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LỜI NÓI ĐẦU
Tuyển chọn vận động viên thể thao là môn học bắt buộc trong chương trình
đào tạo cử nhân thể dục thể thao. Đây là một môn học ứng dụng nằm trong hệ
thống kiến thức về khoa học huấn luyện và đào tạo vận động viên thể thao, có vai
trò quan trọng trong đào tạo huấn luyện viên thể thao trình độ đại học, giúp họ
có khả năng tuyển chọn được vận động viên ở các giai đoạn khác nhau của quá
trình huấn luyện thể thao nhiều năm.
Trước khi nghiên cứu nội dung môn học, sinh viên phải nắm vững kiến thức
cơ bản của Lý luận và phương pháp TDTT, Học thuyết huấn luyện và kiến thức
của các ngành khoa học liên quan như Giải phẫu, Sinh lý TDTT. Y học TDTT…
Môn tuyển chọn vận động viên thể thao hiện nay được giảng dạy trong 45 tiết
học tương đương 03 tín chỉ. Kết thúc môn học sinh viên được trang bị những kiến
thức cơ bản về lý thuyết và thực hành của tuyển chọn vận động viên thể thao. Sau
khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ có đủ khả năng vận dụng những kiến
thức đã học vào thực tiễn giảng dạy, huấn luyện và tuyển chọn vận động viên để
góp phần đào tạo các vận động viên có năng khiếu nhằm nâng cao thành tích thể
thao trong nước, trong khu vực và thế giới.
Trong quá trình học tập yêu cầu sinh viên phải có ý thức học tốt, tham gia
đầy đủ số giờ học trong chương trình chính khoá, đáp ứng các yêu cầu về học
tập của giảng viên đề ra, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học
tập... sinh viên phải thi đạt điểm kết thúc từ 5 trở lên.
Cấu trúc giáo trình tuyển chọn vận động viên thể thao bao gồm 5 chương:
Chương 1. Mục đích, ý nghĩa và lịch sử phát triển của tuyển chọn vận động
viên thể thao.
Chương 2. Cơ sở khoa học của tuyển chọn vận động viên thể thao.
Chương 3. Yêu cầu, nguyên tắc và quy trình tuyển chọn vận động viên thể
thao.
Chương 4. Hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp ứng dụng trong tuyển
chọn.
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Chương 5. Đánh giá khả năng vận động viên và các bước trong tuyển chọn.
Cấu trúc của giáo trình được xây dựng đúng theo thông tư số: 04/2011/TTBGDĐT. Đầu mỗi chương đều có tóm tắt chương, cuối mỗi chương đều có câu
hỏi để sinh viên có thể tự ôn tập và củng cố lại những kiến thức đã tiếp thu. Nội
dung cuốn giáo trình giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể và tương đối toàn diện
về các mặt của tuyển chọn vận động viên thể thao như: những thông tin về các
khái niệm cơ bản, cơ sở vật chất của sự di truyền năng lực vận động, phương
pháp đánh giá độ phát dục, phương pháp xác định và ý nghĩa ứng dụng chỉ số
VO2 max, một số chỉ tiêu về cấu trúc và chức năng hệ tim mạch theo phương
pháp siêu âm tim, chỉ tiêu hình thái ứng dụng trong tuyển chọn vận động viên trẻ.
Năm 2009 và 2014 tác giả Bùi Quang Hải và Cs đã xuất bản cuốn “Tuyển
chọn tài năng thể thao” và “tuyển chọn vận động viên thể thao” dành cho sinh
viên đại học và sau đại học, đây là những tài liệu phần nào đã có ích cho sinh
viên, tuy nhiên do hệ thống kiến thức và kỹ năng tuyển chọn vận động viên thể
thao rất đa dạng, phong phú, liên quan đến nhiều môn khoa học khác nhau, vì
vậy cuốn giáo trình xuất bản lần này dựa trên cơ sở của 2 cuốn tuyển chọn đã
xuất bản trước sẽ giúp sinh viên bổ sung đầy đủ hơn những tri thức về tuyển
chọn vận động viên thể thao. Mặc dù đã có nhiều cố gắng tác giả song cũng
không thể tiếp cận và tổng hợp một cách thật đầy đủ các thông tin khoa học có
liên quan, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để lần tái bản sau giáo
trình này sẽ hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những nhận xét, góp ý của các nhà khoa
học, các độc giả để nội dung giáo trình được hoàn chỉnh.
TÁC GIẢ

4

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
CỦA TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO

9

1.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA TUYỂN CHỌN VĐV THỂ THAO

9

1.1.1. Tính cấp bách của việc tuyển chọn vận động viên trên cơ sở khoa
học

10

1.1.2. Kết hợp tuyển chọn một cách khoa học và huấn luyện vận động
viên

11

1.1.3.Tăng cường giao lưu thi đấu quốc tế, nhanh chóng nắm bắt các
thông tin về thể thao

12

1.2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TUYỂN CHỌN VĐV THỂ THAO

13

1.2.1. Sơ lược lịch sử phát triển của tuyển chọn vận động viên thể thao

13

1.2.2. Phạm trù cơ bản tuyển chọn vận động viên thể thao

17

1.2.3. Các quan điểm về tuyển chọn và dự báo

18

1.2.4. Khuynh hướng mới trong tuyển chọn vận động viên thể thao

30

Câu hỏi ôn tập chương 1

33

Tài liệu tham khảo

34

CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TUYỂN CHỌN VĐV
THỂ THAO

35

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TUYỂN CHỌN VĐV THỂ THAO

35

2.1.1. Một số khái niệm có liên quan đến tài năng thể thao

35

2.1.2. Khái niệm dự báo tài năng thể thao
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CHƯƠNG I
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
Nội dung chương I cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết về mục
đích, ý nghĩa và lịch sử phát triển của ngành khoa học tuyển chọn vận động viên
thể thao trên thế giới và ở Việt Nam.
1.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN
THỂ THAO
Trong thời đại ngày nay, chúng ta không thể không kinh ngạc và thán phục,
cảm thấy khó bắt kịp trước sự phát triển nhanh chóng về trình độ thi đấu của các
vận động viên, các kỷ lục thế giới liên tục bị phá cũng như trình độ phát triển cao
của các loại hình thể thao. Các giải đấu ngày càng căng thằng, dữ dội đòi hỏi vận
động viên phải có tố chất và tài năng thể thao thiên phú, kết hợp với luyện tập
một cách khoa học hợp lý, kiên trì nỗ lực mới có thể bước ra đấu trường quốc tế
tranh tài với các đối thủ mạnh trên thế giới để đem về vinh quang cho Tổ quốc.
Vì vậy, hiện nay sự cạnh tranh về trình độ thi đấu thể thao, thành tích thể thao đã
phát triển thành cuộc chạy đua quyết liệt ở các châu lục nhằm tìm ra những vận
động viên tài năng ưu tú nhất.
Các cường quốc thể thao trên thế giới như Đức, Nga, Mỹ, Trung Quốc... đã
nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của việc tuyển chọn vận động viên thể
thao trên cơ sở khoa học. Muốn bắt kịp trình độ thể thao thế giới, làm tốt việc
tuyển chọn vận động viên coi như đã thành công một nửa. Nhìn từ góc độ thể
thao quốc tế, các quốc gia giành được thành tích xuất sắc tại Olymic đều là
những quốc gia nắm bắt tốt các bước quan trọng, bao gồm tuyển chọn vận động
viên thể thao, huấn luyện khoa học, hồi phục cơ thể và khả năng của vận động
viên, trong đó đi đầu luôn có một hệ thống tuyển chọn vận động viên thể thao
hoàn chỉnh.
Việt Nam là quốc gia có phong trào thể dục thể thao tương đối phát triển, đặc
biệt là thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao luôn được Đảng và Nhà
9

