu của đội 
bạn 
 -Cầu đá sang sân đội bạn phải đi trên lưới và nằm trong khu vực giữa hai cột. 
 - Đế cầu rơi vào khu vực đỡ phát cầu của đội bạn( kể cả đế cầu chạm vào các 
đường giới hạn của ô đó). 
 - Trong thi đấu đôi, người cùng đội bên phát cầu phải đứng trong khu vực ô còn 
lại, chân không được chạm vào các đường giới hạn ô đó. 
 - Trong thi đấu 3 người, các VĐV của bên phát cầu( trừ người phát cầu) đứng 
trong khu vực sân của mình, chân không chạm vào các đường giới hạn sân. - Hai 
bàn chân của đồng đội bên phát cầu phải tiếp xúc với mặt sân, không di chuyển, không 
thực hiện động tác che chắn cho tới khi cầu được phát đi. 
 - Lần phát cầu đầu tiên ở hiệp thứ hai do bên đỡ phát cầu đầu tiên ở hiệp thứ nhất 
thực hiện. 
 - Lỗi phát cầu 
 + Cầu phát sang chạm vào một vật cản trước khi rơi xuống sân. 
 + Cầu không qua lưới( mắc lưới) hoặc chui dưới lưới. 
 + Trong đá đôi, đá đồng đội cầu chạm vào tóc, quần áo... của VĐV cùng đội trước 
khi bay sang sân đối phương. 
 + Người phát cầu đá không trúng quả cầu khi đã thực hiện lăng chân phát cầu. 
 +Giẫm vào các vạch ngang giới hạn của sân hoặc các vạch giới hạn phát cầu. 
 - Phát cầu lại 
 + Khi đang thi đấu, có sự cố bất ngờ trên sân ảnh hưởng tới trận đấu. 
 + Cả hai bên ( giao cầu và đỡ phát cầu) cùng phạm lỗi một lúc 
 + Trong thi đấu một bộ phận của quả cầu rời ra. 
 + Khi trọng tài biên không xác định được điểm rơi của quả cầu và trọng tài chính 
không đủ điều kiện để quyết định. 



 + Khi VĐV tung, thả cầu nhưng chưa làm động tác phát cầu( chân đá chưa rời 
khỏi mặt sân ). Trong trường hợp này chỉ được phát đến lần thứ hai. 
 - Lỗi đỡ phát cầu: 
 + Chân chạm vào các đường giới hạn trong khu vực đỡ phát cầu khi đội bạn phát 
cầu. 
 + Người đỡ phát cầu đứng sai ô quy định (trong đá đơn) 
 + Vị trí bên đỡ phát cầu thay đổi khi bên phát cầu đang phát 5 quả liên tục (trong 
đá đôi). 
 
3.3. Đá cầu đúng; Lỗi đỡ - đá cầu; Tính điểm 
 - Đá cầu đúng 
 + VĐV sử dụng tất cả các bộ phận của cơ thể để đá, đỡ cầu trừ hai tay(tính từ 
mỏm vai đến ngón tay). 
 + Trước khi đá cầu sang sân đối phương, mỗi VĐV được chạm cầu tối đa hai lần 
(cầu chạm vào bộ phận nào của cơ thể sau đó bật sang bộ phận khác thì coi như hai lần 
chạm cầu). 
 + Trong thi đấu 3 VĐV trước khi cầu sang sân đối phương mỗi đội chỉ được phép 
chạm cầu tối đa bốn lần. Mỗi VĐV chỉ được chạm cầu tối đa hai lần. 
 + Mỗi lần chạm cầu không quá 1/2 giây- Không được để cầu dừng một cách rõ 
ràng trên bất cứ một bộ phận nào của cơ thể. 
 +Ưu tiên cho bên tấn công khi cầu đang ở phía trên mặt phẳng của lưới . Một 
phần của một bộ phận nào đó của cơ thể VĐV thực hiện kỹ thuật tấn công theo đà sang 
sân đội bạn nhưng không chạm lưới hoặc qua hoàn toàn so với mặt phẳng của lưới. 
 + VĐV được di chuyển ra ngoài các đường giới hạn để đá, đỡ cầu nhưng cầu đá 
sang sân đội bạn phải đi trên lưới, nằm trong khu vực giữa 2 cột và rơi ở phần sân đội 
bạn. 
 + Khi cầu được phát đi, VĐV được di chuyển đến mọi vị trí trên sân để đá và đỡ 
cầu.  
 + Sau khi đá cầu xong, VĐV chạm vào cột lưới hoặc bất kỳ vật nào ở phía ngoài 
cột lưới không tính vào phạm luật. 
 + Trong thi đấu đôi nam - nữ, VĐV nam được chắn cầu sang sân đối phương (bên 
phòng thủ) mặc dầu VĐV nữ chưa chạm cầu.  
 - Lỗi đỡ - đá cầu: 
 + Đá cầu khi cầu còn ở sân bên phía đội bạn. 
 + Trong khi thi đấu bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể chạm lưới hoặc sang sân 
đội bạn. Riêng VĐV đang tấn công áp dụng Điều 25.5. 



 + Trong thi đấu đôi nam-nữ, trước khi cầu sang sân đội bạn, VĐV nữ chưa chạm 
cầu, trừ tình huống VĐV nam nhảy lên chắn cầu của đối phương bật qua lưới sang sân 
bên đối phương. 
 - Tính điểm: 
 + Phát cầu hỏng, đối phương được tính điểm thắng. 
 + Trong thi đấu đơn- đôi- đồng đội, bên nào dẫn trước 21 điểm sẽ thắng ở hiệp 
đó. Trừ khi xẩy ra trường hợp điểm số hai bên tới 20 đều (20-20) thì sẽ thi đấu theo thể 
thức phát cầu luân phiên cho tới khi bên nào dẫn trước với tỷ số chênh lệch 2 điểm thì sẽ 
thắng hiệp đó. 
Cách thực hiện: 
 + Trong thi đấu đơn và 3 người khi điểm số là 20 đều, bên đang đỡ phát cầu sẽ 
được phát cầu trước, sau đó chuyển quyền phát cầu cho đội bạn và tiếp tục cho đến khi 
chênh lệch 2 điểm cho một bên thì kết thúc hiệp đấu. 
 + Trong thi đấu đôi: Ví dụ: bên A đỡ phát cầu khi tỷ số 20 đều thì: 

• Lần phát cầu thứ nhất: A1 phát, B1 đỡ. 
• Lần phát cầu thứ hai: B1 phát, A1 đỡ. 
• Lần phát cầu thứ ba: A2 phát, B2 đỡ. 
• Lần phát cầu thứ tư: B2 phát, A2 đỡ. 

Sau đó sẽ lặp lại cho đến khi kết thúc hiệp đấu. 
• Vị trí phát cầu đầu tiên của mỗi lần không thay đổi, ở phía sau ô số 1 của mỗi 

bên đối với thi đấu đơn và đôi. 
• Với thi đấu 3 người: VĐV của mỗi bên luân phiên phát cầu theo thứ tự đã 

đăng ký. 
4. Tổ chức thi đấu: 
4.1. Ban tổ chức và trọng tài: 
 - Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài do lãnh đạo cơ quan TDTT trực 
tiếp quyết định. 
 - Ban tổ chức ra quyết định thành lập các tiểu ban. 
 - Trưởng Ban tổ chức là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cuộc thi 
và đảm bảo mọi mặt cho cuộc thi đạt được kết quả tốt nhất. 
4.2. Trọng tài và các quyết định của trọng tài: 

4.2.1. Tổng trọng tài: 
 + Thường là cán bộ nghiệp vụ thể thao, am hiểu, nắm chắc luật đá cầu và có khả 
năng tổ chức, điều hành. 



 + Tổng trọng tài có nhiệm vụ sắp xếp chương trình thi đấu, phân công và kiểm tra 
các trọng tài viên, kiểm tra các bảng đấu, giải quyết các trường hợp khiếu nại (nếu có) và 
tổng hợp kết quả thi đấu của giải. 

4.2.2. Trọng tài chính: 
 + Trọng tài chính làm việc dưới quyền của Tổng trọng tài. 
 + Trọng tài chính (được phân công) chịu trách nhiệm về trận đấu, sân thi đấu và 
khu vực xung quanh sân đấu. 
 + Trọng tài chính phải xin ý kiến Tổng trọng tài (khi tự mình không quyết định 
được). Nếu Tổng trọng tài vắng mặt, trọng tài chính phải trao đổi những vấn đề đó với 
quan chức khác có trách nhiệm. 
 + Đưa ra quyết định về mọi khiếu nại liên quan đến một tranh chấp, điều đó được 
thực hiện trước lần phát cầu tiếp theo. 
 + Nếu vị trí trọng tài trên sân bị thiếu, trọng tài chính phải phân công lại nhiệm vụ 
của tổ trọng tài. 
 + Trọng tài chính ký biên bản thi đấu và phản ánh với Tổng trọng tài mọi sự liên 
quan đến tiến trình trận đấu. 
 + Với các đối tượng đã bị cảnh cáo vẫn tiếp tục vi phạm luật, trọng tài chính báo 
cáo với Tổng trọng tài hoặc quan chức có trách nhiệm nếu vắng Tổng trọng tài, để truất 
quyền đối tượng tham gia vào trận đấu. 
 + Trọng tài biên và trọng tài báo điểm do Tổng trọng tài chỉ định hoặc có thể do 
trọng tài chính chỉ định nhưng đã thông qua Tổng trọng tài. 
 + Các trọng tài biên xác định đế cầu rơi "trong" hay "ngoài" sân hoặc ô quy định. 
 + Có thể báo lỗi bằng các ký hiệu cho trọng tài chính khi không có quyết định của 
trọng tài chính.  