nước cũng như ngành thể dục thể thao quan tâm, chúng ta đã đạt được một số
thành tích đáng kể trên các đấu trường trong nước, khu vực và thế giới, tuy nhiên
đó là những kết quả tương đối khiêm tốn và chỉ ở một vài nội dung của môn võ
thuật, nên việc tuyển chọn và đào tạo vận động viên càng phải chú trọng. Cho
đến nay, tuyển chọn vận động viên thể thao đã trở thành một trong những chủ đề
nghiên cứu trọng tâm trong công tác khoa học kỹ thuật thể thao; nhiều tổ công
tác tuyển vận động viên toàn quốc đã được thành lập, tổ chức các lớp đào tạo về
tuyển chọn vận động viên thể thao, phát huy kết quả nghiên cứu và đẩy mạnh
công tác tuyển chọn.
Từ đó có thể thấy, muốn trở thành một cường quốc thể thao thực sự trên thế
giới, trước tiên cần phải nâng cao tỷ lệ thành công, giảm bớt tỷ lệ bị đào thải của
các vận động viên. Việc tuyển chọn khoa học có khả năng cắt giảm đến mức tối
thiểu sự lãng phí về sức người, sức của và thời gian. Muốn chọn ra một lứa vận
động viên xuất sắc, trước tiên cần phải có ý thức rõ ràng về việc tuyển chọn vận
động viên thể thao, sử dụng các huấn luyện viên và giáo viên được trang bị tốt về
kiến thức tuyển chọn. Chỉ bằng cách phổ biến tuyên truyền rộng rãi các kiến thức
về tuyển chọn vận động viên thể thao mới có thể đưa Việt nam sớm trở thành
một cường quốc về thể thao trên thế giới. Vấn đề tuyển chọn vận động viên thể
thao xuất phát từ 03 yếu tố cơ bản sau:
1.1.1. Tính cấp bách của việc tuyển chọn vận động viên trên cơ sở khoa học
Ngày nay, trước sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ trên thế giới,
chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao trên tất cả các mặt
kinh tế, chính trị, văn hóa, đời sống tinh thần… Tuy vậy khát vọng của con người
là không có giới hạn, một trong những khát vọng chính đáng đó là muốn chứng
minh khả năng sinh vật học của con người không có giới hạn thông qua các thành
tích, kỷ lục thể thao ở các đấu trường thế giới và Olympic. Thành tích thi đấu
càng cao càng chứng tỏ sự chịu đựng và khả năng sinh vật học của con người
càng lớn. Vì lẽ đó, các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các cường quốc thể thao
lớn như Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc… đã bước vào một cuộc chạy đua
mới căng thẳng, quyết liệt để độc chiếm những tấm huy chương vàng trong thi
đấu thể thao, qua đó chứng minh được sự phát triển hoàn thiện của người dân
nước mình, châu lục mình.
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Muốn đạt được thành tích thể thao cao, vận động viên phải hội tụ nhiều yếu
tố như: Phải có năng khiếu thể thao xuất chúng; quá trình huấn luyện phải khoa
học - hợp lý; các điều kiện tập luyện phải đáp ứng được yêu cầu của thể thao
thành tích cao; xã hội phải quan tâm đặc biệt; chế độ tiêu chuẩn của vận động
viên phải thỏa đáng, và hơn nữa vận động viên phải đam mê và quyết tâm cao để
vượt qua khó khăn, gian khổ trong suốt cuộc đời tập luyện.
Thực tế đã khẳng định độ tuổi đạt thành tích của vận động viên ngày càng
được rút ngắn hơn, có không ít môn thể thao trong đó các vận động viên mới 18
đến 20 đã đạt được thành tích cao nhất, ví dụ như thể dục dụng cụ, bóng bàn, bơi
lội, các vận động viên đạt ngôi vị quán quân hoặc phá kỷ lục thế giới chỉ mới 14
đến 15 tuổi. Muốn đào tạo một vận động viên xuất sắc cần khoảng 8 đến 10 năm
huấn luyện một cách có hệ thống, điều này đòi hỏi chúng ta phải tuyển chọn
được vận động viên ngay từ độ tuổi thiếu nhi, tiến hành huấn luyện một cách hệ
thống, khoa học cho các em ngay từ nhỏ. Trường thể thao Rumani đào tạo vận
động viên từ lúc mới 5 tuổi. Ở Anh, họ tiến hành huấn luyện môn bóng chày một
cách bài bản cho trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 12. Bungari bắt đầu việc huấn
luyện môn cử tạ cho trẻ em từ 11 tuổi trở lên. Việt Nam đào tạo vận động viên
thể dục từ 4, 5 tuổi và rất nhiều quốc gia đào tạo vận động viên bơi lội trong giai
đoạn 6 tuổi. Điều này đảm bảo ở mỗi môn thể thao đều đạt được thành tích trong
độ tuổi sung mãn nhất. Nguyên tắc tuyển chọn độ tuổi thích hợp nhất của thiếu
niên và nhi đồng là: độ tuổi đạt danh hiệu quán quân thế giới trừ đi số năm để
tích lũy các kinh nghiệm được đào tạo sẽ bằng độ tuổi thích hợp nhất để tuyển
chọn và huấn luyện của môn thể thao đó.
1.1.2. Kết hợp tuyển chọn một cách khoa học và huấn luyện vận động viên
Sự cách biệt về biện pháp và kỹ thuật huấn luyện cũng như điều kiện huấn
luyện giữa các nước ngày càng được rút ngắn. Vì thế, vai trò của các vận động
viên là hết sức quan trọng. Việc tuyển chọn được những vận động viên nhỏ tuổi
ưu tú với tố chất thể thao trời phú và có tiềm năng thể thao lớn trở nên hết sức
cấp thiết. Tuyển chọn và đào tạo một cách khoa học chính là một thể thống nhất
có quan hệ rất mật thiết. Mục đích của việc tuyển chọn vận động viên thể thao
chính là để thực hành các phương án huấn luyện khoa học, dự đoán và phát huy
tiềm năng của con người, nâng cao hiệu quả huấn luyện thi đấu; kết quả của việc
huấn luyện khoa học ngược lại sẽ không ngừng phản ánh và kiểm định việc tuyển
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chọn vận động viên thể thao có thành công hay không, hai công tác này cùng bổ
sung hỗ trợ cho nhau. Phương pháp tuyển chọn vận động viên thể thao theo kinh
nghiệm tự đào thải tự nhiên trong quá khứ đã không còn phù hợp với yêu cầu
phát triển thi đấu thể thao hiện nay. Con người bắt buộc phải nỗ lực tìm cách dự
đoán chính xác sự phát triển về khả năng chơi thể thao của các em thiếu niên nhi
đồng, kịp thời phát hiện những vận động viên thiên tài, huấn luyện ngay từ nhỏ
và đảm bảo trong tương lai chắc chắn giành được thành tích tốt trong quá trình
thi đấu. Nhìn xa trông rộng, đa số các huấn luyện viên đã hoàn toàn ý thức được
rằng mục đích của tuyển chọn có khoa học là nhằm thẳng những thành tích thể
thao vang dội trên thế giới để tuyển chọn vận động viên và phát huy tiềm năng
con người, trang bị bản thân bằng ý thức và kiến thức về tuyển chọn vận động
viên, tăng khả năng đánh giá tuyển chọn, nghiêm túc học tập những lý luận mang
tính hệ thống và bắt buộc về tuyển chọn vận động viên thể thao, đồng thời trong
quá trình thực tế phải tham khảo cách tuyển chọn thành công của bản thân mình.
1.1.3. Tăng cường giao lưu thi đấu quốc tế, nhanh chóng nắm bắt các thông
tin về thể thao
Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các thông tin thể thao là điều kiện bắt buộc
để theo kịp với bước phát triển của thể thao thế giới, ví dụ: Trung tâm thông tin
thể thao châu Âu tại Klone Đức là nơi có thể nhanh chóng tập hợp các thông tin
thể thao quốc tế. Vì vậy việc đảm bảo các thông tin về kỹ thuật và phương pháp
huấn luyện được giữ bí mật và luôn dẫn đầu là không thể thực hiện được, điều
này đòi hỏi chúng ta phải tập trung vào các phẩm chất bẩm sinh của vận động
viên. Ví dụ, đầu thập niên 90 thế kỷ 20, đội quân nhà họ Mã do huấn luyện viên
Trung Quốc nổi tiếng Mã Tuấn Nhân đứng đầu đã quấy đảo giới thế thao với
việc giành được các huy chương vàng nội dung chạy dài từ 3000m đến 10000m.
Trong đó, một trong những phương pháp tập luyện được áp dụng là chạy kéo.
Phương pháp tập luyện này nhanh chóng được các nước khác biết đến.
Việc tuyển chọn vận động viên được tiến hành dựa trên các đặc điểm và yêu
cầu của từng môn thể thao, chọn ra những em thiếu niên thích hợp với một môn
thể thao đó, đồng thời có tiềm năng phát triển, đào tạo các em một cách khoa
học, có hệ thống để các em tạo nên những thành tích thể thao vượt bậc. Thực tế
đã chứng minh, phương pháp tuyển chọn chỉ đơn thuần dựa vào kinh nghiệm
của huấn luyện viên, do không kiểm tra và dự đoán bằng phương pháp khoa học
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nên rất dễ mang tính chủ quan một chiều, đồng thời cũng dựa nhiều vào sự ngẫu
nhiên và may mắn, không mang tính khoa học, độ tin cậy thấp, mục tiêu đào tạo
theo định hướng không rõ ràng, việc chọn nhầm và bỏ sót vận động viên tương
đối nhiều, tỷ lệ thành công thấp, tỷ lệ thất bại và bị loại cao, lãng phí rất nhiều
sức người sức của cũng như thời gian, gây tổn thất cho sự nghiệp thể thao Việt
Nam.
Hiện nay ở Việt Nam rất nhiều địa phương đã chú trọng và đẩy mạnh công
tác tuyển chọn vận động viên thể thao, xây dựng trung tâm tuyển chọn và cơ chế
tuyển chọn các cấp, công tác tuyển chọn vận động viên và dự báo thành tích thể
thao đã có những bước phát triển mới. Với sự phát triển mang tầm chiến lược
của công tác tuyển chọn vận động viên thể thao, Việt Nam nhất định sẽ xuất
hiện ngày càng nhiều vận động viên xuất sắc.
1.2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN
THỂ THAO
1.2.1. Sơ lược lịch sử phát triển của tuyển chọn vận động viên thể thao
Lý luận về tuyển chọn vận động viên thể thao và dự báo tài năng thể thao đã
hình thành từ những năm 60 của thế kỷ 20, nhưng nó chỉ thực sự phát triển mạnh
mẽ vào thập kỷ 80 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học lớn trên thế giới. Các
công trình khoa học trong lĩnh vực dự báo và tuyển chọn thể thao được thực hiện
theo hai xu hướng:
Một là, nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận về phương pháp tuyển chọn và dự
báo, tiêu biểu có: A.A. Guzannovski, 1979, 1986; B.K. Bansevich, C.V.
Khrusev, 1984; V.P. Philin, V. M. Vonkov, 1983; E.G. Marchinrosov, G.C.
Tumannhian.
Hai là, nghiên cứu về tuyển chọn và dự báo trong từng môn thể thao, các đại
diện tiêu biểu có: N.G. Bungacôva, 1986; L.A. Sevchenco,1989; M.C. Brinlia,
1980; V.I. Kotov, 1988; V.Đ. Xiatrin, 1992.
Ở Việt Nam, nghiên cứu về tuyển chọn và dự báo thể thao còn nhiều hạn
chế, cho đến nay mới chỉ có một vài tác giả đi sâu nghiên cứu trong một số lĩnh
vực của văn hóa thể chất , cụ thể : Nghiên cứu dự báo thành tích cho vận động
viên trẻ trong chạy cự ly ngắn 100m – 200m của Đàm Quốc Chính (2000); Bùi
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Quang Hải (2003) nghiên cứu dự báo sự phát triển thể chất cho học sinh 10 tuổi
trên cơ sở mức độ phát triển thể chất ở các lứa tuổi 6, 7, 8, 9.
Theo nhiều nhà khoa học, dự báo tài năng thể thao phải dựa trên hai cơ sở
quan trọng là ảnh hưởng của di truyền và sự phát triển ổn định của các chỉ tiêu,
test để dự báo. Theo đó, hai vấn đề khoa học dự báo thể thao quan tâm là:
Thứ nhất, khi nghiên cứu về di truyền học hiện đại, người ta thấy “mật mã
gen truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau là cơ sở của di truyền học”. Di truyền là
quá trình truyền mật mã gen được thực hiện theo những quy luật nhất định liên
quan với các điều kiện tương ứng của môi trường, môi trường thuận lợi sẽ vẫy
gọi các tiềm năng mang tính di truyền phát triển tốt nhất. Nghiên cứu về di
truyền được thực hiện bằng phương pháp quan sát dọc hoặc quan sát ngang
những trẻ em song sinh. Sự phát triển giống hoặc khác nhau nào đó ở trẻ em song
sinh sẽ xác định được đặc tính của di truyền. Đến nay việc nghiên cứu di truyền
liên quan đến phát triển các chỉ số hình thái, vận động, sinh lý, sinh hóa... đã đạt
được những kết quả rất có ý nghĩa. Những công bố của Canaep (1953), Fisher
(1918), Svarts (1975), Klyssouvas (1972), Zaxiorxki và Serghienco (1975),
Voncov và Covagiơ (1981), Nguyễn Thế Truyền... càng khẳng định vai trò quan
trọng của di truyền đến phát triển thể chất của con người.
Thứ hai, các nhà khoa học nghiên cứu quan hệ giữa các chỉ tiêu , test để tìm
ra quy luật đánh giá sự phát triển thể chất của cơ thể . Từ đó tìm ra mối tương
quan giữa các giá trị ban đầu và giá trị cuối của chỉ tiêu hoặc test nào đó sau một
thời gian quan sát, trên cơ sở đó lập phương trình toán học để phân tích và dự
báo sự phát triển thành tích hoặc phát triển thể chất trong tương lai.
Trong số các các chỉ tiêu hình thái thì chiều cao được nhiều nhà khoa học
quan tâm hơn cả, do có độ di truyền cao và có ảnh hưởng mạnh đến năng lực vận
động. Từ các kết quả nghiên cứu, một số tác giả đã dự báo được chiều cao lý
thuyết mong muốn cuối cùng từ chiều cao hiện có của trẻ. Điều này có ý nghĩa
hết sức to lớn trong việc dự báo chiều cao tương lai của vận động viên trong
tuyển chọn vận động viên thể thao.
G. Gaisl, 1975; V.P. Guba, 2008 đã xây dựng bảng dự báo chiều cao lý
thuyết trong tương lai trên cơ sở chiều cao hiện có của trẻ tuổi 9 - 19 (Bảng 1.1).
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Bảng 1.1. Chiều cao (cm) của các em trai và gái từ 9 - 19 tuổi tùy thuộc vào
chiều cao theo lý thuyết mong muốn khi lớn 170-195cm
(G.Gaisl, 1975; V.P. Guba, 2008)
Độ tuổi

Trai

Gái

185 cm

190 cm

195 cm

170 cm

175 cm

180 cm

9

138,5

142,5

146,5

10

144,5

148,5

152,0

137,5

141,0

145,5

11

150,5

154,0

158,0

143,5

147,5

151,5

12

155,5

159,5

164,0

150,0

154,5

159,0

13

160,5

165,5

170,0

157,5

162,5

167,0

14

169,5

173,5

178,5

164,0

168,5

173,5

15

177,5

182,5

187,0

167,0

172,0

176,5

16

181,5

186,5

192,5

168,5

173,5

178,0

17

183,5

188,5

193,5

168,0

174,5

179,0

18

184,5

189,5

194,5

170,0

175,0

180,0

19

185,0

190,0

195,0

Để thấy rõ ảnh hưởng tổng hợp của di truyền và môi trường tới sự phát triển
cơ thể người, tác giả Bùi Quang Hải đã tiến hành theo dõi dọc trong 5 năm
(11/2003 – 11/2007) trên 831 học sinh, trong đó có 394 nữ và 437 nam và tìm
được 10 chỉ tiêu và test có mối tương quan chặt, trên cơ sở đó tác giả đã xây
dựng được phương trình hồi quy tuyến tính bậc nhất để dự báo phát triển thể
chất cho học sinh 10 tuổi có dạng:
Y = a.X + b
(x1, x2, x3, ..., x10 là kết quả kiểm tra của các chỉ tiêu và test, còn y1, y2,..., y10
là mức độ phát triển thể chất được dự báo ở lứa tuổi 10, a và b là hệ số trong
phương trình dự báo).
Bằng phương pháp toán học, tác giả đã xác định được hệ số dự báo của các
chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển thể chất của học sinh 10 tuổi. Đây là phương
pháp dự báo kết quả của từng chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển thể chất khi đứa
trẻ lên 10 tuổi nếu biết được giá trị hiện có ở các độ tuổi 6, 7, 8 hoặc 9 lần đầu
được công bố tại Việt Nam (Bảng 1.2).
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Bảng 1.2. Hệ số dự báo sự phát triển thể chất
cho trẻ em 10 tuổi theo phương trình Y = a.X + b
(Bùi Quang Hải, kết quả nghiên cứu PTTC học sinh một số tỉnh phía Bắc
bằng phương pháp quan sát dọc (11/2003 – 11/2007)
Test
Chiều cao
(cm)

Cân nặng
(kg)

Quetelet
(kg/dm)
Chỉ số BMI
(kg/m2)
Test tepping
(chấm/10s)
Đi trúng đích
(cm)
Công năng
tim (hằng số)
Dung tích
sống (ml)
Chạy 30 m
XPC (s)
Chạy 5 phút
tùy sức (m)
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Độ
tuổi
6
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9
7
8
9
7
8
9
6
7
8
9
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9

Nữ

Nam
a
0.93
0.91
0.94
0.92
1.29
1.05
1.04
1.02
0.95
0.80
0.81
0.92
0.62
0.59
0.61
0.79
0.49
0.48
0.68
0.43
0.52
0.70
0.40
0.47
0.54
0.66
1.15
0.98
0.98
0.21
0.25
0.34
0.62
0.80
0.30
0.37
0.48

b
28.92
26.06
17.55
15.20
7.20
9.23
5.94
3.05
0.77
0.92
0.77
0.38
8.41
8.68
7.88
4.45
32.14
30.52
19.19
- 0.72
- 0.42
- 0.42
5.58
4.98
4.26
3.22
624.60
610.13
375.93
4.49
4.31
3.79
2.15
708.42
608.97
547.88
446.22

σ
2.78
2.75
2.41
1.53
3.01
3.01
2.38
1.51
0.14
0.15
0.14
0.09
0.98
0.98
0.97
0.71
2.41
2.44
2.12
3.84
3.25
2.48
0.53
0.51
0.51
0.46
144.33
74.41
109.30
0.09
0.09
0.09
0.07
17.89
17.36
16.68
15.57

r
0.85
0.86
0.89
0.96
0.79
0.79
0.87
0.95
0.87
0.85
0.86
0.94
0.80
0.80
0.81
0.90
0.77
0.77
0.83
0.80
0.86
0.92
0.73
0.75
0.75
0.81
0.73
0.94
0.86
0.71
0.74
0.74
0.84
0.70
0.72
0.74
0.78

a
0.69
0.80
0.86
0.89
1.27
1.04
1.05
1.05
0.62
0.56
0.66
0.81
0.35
0.34
0.43
0.57
0.51
0.53
0.51
0.42
0.44
0.69
0.35
0.42
0.54
0.69
0.88
0.73
0.75
0.22
0.23
0.26
0.41

b
57.11
39.26
28.05
19.31
7.51
9.52
5.79
2.36
1.28
1.32
1.01
0.59
12.03
12.00
10.18
7.75
30.81
27.97
2.36
- 0.60
0.09
- 0.47
6.11
5.43
4.17
2.88
879.59
866.92
668.63
4.63
4.60
4.49
3.59

σ
3.53
3.14
2.86
1.68
3.09
3.07
2.41
1.54
0.12
0.12
0.11
0.09
0.65
0.64
0.65
0.57
2.51
2.26
26.63
3.53
3.39
2.06
0.51
0.48
0.47
0.39
92.70
83.29
78.82
0.09
0.09
0.09
0.09

r
0.73
0.79
0.83
0.95
0.77
0.77
0.87
0.95
0.74
0.75
0.80
0.88
0.71
0.72
0.71
0.79
0.74
0.80
0.78
0.78
0.80
0.93
0.72
0.76
0.77
0.85
0.78
0.83
0.85
0.71
0.74
0.70
0.76