Ví dụ: - Khi cầu chạm vào người của VĐV. 
- Trọng tài lật số giúp trọng tài chính báo điểm và chỉ lật số khi có ký hiệu của 

trọng tài chính. 
4.2.3. Khẩu lệnh và động tác điều khiển trận đấu . 
a, Trọng tài chính 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
- Dừng cầu: Một tay giơ thảng ra trước,                             -Chuẩn bị:Một tay chỉ bên 
      song song với lưới( bàn tay sấp)                                     phòng thủ( bàn tay sấp) 

Hình 78         Hình 79 

       
- Phát cầu: Tay bên phía phát cầu hất      - Điểm: Một tay nắm lại, ngón cái 
giơ sang bên đỡ phát cầu.          lên về bên thắng điểm. 
                      Hình 80                     Hình 81 

                       
- Đổi phát cầu: Một tay chỉ sang bên                - Phát cầu lại: Hai tay đưa ra trước   
được quyền phát cầu          ngực, hai bàn tay nắm hờ, hai ngón   
                     cái giơ lên. 

Hình 82 Hình 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
- Đổi bên: Hai tay gập bắt chéo   - Khi cầu rơi ở ngoài sân: Tay hất  ra   
                   trước ngực                                    sau- trên vai. 
                       Hình 84                    Hình 85 

                            
- Khi cầu rơi ở trong sân: Tay duỗi         - Khi một bộ phận cơ thể chạm vào 
         thẳng, chỉ xuống sân.              lưới: Một tay vổ nhẹ vào mép trên của 

lưới. 
                    Hình 86        Hình 87 

                               
 - Khi một bộ phận của cơ thể qua măt      - Khi cầu không qua lưới(mắc lưới)  
  phẳng của lưới:Tay gập khuỷu trước ngực,        hoặc chui lưới: Lòng bàn tay hướng 

trước 
 cẳng tay song song với mặt sân                                    vào mặt lưới và lắc bàn tay  

chỉ theo hướng bên phạm lỗi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
- Khi đá cầu hỏng(trượt cầu, dính cầu)      - Khi cầu đá bay từ ngoài vào, 
Cánh tay duỗi chỉ xuống sân, lòng bàn        không nằm trong khoảng giữa 

 hướng trước và lắc bàn tay.          hai cột: Cánh tay hất xuống dưới- 
                                                                               ra sau, bàn tay hướng về sau. 
                     Hình 90           Hình 91 

                                       
- Khi cầu trong sân:Hai tay duỗi       - Khi cầu ngoài sân: Hai tay gập 
song  
song song, ngón tay hướng xuống         song, mũi tay hướng qua vai ra sau. 

đất phía trước mặt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Trọng tài biên: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.3 Chia bảng đấu loại-Biên bản thi đấu. 

4.3.1 Chia bảng đấu loại: 
 Sự phận chia các bảng thi đấu loại phụ thuộc vào quy mô, tính chất của giải để 
tiến hành lựa chọn hình thức thi đấu. Song dù lựa chọn hình thức thi đấu nào thì cũng 
phải bảo đảm tính công bằng và hợp lý. Đặc biệt các VĐV hạt giống phải chia đều cho 
các bảng (dựa vào kết quả giải lần trước). 
 - Loại trực tiếp (có 2 loại) 
 + Loại trực tiếp 1 lần thua: VĐV (đội) thua 1 lần là bị loại.  
 + Loại trực tiếp 2 lần thua: VĐV (đội) thua 2 lần là bị loại. 



 - Đấu vòng tròn (có 3 loại) 
 + Vòng tròn đơn: Mỗi VĐV chỉ gặp nhau 1 lần. 
 + Vòng tròn kép: Mỗi VĐV phải gặp nhau 2 lần. 

 + Vòng tròn chia bảng: Các VĐV được chia ra làm nhiều bảng. Các VĐV trong mỗi bảng 
sẽ thi đấu với nhau để xếp hạng. Sau đó các VĐV đứng đầu các bảng vào đấu vòng trong 
với nhau để chọn đội vô địch. 

4.3.2 Biên bản thi đấu 
 Từng trận đấu phải có biên bản ghi rõ theo mẫu sau : 
 Biên bản thi đấu môn đá cầu 
 Trận: . . . . . . .    Sân: . . . . . . . .       Thời gian: . . . . . . . 
 Trận đấu: . . . . . . . . . . . 
 Đội(VĐV) . . . . . . . . . . . . . . .    Đội(VĐV). . . . . . . . . . . . . . . . 
 Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . .            Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ tự phát cầu     Thứ tự phát cầu    
         
Số lần phát cầu     Số lần phát cầu    
         
  
Hiệp Đội(VĐV) Điểm Điểm kết thúc 

  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. . . .......20.21  
  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. . . .......20.21  
  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. . . .......20.21  
  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. . . .......20.21  
  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. . . .......20.21  
  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. . . .......20.21  
 Đội(VĐV) Thắng:   Tỉ số: 2/...       Ngày... tháng...năm...  
         Trọng tài 

 
    + Luật đá cầu - NXB TDTT- 2002- Trang 5→13. 

Nhiệm vụ: 
1: Nắm vững nhiệm vụ, và mục tiêu yêu cầu của giờ học 
   - Nghe giảng bài kết hợp với đàm thoại( 15 phút): 
   + Kích thước từng loại sân đá cầu? 
   + Phát cầu như thế nào là đúng? Khi nào thi phải phát cầu lại? 



   + Khi nào thì bắt lỗi phát cầu? Khi nào thì bắt lỗi đỡ phát cầu? 
   + Thế nào là đá cầu đúng? Khi nào thì bắt lỗi đỡ đá cầu? 
2: Nghiên cứu tài liệu nội dung 1(  8 phút) 
3: Thảo luận tổ, nhóm ( 10 phút) 
-Thời gian quy định cho cuộc thi đấu đá cầu, số trận, số hiệp? 
- Luật quy định về việc đăng ký, bốc thăm, đổi bên như thế nào? 
- Cách tính điểm? 
- Nhiệm vụ, quyền hạn của tổng trọng tài, trọng tài chính ? 
- Ký hiệu của các trọng tài khi điều khiển trận đấu? 
4: Làm việc tập thể: (12 phút) 

+Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.  
+Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận. 

Đánh giá    
1. Sân thi đấu đá cầu người ta thường kẻ bao nhiêu loại, là những loại nào? 
2. Hãy nêu tóm lược kích thước các loại sân thi đấu đá cầu? 
3. Hãy trình bày sơ lược về dụng cụ thi đấu đá cầu: lưới, cột căng lưới, quả cầu thi 

đấu, ghế trọng tài? 
4. Hãy cho biết thời gian quy định cho cuộc thi đấu đá cầu như thế nào? 
5. Hãy cho biết quy định về số trận đấu, hiệp đấu trong đá cầu như thế nào? 
6. Hãy cho biết việc đăng ký, bốc thăm, đổi bên trong luật quy định như thế nào? 
7. Trình bày sơ lược nội dung phát cầu đúng? 
8. Trình bày sơ lược nội dung của lỗi phát cầu? 
9. Hãy cho biết khi nào thì được phát cầu lại? Và khi nào thì phạm lỗi đỡ phát 

cầu? 
10. Hãy cho biết khi nào thì được gọi là đá cầu đúng? 
11. Hãy cho biết khi nào thì được gọi là lỗi đỡ - đá cầu? 
12. Hãy cho biết khi nào thì được tính điểm cho mỗi bên? 
13. Hãy cho biết quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng trọng tài? 
14. Hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của trọng tài chính? 
15. Hãy cho biết các động tác (ký hiệu) khi điều khiển trận đấu của trọng tài chính 

và trọng tài biên? 
16. Hãy cho biết cách chia bảng thi đấu loại trong đá cầu? 
 
 
 



Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài 
( Thời gian: 45 phút=1tiết) 
 

 Thông tin hoạt động:  
1. Phương pháp tổ chức thi đấu  
1.1. Mục đích và ý nghĩa 
 Trong hoạt động thể thao nói chung và đá cầu nói riêng, thi đấu là một biện pháp 
không thể thiếu được trong công tác dạy học và huấn luyện. Vì chỉ có thông qua thi đấu, 
VĐV mới thể hiện được đầy đủ nhất những năng lực chuyên môn của bản thân, những kĩ 
năng, kĩ xảo đã tiếp thu được trong quá trình tập luyện . Mặt khác, thông qua thi đấu  
VĐV được nâng cao được trình độ kĩ thuật, chiến thuật, thể lực. Đồng thời thi đấu còn 
bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho VĐV như: tính kiên trì, nhẫn nại, biết khắc phục khó 
khăn để không ngừng phấn đấu vươn lên giành thắng lợi. 
 Thi đấu đá cầu còn được coi như một phương tiện để tổng kết, đánh giá những kết 
quả đạt được sau một thời gian tập luyện của người tập cũng như công tác dạy học và 
huấn luyện của cán bộ giảng viên, HLV. Từ đó rút ra được những kinh nghiệm nhằm bổ 
sung, cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng cho các giai đoạn tập luyện và thi đấu 
tiếp theo. 
 Tổ chức thi đấu đá cầu còn được coi là một hình thức giải trí lành mạnh, góp phần 
nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho mọi tầng lớp xã hội. Ngoài ra thi đấu còn làm 
tăng tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau, là nhịp cầu nối giữa con người với con người, 
giữa các địa phương, các tỉnh, các ngành trong toàn quốc và giữa các quốc gia với nhau. 
1.2. Các bước tiến hành tổ chức thi đấu 
 Đây là một công việc hết sức quan trọng đối với quá trình tổ chức của một giải đá 
cầu. Tuy nhiên, tuỳ theo qui mô và tình chất của giải để có sự chuẩn bị cho thích hợp. 
 Bước1: Công tác chuẩn bị trước khi thành lập ban tổ chức 
 - Lập kế hoạch tổ chức giải (cần căn cứ vào các yêu cầu sau): 
 + Căn cứ vào chủ trương của lãnh đạo cấp trên.  
 + Căn cứ vào mục đích ý nghĩa của giải. 
 + Căn cứ vào đối tượng và số lượng người tham gia 
 + Căn cứ vào thời gian tổ chức của giải  
 + Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho giải. 
 - Dự kiến thành lập Ban tổ chức của giải:  
 + Thành phần của Ban tổ chức. 
 + Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
 + Chuẩn bị điều lệ của giải . 



 Những công việc trên khi đã chuẩn bị xong cần báo cáo cho lãnh đạo để phê 
duyệt và công bố tổ chức giải. 
 Bước 2: Công việc của Ban tổ chức từ khi được thành lập đến lúc tổ chức khai 
mạc giải gồm các nhiệm vụ sau: 
 - Tiến hành soạn thảo điều lệ chính thức của giải. 
 - Gửi điều lệ cho các đơn vị tham gia thi đấu (nội dung điều lệ được trình bày cụ 
thể ở phần sau) 
 - Thành lập các tiểu ban của giải và phân công nhiệm vụ cụ thể: 
 + Tiểu ban tuyên truyền và bảo vệ (Tổ tuyên truyền+tổ bảo vệ) 
 + Tiểu ban thi đấu (Tổ trọng tài+Tổ thư ký+Tổ sân bãi dụng cụ) 
 + Tiểu ban phục vụ (Tổ y tế +Tổ lễ tân) 
 - Tiến hành tổ chức thông tin tuyên truyền về giải với các hình thức khác nhau 
trong điều kiện cho phép như: Họp báo, tuyên truyền trên phát thanh, truyền hình, báo 
chí, quảng cáo bằng panô, áp phích, cờ, biểu ngữ. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tổ chức giải: 
 + Kẻ đủ sân phục vụ cho thi đấu. 
 + Chuẩn bị đủ dụng cụ và các thiết bị phục vụ cho thi đấu như: Lưới, cầu đá, biên 
bản thi đấu, bảng lật số, ghế trọng tài (chính, phụ), thước đo kiểm tra chiều cao của lưới. 
 + Chuẩn bị về huy chương, giải thưởng, nơi ăn, chỗ nghỉ cho các VĐV của các 
đoàn về dự giải. 
 + Chuẩn bị các phương tiện đi lại thuận tiện cho mọi thành viên của Ban tổ chức 
và các VĐV tham gia thi đấu. 
 - Tập huấn trọng tài: 

+ Phổ biến những quy định của điều lệ giải. 
 +Thảo luận về những vấn đề còn chưa rõ ràng quy định trong luật hay trong điều 
lệ. 
 + Phân công các tổ trọng tài (Trọng tài chính+trọng tài biên cho các tổ). 
 - Họp các lãnh đội: 
 + Đăng ký lần cuối danh sách chính thức các VĐV tham gia thi đấu. 
 + Phổ biến thống nhất các quy định của điều lệ giải với các đoàn. 
 + Tổ chức bốc thăm và xếp lịch thi đấu của giải để các đoàn chủ động trong kế 
hoạch của mình 
 + Quy định thời gian, địa điểm tổ chức các sân thi đấu. 
 - Tiến hành kiểm tra lần cuối toàn bộ các công việc chuẩn bị của giải trước khi 
tiến hành lễ khai mạc. 
 - Tổ chức lễ khai mạc trọng thể trong điều kiện và phạm vi cho phép của giải. 



 
1.3. Ban tổ chức giải: 

1.3.1 Thành phần ban tổ chức gồm có: 
 + Trưởng ban tổ chức. 
 + Các phó ban tổ chức. 
 + 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. 

1.3.2 Nhiệm vụ cụ thể của các thành phần trong Ban tổ chức 
a. Trưởng ban: 

 Thường là do một vị trưởng hoặc phó của cấp lãnh đạo chính quyền, đơn vị cơ sở 
đăng cai tổ chức giải làm trưởng ban. Trưởng ban có nhiệm vụ giải quyết mọi công việc 
liên quan đến giải. 

b. Phó ban: 
 - Tuỳ theo quy mô của giải mà có thể bố trí từ 1-3 phó ban tổ chức. 
 - Phó ban tổ chức chuyên môn: Có nhiệm vụ quản lý điều hành mọi công tác 
chuyên môn của giải (Thường là đảm nhiệm luôn trách nhiệm của trưởng tiểu ban thi đấu 
hoặc Tổng trọng tài) 
 - Phó ban vật chất: Chịu trách nhiệm toàn bộ cơ sở vật chất cần thiết phục vụ vụ 
cho giải. 
 - Phó ban tuyên truyền và bảo vệ: Chịu trách nhiệm mọi mặt về công tác tuyên 
truyền và bảo vệ cho giải. 
 - Trường hợp tuỳ điều kiện của giải mà chỉ có 1 phó ban tổ chức thì phó ban này 
có nhiệm vụ giúp đỡ trưởng ban điều hành, giải quyết mọi công việc của giải. 

c. Các uỷ viên: 
 Các uỷ viên đều nằm trong cơ cấu của ban tổ chức và thường là tổ trưởng của các 
tổ, có nhiệm vụ quản lý, tổ chức và điều hành mọi công việc mà tổ đó chịu trách nhiệm. 

d. Tổ trọng tài: 
 Có nhiệm vụ tổ chức điều hành và giải quyết mọi vấn đề về chuyên môn của các 
trận thi đấu. 

đ. Tổ sân bãi, dụng cụ: 
 Tổ này có nhiệm vụ chuẩn bị sân bãi, dụng cụ phục vụ cho các trận thi đấu như: 
Kẻ sân, lưới, cầu, thước đo và kiểm tra lưới, ghế trọng tài, bảng lật số . 

e. Tổ tuyên truyền: 
 Nhiệm vụ của tổ này là thông tin tuyên truyền về giải ngay từ : trước, trong và sau 
khi kết thúc giải thi đấu. Nội dung mà tổ tuyên truyền phải thực hiện là: Thông tin quảng 



cáo, tuyên truyền cho giải một cách kịp thời về kết quả của trận thi đấu, ngày đấu và kết 
quả chung cuộc của giải. 
 
 

g.Tổ bảo vệ: 
 Nhiệm vụ của tổ này là đảm bảo công tác trật tự, an ninh cho các đại biểu, khách 
mời và mọi thành viên của các đoàn về tham dự giải. 

h. Tổ y tế: 
 Nhiệm vụ của tổ này là chăm sóc sức khoẻ cho mọi thành viên tham gia giải như: 
Kiểm tra sức khoẻ của VĐV, cấp cứu chấn thương và những ốm đau đột xuất. 

i. Tổ lễ tân: 
 Nhiệm vụ của tổ này là chuẩn bị nơi ăn, chỗ ở và đón tiếp các đoàn về dự giải, 
phục vụ nước uống cho ban tổ chức và đoàn VĐV trong các ngày thi đấu. Có thể tổ chức 
tham quan du lịch những danh lam thắng cảnh cho các đoàn về dự giải (nếu điều kiện cho 
phép) 
1.4. Điều lệ thi đấu 

Trong các cuộc thi đấu tranh giải của các môn thể thao nói chung và môn đá cầu 
nói riêng . Bắt đầu từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia đều phải có điều lệ. 
 Điều lệ thi đấu này phải do ban tổ chức giải biên soạn và cũng chỉ có ban tổ chức 
mới có quyền sửa đổi hay bổ sung cho điều lệ. Điều lệ bao gồm các nguyên tắc, các quy 
định, các quy ước của giải thi đấu mà mọi người khi tham gia giải đều phải thực hiện và 
nghiêm chỉnh chấp hành. 
 Khi đã biên soạn xong điều lệ, Ban tổ chức cần phải gửi cho các đơn vị có thể 
tham gia giải với thời gian ít nhất 2-3 tháng trước khi thi đấu. Để các đoàn có thời gian 
chuẩn bị, lên kế hoạch huấn luyện cũng như đăng ký thi đấu. 

a. Tên của giải 
 Tên của giải sẽ phụ thuộc vào hình thức và tính chất của cuộc thi, để từ đó xác 
định tên gọi thích hợp của giải. 
  Ví dụ:  
 - Giải vô địch đá cầu toàn quốc  năm. . . 
 - Giải trẻ toàn quốc tranh. . . năm. . . 
 - Giải đá cầu hội khoẻ Phù Đổng cấp. . . năm. . . 
 - Giải đá cầu lão tướng các cấp. . . năm. . . 

b. Mục đích ý nghĩa của giải 
 Cần đảm bảo được các yêu cầu sau: 



 - Tư tưởng chính trị: Thường gắn liền với một sự kiện chính trị có tính thời sự của 
giai đoạn tổ chức giải. 

 Ví dụ: Nhân dịp chào mừng các ngày lễ, ngày tết, ngày thành công của đại hội... 
 - Công tác chuyên môn: Nhằm kiểm tra đánh giá trình độ của VĐV, của công tác 
huấn luyện và thực trạng về chất lượng của phong trào đá cầu của các tỉnh, thành. Từ đó 
giúp cho công việc tuyển chọn các đội đại diện cho các đơn vị tham gia thi đấu ở cấp 
quốc gia, quốc tế. 
 - Đối tượng tham gia giải: 
 Trong điều lệ phải quy định cụ thể những đối tượng được tham gia, thành phần 
của các đội, những quy định cho VĐV như: Trình độ, lứa tuổi, sức khoẻ, đạo đức. 
 - Phương pháp tổ chức thi đấu: Ban tổ chức cần có dự kiến về số lượngVĐV có 
thể tham gia thi đấu của giải và thời gian cho phép để tiến hành tổ chức giải đấu mà quy 
định cụ thể về phương pháp( hình thức) thi đấu ngay trong điều lệ của giải để các đơn vị 
có điều kiện chuẩn bị chu đáo cho giải đấu của mình. Cần chú ý trong điều lệ nên quy 
định cụ thể về cách tính điểm, xếp hạng kết quả thi đấu cho các đơn vị tham gia thi đấu. 
 - Hình thức khen thưởng và kỷ luật: Ban tổ chức phải xác định cụ thể, chính xác 
trong công tác khen thưởng và kỷ luật cho các đơn vị và cá nhân tham gia. 
 + Về khen thưởng : Tiến hành trao cúp, huy chương, cờ cho các đơn vị và cá nhân 
dành chức vô địch, giải nhì, giải ba, hay giải khuyến khích, giải phong cách.Tuỳ theo quy 
định trong điều lệ của giải. 
 + Về kỷ luật: Trong điều lệ cũng cần phải quy định cụ thể những hình thức kỷ luật 
với các thành viên tham gia thi đấu không tôn trọng điều lệ của giải hoặc có hành vi thô 
bạo,kém đạo đức. 
 - Địa điểm, thời gian bốc thăm và thi đấu: Điều lệ phải ghi cụ thể chính xác về 
thời gian các đơn vị phải nộp danh sách đăng ký tham gia thi đấu của giải như: Ngày- 
Giờ- Địa điểm bốc thăm xếp lịch thi đấu. Thời gian, địa điểm thi đấu của các đội. 
 - Kinh phí: Đây là điều khoản mà trong điều lệ cần phải quy định rõ ràng như: 
Kinh phí đi lại(tàu, xe), kinh phí ăn , ở, bồi dưỡng VĐV, HLV, trọng tài. Các khoản nào 
do ban tổ chức chi, những khoản nào do các đoàn phải tự chuẩn bị. 
 - Một số quy định khác:  
 + Đăng ký thi đấu: Phải ghi rõ nội dung đăng ký của các đơn vị về Ban tổ chức 
như danh sách trưởng đoàn, HLV, VĐV cùng các giấy tờ khác có liên quan như giấy khai 
sinh, chứng minh nhân dân, phiếu khám sức khoẻ, v.v .  
 + Quy định về quả cầu sử dụng trong thi đấu của giải, luật thi đấu được áp dụng. 
 + Những quy định về khiếu nại của các cá nhân và các đơn vị tham gia. 