1.2.2. Phạm trù cơ bản tuyển chọn vận động viên thể thao
Tuyển chọn vận động viên thể thao là chọn ra các vận động viên xuất sắc,
thích hợp với một môn thể thao nào đó ngay từ khi họ còn bé, tiến hành huấn
luyện một cách có hệ thống và có mục tiêu rõ ràng để tạo nên những thành tích
thể thao vượt trội.
Một giáo sư người Đức cho rằng tuyển chọn vận động viên nghĩa là “trực
tiếp hoặc gián tiếp đánh giá kiểm định các tố chất thiên tài bẩm sinh, dựa trên
những đánh giá kiểm định đó để dự đoán khả năng thi đấu trong tương lai của
các vận động viên”. Một huấn luyện viên nổi tiếng của Liên Xô (cũ) cũng từng
nói: “Nếu không chú trọng tuyển chọn vận động viên, thì có huấn luyện mấy
cũng trở nên vô nghĩa”.
Công tác tuyển chọn vận động viên xuất sắc đẳng cấp thế giới là công việc
khai thác và phát triển tổng hợp các tiềm năng như gen di truyền, hính dáng cơ
thể, chức năng sinh lý, tố chất thể thao, tố chất tâm lý, trí năng thể thao, kỹ thuật
thể thao.
Một trong những đặc điểm nổi bật của công tác tuyển chọn vận động viên thể
thao hiện nay là tổng hợp, vận dụng các thành quả khoa học tự nhiên hiện đại,
đặc biệt là áp dụng các kiến thức mới, thành tựu mới, kỹ thuật mới của các
ngành như di truyền học về loài người cận đại, sinh học phân tử, giải phẫu (thể
thao), vật lý học (thể thao), tâm lý học (thể thao), hóa sinh học (thể thao), sinh
cơ học vận động, lý luận chuyên nghiệp thể thao, giáo dục học thể thao và hoàn
cảnh xã hội, đưa việc tuyển chọn vận động viên trước kia là một công việc dựa
vào may mắn và kinh nghiệm thì nay đã mang tính khoa học và trí tuệ. Đương
nhiên việc tuyển chọn vận động viên thể thao về mặt lý luận, kỹ thuật và hệ
thống vẫn chưa được hoàn thiện, lý luận cách xa so với thực tiễn, đòi hỏi những
người làm việc trong lĩnh vực thể thao phải nỗ lực không ngừng, cống hiến cho
sự phát triển của sự nghiệp thể thao Việt Nam.
Trong công tác tuyển chọn vận động viên, khả năng về thể thao là vấn đề
then chốt nhất. Khả năng về thể thao cho biết vận động viên này có bản lĩnh cần
thiết để tham gia tập luyện và thi đấu một cách có hiệu quả, là biểu hiện tổng hợp
của vận động viên về khả năng cơ thể, trí năng và khả năng tâm lý. Khả năng thể
thao có thể được phân thành khả năng bẩm sinh và khả năng có sau. Nhóm khả
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năng bẩm sinh chỉ những đặc điểm gắn với vận động viên từ lúc họ sinh ra, và
cũng là đặc điểm di truyền của vận động viên. Khả năng thể thao bẩm sinh cơ
bản không thay đổi hoặc thay đổi rất ít trong quá trình tập luyện, nhưng ở một
mức độ nào đó có ảnh hưởng chủ yếu đối với khả năng thể thao, thậm chí còn
phát huy vai trò quyết định trong một số môn thể thao. Nhóm khả năng có sau
chỉ một số sự thay đổi về đặc tính mà vận động viên có được trong quá trình tập
luyện về sau, sự thay đổi khả năng thể thao phụ thuộc vào trình độ huấn luyện
cao hay thấp.
1.2.3. Các quan điểm về tuyển chọn và dự báo
Cho đến nay, tuyển chọn - dự báo và đào tạo lực lượng hậu bị trong các môn
thể thao vẫn đang là vấn đề trọng tâm của lý luận và phương pháp thể thao thanh
thiếu niên. Cần phải nhấn mạnh rằng, trong 30 năm gần đây vấn đề tuyển chọn
và dự báo tài năng thể thao đã trở thành một hướng nghiên cứu độc lập trong
khoa học TDTT và ngày càng được đặc biệt quan tâm.
Tuyển chọn và dự báo là vấn đề có nhiều mặt: kinh tế, xã hội, triết học đạo
đức, sư phạm tâm sinh lý, y học, quản lý... vì vậy đã có nhiều công trình nghiên
cứu vấn đề này và thu hút một số lượng lớn các chuyên gia hàng đầu của một số
lĩnh vực khác như: y sinh học, sư phạm, kinh tế... Chính vì vậy tồn tại nhiều quan
điểm khác nhau trong xây dựng cơ sở lý luận cho tuyển chọn và dự báo tài năng
thể thao. Quá trình nghiên cứu đề tài tổng hợp được ba quan điểm cơ bản trong
tuyển chọn và dự báo tài năng thể thao như sau:
Quan điểm thứ nhất: Sự thích hợp với nghề nghiệp hoặc với môn thể thao
nào đó của mỗi cá nhân được xác định bằng cách phát hiện và đánh giá những
đặc tính và phẩm chất tương đối ổn định của cá nhân đó, tức là năng khiếu thể
thao.
Trong các công trình nghiên cứu về “năng khiếu” cá nhân vận động viên các
tác giả đã kết luận:
- Cơ sở của năng khiếu là những tư chất tự nhiên có nguồn gốc di truyền.
- Năng khiếu được phát triển trong quá trình vận động và phát triển của cá thể
dưới ảnh hưởng của các tác động xã hội, tác động của giáo dục.
- Năng khiếu là một hoạt động nhất định, là một phẩm chất tổng hợp phức tạp
trong đó có vai trò của:
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+ Mối liên hệ qua lại của các yếu tố.
+ Sự khác biệt về lứa tuổi và cá nhân.
+ Tương quan xác định của những khả năng chung và chuyên môn.
Quá trình tuyển chọn và dự báo phải giải quyết 4 nhiệm vụ:
1) Xác định những đặc trưng mô hình, tức là xác định những yêu cầu mà một
VĐV cấp cao trong một môn thể thao cụ thể cần phải đáp ứng. Chủ yếu là mô
hình các chỉ số hình thái, chức năng, tâm lý, trình độ phát triển các tố chất thể lực
chung và chuyên môn, cũng như các mô hình về kỹ - chiến thuật của các môn thể
thao.
2) Dự báo, tức là đoán trước ở mỗi VĐV trẻ những năng lực tiềm tàng, để
đảm bảo cho những thành tích cao ở tuổi trưởng thành. Đồng thời các tác giả chỉ
ra rằng, có thể thực hiện được dự báo những năng khiếu thể thao bằng cách
nghiên cứu tính ổn định của các chỉ số hoặc nghiên cứu những ảnh hưởng của
yếu tố di truyền.
3) Nâng cao hiệu quả tuyển chọn và dự báo thành tích.
4) Cải tiến tổ chức tuyển chọn và dự báo thành tích.
Như vậy, ở hầu hết các công trình nghiên cứu nêu trên cho thấy rõ rằng việc
xác định năng khiếu của mỗi cá nhân chính là việc đánh giá những đặc tính ổn
định trong suốt quá trình tập luyện thể thao. Nói một cách khác, các tác giả đã
dựa trên quan điểm y sinh học để nhìn nhận vấn đề năng khiếu của mỗi cá thể mà
trong đó vai trò của yếu tố di truyền được đặt lên hàng đầu trong việc xác định
năng khiếu thể thao.
Quan điểm thứ hai: Khả năng các loại hình của từng cá thể là những chỉ số
cơ bản trong tuyển chọn và dự báo triển vọng của VĐV trong các môn thể thao.
Từ góc độ tâm sinh lý các tác giả đã đề cập đến cơ sở lý luận trong tuyển
chọn - dự báo và đào tạo VĐV trẻ các môn thể thao thông qua các chỉ số cơ bản
đặc trưng được lượng hoá qua các thông số nhân trắc, sinh lý, tâm lý..., đồng thời
các tác giả đã xây dựng các phương pháp xác định các tiêu chuẩn tương đối cụ
thể cho từng môn thể thao với các chỉ tiêu đã được xác định trước.
Như vậy, vấn đề năng khiếu thể thao ở đây được các tác giả nhìn nhận thông
qua việc lượng hoá được các chỉ tiêu về nhân trắc, tâm lý để xác định sự khác
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biệt về khả năng và loại hình của mỗi cá thể khi tập luyện TDTT. Đương nhiên,
việc lượng hoá các thông số cũng như các chỉ số đó cần phải được xác định thông
qua số lượng lớn các VĐV tham gia luyện tập ở mỗi môn thể thao, cũng như việc
xác định chính xác các thông số đó cần thiết phải tiến hành rộng rãi ở các đối
tượng với các trình độ tập luyện khác nhau mới đảm bảo tính khách quan và
chính xác khi tiến hành tuyển chọn và dự báo năng khiếu của các VĐV trẻ. Mặt
khác, các tác giả đều cho rằng, đây chỉ là những chỉ số cơ bản áp dụng trong
tuyển chọn và dự báo, vì vậy, ở một góc độ nào đó, việc tuân thủ cách thức tuyển
chọn này cũng cần được phối hợp với các cách thức tuyển chọn khác. Tuy nhiên,
việc xác định các loại hình (cả về hình thể cũng như loại hình tâm lý) là điều
không thể thiếu được trong quá trình tuyển chọn và dự báo tài năng ở mỗi môn
thể thao.
Quan điểm thứ ba: “Việc tuyển chọn và dự báo tài năng thể thao là một quá
trình liên tục nhiều năm và nhiều lần trong suốt quá trình đào tạo VĐV. Bản chất
của quá trình này chính là việc xác định và đánh giá khả năng phù hợp tập luyện
cho từng loại hình hoạt động riêng biệt”.
Khả năng phù hợp tập luyện (theo tác giả là tổ hợp các đặc tính chức năng
của cơ thể đáp ứng được đòi hỏi của các loại hình hoạt động đặc thù của mỗi
môn thể thao chuyên môn). Khả năng này được thể hiện ở năng lực đáp ứng ngay
được tác động của lượng vận động theo hướng chuyên môn (thích nghi tức thời) còn gọi là khả năng thích ứng với lượng vận động; đồng thời còn thể hiện ở năng
lực đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn trong một chu kỳ, một giai đoạn
thậm chí trong cả một quá trình đào tạo VĐV (sự phù hợp tập luyện theo xu
hướng chuyên môn). Tổ hợp các đặc tính chức năng này bao gồm các yếu tố biểu
hiện khả năng thích ứng và phù hợp về tâm - sinh lý, thể lực và khả năng duy trì huy động trong loại hình hoạt động đặc thù của từng môn thể thao.
Khả năng phù hợp tập luyện này được xác định bởi:
1) Tính di truyền mà cá thể được thừa hưởng một cách ổn định và chắc chắn.
Vì vậy, trong quá trình tuyển chọn và đánh giá khả năng phù hợp tập luyện cần
phải dựa vào các chỉ số có tính di truyền mang tính ổn định cao.
2) Vai trò của các yếu tố di truyền nào có ý nghĩa cao trong việc thoả mãn
các yêu cầu của loại hình hoạt động (có tác dụng nâng cao thành tích).
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3) Đối với các yếu tố di truyền không mang tính ổn định (chịu sự tác động
của tập luyện) cần phải được xem xét thông qua nhịp tăng trưởng của chúng dưới
tác động của chương trình tập luyện có định hướng chuyên môn và so sánh với
khởi điểm của chúng.
4) Khả năng phù hợp tập luyện cần phải được xem xét một cách tổng thể
dưới các góc độ tâm-sinh lý-sư phạm, y sinh học với các phương pháp đa dạng.
Theo quan điểm của các tác giả, khả năng phù hợp tập luyện ở mỗi môn thể
thao cần phải được xem xét ở 2 thời kỳ với 4 giai đoạn sau:
- Thời kỳ thứ nhất gồm:
+ Giai đoạn thứ nhất: Xác định lựa chọn trẻ em cho một loại hình hoạt động
đặc trưng (môn thể thao) tương ứng với tuyển chọn sơ bộ.
+ Giai đoạn thứ hai: Chọn lựa những trẻ em có khả năng cao hơn cả vào các
môn chuyên sâu.
- Thời kỳ thứ hai bao gồm:
+ Giai đoạn thứ nhất: Gần chu kỳ Olympic nhằm tuyển chọn đội dự tuyển.
+ Giai đoạn thứ hai: Tuyển chọn đội tuyển quốc gia để tham gia thi đấu quốc
tế.
Trong mỗi giai đoạn, các tác giả đều đề ra cụ thể các chỉ tiêu và tiêu chuẩn
nhằm xác định và đánh giá một cách chính xác khả năng phù hợp tập luyện cho
từng giai đoạn.
Đối với bất kỳ môn thể thao nào, tuỳ thuộc vào dạng thức hoạt động mang
tính đặc thù mà các chỉ tiêu xác định đều bao gồm bốn nhóm sau:
1) Tình trạng sức khoẻ (qua kiểm tra y học).
2) Khả năng chức phận cơ quan nội tạng của VĐV.
3) Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển trình độ thể lực và khả năng tiếp thu kỹ
thuật thể thao.
4) Các chỉ tiêu xác định năng lực và hoạt tính tâm lý.
Rõ ràng rằng, với quan điểm nhìn nhận như trên về năng khiếu thể thao, các
tác giả đã có một cách nhìn nhận tổng hợp bao gồm đủ mọi khía cạnh (từ tổ chức
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quản lý, y sinh học... đến lĩnh vực sư phạm trong việc xác định tài năng thể thao).
Một quan điểm mang tính tổng hợp hơn cả, một quan điểm định hướng vừa có
tính chất chỉ rõ hơn được bản chất của năng khiếu thể thao, vừa có tính chất xác
định một cách tương đối rõ nét các thức xác định - tìm kiếm các năng khiếu - tài
năng đó trong lĩnh vực TDTT.
Ngoài các quan điểm đã trình bày ở trên, còn tồn tại rất nhiều quan điểm và
các luận cứ cơ sở khác phục vụ công tác tuyển chọn - dự báo VĐV từ giai đoạn
tuyển chọn ban đầu cho đến giai đoạn tuyển chọn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên,
các công trình nghiên cứu đó chỉ đề cập đến từng khía cạnh của công tác tuyển
chọn: “Độ tin cậy trong tuyển chọn” - Platrienco và Bludov (1983); “Vấn đề khả
năng” - Platonov (1972); “Đánh giá trình độ tập luyện thể thao” - Aulyc (1972).
Một số công trình nghiên cứu khác tập trung vào các khía cạnh xác định quy luật
phát triển thể chất của đối tượng tuyển chọn như: “Đặc điểm phát triển thể lực
lứa tuổi phổ thông”-Voncov (1981); “Các đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi thiếu
niên”- Covalev (1976).
Ngoài ra, còn một số tác giả đi sâu nghiên cứu các vấn đề tổ chức và phương
pháp trong tuyển chọn, lập test trong tuyển chọn.
Tổng hợp toàn bộ các công trình nghiên cứu trong những năm gần đây đã cho
thấy những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến năng lực và thành tích thể thao cần
thiết phải lưu tâm đến trong quá trình tuyển chọn dự báo, bao gồm:
+ Các khả năng chuyển hoá năng lượng của VĐV (khả năng duy trì và huy
động nguồn năng lượng ưa khí và yếm khí).
+ Năng lực sức mạnh tốc độ và năng lực phối hợp vận động.
+ Những yếu tố di truyền và đặc điểm thần kinh.
+ Những yếu tố về khả năng chức phận.
Có thể thấy rằng, tất cả những yếu tố di truyền đều chịu sự tác động của quá
trình tập luyện. Những yếu tố còn lại đều có thể kiểm soát chặt chẽ trong quá
trình tuyển chọn và đào tạo VĐV, bởi những yếu tố đó chịu sự tác động của quá
trình tập luyện. Vì vậy, tuyển chọn và dự báo các VĐV năng khiếu thể thao trẻ
cần phải:
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- Thứ nhất: Cần thiết phải xác định những năng lực bẩm sinh, những yếu tố
di truyền và điều này cần thiết phải thực hiện ngay từ bước tuyển chọn đầu tiên.
- Thứ hai: Cần thiết phải đánh giá đúng trình độ và nhịp điệu phát triển một
cách đúng hướng trong tương lai những năng lực về mặt thể chất và năng lực tâm
lý.
Vấn đề thời kỳ và giai đoạn tuyển chọn: K.P. Xakhnovski trong công trình
nghiên cứu vào năm 1982 đã cụ thể hoá mục đích của tuyển chọn và dự báo thể
thao như sự phân chia đối tượng tuyển chọn thành: tuyển chọn đại trà (tuyển
chọn ban đầu) và tuyển chọn định hướng (tuyển chọn chuyên môn hoá). Điều đó
đã hướng các nghiên cứu sang lĩnh vực tuyển chọn với các đối tượng khác nhau
và phần nào mang tính chuyên nghiệp hơn. Tu.A. Phomin (1991) cùng hàng loạt
các nhà nghiên cứu khác cũng đồng tình với quan điểm trên của K.P.
Xakhnovski.
Đa số các công trình nghiên cứu đều xem xét quá trình tuyển chọn và dự báo
thể thao là quá trình được thực hiện liên tục theo nhiều giai đoạn phù hợp với quá
trình huấn luyện nhiều năm của VĐV. Hiện nay việc tuyển chọn vận động viên
thường theo 3 hoặc 4 giai đoạn sau:
P.E. Motulyanski (1979), V.M. Vôncôv, V.P. Philyn (1983) đã chia quá trình
tuyển chọn làm 4 giai đoạn:
1) Tuyển chọn sơ bộ.
2) Tuyển chọn định hướng ban đầu.
3) Tuyển chọn tài năng trong từng môn thể thao chuyên sâu theo từng giai
đoạn huấn luyện của quá trình huấn luyện nhiều năm.
4) Tuyển chọn cho đội tuyển.
N.Z. Bulgacova (1986) chia quá trình tuyển chọn thể thao làm 3 giai đoạn:
1) Giai đoạn tuyển chọn định hướng cho môn thể thao chuyên sâu.
2) Giai đoạn tìm kiếm các trẻ em thích ứng thực sự với loại hình hoạt động
trong quá trình đào tạo.
3) Giai đoạn tuyển chọn những em thực sự có tài, có khả năng phô diễn thành
tích thể thao cao ở trình độ quốc tế.
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Các tác giả V.A. Zaparanov, K.P. Xakhnovski (1988) cũng chia quá trình
tuyển chọn và dự báo thể thao làm 3 giai đoạn. A.A. Guzanoski (1986) lại cho
rằng công tác tuyển chọn và dự báo không cần thiết phải tiến hành thành giai
đoạn, mà phải định rõ các dạng tuyển chọn và dự báo cần thiết phải tiến hành và
bao gồm:
1) Tuyển chọn và định hướng thể thao chung - thành phần cơ bản của toàn bộ
hệ thống đào tạo VĐV.
2) Tuyển chọn xác định mức độ thích ứng và phù hợp cho từng loại hình hoạt
động riêng biệt.
3) Tuyển chọn định hướng sâu cho từng môn, từng vị trí hoạt động trong tập
thể.
4) Tuyển chọn theo mô hình thi đấu - sau mỗi giai đoạn, chu kỳ huấn luyện.
B.N. Suschin và C.V. Blyakin (1989) lại cho rằng, không nên chia tuyển
chọn và dự báo thể thao thành giai đoạn cũng như thành các dạng, mà nên xem
xét quá trình tuyển chọn dưới các hình thức và bao gồm 3 hình thức sau:
1) Tuyển chọn định hướng cho tất cả những ai có nhu cầu tập luyện thể thao.
2) Tuyển chọn vào các đội tuyển ở các cấp độ khác nhau với mục đích hoàn
thiện thể thao.
3) Hình thức tuyển chọn cho các đội tuyển quốc gia.
Phân tích cho thấy, về nguyên tắc không có sự khác biệt giữa các cách phân
loại về quá trình tuyển chọn dự báo thể thao ở trên. Thực chất các quan điểm
phân loại trên đều hướng tới tuyển chọn cho tập luyện ban đầu, tập luyện đi sâu
và hoàn thiện thể thao. Nói cách khác, hầu hết các tác giả đều gắn việc tuyển
chọn với quá trình huấn luyện nhiều năm và cho thấy: nhiệm vụ tuyển chọn trong
mỗi giai đoạn, mỗi dạng, mỗi hình thức đều gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện
của từng giai đoạn trong quá trình huấn luyện nhiều năm. Tuy nhiên, thực tiễn
chỉ ra rằng, giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn tuyển chọn ban đầu, tương ứng
với quá trình huấn luyện thể thao chuyên nghiệp mà đề tài nghiên cứu.
Chuẩn bị lực lượng dự bị có trình độ chuyên môn cao phụ thuộc nhiều vào
việc tổ chức tuyển chọn và huấn luyện ban đầu cho các vận động viên trẻ. Giải
quyết thành công nhiệm vụ này là cơ sở để đạt hiệu quả học tập và luyện tập sau
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này. Vì vậy, đã từ lâu tuyển chọn ban đầu và định hướng thể thao đã trở thành
môn khoa học độc lập và thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều chuyên
gia trong và ngoài nước thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau.
Kết quả phân tích các chỉ tiêu hình thái, chức năng tâm sinh lý của các vận