 + Phải ghi những địa chỉ- số điện thoại của ban tổ chức để các đơn vị thuận tiện 
khi có việc cần phải liên hệ. 

c. Đăng ký thi đấu 
 Đây là những thủ tục rất cần thiết mà các đơn vị muốn tham gia giải thi đấu cần 
phải gửi về Ban tổ chức giải sau khi đã nghiên cứu điều lệ của giải. 
 Trong bản đăng ký chỉ được ghi danh sách những VĐV có đầy đủ các điều kiện 
như quy định của điều lệ giải. 
 Bản đăng ký phải được gửi đến Ban tổ chức đúng thời gian quy định của điều lệ 
và phải theo mẫu thống nhất chung. Sau thời gian quy định nộp đăng ký, Ban tổ chức sẽ 
tổng hợp các bản đăng ký của các đơn vị, xét tư cách các VĐV và xem xét số lượng VĐV 
đã đăng ký để đưa ra dự kiến chia bảng, xếp lịch và phân bố địa điểm thi đấu. 

Điểm cần chú ý khi yêu cầu các đơn vị đăng ký: Tuỳ theo quy mô và tính chất của 
giải mà quy định các nội dung đăng ký cho phù hợp. 

Các nội dung đăng ký gồm có: Đơn xin dự giải, danh sách lãnh đội, HLV, VĐV 
trong đó phải ghi cụ thể: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, trình độ chuyên môn, tình 
trạng sức khoẻ.Phiếu chứng nhận sức khoẻ của thủ trưởng đơn vị quản lý đảm bảo cho 
quá trình thi đấu của giải. 

d. Tiến hành bốc thăm và lên lịch thi đấu 
Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với công tác tổ chức 

giải. Việc bốc thăm và lên lịch thi đấu thường được tiến hành trước ngày thi đấu từ 1-2 
ngày. Thời gian và địa điểm bốc thăm phải ghi rõ vào trong điều lệ của giải.  

Khi tiến hành bốc thăm phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. 
- Thành phần trong buổi tổ chức bốc thăm thường là: 
+ Ban tổ chức giải 
+ Đại diện của các đoàn 
+ Đại diện trọng tài 
+ Đại diện các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo chí (phụ thuộc vào quy mô và 

tính chất của giải). 
- Nội dung của buổi bốc thăm: 
+ Xem xét và kiểm tra lại lần cuối của danh sách các VĐV và các đoàn về tham 

gia giải. 
+ Thông báo hình thức bốc thăm, phương pháp thi đấu và lên lịch thi đấu- Theo 

biểu đồ để đại diện các đoàn tiện theo dõi.  
+ Thống nhất ưu tiên lựa chọn hạt giống để phân đều cho các bảng hoặc các 

nhánh của biểu đồ thi đấu. 



+ Sau khi chuẩn bị tốt các nội dung trên thì tiến hành bốc thăm và ghi tên VĐV 
(cùng với tên của đoàn đó) theo thăm đã bốc được vào biểu đồ thi đấu. 

+ Thông báo lịch thi đấu cho các VĐV, HLV của các đoàn. Nếu chưa chuẩn bị 
kịp tại thời điểm đó thì ít nhất cũng phải có lịch thi đấu ngày đầu của giải, các ngày tiếp 
theo thư ký giải cần tổng hợp và sắp xếp lịch cụ thể rồi gửi hoặc thông báo trên các 
phương tiện phát thanh của giải. 

+ Cuối cùng Ban tổ chức phải thống nhất với đại diện của các đoàn về địa điểm, 
thời gian thi đấu, các điều luật và các quy định khác của giải mà trong điều lệ hay luật 
chưa quy định rõ ràng. 
1.5. Các phương pháp thường sử dụng trong thi đấu 

Có hai phương pháp thi đấu cơ bản đó là: 
- Đấu loại trực tiếp 
- Đấu loại vòng tròn 
1.5.1. Phương pháp đấu loại trực tiếp 
Đây là một trong hai phương pháp sử dụng chính trong thi đấu đá cầu. Tuỳ 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 VĐV lớn tham gia. 

- Nhược điểm của phương pháp này là khó đánh giá chính xác được trình độ thực 
tế của từng đội hay từng VĐV và sẽ xẩy ra sự may rủi thông qua bốc thăm. 

1.5.1.1. Đấu loại trực tiếp một lần thua 
Đây là phương pháp thi đấu mà VĐV hoặc đội chỉ thua một trận là bị loại khỏi 

cuộc thi đấu. 
Trong phương pháp thi đấu này chúng ta cần chú ý các vấn đề sau: 
- Cách lập biểu đồ theo dõi cuộc đấu: 
+ Nếu tổng số VĐV hay đội tham gia thi đấu của giải bằng 2n  như : 2; 4; 6; 8; 16; 

32. . .(21= 2;  22 = 4;  23 = 8;  24 = 16; 25 = 32. . .). Thì biểu đồ sẽ được lập khá dễ dàng. 
Lúc này tất cả các VĐV(đội) đều phải thi đấu ngay từ vòng đầu tiên. Nên chỉ cần chọn 
các hạt giống của giải đưa vào đầu, cuối và giữa của biểu đồ, còn các VĐV(đội) khác cho 
bốc thăm vào các vị trí còn lại của biểu đồ. 

Ví dụ: Lập biểu đồ của 8 VĐV tham gia thi đấu(H.94) 
 
+ Nếu tổng số VĐV, đội tham gia không đúng với một số là 2n thì sẽ có một số 

VĐV, đội  không phải tham gia thi đấu đợt đầu (đợt 1- được nghỉ) để đợt 2 còn lại số 
VĐV, đội đúng với 2n. 



+ Công thức tính như sau: 
X = (A- 2n) 2 

Trong đó: 
X là số VĐV( đội) tham gia thi đấu vòng đầu. 
A là tổng số VĐV, đội tham gia giải. 
n là luỹ thừa. Với điều kiện  2n < A. 
2 là cơ số. 
Ví dụ: Lập biểu đồ thi đấu cho 14 VĐV tham gia thi đấu 
+ Số VĐV phải thi đấu đợt đầu theo công thức trên ta có: 

X =(14- 23) 2 = 12. 
 Như vậy sẽ có 12 VĐV phải tham gia thi đấu đợt đầu, còn 2 VĐV sẽ được thi đấu 
ở đợt hai.  
Biểu đồ được sắp xếp như sau (H.95). 
 - Tổng số trận đấu theo phương pháp này được tính như sau: 
 + Nếu giải thi đấu chỉ có một giải Ba thì số trận sẽ được tính theo công thức sau: 
 Công thức tính sẽ là:  Y = A  
 Trong đó: Y là tổng số trận. 
        A là tổng số VĐV, đội tham dự giải. 

Ví dụ: Một giải tổ chức thi đấu có 40 VĐV tham gia, giải thưởng có đồng giải Ba 
thì tổng số trận đấu của giải sẽ là:   Y = 40 - 1 = 39 (trận). 

1.5.1.2. Đấu loại trực tiếp hai lần thua 
Trong phương pháp thi đấu này nếu VĐV, đội nào thua 2 lần là sẽ bị loại ngay 

khỏi cuộc thi. Phương pháp này có những ưu, nhược điểm sau: 
- Ưu điểm: Phương pháp này phần nào khắc phục được sự may rủi và đảm bảo 

được độ chính xác cao hơn so với đấu loại trực tiếp một lần thua. Và cho phép xác định 
trình độ , thứ hạng của các VĐV, đội tương đối chính xác. 

- Nhược điểm: Thực hiện theo phương pháp này sẽ mất nhiều thời gian và kinh 
phí tổ chức hơn, đồng thời khi tiến hành lập biểu đồ theo dõi các trận đấu cũng phức tạp 
và công phu hơn... 

Khi sử dụng phương pháp này thì cách lập biểu đồ thi đấu sẽ được tiến hành như 
sau: 

+ Đầu tiên tất cả các VĐV, đội tham gia giải đều xếp vào một biểu đồ giống như 
biểu đồ thi đấu loại một lần thua. Biểu đồ này gọi là biểu đồ A( biểu đồ chính), gồm các 
VĐV, đội thắng( chưa thua lần nào). 



+ Sau lượt đấu đầu tiên, các VĐV, đội thua được xếp xuống biểu đồ B(biểu đồ 
phụ). Biểu đồ này gồm các đội, VĐV đã bị thua một lần. Nếu ở biểu đồ này VĐV nào bị 
thua thêm một lần sẽ bị loại. 

Các VĐV, đội ở biểu đồ A bị thua ở vòng đấu nào thì được xếp vào ở sơ đồ B ở 
vòng đấu tương ứng. 

VĐV, đội nào thắng liên tục ở biểu đồ A, sẽ gặp VĐV, đôi thắng liên tục ở biểu 
đồ B và nếu VĐV, đội ở biểu đồ A lại thắng thì sẽ là Vô địch. Nếu VĐV, đội ở B mà 
thắng thì phải đấu thêm một lần nữa- Vì VĐV, đội ở biểu đồ A mới thua một lần. Trong 
trận này nếu ai thắng sẽ là Vô địch. 

+ Tổng số trận đấu của phương pháp này được tính theo công thức sau: 
   Y = ( A x 2) - 2 
Trong đó:  Y là tổng số trận đấu. 
  A là số VĐV, đội tham dự giải. 
Nếu tổng số VĐV, đội tham gia giải không đúng với một số là 2n, thì cách tính 

cũng như đấu loại một lần thua. 
Lưu ý: Khi giải được tổ chức theo phương pháp đấu loại, thì Ban tổ chức cần có 

sự ưu tiên cho các hạt giống của giải, bằng cách sắp xếp các VĐV này đều ra các nhánh 
của biểu đồ thi đấu, nhằm giúp họ tránh gặp nhau và bị loại ngay từ lượt đấu đầu tiên của 
giải.  

Nếu sắp xếp như vậy sẽ phần nào làm tăng độ chính xác về kết quả của giải, tạo 
nên sự hấp dẫn trong quá trình diễn ra của giải đấu. Đồng thời góp phần động viên được 
phong trào và nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu môn đá cầu của các địa phương. 

Ví dụ: Lập biểu đồ đấu loại hai lần thua cho 8 VĐV thi đấu (H.96). 
             1.5.2. Đấu loại vòng tròn 
             Thi đấu vòng tròn là một phương pháp mà trong đó các VĐV, đội của giải đều 
tửêt 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 
VĐV, đội tham gia giải. 
             - Nhược điểm của phương pháp này là thời gian của giải đấu bị kéo dài, tốn nhiều 
công của. 
             Thi đấu vòng tròn thường có ba loại sau: 
            + Vòng tròn đơn: Mỗi VĐV, đội gặp nhau một lần. 
            + Vòng tròn kép: Mỗi VĐV, đội gặp nhau hai lần. 
            + Vòng tròn chia bảng: Các VĐV trong giải được chia ra từng bảng, trong mỗi 
bảng đó VĐV, đội thi đấu với nhau để xếp hạng. Sau đó chọn nhất hoặc cả nhì của mỗi 



bảng( tuỳ 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 VĐV, đội 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. 
            a. Đấu loại vòng tròn đơn 

Đây là phương pháp thi đấu mà tất cả các VĐV, đội trong giải đều phải gặp nhau 
một lần. Muốn tính được lịch chính xác cho giải đấu ta cần tính 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: 
   A (A- 1) 
  X = 
       2  
Trong đó: X là tổng số trận đấu. 
       A là số VĐV, đội tham gia. 
Ví dụ: Có 9 VĐV tham gia thi đấu vòng tròn đơn, theo công thức trên ta có tổng 

số trận đấu là:    
   9 (9- 1) 
  X =                             = 36 trận 
       2  
- Cách tính số vòng đấu: Nếu số VĐV, đội 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 VĐV tham gia , thì số vòng đấu sẽ là: 
   D = 6 - 1 = 5 vòng. 

        Vậy nếu số VĐV tham gia thi đấu là số chẵn thì số vòng đấu bằng số VĐV trừ đi 1. 
Nếu số VĐV tham gia thi đấu là số lẻ ( 3; 5; 7; 9; 11. . .) thì số vòng đấu sẽ được 

tính theo công thức sau:   D = A 
Ví dụ: Có 11 VĐV tham gia thi đấu thì số vòng thi đấu sẽ là: 
   D = 11 vòng. 
Vậy nếu số VĐV tham gia thi đấu là số lẻ thì số vòng đấu bằng chính số VĐV 

tham gia. 
- Cách lên lịch thi đấu để xác định thứ tự trận đấu, vòng đấu và kết quả của cuộc 

thi: 
Bước 1: 



Kẻ các cột tương ứng với số vòng đấu của giải. 
Trên cột thứ nhất ghi số thứ tự tương ứng với số VĐV, nhưng ghi theo chiều quay 

ngược chiều kim đồng hồ sao cho cứ 2 số thành một cặp tương ứng với nhau. Nếu số 
VĐV là số chẵn thì ghi từ số 1 đến hết. Nếu số VĐV là số lẻ thì ghi từ số 0 đến hết số 
VĐV. 

Bước 2: 
Sau khi đã xác định được các trận đấu ở vòng 1 bằng cách nối các số thứ tự đối 

diện nhau trong vòng đó, sau đó ta xếp các trận đấu ở các vòng tiếp theo - theo phương 
pháp giữ nguyên vị trí của số đầu, còn các số khác được chuyển dịch theo một chiều, có 
thể là thuận hay ngược với chiều kim đồng hồ, nhưng cần lưu ý là tất cả các vòng đấu chỉ 
được chuyển dịch theo một chiều nhất định. 

Ví dụ:- Xếp lịch thi đấu vòng tròn đơn cho 6 VĐV Bảng 1 
- Xếp lịch thi đấu vòng tròn đơn cho 5 VĐV Bảng 2 

Cách tiến hành lập biểu đồ thi đấu vòng tròn đơn (6 VĐV): 
- Xác định số vòng đấu (theo công thức D = A - 1) 
- Cho các VĐV bốc thăm chọn số, lấy một số cố định và lần lượt đặt các số thứ tự 

ngược với chiều kim đồng hồ từ phía dưới số cố định. Các vòng đấu sau mỗi vòng 
chuyển xuống 1 số theo chiều ngược chiều kim đồng hồ đến hết lượt. 

Bảng 1: Bảng thi đấu vòng tròn đơn của 6 VĐV 
Các vòng đấu 

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 
1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 
2-5 6-4 5-3 4-2 3-6 
3-4 2-3 6-2 5-6 4-5 
Cách tiến hành lập biểu đồ thi đấu vòng tròn đơn (5 VĐV): 
- Xác định số vòng đấu theo công thức: D = A 
- Lấy số 0 cố định, đấu thủ nào bắt thăm gặp số 0 coi như được nghỉ, phần còn lại 

được tiến hành như biểu đồ 6 VĐV 
Bảng 2: Bảng thi đấu vòng tròn đơn của 5 VĐV  

Các vòng đấu 
Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 

0-5 0-4 0-3 0-2 0-1 
1-4 5-3 4-2 3-1 2-5 
2-3 1-2 5-1 4-5 3-4 
Cách lập bảng tổng hợp kết quả thi đấu vòng tròn: 



Sau khi đã lên lịch thi đấu của giải xong, công việc tiếp theo là cần phải lập một 
bảng tổng hợp để theo dõi kết quả các trận đấu, mặt khác thông qua bảng tổng hợp này để 
tính toán thành tích của các VĐV, đội tham gia thi đấu, từ đó làm căn cứ để xếp hạng 
(Bảng 3) 

b. Đấu loại vòng tròn kép: 
- Cách xếp lịch và vẽ biểu đồ cũng như thi đấu vòng tròn đơn, nhưng khác ở chỗ 

phương pháp này phải lặp lại 2 lần và thành tích của họ được tính bằng cách tổng hợp thi 
đấu các trận trong cả hai vòng đấu. 

- Tổng số trận đấu theo phương pháp này được tính bằng công thức: 
X = A (A - 1) 
c. Thi đấu vòng tròn chia bảng 
Được sử dụng trong trường hợp số VĐV, đội tham gia đông nhưng ít thời gian mà 

yêu cầu của giải lại cần đánh giá chính xác thành tích của họ. 
Cách tiến hành của phương pháp này như sau: 
- Phải lựa chọn VĐV, đội hạt giống của giải (kể cả đơn vị đăng cai) để phân đều 

cho các bảng, nhằm tránh các VĐV, đội khá xếp vào cùng một bảng, làm ảnh hưởng đến 
chất lượng của giải. 

- Sau mỗi vòng đấu, số bảng thi đấu thu hẹp lại để sao cho cuối cùng chỉ còn 1 
bảng dành cho các VĐV, đội thi đấu đại diện cho mỗi bảng. Lúc này việc tiến hành cũng 
giống như thi đấu vòng tròn đơn.  

Ví dụ: Tổ chức thi đấu vòng tròn chia bảng cho 16 VĐV, ta có thể sắp xếp theo 
các cách sau: 

+ Cách 1: 
Chia 16 VĐV thành 4 bảng ,mỗi bảng 4 VĐV. Chọn nhất, nhì của mỗi bảng vào 

thi đấu tiếp vòng 2 gồm 2 bảng. Sau đó lại tiếp tục chọn nhất, nhì của mỗi bảng cho đấu 
chéo để xếp hạng hoặc có thể chọn nhất bảng này gặp nhất bảng kia để tranh giải nhất, 
nhì và nhì của bảng này gặp nhì của bảng kia để tranh giải ba. 

+ Cách 2: 
Chia 16 VĐV thành 3 bảng (có 2 bảng 5 VĐV và 1 bảng 6 VĐV, thi đấu vòng 

tròn tính điểm). Sau đó lấy mỗi bảng 2 VĐV (nhất và nhì của bảng) vào thi đấu tiếp ở 
vòng 2 để xác định thành tích. 

Bảng 3: Bảng tổng hợp thi đấu vòng tròn của 5 VĐV  
Trận Hiệp 

VĐV A B C D E 
Thắng Thua Thắng Thua 

Xếp 
hạng 

A  21/18         



21/16 
(2-0) 

B 18/21 
16/21 
(0-2) 

 

         

C    10/21 
21/12 
21/7 
(2-1) 

      

D   21/10 
12/21 
7/21 
(1-2) 

 14/21 
18/21 
(0-2) 

     

E    21/14 
21/18 
(2-0) 

      

2. Phương pháp trọng tài. 
Đối với các cuộc thi đấu thể thao nói chung và đá cầu nói riêng thì công tác trọng 

tài là một yếu tố hết sức quan trọng, góp phần quyết định vào sự thành công của giải. 
Bời vì trong công tác chuyên môn thì trọng tài là người chịu trách nhiệm điều 

khiển các trận thi đấu, có quyền quyết định mọi công việc liên quan đến chuyên môn của 
giải 

Ví dụ: Công tác kiểm tra sân và dụng cụ thi đấu. Tổ chức và điều hành các trận 
đấu. Giải quyết mọi khiếu nại, công nhận hoặc không công nhận kết qủa trận đấu - Nếu 
xét thấy không đúng quy định. 