động viên đoạt huy chương tại các kỳ Olympic và các cuộc thi đấu quốc tế lớn đã
chỉ ra rằng, các thành tích kỷ lục chỉ có thể được xác lập ở những vận động viên
chứa đựng đầy đủ các yếu tố: năng lực vận động chói sáng, phát triển nhân cách
và hoài bão cao, mức độ hoàn thiện kỹ - chiến thuật cao và khả năng thích ứng
tốt với môi trường thi đấu. Điều này đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải hoàn thiện
khoa học tuyển chọn và hình thành các phương pháp tuyển chọn mới có hiệu quả
trong các môn thể thao.
Vấn đề có tính then chốt là phải bộc lộ được khả năng của trẻ ở đúng thời
điểm cần, phù hợp với yêu cầu và đặc điểm hoạt động vận động của từng môn
thể thao và quá trình phát triển trưởng thành của trẻ. Xác định thời điểm hợp lý
sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi cho việc bộc lộ và phát huy tối đa các năng lực tiềm ẩn
trong quá trình hoàn thiện tài năng sau này.
Việc đánh giá năng lực của trẻ được dựa trên kết quả của các phương pháp
nghiên cứu hiện đại về hình thái và chức năng, cho phép xác lập mô hình phát
triển cá thể đảm bảo cho sự thành công trong quá trình huấn luyện chuyên môn
hóa sau này. Không chỉ nhìn vào kết quả sẵn có của các đợt kiểm tra, quá trình
tuyển chọn tài năng phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Các
phương pháp tuyển chọn khoa học vào các trường năng khiếu, cũng như việc
phân tích kết quả để dự báo phải là những bước đi quan trọng và là thành phần
không tách rời của hệ thống chuẩn bị vận động viên hiện đại.
Cần nhấn mạnh rằng, kết quả đánh giá khách quan các năng lực của vận động
viên trẻ phải dưa trên quan điểm đánh giá tổng hợp, bởi vì kết quả xem xét một
cách độc lập các chỉ tiêu về hình thái, chức năng, sinh cơ, sinh hóa, tâm lý và sư
phạm sẽ không thể là cơ sở cho việc tuyển chọn và định hướng tài năng thể thao.
Chỉ với cách tiếp cận tổng hợp (có tính đến các dấu hiệu di truyền và năng lực đã
được bộc lộ) mới cho phép xác định được xu hướng phát triển và sự phù hợp với
một môn thể thao nào đó – đây chính là chìa khóa của hiệu quả tuyển chọn tài
năng và định hướng thể thao.
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Từ quan điểm trên, tác giả B.P. Philyn (1989) đã đưa ra khái niệm tuyển chọn
thể thao – đó là hệ thống các phương pháp tổng hợp, trong đó bao gồm phương
pháp sư phạm, phương pháp nghiên cứu xã hội học, các phương pháp y sinh học
và tâm lý, trên cơ sở đó làm bộc lộ các dấu hiệu và khả năng của trẻ trong một
môn thể thao cụ thể.
Như vậy, nhiệm vụ cơ bản của tuyển chọn thể thao là việc tìm kiếm các dấu
hiệu và khả năng của trẻ lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên có sự phù hợp tối ưu
nhất với các yêu cầu của một môn thể thao nào đó.
Trong thực tiễn, việc tồn tại một lượng rất lớn các môn thể thao khác nhau đã
cho phép mở rộng khả năng thành công của con người trong việc hoàn thiện tài
nghệ thể thao ở một môn nào đó. Do đó, sự biểu hiện yếu kém về năng lực cá thể
trước một môn thể thao chưa phải là biểu hiện không có tài năng thể thao, trong
một số ít trường hợp nó lại trở thành ưu thế để đạt thành tích cao trong một môn
thể thao khác. Vì lý do này mà kết quả đánh giá tài năng thể thao với mỗi cá thể
chỉ mang tính tương đối, cụ thể cho một môn thể thao hay một nhóm môn thể
thao mà thôi.
Năng lực thể thao phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền, đó là các yếu tố đảm
bảo cho sự phát triển bền vững và mang đặc tính bảo thủ. Vì vậy trong quá trình
dự báo ưu thế của một đứa trẻ này so với đứa trẻ khác trong một môn thể thao cụ
thể cần tập trung trước hết vào các dấu hiệu quan trọng nhất, đảm bảo cho sự
thành công trong tương lai. Do các dấu hiệu chịu ảnh hưởng của di truyền mang
tính bảo thủ cao, vì vậy khi đánh giá cần hết sức quan tâm đến mức độ tối đa đạt
được. Cùng với việc nghiên cứu các dấu hiệu bảo thủ thì quá trình dự báo cũng
phải chú ý đề xuất các chỉ tiêu có sự biến đổi mạnh dưới tác động của môi
trường. Để làm tăng độ chính xác của quá trình dự báo dựa trên các chỉ tiêu có sự
biến đổi lớn dưới tác dụng của môi trường thì cần xem xét đến nhịp độ tăng
trưởng, cũng như độ lớn đạt được trong hiện tại của các chỉ tiêu đó. Do đặc điểm
chi phối của quy luật phát triển không đồng bộ trong quá trình phát triển, trưởng
thành của các chức năng cơ thể và các năng lực vận động mà trong mỗi lứa tuổi
sự biểu hiện các năng lực cũng khác nhau. Sự khác biệt này biểu hiện rõ nét ở
các vận động viên các môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật cao.
Vấn đề định hướng thể thao cần được giải quyết đồng bộ trên cơ sở ứng dụng
các phương pháp sư phạm, y sinh học và tâm lý học. Phương pháp sư phạm cho
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phép đánh giá mức độ phát triển các tố chất thể lực, năng lực phối hợp và thăng
bằng và tài nghệ kỹ chiến thuật của vận động viên trẻ. Các phương pháp y sinh
học cho phép xác định các đặc điểm hình thái chức năng cơ thể, mức độ phát
triển thể chất, trạng thái của hệ điều khiển và cơ quan cảm thụ, cũng như sẽ cho
phép đánh giá trạng thái tâm lý trong việc xử lý các tình huống tập thể trong hoạt
động nhóm đối với các môn thể thao tập thể. Các phương pháp điều tra xã hội
học cho phép thu nhận thông tin cá nhân, sự đam mê của trẻ, làm rõ mối quan hệ
nhân - quả trong việc hình thành động cơ tham gia tập luyện thể thao lâu dài,
cũng như các dấu hiệu mang tính di truyền bẩm sinh cao được quan tâm.
Một ý nghĩa to lớn trong tuyển chọn định hướng thể thao không thể bỏ qua
đó là nhận xét của giáo viên và huấn luyện viên đã tham gia huấn luyện, giảng
dạy tại nhà trường hay câu lạc bộ thể thao. Việc tập luyện chuẩn bị cho tuyển
chọn với các phương tiện chuyên môn hướng tới việc hình thành các năng lực
cần thiết cho một môn thể thao nào đó cũng là những cơ sở cho tuyển chọn định
hướng. Thực tiễn thể thao đã cho thấy, ở giai đoạn đầu tiên này rất khó có thể
phát hiện được những đứa trẻ lý tưởng, hội đủ những chỉ tiêu hình thái, đặc tính
sinh cơ và sinh hóa, chức năng sinh lý và tâm lý phù hợp với quá trình chuyên
môn hóa trong tương lai của một môn thể thao. Sự khác biệt rất lớn mang tính cá
thể trong quá trình phát triển sinh học đã tạo nên những khó khăn cho công tác
tuyển chọn ban đầu.
Để làm tăng độ chuẩn xác trong việc phát hiện các khả năng tiềm ẩn của trẻ,
cần thiết không chỉ xác định mức độ chuẩn bị hiện có mà còn cả nhịp độ tăng
trưởng của các chỉ tiêu tuyển chọn. Trong hệ thống các chỉ tiêu ứng dụng, các thử
nghiệm không chỉ đòi hỏi làm bộc lộ khả năng hiện có mà trẻ thực hiện được, mà
cần thiết phải bộc lộ được khả năng trong tương lai, nghĩa là làm bộc lộ khả năng
giải quyết những nhiệm vụ vận động, tính nghệ thuật và sự uyển chuyển của
hành vi vận động. Như vậy, việc chỉ thực hiện các thử nghiệm một lần thì trong
phần lớn các trường hợp chỉ cung cấp thông tin về khả năng hiện có của ứng viên
dự tuyển trong việc thực hiện tổ hợp các test, mà rất ít thông tin dự báo về tương
lai.
Thực tiễn có sự thống nhất khá cao trong việc sử dụng các chỉ tiêu đánh giá
mức độ phát triển thể chất với các dấu hiệu bên ngoài như: cao đứng, cân nặng,
tỷ lệ cơ thể, hình dáng lưng và cột sống, lồng ngực, cấu tạo khung chậu và chân,
kích thước bàn chân.
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Sau hình thái là việc đánh giá năng lực vận động của trẻ. Huấn luyện viên sẽ
cho ý kiến về khả năng của người học (trên cơ sở quan sát sư phạm) trong quá
trình tập luyện, quá trình thực hiện các thử nghiệm, hay các bài tập kiểm tra thi
đấu, từ đó sẽ tổ hợp thành nhóm vận viên có khả năng tốt hơn. Cần lưu ý rằng,
kết quả đánh giá không phải chỉ là mức độ đạt được của các chỉ tiêu, mà phải căn
cứ vào nhịp độ tăng trưởng đạt được của các chỉ tiêu đó trong giai đoạn tập luyện
vừa diễn ra. Với quan điểm tiếp cận như vậy, hy vọng sẽ phát hiện được chính
xác các khả năng tiềm tàng của người dự tuyển. Các chỉ tiêu quan trọng nhất để
dự báo chính là nhịp tăng trưởng của các tố chất thể lực và sự (mức độ) hình
thành kỹ năng vận động (định hình động lực). Mức độ hình thành kỹ năng vận
động được đánh giá theo thời gian tập luyện. Nhịp độ tăng trưởng của sự hình
thành kỹ năng vận động và sự phát triển các tố chất vận động sẽ cho phép đánh
giá khả năng hoàn thiện thể thao trong tương lai. Mục tiêu tiếp theo trong giai
đoạn định hướng thể thao, với các phương pháp theo dõi sư phạm, phương pháp
thử nghiệm, phương pháp kiểm tra y sinh học và tâm lý sẽ đồng thời đánh giá cả
những mặt mạnh, mặt yếu của quá trình chuẩn bị vận động viên.
Một trong những phương pháp quan trọng được sử dụng trong tuyển chọn
định hướng là phương pháp nhân trắc. Trong quá trình này sẽ cho phép xác định
mô hình hình thái cấu trúc đặc trưng cho một môn thể thao.
Các thử nghiệm sư phạm giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá các tố
chất thể lực, năng lực cá nhân cần thiết để hoàn thiện chương trình chuyên môn
hóa trong tương lai của một môn thể thao. Quá trình tuyển chọn thể thao có mối
quan hệ khăng khít với các giai đoạn huấn luyện thể thao và đặc điểm hoạt động
của môn thể thao đó.
Rất nhiều nhà chuyên môn đều thống nhất cho rằng, các vấn đề định hướng
thể thao cần được giải quyết một cách hệ thống, trên cơ sở các phương pháp sư
phạm, y sinh học, tâm lý, điều tra xã hội, nhưng phương pháp quan trọng nhất –
chính là phương pháp kiểm tra sinh cơ học, cho phép đánh giá bản chất năng lực
và khả năng vận động tiềm ẩn của đối tượng dự tuyển. Các chuyên gia đã chỉ ra
rằng, thành tích đạt được trong giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu chưa phải là
căn cứ để bảo hành cho thành tích cao trong giai đoạn trưởng thành. Sự khác biệt
về thành tích qua các năm tập luyện có thể do mức độ khác biệt về độ chín (độ
phát dục) của cơ thể. Điều này cho thấy kết quả test của trẻ cùng một độ tuổi lý
lịch (tuổi khai sinh) chưa phản ánh được tuổi sinh học – cơ sở quan trọng của quá
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trình phát dục, trưởng thành. Như vậy, để kết quả tuyển chọn định hướng thể
thao được chuẩn xác, cần lựa chọn được những chỉ tiêu có độ di truyền cao,
mang đặc tính bảo thủ và bền vững.
Các cơ sở căn cứ ban đầu trong tuyển chọn – đó là các chỉ tiêu hình thái có
tính bền vững và bảo thủ cao, như chiều cao đứng và các đoạn thành phần của
nó, cũng như các chỉ tiêu tình huống của mức độ chuẩn bị thể chất bị chi phối
chủ yếu bởi gen di truyền và rất ít biến đổi đưới ảnh hưởng của môi trường bên
ngoài. Các chỉ tiêu đó gồm các dấu hiệu cấu trúc hình thái cơ thể, năng lực điều
khiển hành vi vận động, năng lực phối hợp vận động và thăng bằng, đặc biệt là
cấu tạo và tính chất của sợi cơ (như loại hình và tỷ lệ sợi cơ trắng/ đỏ).
Ngày nay việc xác định các thử nghiệm có tính bền vững trong tuyển chọn
luôn chiếm vị trí quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu. Trong lý luận và
thực tiễn tuyển chọn thể thao đã đề cập đến khái niệm độ chín muồi (hay mức độ
phù hợp thể thao). Các chuyên gia tuyển chọn luôn ưu tiên lựa chọn những đứa
trẻ có đủ các tố chất vận động và các thuộc tính (năng lực) đặc trưng cho môn thể
thao mà đứa trẻ sẽ theo đuổi trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết
phải xác định được mô hình đặc trưng của vận động viên mỗi môn thể thao để
làm cơ sở cho việc lựa chọn các chỉ tiêu.
Trong tuyển chọn cũng cần chú ý tới giai đoạn mẫn cảm, đây là giai đoạn
phát triển ưu thế của các tố chất vận động, thông thường diễn ra trong vòng 10
năm, trong khi quá trình tuyển chọn thường bắt đầu ở lứa tuổi 8 đến 10 tuổi. Nếu
bỏ qua thời kỳ mẫn cảm sẽ không bộc lộ và phát huy tối đa được năng lực cơ thể.
Lý luận thể thao cho thấy, trước 10 tuổi không thể xác định được một cách chính
xác đứa trẻ sẽ đạt thành tích tốt nhất ở môn thể thao nào. Kiểm chứng thực tiễn
trên các vận động viên trẻ các môn thể thao khác nhau cũng chỉ cho thấy chúng
có những đặc điểm đặc trưng khá chung về tố chất vận động hay năng lực chức
phận. Chính điều này đã đặt ra nhiệm vụ cho công tác huấn luyện ban đầu
(khoảng 2 năm) là cần thiết phải phát triển toàn diện, không được huấn luyện
chuyên môn hóa quá sớm; đồng thời việc tham gia tập luyện cũng chỉ nên quan
tâm trước hết đến cơ sở, điều kiện tập luyện và khoảng cách đi lại thuận lợi cho
trẻ và cha mẹ chúng.
Kết quả tuyển chọn phụ thuộc rất nhiều vào những chỉ tiêu, chỉ số được sử
dụng dưới dạng các tiêu chuẩn tuyển chọn, phụ thuộc vào độ chính xác của các
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phương pháp đo lường được tiến hành thường xuyên trong quá trình đào tạo, học
tập và luyện tập, đặc biệt là kết quả thu được trong những giai đoạn đầu của quy
trình tuyển chọn.
Các test tuyển chọn cần đảm bảo những yêu cầu chung: có giá trị thông tin
mang tính dự báo; có độ tin cậy; có hệ thống đo lường đã được chuẩn hoá; kết
quả các test cần phải có hệ thống đánh giá (theo Daxiorski V.M, Godik
M.A,1979). Ngoài ra, nhằm đạt được kết quả tối đa cần quy định rõ động cơ là
bắt buộc để trẻ nhận thức rõ kết quả test sẽ là cơ sở tuyển chọn . Tuyển chọn trẻ
em trong giai đoạn ban đầu cần phải tiến hành tổ chức một cách nghiêm túc và
khoa học vì đây là thời điểm quan trọng. Chất lượng và số lượng các em tham gia
thi tuyển phụ thuộc vào:
- Uy tín của huấn luyện viên và của trường học trong việc đào tạo vận động
viên có trình độ cao.
- Ảnh hưởng lớn của trường thể thao thiếu niên - nhi đồng đối với các trường
phổ thông trong khu vực
- Mối quan hệ chặt chẽ với thể thao nghiệp dư. Việc tuyển chọn nhóm tập
luyện ban đầu phải được chuẩn bị trước vài năm và có sự giúp đỡ của các huấn
luyện viên có nhiều kinh nghiệm. Để làm được việc đó phải tổ chức tuyên truyền
làm cho mọi người hiểu và có sự chuẩn bị cho tuyển chọn, đồng thời phải có sự
tiếp xúc giữa huấn luyện viên với giáo viên các trường phổ thông, các nhà
chuyên môn. Tiến hành quan sát các cuộc thi đấu của các em trong khu vực,
thành phố, giữa các trường với nhau… để có căn cứ sơ bộ xác định được những
em có tố chất vận động, đặc điểm cấu trúc hình thái và chức năng sinh học phù
hợp với yêu cầu vận động của từng môn thể thao.
1.2.4. Khuynh hướng mới trong tuyển chọn vận động viên thể thao
Công tác đào tạo lực lượng vận động viên kế cận và sự phát triển của khoa
học TDTT trong những thập niên gần đây đã trải qua một số giai đoạn quan
trọng.
Bước đột phá nhiều dấu ấn nhất diễn ra vào giữa những năm 1970, khi khoa
học TDTT tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của những nhân tố kế thừa đối với
năng lực thể thao trên cơ sở ứng dụng các phương pháp đo lường thể thao. Ngay
ở giai đoạn này đã có nhiều số liệu thực tế về mức độ phát triển sức bền được coi
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là yếu tố cơ bản của hoạt động vận động, còn nhân tố động lực học chính là
phương tiện đánh giá năng khiếu thể thao của vận động viên.
Những thành tựu nghiên cứu vào những năm 1980 và đầu 1990 trong lĩnh
vực tuyển chọn và đào tạo vận động viên đã tạo ra cơ sở tốt nhằm giải quyết một
loạt nhiệm vụ then chốt về phương pháp tuyển chọn và xây dựng những nền tảng
cho việc dự báo triển vọng của các vận động viên trẻ. Việc xác định các thuộc
tính riêng biệt dưới tác động của bài tập kiểm tra và mức độ phát triển trạng thái
tâm lý phổ biến của vận động viên trẻ trong các giai đoạn huấn luyện và hoàn
thiện thể thao khác nhau có vai trò đặc biệt quan trọng. Các cơ sở phương pháp
luận này được thể hiện rõ nhất ở những nguyên tắc “quyết định luận” và “đồng
nhất luận” do B.K. Bansevich thiết lập khi nghiên cứu công nghệ mới trong quá
trình đào tạo lực lượng Olymic kế cận và các vận động viên có trình độ chuyên
môn cao. Quan điểm phương pháp luận nói trên đặc biệt chú ý tới việc xác định
những thuộc tính chung và riêng biệt trong cấu trúc hình thái, chức năng của vận
động viên trong quy trình tuyển chọn và huấn luyện thể thao nhiều năm.
Một vấn đề hết sức rõ ràng là trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống tuyển chọn
và định hướng thể thao hiện nay cần chú ý nhiều đến nguyên tắc cá thể hóa trong
quá trình tìm kiếm tài năng thể thao và đào tạo họ. Quan điểm này hình thành
trên cơ sở những thành tựu của các môn khoa học như: động lực học phân tử, tâm
– sinh lý học vận động và y học lượng tử. Xuất phát từ những môn khoa học này
đã hình thành cơ sở khoa học vững chắc trong việc dự báo những đặc điểm tâm
sinh lý, hình thái, chức năng và năng lực vận động của con người. Nhờ đó, trên
cơ sở phân tích những mẫu gen tổng hợp và sử dụng công nghệ DNK có thể xác
định những tố chất vận động được kế thừa bền vững, có ảnh hưởng lớn tới những
đặc điểm hình thái và khả năng bẩm sinh của con người. Ngay từ những nghiên
cứu đầu tiên về việc áp dụng vào thực tiễn khoa học TDTT, các phương pháp
phân tích chuyển động của các phân tử đã xác định được mẫu gen của từng vận
động viên, căn cứ vào những kiểu gen có chứa men biến đổi Angiotensin đã cho
phép chứng minh rằng các vận động viên có các kiểu gen chứa men biến đổi
Angiotensin (II, ID, DD) khác nhau thường có sự khác biệt về khả năng chịu
đựng lượng vận động trong các dạng hoạt động thể lực.
Kết quả nghiên cứu về mối tương quan giữa các gen chứa men biến đổi
Angiotensin và mức độ sức bền thể lực, tâm lý của vận động viên đã chỉ rõ về
hiệu suất ưa khí tối đa của cơ thể vận động viên có các kiểu gen có chứa gen biến
31

đổi Angiotensin khác nhau. Các cuộc thực nghiệm đối với các sinh viên chuyên
sâu điền kinh của học viện TDTT mang tên P.E Lexgaft không những đã khẳng
định quy luật nói trên, mà còn cho phép xác định những đặc điểm của sự tác
động tương hỗ giữa nhân tố động lực học và “những ảnh hưởng trung gian” của
quy trình học tập - tập luyện. Các số liệu thu được đã chứng tỏ ảnh hưởng của
nhân tố động lực học trong quá trình huấn luyện một năm của các vận động viên
có bị yếu đi, mặc dầu vậy vẫn duy trì sự tác động có độ tin cậy thống kê cao đối
với hoạt động thể thao. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định các mẫu gen có
chứa men biến đổi Angiotensin (II, ID, DD) có liên hệ chặt chẽ với khả năng
đồng hóa của cơ thể trước tác động của các lượng vận động tập luyện. Việc ứng
dụng những thành tựu nghiên cứu về gen sẽ nâng cao được hiệu quả trong quá
trình tuyển chọn và đào tạo vận động viên.
Tuyển chọn và đào tạo vận động viên sẽ đạt được kết quả tốt nhờ ứng dụng
những phương pháp lý – sinh và y học hiện đại như: công nghệ điện sinh học cho
phép đánh giá khách quan những khả năng huy động năng lực tâm lý của vận
động viên và quá trình tự điều chỉnh tâm lý. Những nghiên cứu được tiến hành ở
các nhóm thực nghiệm tại thành phố Sain – Peterburg cho phép khẳng định các
mô hình về mức tiêu hao năng lượng có mối quan hệ cả với nhân tố động lực học
lẫn các nhân tố “trung gian”. Điều đó phản ánh khả năng tiềm tàng về tải trọng
tâm lý của vận động viên. Công nghệ điện sinh học RGV cho phép nâng cao hiệu
quả chẩn đoán chính xác về trạng thái tâm lý và đảm bảo việc đánh giá khả năng
hoạt động chức năng tiềm ẩn của mỗi vận động viên. Trên cơ sở đó có thể xây
dựng quy trình tập luyện tối ưu và dự báo thành tích trong các cuộc thi đấu.
Việc hiện thực hóa những quan điểm đổi mới trên đây trong hệ thống tuyển
chọn vận động viên và đào tạo lực lượng vận động viên kế cận hoàn toàn phù
hợp với nguyên tắc tuyển chọn tích cực dựa trên những thành tựu khoa học
TDTT thế giới. Những quan điểm này tạo điều kiện để nâng cao tính hiệu quả
của việc tuyển chọn vận động viên và nâng cao sức khoẻ trong quá trình đào tạo
vận động viên tài năng trẻ.
Tuyển chọn vận động viên xuất sắc trình độ thế giới là công việc tiềm tàng,
tổng hợp rất nhiều yếu tố bao gồm gen di truyền, hình thái cơ thể, chức năng sinh
lý, tố chất vận động, tố chất tâm lý, kiến thức vận động, kỹ thuật vận động…
Đặc điểm nổi bật của tuyển chọn vận động viên hiện đại là vận dụng tổng
hợp các thành tựu của khoa học tự nhiên hiện đại, đặc biệt là ứng dụng các kiến
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thức mới, các thành tựu mới, các kỹ thuật mới của di truyền học, sinh học phân
tử, giải phẫu cơ thể người, sinh lý học thể dục thể thao, tâm lý học thể dục thể
thao, sinh hóa thể thao, sinh cơ thể thao,lý luận chuyên ngành thể dục thể thao,
và giáo dục học thể dục thể thao… Điều đó dẫn đến tuyển chọn vận động viên đã
được chuyển từ hình thức tuyển chọn dựa vào kinh nghiệm, dựa vào sự may mắn
sang tuyển chọn một cách khoa học và trí tuệ. Tất nhiên, khoa học tuyển chọn
vận động viên hiện nay vẫn còn chưa phát triển đầy đủ cả về cơ sở lý luận, cơ sở
sinh học cũng như cơ chế, hệ thống, vẫn còn tồn tại sự không ăn khớp và đồng bộ
giữa lý luận và thực tiễn. Điều này đòi hỏi những người làm công tác giáo dục,
huấn luyện thể dục thể thao phải nỗ lực không ngừng để đóng góp hơn nữa cho
sự nghiệp phát triển thể dục thể thao.
Như vậy, ở những quốc gia đang thống trị các thành tích, kỷ lục thể thao trên
các đấu trường Olymic và thế giới, trong công nghệ đào tạo vận động viên hiện
đại đã ứng dụng rộng rãi khoa học tuyển chọn và đào tạo vận động viên. Tuy
nhiên, nhìn một cách tổng thể, trong thời đại ngày nay tuyển chọn vận động viên
thể thao (tuyển chọn và đào tạo vận động viên thể thao) vẫn đang được nghiên
cứu và ứng dụng theo hai hướng chính:
1. Xây dựng những cơ sở lý luận trong tuyển chọn.
2. Xác định các phương pháp có hiệu quả để phát hiện năng khiếu và dự báo
tài năng thể thao.