Tuy mỗi trọng tài ở các vị trí khác nhau thì có nhiệm vụ và quyền hạn cũng khác 
nhau. Dù có sự khác nhau về nhiệm vụ khi thực hiện công việc, nhưng về yêu cầu khi 
làm nhiệm vụ của trọng tài thì lại hoàn toàn như nhau. 

Với tầm quan trọng như vậy, nên cần có những yêu cầu rất cụ thể cho công tác 
trọng tài của bất kỳ giải thi đấu nào. 
2.1. Các yêu cầu đối với trọng tài. 

a, Có tư tưởng và đạo đức tốt 
Người trọng tài phải biết yêu nghề, tôn trọng công lý và giải quyết công bằng mọi 

tình huống xẩy ra trong trận đấu. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực xẩy 
ra trong quá trình tổ chức giải. Người trọng tài phải có đạo đức TDTT lành mạnh, khiêm 



tốn, trung thực, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình để không ngừng nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. 

Một trong những yêu cầu hàng đầu đối với trọng tài là tinh thần" Chí công, vô 
tư". Bởi trong một trận đấu người trọng tài là người điều khiển trực tiếp, nên việc đảm 
bảo công bằng trong suốt trận đấu, sẽ đem lại sự trong sáng về tâm hồn, sự tự tin cho 
VĐV . Đó là cơ cở để khuyến khích sự phấn đấu nâng cao trình độ kĩ, chiến thuật cho 
mỗi người tham dự. Từ đó góp phần nâng cao trình độ môn đá cầu. Ngoài ra trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ làm người " Cầm cân , nảy mực" của các cuộc thi đấu thì người 
trọng tài phải biết thể hiện sự công bằng đó như sẵn sàng nhận ra lỗi sai của mình và 
cũng sẵn sàng sửa chữa những sai lầm đó bằng cách không ngừng học hỏi và nâng cao 
trình độ chuyên môn của bản thân. 

b. Có sự hiểu biết và nắm chắc những vấn đề liên quan đến môn đá cầu, đồng 
thời không ngừng rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Đây là điều rất cần thiết đối với mỗi trọng tài khi thực hiện nhiệm vụ đó là phải 
nắm chắc luật thi đấu đá cầu hiện hành, Luôn bình tĩnh, tự tin, linh hoạt trong xử lý mọi 
tình huống mà trong luật chưa quy định rõ ràng. Đồng thời không chỉ thường xuyên bồi 
dưỡng cho mình những kiến thức về luật mà còn phải tiếp tục bồi dưỡng những năng lực 
thực hành và xử lý các tình huống xẩy ra trên sân. Trước mỗi mùa giải trọng tài cần phải 
nghiên cứu kỹ điều lệ thi đấu của giải đó, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với đồng 
nghiệp và lắng nghe ý kiến, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành với hiệu quả cao nhất. 

Trong quá trình điều hành trận đấu, trọng tài không chỉ giải quyết các trường hợp 
vi phạm trên sân mà còn giải thích các vi phạm đó để giúp cho VĐV hiểu rõ và nắm chắc 
hơn về luật, từ đó VĐV có thái độ thi đấu tích cực hơn. Mặt khác, trong xu thế phát triển 
và hội nhập chung của xã hội nước ta hiện nay với các nước trong khu vực và thế giới. 
Ngoài việc học tập và nâng cao trình độ chuyên môn ra trọng tài còn có việc học tập 
không kém phần quan trọng là: Học tập và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Đây là vấn đề 
hết sức bức xúc đối với công tác trọng tài hiện nay của môn đá cầu. Vậy bản thân mỗi 
trọng tài cần có suy nghĩ đầu tư thích hợp cho sự nghiệp của mình. 

c. Trọng tài phải có tác phong nghiêm túc và bản lĩnh vững vàng 
Trong quá trình thi đấu, các VĐV không chỉ muốn giành thắng lợi bằng trình độ 

và năng lực của mình, mà đôi khi còn bằng cả các tiểu xảo, thủ thuật trong thi đấu. Do đó 
người trọng tài phải có bản lĩnh vững vàng để điều khiển trận đấu và giải quyết mọi vấn 
đề một cách bình tĩnh, sáng suốt và đúng luật. Khi giải thích điều luật cho VĐV, cần phải 
đầy đủ, ngắn gọn, về những lỗi sai mà họ bị xử lý. 

Ngoài các tình huống xẩy ra trên sân thi đấu, còn có sự cuồng nhiệt của khán giả, 
thậm chí là sự động viên không vô tư của họ cho một bên nào đó trong trận đấu. Điều này 



cũng đòi hỏi người trọng tài hết sức bình tĩnh, tự tin để điều hành trận đấu một cách công 
bằng, vô tư và trung thực. 

Trong khi làm nhiệm vụ, trọng tài phải thực hiện tốt những quy định về trang 
phục, có tác phong nghiêm túc và chuẩn mực.  

d. Người trọng tài phải có sức khoẻ tốt 
Có thể nói rằng, đây là một trong những yêu cầu không thể thiếu được đối với 

một người trọng tài đá cầu. Đứng trước một thực trạng phát triển ngày càng mạnh mẽ và 
sâu rộng của môn đá cầu, đặc biệt, kỹ thuật của môn đá cầu ngày càng đa dạng và phong 
phú. Nhịp độ trận đấu ngày càng tăng nhanh hơn, thời gian mỗi trận đấu căng thẳng, có 
thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Do đó trọng tài cần có sức khoẻ tốt để đảm nhiệm công 
việc của mình. 

Sức khoẻ của trọng tài được thể hiện ở sự nhanh nhạy, phản ứng kịp thời, chính 
xác trước các đường cầu có tốc độ khác nhau và ở giọng nói rõ ràng, mạch lạc. Thể lực 
bền bỉ dẻo dai trong suốt diễn biến của giải đấu. 

Do đó vấn đề sức khoẻ của trọng tài là vấn đề quan trọng, góp phần vào sự thành 
công của giải. 

 
 
 
2.2. Thành phần trọng tài của giải 
a. Thành phần 
Tuỳ theo quy mô và tính chất của giải mà thành phần trọng tài có sự khác nhau về 

lực lượng(nhiều hay ít), về trình độ(trọng tài ở cấp nào). 
Nhưng dù ở bất kỳ một giải đá cầu nào đều phải có đủ các thành phần trọng tài 

như sau: 
- Có một tổng trọng tài. 
- Có một tổng thư ký. 
- Các tổ trọng tài của mỗi sân đấu. 
- Một số nhân viên thư ký phục vụ( nếu thấy cần thiết). 
Các trận đấu diễn ra trên sân nào thì tổ trọng tài trên sân đó phải chịu trách nhiệm 

điều hành các trận đấu đó. 
Một trận thi đấu đá cầu thường có các trọng tài như sau: 
- Có một trọng tài chính. 
- Có một trọng tài lật số. 
- Có từ 2 đến 10 trọng tài biên(tuỳ theo tính chất của trận đấu và lực lượng trọng 

tài của giải). 



b. Vị trí của các trọng tài trong một trận đấu theo sơ đồ sau( H.97). 
Ghi chú:  
Trọng tài chính: 
Trọng tài lật số: 
Trọng tài biên:       x 

Nhiêm vụ: 
1: Nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được của giờ học 
   - Nghe giảng kết hợp với đàm thoại ( 17 phút): 
   - Nội dung chính của điều lệ giải? 
   - Các phương pháp thi đấu cơ bản? 
2: Nghiên cứu tài liệu nội dung 2( 8 phút) 
3: Thảo luận tổ, nhóm ( 10 phút) 
   - Mục đích, ý nghĩa của thi đấu? 
   - Nội dung công việc của các bước tiền hành thi đấu? 
   - Những yêu cầu đối với một trọng tài đá cầu? 
   - Thành phần trọng tài của một giải đá cầu? 
4: Làm việc tập thể: (10 phút) 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.  
+ Giáo viên nhận xét đánh giá kết luận. 

Đánh giá   
1. Hãy nêu mục đích ý nghĩa  của công tác tổ chức thi đấu đá cầu? 
2. Hãy nêu sơ lược các bước tiến hành tổ chức thi đấu đá cầu? 
3. Hãy cho biết nhiệm vụ của các thành viên trong ban tổ chức? 
4. Hãy nêu những nội dung cần có trong điều lệ thi đấu một giải đá cầu? 
5. Hãy lập biểu đồ thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua cho 8 đội tham gia? 
6. Hãy lập biểu đồ thi đấu loại trực tiếp 2 lần thua cho 8 đội tham gia? 
7. Hãy lập biểu đồ thi đấu vòng tròn cho 5 vận động viên tham gia? 
8. Hãy nêu các yêu cầu đối với một người trọng tài? 
9. Hãy cho biết cơ cấu thành phần trọng tài của một trận thi đấu? 
 

 Thông tin phản hồi cho các hoạt động của chủ đề 3: 
Thông tin phản hồi hoạt động 1: 

1. Sân thi đấu đá cầu người ta thường kẻ 4 loại: Sân thi đấu đơn, sân thi đấu đôi, 
sân thi đấu 3 người và sân thi đấu hỗn hợp. 



2. Tóm lược kích thước của các loại sân 
- Đường biên dọc: 13,40 m. 
- Đường biên ngang: + Đá đơn: 5,18 m. 
                                  + Đá đôi; 6,10 m. 
3. Dụng cụ thi đấu: 
- Lưới: màu trắng - dài 7 m, rộng 0,75 m. Mắt lưới có diện tích 1,9 cm x1,9 cm có 

viền vải trắng rộng 4cm - 5cm. 
Chiều cao từ mặt sân lên mép trên của lưới:  
+ 1,60 m cho vận động viên nam. 
+ 1,50 m cho vận động viên nữ và đá đôi nam-nữ. 
+ 1,40 m cho tuổi thiếu niên. 
- Cột căng lưới: Bằng gỗ hoặc kim loại, chiều cao từ mặt sân trở lên là 1,70 m, có 

thể chôn cố định. 
- Quả cầu: Đế bằng nhựa, tua bằng sợi ni lông (theo mẫu do UB TDTT quy định). 
- Ghế trọng tài: Bề mặt 20cm X 30cm, cao 0,5m. 
4. Thời gian quy định cho cuộc thi đấu đá cầu: 

          + Khởi động chuyên môn trước khi thi đấu không quá 3 phút. 
+ Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ 2 là không quá 2 phút, trước khi vào hiệp 

thứ 3 là không quá 5 phút. 
+ Thời gian nghỉ giữa 2 trận đấu không dưới 15 phút 
5. Số trận đấu, hiệp đấu:  
+ Mỗi trận thi đấu đá cầu gồm 3 hiệp, bên nào thắng 2 hiệp thì bên đó thắng trận 

đó.  
+ Mỗi vận động viên chỉ được tham gia một trận đấu đơn và không quá hai trận 

đấu đôi trong một buổi thi đấu. 
6. Luật đăng ký - bốc thăm - đổi bên. 
+ Đăng ký: có đăng ký nội dung, số lượng vận động viên theo điều lệ giải quy 

định và đăng ký 15 phút trước trận đấu 3 vận động viên thi đấu chính thức và thứ tự phát 
cầu trong thi đấu 3 người. 