CÂU HỎI CHƯƠNG 1
1. Phân tích tính cấp bách của việc tuyển chọn vận động viên trên cơ sở khoa
học?
2. Tầm quan trọng của việc kết hợp tuyển chọn một cách khoa học và huấn
luyện vận động viên?
3. Ý nghĩa của tăng cường giao lưu thi đấu thể thao quốc tế?
4. Sơ lược lịch sử phát triển của tuyển chọn vận động viên thể thao?
5. Phạm trù cơ bản tuyển chọn vận động viên thể thao?
6. Các quan điểm về tuyển chọn và dự báo thể thao?
7. Khuynh hướng mới trong tuyển chọn vận động viên thể thao?
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4. Волков. Л. В(1981), Физические способности детей и подростков –
Киев Издательство «Здоровья».
5. Зкличенок. В. Б(1998), Критерии отбора как основа комплектования
сборных национальных команд по легкой атлетике. – Москва. Издательство
«Физкультура с спорт».

34

CHƯƠNG II
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TUYỂN CHỌN
VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
Chương II trình bày cơ sở lý luận và cơ sở y sinh học của tuyển chọn tài năng
thể thao. Cơ sở lý luận đề cập đến các khái niệm liên quan như: tài năng thể thao,
tuyển chọn thể thao, dự báo tài năng thể thao. Về cơ sở sinh học, bên cạnh việc
trình bày các khái niệm, các phạm trù về di truyền và biến dị, nội dung đi sâu
phân tích vai trò và ứng dụng các hóc môn của hệ nội tiết và mức độ phát dục
vào trong công tác tuyển chọn. Đặc biệt chương này tập trung giải quyết các vấn
đề về khuynh hướng tuyển chọn và đặc điểm phát triển thể chất cũng như các
quy luật phát triển thể chất và quy luật phát triển thành tích thể thao. Đây là
những cơ sở khoa học cơ bản của công tác tuyển chọn VĐV.
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ
THAO
2.1.1. Một số khái niệm có liên quan đến tài năng thể thao
2.1.1.1. Tài năng thể thao
Là sự kết hợp ổn định của các khả năng vận động, tâm lý, cũng như các tư
chất giải phẫu - sinh lý, tạo thành tiềm năng tổng hợp để đạt thành tích cao ở môn
thể thao đó. Khái niệm tài năng thể thao còn bao gồm cả những phẩm chất tâm lý
của từng cá thể, nhờ đó con người có thể đạt được thành tích trong hoạt động của
mình. Như vậy, hạt nhân của tài năng thể thao còn bao gồm cả các quá trình tâm
lý, nhờ đó các phương thức hoạt động được điều chỉnh hợp lý và có chất lượng.
Tài năng thể thao không mang tính chất bẩm sinh, nhưng những tiền đề sinh
vật học tự nhiên như: đặc điểm giải phẫu – sinh lý, năng lực chuyển hóa sinh
học... là những yếu tố cơ bản để phát triển tài năng thể thao thì lại luôn mang tính
di truyền. Nói cách khác, con người không có tính di truyền đối với các hình thức
hoạt động, nhưng lại có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác những khả
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năng sinh học để tiếp thu các hoạt động. Khả năng đạt thành tích cao hay thấp
trong hoạt động vận động nào đó tùy thuộc vào mức độ và chất lượng của sự kết
hợp ấy. Bởi vậy, cần phải nhận thức rõ không phải năng khiếu thể thao quyết
định thành tích thể thao mà chỉ xảy ra tình huống: khả năng đạt thành tích thể
thao phụ thuộc vào năng khiếu thể thao mà thôi. Bản thân những tư chất sinh học
mới chỉ là những tiền đề sinh học, trong đó các dạng năng khiếu còn đang lấp ló,
chưa bộc lộ.
Vì vậy, để một tài năng thể thao có được thành tích thể thao cao trong tương
lai, cần phải tập luyện lâu dài nhằm xây dựng vững chắc được các kỹ năng, kỹ
xảo động tác của môn thể thao chuyên sâu và rèn luyện các phẩm chất tâm lý cần
thiết. Một thành tích thể thao nổi bật là kết quả không chỉ của quá trình khổ
luyện, mà còn là kết tinh của các năng lực mang đặc điểm di truyền vốn có của
chính vận động viên.
Tuy nhiên, trong lịch sử đã tồn tại cuộc tranh luận gay gắt giữa hai quan điểm
có hay không sự di truyền của các năng lực. Cùng với sự phát triển của khoa học,
trong đó có rất nhiều thành tựu đạt được trong lĩnh vực sinh học, đặc biệt là việc
xác lập và giải mã bản đồ gen người thì vấn đề vai trò di truyền trong quá trình
hình thành và cấu trúc, thành phần của thành tích thể thao đã được nghiên cứu và
giải thích một cách khách quan.
Do vậy quan điểm di truyền trong thể thao đến nay đã không còn là vấn đề
gây tranh cãi. Vấn đề mới nẩy sinh trong khoa học là mức độ tương quan và
tương tác giữa thành tích thể thao, độ chín muồi và tài năng thể thao. Theo V.Đ.
Xiatrin (Nga, 1992), mối quan hệ giữa các yếu tố đó có thể được biểu diễn theo
sơ đồ 2.1.
Như vậy, tài năng thể thao là sự tổng hòa những đặc điểm rất đa dạng về
hình thái, chức phận, tâm lý và những đặc điểm khác của con người kết hợp với
sự tập luyện kiên trì, lâu dài để đạt được những kết quả kỷ lục trong từng môn
thể thao cụ thể.
Một cách khác để biểu thị tài năng đã được Siris P. Z, Gaiđrovxkaia P. M
(1983) biểu diễn đưới dạng công thức khái quát hóa:
TÀI NĂNG = TRÌNH ĐỘ BAN ĐẦU CAO + TĂNG TRƯỞNG CAO
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Tài năng thể thao

Các yếu tố, môi trường,
điều kiện xã hội

Huấn luyện khoa học
có định hướng

Khả năng thích ứng – là phức hợp giữa đặc điểm
bẩm sinh và các tố chất hình thành trong cuộc
sống phù hợp cho một môn TT
Năng lực – là đặc điểm cá nhân được
hình thành trong quá trình phát triển