+ Bốc thăm: có bốc thăm để chia bảng xếp lịch thi đấu, bốc thăm đầu trận đấu và 
đầu hiệp 3. 

+ Đổi bên: Khi vào đầu hiệp 2 và khi điểm số 11 ở hiệp thứ 3. 
7. Phát cầu đúng: 
+ Mỗi người được phát 5 quả liên tục, sau đó chuyển quyền phát cầu  cho đội bạn. 
+ Trong đá đơn, đá đôi mỗi bên phát cầu đều bắt đầu ở phía sau ô số 1. 
Trong đá đôi: (Nếu A phát cầu trước) 



Lần phát cầu đầu tiên 5 quả thứ nhất A1 phát B1 đỡ  
Lần phát cầu đầu tiên 5 quả thứ 2  B1 phát A1 đỡ  
Lần phát cầu đầu tiên 5 quả thứ 3  A2 phát B2 đỡ  
Lần phát cầu đầu tiên 5 quả thứ 4  B2 phát A2 đỡ  
+ Trong thi đấu 3 người phát cầu đúng theo thứ tự đăng ký  
+ Phát cầu khi đã có hiệu lệnh của trọng tài (Không quả 5 giây) 
+ Cầu phát đi chạm mép lưới rơi vào khu vực đỡ phát cầu của đội bạn . 
+ Cầu phát sang đi trên lưới, trong khu vực giữa 2 cột và rơi và khu vực đỡ phát 

cầu kể cả đế cầu chạm vạch giới hạn ô đó . 
+ Trong đá đôi người cùng bên phát cầu phải đứng ô còn lại,chân không được 

chạm vạch giới hạn. 
+ Trong đá ba người, trừ người phát cầu còn các VĐV cùng đội phải đứng trong 

sân của mình và không được chạm vạch giới hạn. 
+ Hai bàn chân của đồng đội bên phát cầu phải tiếp xúc với mặt sân, không được 

di chuyển làm động tác che chắn cho tới khi cầu được phát đi. 
+ Lần phát cầu đầu tiên ở hiệp 2 do bên đỡ ở hiệp đầu thực hiện.  
8. Lỗi phát cầu. 
+ Cầu phát sang chạm vào một vật cản, chạm đồng đội trước khi rơi xuống sân. 
+ Cầu không qua lưới hoặc chui dưới lưới. 
+ Đá không trúng cầu khi đã thực hiện động tác lăng chân phát cầu. 
+ Giẫm vào vạch giới hạn cuối sân hoặc giới hạn phát cầu. 
9. Phát  cầu lại  
+ Khi đang thi đấu có sự cố bất ngờ phải dừng trận đấu .. 
+ Cả 2 bên phạm lỗi cùng một lúc. 
+ Đang thi đấu một bộ phận của quả cầu rời ra. 
+ Khi trọng tài biên không xác định được điểm rơi của quả cầu và trọng tài chính 

không đủ điều kiện để quyết định. 
+ Khi VĐV tung, thả cầu nhưng chưa làm động tác phát cầu. 
+ Phát cầu khi chưa có hiệu lệnh của trọng tài. 
10. Lỗi đỡ phát cầu: 
+ Chân chạm vạch giới hạn khi đội bạn phát cầu . 
+ Người đỡ phát cầu đứng sai ô quy dịnh  
+ Vị trí bên đỡ phát cầu thay đổi khi bên phát cầu còn đang phát 5 quả liên tục 

(đấu đôi). 
11. Đá cầu đúng : 



+ VĐV được sử dụng tất cả các bộ phận của cơ thể để đá, đỡ cầu trừ hai tay (tính 
từ mỏm vai đến  ngón tay). 

+ Trước khi cầu đá sang sân đối phương mỗi VĐV chỉ được chạm cầu tối đa 
không quá 2 lần và trong đá ba người mỗi đội  chỉ được chạm tối đa 4 lần. 

+ Mỗi lần chạm không quá 1/2 giây. 
+ Khi cầu đang trong cuộc, VĐV được di chuyển để đỡ, đá cầu kể cả ra ngoài sân. 
+ Sau khi đá cầu xong, VĐV chạm vào cột lưới hoặc bất kỳ một vật nào ở ngoài 

cột lưới không tính phạm luật. 
+ Trong đá đôi nam-nữ, VĐV nam được chắn cầu sang sân đối phương mặc dù 

VĐV nữ chưa chạm cầu . 
12. Lỗi đỡ- đá cầu: 
+ Đá cầu khi cầu còn ở bên phía sân đội bạn. 
+ Khi thi đấu bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể chạm lưới hoặc sang sân đối 

phương ( riêng VĐV tấn công áp dụng điều 25.5). 
+ Trong đấu đôi nam-nữ trước khi cầu sang sân đối phương VĐV nữ chưa chạm 

cầu. 
13. Tính điểm:  
+ Phát cầu hỏng, đỡ cầu hỏng đối phương được tính điểm. 
+ Đội nào dẫn trước 21 điểm thì đội đó thắng hiệp đó. Trừ khi điểm số 20 đều và 

thực hiện phát cầu luân phiên, bên nào dẫn trước cách 2 điểm thì bên đó thắng hiệp đó. 
14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng trọng tài: Có nhiệm vụ sắp xếp chương trình 

thi đấu, phân công kiểm tra các trọng tài viên, kiểm tra bảng đấu, giải quyết các trường 
hợp khiếu nại, tổng hợp kết quả các trận đấu của giải. 

15. Nhiệm vụ và quyền hạn của trọng tài chính: 
+ Chịu trách nhiện về trận đấu, sân đấu và khu vực xung quanh sân đấu. 
+ Những vấn đề không quyết định được phải xin ý kiến của Tổng trọng tài hoặc 

quan chức khác có trách nhiệm khi Tổng trọng tài đi vắng. 
+ Đưa ra quyết định về mọi khiếu nại trước khi cho tiếp tục trận đấu. 
+ Phân công lại nhiệm vụ trọng tài khi vị trí trọng tài trên sân thiếu. 
+ Ký biên bản thi đấu. 
+ Báo cáo với Tổng trọng tài hoặc quan chức khi vắng Tổng trọng tài để truất 

quyền  của đối tượng tham gia vào trận đấu. 
16. Các động tác (ký hiệu)khi điều khiển trận đấu của trọng tài chính và trọng tài 

biên: 
- Động tác (ký hiệu của trọng tài chính): 
+Dừng cầu: một tay đưa thẳng ra phía trước song song với lưới (bàn tay sấp). 



+ Chuận bị: một tay chỉ bên phòng thủ (bàn tay sấp) 
+ Phát cầu: tay bên phía phát cầu hất sang phía bên đỡ phát cầu. 
+ Điểm: Tay bên đội được điểm gập cẳng tay hướng lên, bàn tay nắm lại, ngón cái 

hướng lên. 
+ Đổi phát cầu: một1 tay chỉ sang bên được quyền phát cầu. 
+ Phát cầu lại: hai tay gập trước ngực hai bàn tay nắm hờ, hai ngón cái hướng lên. 
+  Đổi bên: hai tay gập bắt chéo trước ngực. 
+ Cầu rơi ngoài sân: gập cẳng tay hất ra sau, trên vai. 
+  Cầu rơi trong sân tay duỗi thẳng chỉ xuống sân. 
+ Khi một bộ phần cơ thể chạm lưới tay của trọng tài phía bên phạm lỗi vỗ nhẹ 

vào mép trên của lưới  
+ Khi một bộ phận cơ thể qua mặt phẳng lưới: gập khuỷu tay, cẳng tay song song 

với mặt  sân và chỉ theo hướng bên phạm lỗi. 
+ Khi cầu không qua lưới: lòng bàn tay hướng vào mặt lưới và lắc bàn tay. 
+ Đá cầu hỏng: cánh tay duỗi xuống sân, lòng bàn tay hướng xuống và lắc bàn 

tay. 
+ Cầu bay từ ngoài vào trong không nằm trong khoảng giữa hai cột: tay duỗi và 

đưa xuống dưới - ra sau, bàn tay hướng ra sau. 
- Động tác (ký hiệu) của trọng tài biên  
+ Khi cầu trong sân: hai tay duỗi thẳng chúc xuống sân. 
+ Khi cầu ra ngoài: hai tay gập song song, mũi bàn tay hất qua vai hướng ra sau. 
17. Cách chia bảng đấu loại. 
Thi đấu bằng cách nào cũng nên phân đều hạt giống về các bảng. 
+ Loại trực tiếp: 
* Loại trực tiếp 1 lần thua: VĐV thua 1 lần là bị loại  
* Loại trực tiếp 2 lần thua: VĐV thua 2 lần là bị loại  
+ Đấu vòng tròn: 
* Vòng tròn đơn: các VĐV gặp nhau 1 lần 
* Vòng tròn kép: các VĐV gặp nhau 2 lần 
* Vòng tròn chia bảng 

Thông tin phản hồi hoạt động 2: 
1.Mục đích ý nghĩa của thi đấu: 
+ Thi đấu được coi như là phương tiện để tổng kết, đánh giá những kết quả đạt 

được sau một thời gian học tập và luyện tập cũng như công tác dạy học và huấn luyện. 
Từ đó rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác trong giai đoạn tiếp 
theo. 



+ Thi đấu có thể coi là một hình thức giải trí lành mạnh góp phần năng cao đời 
sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau. 

2. Các bước tiến hành tổ chức thi đấu: 
Bước 1: Công tác chuẩn bị trước khi thành lập Ban tổ chức: lập kế hoạch tổ chức 

giải, dự kiến thành lập Ban tổ chức. 
Bước 2: Triển khai công việc của Ban tổ chức từ khi thành lập đến lúc tổ chức 

khai mạc: Soạn điều lệ giải; gửi điều lệ cho các đơn vị tham gia; thành lập và phân công 
cho các tiểu ban; tổ chức thông tin tuyên truyền cho giải; chuẩn bị cơ sở vật chất; tập 
huấn trọng tài; họp các lãnh đội, kiểm tra lần cuối các công việc, tổ chức khai mạc. 

3. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban tổ chức: 
+ Trưởng ban: có nhiệm vụ giải quyết mọi công việc liên quan đến giải. 
+ Phó ban chuyên môn: quản lý điều hành mọi công tác chuyên môn của giải. 
+ Phó ban vật chất: chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ cho giải. 

 + Phó ban tuyên truyền, bảo vệ: chịu trách nhiệm tuyên truyền,bảo vệ cho giải. 
Dưới các phó ban là các tổ chịu trách nhiệm về công việc của ban . 
4. Những nội dung cần thiết trong điều lệ một giải. 

+ Tên giải. 
+ Mục đích ý nghĩa của giải  
+Đăng ký thi đấu  
+ Tiến hành bốc thăm và lên lịch thi đấu. 

5. Biếu đồ thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua cho 8 đội (Hình 84 trang110) 
6. Biếu đồ thi đấu loại trực tiếp 2 lần thua cho 8 đội(Hình 86 trang 112) 
7. Biểu đồ thi đấu vòng tròn cho 5 VĐV tham gia (Bảng 2 trang 114)  
8. Các yếu cầu của một người trọng tài: Có tư tưởng đạo đức tốt, có sự hiểu biết 

và nắm chắc những vần đề có liên quan đến môn đá cầu, không ngừng rèn luyện và nâng  
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tác phong nghiêm túc và bản lĩnh vững vàng, phải 
có sức khỏe tốt. 

9. Thành phần trọng tài của một giải: gồm một Tổng trọng tài, một Tổng thư ký, 
các tổ trọng tài của mỗi trận đấu, một nhân viên thư ký. 

Một trận đấu thường có các trọng tài sau: có 1 trọng tài chính, 1 trọng tài lật số. 2-
10 trọng tài biên . 

* Kiểm tra học trình 2:(Thực hành):  
 Đánh giá sau khi  học xong tiểu  môđun 

1. Nội dung đánh giá 
1.1 Kiến thức: 
• Nội dung: 



 - Sơ lược lịch sử đá cầu- Thực trạng và xu hướng phát triển- ý nghĩa và tác dụng 
của môn đá cầu. 
 - Nguyên lý và kĩ, chiến thuật cơ bản. 
 - Phương pháp dạy học và tập luyện. 
• Yêu cầu: 
- Tóm tắt được sự ra đời của môn đá cầu, xác định được thực trạng và xu hướng phát 
triển của môn đá cầu ở Việt Nam, phân tích được ý nghĩa, tác dụng của môn đá cầu đối 
với người tập. 
- Phân tích được kiến thức cơ bản về kĩ thuật, chiến thuật và luật đá cầu. 
-Phân tích được các phương pháp dạy học môn đá cầu. 
-Tóm lược được nguyên lý, các kĩ thuật, chiến thuật trong đá cầu. 
- Xác định được phương pháp, cách tổ chức và công tác trọng tài của một giải đá cầu 
trong nhà trường. 
• Phương pháp kiểm tra đánh giá: 
 Trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp. 
• Câu hỏi ôn tập: 

1. Môn đá cầu được hình thành và phát triển từ đâu?  
2. Đặc điểm nổi bật nhất của quá trình phát triển môn đá cầu ở Việt Nam là gì? 
3. Thời kỳ nào trò chơi đá cầu chuyển thành môn thể thao đá cầu?  
4. Trình bày sơ lược cấu tạo của quả cầu qua các thời kỳ?  
5. Quá trình hình thành và phát triển môn đá cầu ở Việt Nam có bao nhiêu giai 

đoạn?  
6. Lược trích những nhân vật có công cho sự phát triển môn đá cầu ở Việt Nam?  
7. Luật đá cầu ra đời có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển môn đá cầu 

ở Việt Nam? 
8. Điểm qua một số giải đá cầu  trong  nước từ sau năm 1986 và một số giải quốc 

tế mà Việt Nam giành được thành tích cao? 
9. Ngày nay hàng năm có những giải thi đấu đá cầu nào? 
10. Tập đá cầu nó phát triển sức khoẻ và các tố chất thể lực như thế nào?  
11. Tập đá cầu giáo dục được những phẩm chất gì cho con người? 
12. Em hãy cho biết quy luật bay của quả cầu trong không gian? 
13. Em hãy nêu sơ lược nội dung các yếu tố đá cầu cơ bản? 
14.Trình bày sơ lược nguyên lý và di chuyển trong đá cầu? 
15.Di chuyển đơn bước trong đá cầu có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật nào? 
16. Di chuyển nhiều bước trong đá cầu có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật 

nào? 



17. Phát cầu có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật nào? 
18.Trong đá cầu thường tấn công bằng những động tác nào?  
19.Tấn công bằng mu bàn chân có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật nào? 
20.Tấn công bằng lòng bàn chân có bao nhiêu kĩ thuật? là những kĩ thuật nào? 
21. Phòng thủ trong đá cầu thường sử dụng những động tác nào?  
22. Chiến thuật là gì? 

        23. Em hãy nêu những điểm cần chú ý khi sử dụng chiến thuật?  
24.Trong đá đơn thường sử dụng những chiến thuật nào? 
25.Trong đá đôi, đá ba thường sử dụng những chiến thuật nào? 
26.Dạy học kĩ thuật cơ bản trong đá cầu có mấy giai đoạn?  cho biết nhiệm vụ của 

từng giai đoạn đó ? 
27.Xác định điểm khác nhau giữa dạy học kĩ thuật cơ bản và dạy học chiến thuật 

trong đá cầu. 
28. Điểm chính của dạy chiến thuật là gì? 

1.2. Kỹ năng: 
• Nội dung: 
 - Thực hiện các kĩ thuật cơ bản trong đá cầu. 
• Yêu cầu: 
- Thực hiện tương đối thành thạo kĩ thuật cơ bản và đảm bảo hiệu quả trên một số 

lần nhất định(tỉ lệ, số lần). 
Ví dụ:  Phát cầu thấp chân chính diện( 5 quả vào ô quy định). 
  ( Mẫu biểu điểm đánh giá kĩ năng" thực hiện kĩ thuật động tác")  
 
 
         Số quả 
 
Kỷ thuật 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

A (KT tốt) 10 điểm 8 6 4 3 
B (KT khá) 9 7 5 3 2 

C (KT t.bình) 8 6 4 2 1 
D (KT yếu) 7 5 3 1 0 

• Phương pháp kiểm tra đánh giá: 
- Giáo viên lựa chọn một số động tác cơ bản đại diện cho các nhóm kĩ thuật làm 

nội dung để kiểm tra. Đánh giá cho điểm trên cơ sở kết quả thực hiện kĩ thuật động tác( 
mức độ hoàn thành kĩ thuật động tác, tỉ lệ số lần đạt yêu cầu trên tổng số lần quy định). 
1.3. Thái độ: 



- Theo dõi chuyên cần trong học tập. 
-ý thức tham gia các hoạt động và chấp hành các yêu cầu của giáo viên, của lớp. 
Cách tính điểm: 
- Điểm lý thuyết(kiến thức) và điểm thực hành bài tập(thực hiện kĩ thuật động tác) 

đều tính theo thanh điểm 10. 
- Điểm kết luận là tổng hợp của 2 con điểm trên: 

                           Điểm KL = ( Điểm lý thuyết + Điểm thực hành   x  2) /  3 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 
Tài liệu và thiết bị để thực hiện tiểu mô đun. 
1. Thiết bị dụng cụ và đồ dùng trực quan: 

- Sân đá cầu, cầu đá, lưới, dày, quần áo, bảng lật số, ghế trọng tài; tranh kĩ thuật, 
máy chiếu băng hình,băng hình, bản trong . 

 - Ngoài ra nhà trường nên sắm cho giáo viên giảng dạy, đội tuyển đá cầu của 
trường một số đôi  dày chuyên dụng cho đá cầu đủ phục vụ  giảng dạy và thi đấu. 
2. Tài liệu tham khảo : 

 - Đặng Ngọc Quang-Giáo trình đá cầu- Dự án đào tạo giáo viên THCS-NXB 
ĐHSP-2003. 

 - Giảng dạy và huấn luyện đá cầu- NXB TDTT- năm 2001 

 - Đặng Đức Thao- Thể dục và phương pháp dạy học- NXB Giáo dục-1998- Tập 1 

 - Nguyễn Mậu Loan- Giáo trình lý luận và phương pháp dạy học- NXB Giáo dục- 
1998. 

 -Vũ Đào Hùng-Nguyễn Mậu Loan-Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục 
thể chất-NXB GD-1998 

 -Bộ GD&ĐT -Chương trình thể dục Tiểu học năm 2001-NXB GD-2001 

 -Nguyễn Viết Minh-Đậu Bình Hương-Phương pháp dạy-học môn thể dục ở Tiểu 
học- Dự án đào tạo giáo viên Tiểu học- NXB GD-2004 

 - Luật đá cầu- NXB TDTT- 2002. 

*Ghi chú: Trong tài liệu, tác giả đã phân bố thời gian, lựa chọn đội hình cho từng nhiệm 
vụ. Nhưng chưa phải là phương án tối ưu để thực hiện ở cơ sở. Tuỳ thuộc vào thực tế, 
GV có thể điều chỉnh chút ít thời gian, lựa chọn đội hình cho phù hợp để không ảnh 
hưởng đến kết quả dạy- học. 
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