Dấu hiệu tiềm ẩn – là đặc điểm sinh lý
– giải phẫu bẩm sinh

Tổ hợp gen cần

Sơ đồ 2.1. Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài năng thể thao

2.1.1.2. Tuyển chọn thể thao
Ngày nay, trong giai đoạn phát triển vượt bậc của thể thao hiện đại, đặc điểm
đặc trưng và là nhiệm vụ trọng tâm trong quy trình đào tạo là việc tìm kiếm tài
năng thể thao trẻ. Sự tìm tòi này được dựa trên khả năng chịu đựng lượng vận
động lớn và nhịp tăng trưởng cao trong quá trình hoàn thiện tài nghệ thể thao
nhằm hướng tới chiến lược “giành vàng”. Đây chính là sự cần thiết phải ra đời hệ
thống tuyển chọn thể thao.
Vai trò quan trọng trong điều khiển quá trình huấn luyện vận động viên trẻ
đó là kiến thức về quy luật phát triển hình thái, quá trình hoàn thiện năng lực vận
động và chức năng dinh dưỡng, quy luật trao đổi chất và khả năng thể lực. Trong
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lý luận và thực tiễn của văn hóa thể chất tồn tại các khái niệm về vấn đề chuẩn bị
vận động viên và tuyển chọn thể thao. Các khái niệm trung tâm được đề cập và
quan tâm nhiều đó là:
Tuyển chọn thể thao – là hình thức tổ chức xã hội, bao gồm hệ thống các
phương pháp nghiên cứu sư phạm, tâm lý, xã hội và y sinh học, trên cơ sở đó làm
bộc lộ khả năng thích ứng của trẻ ở các lứa tuổi nhi đồng, thanh thiếu niên đối
với một môn thể thao cụ thể hay một nhóm môn thể thao.
Nhiệm vụ của tuyển chọn là xác định và đánh giá kịp thời, đúng khả năng
(tiềm ẩn) và năng lực của vận động viên trẻ trong suốt quá trình tham gia tập
luyện tương thích với đặc thù của môn thể thao.
Định hướng thể thao – là hình thức tổ chức sử dụng hệ thống các phương
pháp cho phép xác định, ghi nhận xu hướng chuyên môn hóa của vận động viên
trẻ trong một nội dung hay một môn thể thao cụ thể.
Nhiệm vụ định hướng thể thao là việc đánh giá năng lực của một con người
cụ thể, trên cơ sở đó đề xuất hướng chuyên môn phát triển phù hợp nhất với cá
thể đó.
Như vậy có thể thấy, nhiệm vụ trọng tâm của định hướng thể thao là lựa chọn
một dạng hoạt động phù hợp cho mỗi trẻ; còn nhiệm vụ của tuyển chọn thể thao
là việc lựa chọn được những đặc điểm thích ứng của cơ thể trẻ xuất phát từ chính
những yêu cầu của môn thể thao đó.
Tuyển chọn lên tuyến (hay tuyển chọn thải loại) – là hệ thống các phương
pháp tuyển chọn mang tính chu kỳ và liên tục, nhằm lựa chọn các vận động viên
ưu tú nhất trong các giai đoạn hoàn thiện tài năng thể thao. Có thể hiểu đây là
quá trình tuyển chọn lên tuyến trong quy trình huấn luyện nhiều năm.
Độ chín muồi thể thao (hay mức độ phù hợp) - là sự phối hợp tối ưu giữa
các đặc điểm sinh lý, tâm lý và các đặc tính khác mang tính bẩm sinh với các tố
chất hình thành trong đời sống phù hợp với một môn thể thao cụ thể, đồng thời
còn là khả năng của vận động viên có thể phát triển các tố chất đó một cách
nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình huấn luyện.
Bản chất độ chín muồi là sự phối hợp của các năng lực đặc trưng và phù hợp
với một dạng hoạt động nhất định có tính cá thể trong một lĩnh vực. Mức độ chín
muồi được hiểu là mức độ của sự phù hợp và được xác định thông qua tuyển
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chọn tài năng theo các chuẩn mực tương ứng với đặc điểm hoạt động vận động
của từng môn thể thao.
Năng lực – là những đặc điểm mang tính cá thể, cho phép hoàn thành một
công việc hay một nhiệm vụ nào đó với sự thành công ở một mức độ nhất định.
Năng lực không mang tính bẩm sinh di truyền, mà hình thành trong quá trình
phát triển, trong học tập và trong hoạt động cá thể.
Như vậy, năng lực thể thao là đặc điểm mang tính cá thể, cho phép vận
động viên thực hiện và hoàn thành một nhiệm vụ vận động nào đó với một thành
tích nhất định, được hình thành trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.
Quá trình hình thành các năng lực diễn ra trên cơ sở của các dấu hiệu tiềm ẩn
về đặc điểm giải phẫu – sinh lý bẩm sinh, mà trước hết là đặc điểm năng lực bẩm
sinh của hệ thần kinh trung ương, của cấu trúc cơ thể, của các thuộc tính bộ máy
thần kinh – cơ, v.v. Các thuộc tính thần kinh không quyết định đến quá trình phát
triển của năng lực, nhưng trên nền của chúng sẽ làm giảm nhẹ quá trình hình
thành nhân cách, trong khi năng lực là sự phối hợp nhất quán của cả năng lực tâm
lý và sinh lý.
Mức độ phát triển năng lực thể thao diễn ra không đồng đều và có đặc tính
giai đoạn. Một cách tương đối, người ta phân chia mức độ phát triển năng lực thể
thao theo 3 mức độ:
1) Năng lực chung – đó là năng lực cần thiết để hoàn thiện có hiệu quả một
hoạt động thể thao bất kỳ. Các năng lực này bao gồm: sức khỏe tốt, chức năng
sinh lý bình thường, yêu lao động, có trí khí, tính bền bỉ ...
2) Các thành phần chung của năng lực thể thao, bao gồm: nắm bắt nhanh
chóng kỹ thuật, thích nghi với sự căng cơ cao, mức độ chuẩn bị chức năng cao,
hồi phục sau vận động diễn ra nhanh và hiệu quả...
3) Các thành phần chuyên môn của năng lực thể thao, bao gồm: thành tích
tăng nhanh, mức độ phát triển các tố chất chuyên môn cao, trạng thái sung sức và
độ ổn định thành tích cao trong các cuộc đối kháng ...
Cấu trúc năng lực thể thao trong các môn thể thao là không đồng nhất và
mức độ hoàn thiện phụ thuộc vào giai đoạn huấn luyện, cũng như sự tương tác
giữa các đặc điểm di truyền và các đặc điểm được hình thành trong cuộc sống.
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Như vậy, tuyển chọn thể thao phải được dựa trên hệ thống tri thức tổng hợp
về các đặc tính mô hình vận động viên được thu nhận từ các vận động viên ưu tú
nhất của mỗi môn thể thao. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ của tuyển
chọn tài năng không chỉ là tri thức về mô hình cuối cùng của vận động viên vô
địch hay vận động viên phá kỷ lục, mà cần chỉ rõ những đặc điểm đặc trưng của
vận động viên cần đạt trong mỗi giai đoạn của quá trình huấn luyện nhiều năm.
Để có được các vận động viên thể thao tài năng , phải tiến hành quá trình
tuyển chọn trong hệ thống đào tạo vận đ ộng viên một cách nghiêm ngặt , chặt chẽ
và khoa học . Tuyển chọn là tìm và chọn những cá nhân đáp ứng được tốt nhất
những yêu cầu của một loại hình hoạt động nhất định (có thể là một nội dung của
một môn thể thao hay một môn thể thao). Tuyển chọn thể thao là một quá trình dự
báo, quá trình nghiên cứu khoa học, được tiến hành một cách tổng hợp. Quá trình
này nhằm tìm kiếm tài năng thể thao thông qua sự phức tạp nhiều thành phần của
tài
năng nói chung và tài năng thể thao nói riêng. Trong thực tiễn, tỷ lệ tài năng thể thao
để đạt được các thành tích cao tương ứng các đẳng cấp thể thao là không lớn và có
sự khác biệt tương ứng với các cấp độ (đạt cấp III: 24%; Cấp II: 12,6 %; Cấp I:
4,2%; Đạt cấp kiện tướng từ 0,34 đến 1,7%; Kiện tướng thể thao quốc tế: 0,03% Burgacova, 1985). Tuyển chọn thể thao còn là khâu đầu tiên của quá trình huấn
luyện, đào tạo vận động viên hoàn chỉnh. Tài năng thể thao phải được phát hiện và
bồi dưỡng từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.
Để phát hiện tài năng thể thao, thông thường người ta dựa vào khoa học
tuyển chọn, vào quan sát thi đấu và kinh nghiệm của huấn luyện viên. Khoa học
tuyển chọn được chú trọng ở các quốc gia tiên tiến về thể thao với mục đích
tuyển chọn và đào tạo được nhiều vận động viên tài năng, giành được các thành
tích cao tại các đấu trường quốc tế và Olympic.
Khoa học tuyển chọn vận động viên thể thao là hệ thống các phương pháp và
phương tiện thiết bị hiện đại để thực hiện thu thập tổng hợp hệ thống các chỉ tiêu,
các test một cách có mục đích đối với vận động viên về các yếu tố hình thái cơ
thể, chức năng sinh lý, sinh hoá, tâm lý, tố chất thể lực, kỹ - chiến thuật nhằm
xác định hiện trạng và xu hướng phát triển phù hợp với đặc điểm hoạt động vận
động của một môn thể thao nào đó. Đồng thời thông qua các kết quả thu được,
bằng phân tích lý luận và ứng dụng phương pháp khoa học dự báo để dự báo sự
phát triển thành tích thể thao trong tương lai của vận động viên.
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Khoa học tuyển chọn vận động viên thể thao được xem xét ở nhiều góc độ và
nằm trong một tổ hợp nhiều yếu tố thành phần , bao gồm: hệ thống tổ chức tuyển
chọn; phương pháp tuyển chọn; chỉ tiêu tuyển chọn; các thành phần sư phạm, ysinh, tâm lý, xã hội của tuyển chọn thể thao; đặc điểm di truyền liên quan tới năng
lực vận động; đặc điểm hoạt động vận động của từng môn thể thao; lý luận và
phương pháp tuyển chọn vận động viên.
Lý luận và phương pháp tuyển chọn vận động viên thể thao mang tính tổng
hợp, liên quan tới lý thuyết huấn luyện thể thao, y - sinh học thể thao, tâm lý học
thể thao, sinh cơ thể thao, đo lường thể thao... Gần đây, người ta chú ý nhiều tới
sinh học thể thao, đi sâu vào bản chất cơ thể con người để chọn những vận động
viên chịu đựng được lượng vận động lớn, hồi phục nhanh, có thể nâng cao năng
lực vận động, phát triển trình độ luyện tập và trạng thái sung sức thể thao. Bản
chất sinh học của quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng là yếu tố
quyết định khả năng chịu đựng lượng vận động lớn trong tập luyện và thi đấu thể
thao.
Thực tiễn cho thấy, cần phải làm rõ thêm hướng nghiên cứu quan trọng nhất
trong tuyển chọn và nâng cao thành tích thể thao là hoạt động của hệ thần kinh.
Tuy nhiên, chúng ta còn hiểu biết quá ít về phạm trù này. Tuyển chọn năng khiếu
thể thao phải xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất là vận
động viên cần có ý chí, có đủ điều kiện sinh học để chịu khó, chịu khổ luyện tập,
thi đấu. Căn cứ và cơ sở lý luận này, chúng ta định hướng tìm ra những phương
pháp tuyển chọn vận động viên thể thao.
Tuyển chọn vận động viên thể thao chính là dự báo được thành tích thể thao
của từng người với khoảng 8 - 10 năm sau. Do đó, cần phải tính toán đến nhiều
yếu tố khác nhau tác động đến quá trình phát triển trong suốt quá trình đào tạo.
Tuyển chọn thể thao nhằm phát hiện những người có năng khiếu thể thao và dự
báo được sự phát triển của những tài năng thể thao trong khi những tài năng ấy
mới được bộc lộ rất ít, còn đang ở dưới dạng năng khiếu tiềm ẩn.
Trên sơ đồ 2 cho thấy thành tích của vận động viên trong thể thao là kết quả
tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các yếu tố di truyền bẩm sinh và
tài năng thể thao, cũng như những điều kiện đảm bảo thành tích thể thao cao và
động cơ tập luyện thể thao...
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Xuất phát từ những quan niệm nêu trên, việc lựa chọn những chỉ tiêu và
những phương pháp tuyển chọn trong các giai đoạn khác nhau của hệ thống
tuyển chọn cần phải dựa trên cơ sở phân tích cấu trúc của quá trình hình thành và
phát triển thành tích thể thao, cũng như những đặc điểm của quá trình phát triển
thể chất trong các giai đoạn phát triển trưởng thành của đời sống cá thể. Ở giai
đoạn đầu, cần quan tâm nhất đến việc phát hiện những tư chất bẩm sinh và đánh
giá tính tích cực hoạt động. Giai đoạn thứ hai, sau khi đã có các tố chất chuyên
môn và trình độ tập luyện cơ bản, có thể đánh giá năng khiếu thể thao. Giai đoạn
ba, trên cơ sở năng khiếu thể thao kết hợp với năng lực lĩnh hội kỹ năng, kỹ xảo
vận động mà đánh giá khả năng hoạt động thể thao. Giai đoạn bốn là giai đoạn
then chốt trong việc hình thành tài năng thể thao, rồi được củng cố sao cho có
tính bền vững và ổn định ở giai đoạn thứ năm. Giai đoạn sáu là đỉnh cao của
thành tích thể thao. Căn cứ vào diễn biến các thang bậc thành tích như đã nêu để
đề ra những biện pháp tổ chức đúng đắn và xác định các phương pháp tuyển chọn
có hiệu quả trong thể thao. Trên thực tế, hiệu quả tuyển chọn thường gặp các
trường hợp sau đây:
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- Trường hợp một, đối tượng được tuyển chọn có năng khiếu thể thao, hiểu
biết và đánh giá đúng năng lực của bản thân nên ham thích và rất tích cực tập
luyện, nhờ vậy đạt thành tích thể thao cao.
- Trường hợp hai, đối tượng được tuyển chọn có năng khiếu thể thao, nhưng
không ham thích do đánh giá sai năng lực của bản thân, không có định hướng
chuyên môn thích hợp do môi trường xung quanh không thuận lợi như tác động
của gia đình, điều kiện sống, phương pháp và phương tiện tập luyện hoặc do sự
lôi cuốn khác hấp dẫn hơn. Do đó, tài năng thể thao không bộc lộ.
- Trường hợp ba, đối tượng được tuyển chọn không có năng khiếu thể thao,
nhưng rất ham thích và hoạt động thể thao tích cực, tuy có đem lại kết quả,
nhưng thành tích thể thao chỉ dừng lại ở mức cao nhất của bản thân.
Vì vậy, khi đề ra các biện pháp tổ chức tuyển chọn và xây dựng các phương
pháp xác định triển vọng của năng khiếu thể thao phải tuân thủ tính đồng bộ của
các phương pháp và biện pháp tổ chức tuyển chọn.
Từ những phân tích nêu trên có thể đi đến quan điểm hiện đại của tuyển chọn
và định hướng thể thao, được dựa trên các luận điểm chính sau:
1) Tuyển chọn – là một bộ phận hữu cơ cấu thành của hệ thống chuẩn bị vận
động viên. Hiệu quả của tuyển chọn có vai trò rất lớn, quyết định chất lượng quá
trình huấn luyện.
2) Tuyển chọn thể thao – là quá trình diễn ra liên tục, liên quan chặt chẽ và
trực tiếp đến các giai đoạn của quy trình huấn luyện nhiều năm và mang tính lâu
dài.
3) Kết quả đánh giá các đặc điểm cá thể của vận động viên trẻ phải được xây
dựng trên cơ sở không chỉ của một vài chỉ tiêu, thậm chí là của một nhóm chỉ
tiêu đặc trưng quan trọng nhất, mà phải được dựa trên tổ hợp lớn các chỉ tiêu
thông tin khách quan, mang tính toàn diện.
2.1.2. Khái niệm dự báo tài năng thể thao
2.1.2.1. Dự báo khoa học
Theo quan điểm triết học và xã hội học, đó là quá trình dự kiến, tiên đoán về
những sự kiện, hiện tượng, trạng thái nào đó có thể hay nhất định sẽ xảy ra trong
tương lai. Theo nghĩa hẹp hơn, đó là sự nghiên cứu khoa học về những triển vọng
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của một hiện tượng nào đó, chủ yếu là những đánh giá số lượng và chỉ ra khoảng
thời gian mà tại đó hiện tượng có thể xảy ra những biến đổi.
Là một hình thức của sự tiên đoán khoa học trong lĩnh vực xã hội học, dự
báo khoa học liên quan đến việc đặt mục đích, kế hoạch hóa, chương trình hóa,
quản lý... nêu lên lý thuyết hoàn chỉnh làm cơ sở cho dự báo khoa học và đảm
bảo độ chính xác của kết quả dự báo.
Có ba phương thức dự báo cơ bản thường được sử dụng: loại suy, mô hình
hóa, giám định. Việc phân chia chỉ có ý nghĩa tương đối vì trong thực tế người ta
còn dùng các phương pháp tương đồng, quy nạp hay diễn dịch, các phương pháp
thống kê, kinh tế, xã hội học, thực nghiệm... Khoa học dự báo với tư cách một
ngành khoa học độc lập có hệ thống lý luận, phương pháp luận và phương pháp
hệ riêng nhằm nâng cao tính hiệu quả của dự báo. Trong hệ thống các vấn đề của
khoa học dự báo có việc nghiên cứu các nguyên lý của lựa chọn tối ưu những
phương pháp dự báo, cách đánh giá độ tin cậy của dự báo, nguyên tắc sử dụng
những kết luận của lý thuyết xác suất... vào dự báo.
Dự báo xã hội trong nghiên cứu xã hội học là khoa học nghiên cứu những
triển vọng cụ thể của một hiện tượng, một quá trình vận động xã hội để đưa ra dự
đoán hay dự báo về tình hình diễn biến phát triển của một xã hội. Thường có dự
báo xã hội ngắn hạn cho 1 - 2 năm. Dự báo xã hội trung hạn cho 5 - 10 năm, dự
báo xã hội dài hạn 15 - 20 năm. Trong thực tiễn thể thao, dự báo trong tuyển
chọn diễn ra liên tục, song hành với quá trình huấn luyện nhiều năm và có tính
giai đoạn.
2.1.2.2. Dự báo tài năng thể thao
Dự báo tài năng thể thao là quá trình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố di
truyền, hoặc là quá trình nghiên cứu, tìm kiếm những đặc tính đặc trưng cũng
như sự ổn định của những đặc tính đó trong quá trình phát triển của đối tượng
nghiên cứu.
2.1.3. Đặc điểm phát triển thể chất của trẻ - cơ sở cơ bản của tuyển chọn và
dự báo thể thao
2.1.3.1. Đặc điểm chung của quá trình phát triển trưởng thành
Để đánh giá mức độ tăng trưởng và phát triển (phát triển trưởng thành) của
các em thiếu niên, nhi đồng làm cơ sở cho việc tiến hành tuyển chọn và đào tạo
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vận động viên, trước hết cần phải hiểu rõ bản chất của quá trình tăng trưởng và
phát triển.
Tăng trưởng chính là quá trình các tế bào trong cơ thể con người không
ngừng tăng lên về số lượng và kích thước, cơ thể con người từ nhỏ thay đổi thành
lớn, từ nhẹ thành nặng, phát sinh quá trình thay đổi về lượng.
Phát triển là nói đến trong quá trình biến đổi về “chất” diễn ra cùng với sự
tăng trưởng về “lượng”, các tổ chức, cơ quan, hệ thống trong cơ thể phân hóa về
mặt hình thái, chuyên môn hóa về mặt chức năng, quá trình thay đổi về lượng
chuyển sang thay đổi về chất. Hoàn thành quá trình tăng trưởng và phát triển
chính là hoàn thành quá trình biến đổi về lượng sang biến đổi về chất của cơ thể
con người. Quy luật phát triển trưởng thành được hình thành từ các quan điểm
nền tảng sau:
1) Phát triển và trưởng thành được lập trình bởi bộ gen, tuy nhiên sự tác động
của di truyền chỉ quy định khung phát triển chung. Biểu hiện cuối cùng của mức
độ phát triển và trưởng thành được hoàn thiện dưới tác động tương hỗ với các
yếu tố môi trường.
2) Phát triển và trưởng thành là quá trình biến đổi một chiều và diễn ra theo
các giai đoạn kế tiếp và không lặp lại trong cuộc đời. Những biến đổi diễn ra
không đồng đều, đan xen giữa các giai đoạn phát triển với tốc độ cao là những
giai đoạn phát triển chậm và có tính ổn định tương đối.
3) Sự phát triển cá thể trong mỗi cơ thể diễn ra theo quy luật không đồng bộ,
các cơ quan, tổ chức được hình thành và hoàn thiện theo các thời điểm khác
nhau. Có tổ chức, cơ quan phát triển và hoàn thiện sớm hơn và ngược lại.
4) Ảnh hưởng của các yếu tố di truyền và môi trường luôn biến đổi cùng với
sự gia tăng tuổi đời. Trong những năm đầu đời, đặc biệt là giai đoạn phôi thai, cơ
thể rất nhạy cảm trước sự tác động của các yếu tố của môi trường.
5) Hiệu quả tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài phụ thuộc vào
mức độ tác động. Những tác động nhẹ hầu như không có ảnh hưởng, còn các tác
động mạnh có thể kìm hãm sự phát triển. Hiệu quả phát triển lớn nhất đạt được
dưới những tác động có mức độ trung bình (hay tối ưu).
6) Tác động của môi trường bên ngoài còn phụ thuộc vào mức độ phản ứng
cá thể. Mức độ phản ứng cá thể lại được xác định bởi tuổi, giới tính, đặc điểm cá
thể, trình độ tập luyện và các yếu tố khác.
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7) Trong các giai đoạn phát triển cá thể khác nhau luôn có sự biến đổi về tỷ
trọng giữa hai mặt của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng – quá
trình đồng hóa (chuyển hóa và hấp thu, tích lũy năng lượng) và quá trình dị hóa
(phân hủy, oxy hóa các hợp chất, giải phóng năng lượng). Trong thời kỳ phát
triển trưởng thành thì các quá trình đồng hóa chiếm ưu thế so với quá trình dị
hóa, các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng diễn ra mạnh mẽ, hình
thành nên các hợp chất hữu cơ phức tạp để cấu tạo, giúp cơ thể phát triển.
8) Cùng với sự gia tăng về tuổi thì tính chất điều khiển của hệ thần kinh và
thể dịch cũng có sự biến đổi. Ví dụ, sự điều khiển của hệ thần kinh thực vật đối
với hệ tim mạch biến đổi theo hướng mức độ chi phối của hệ giao cảm giảm dần,
trong khi ảnh hưởng của phó giao cảm lại tăng theo tuổi. Hiệu quả là nhịp tim
của trẻ trong yên tĩnh cao hơn so với người trưởng thành.
9) Trong quá trình hoàn thiện nhân cách thì môi trường xã hội, quá trình giáo
dục (trong đó có huấn luyện thể thao) có vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này
cho thấy vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong quy trình
huấn luyện nhiều năm đối với vận động viên trẻ.
2.1.3.2. Các giai đoạn của quá trình phát triển trưởng thành
Các đặc điểm lứa tuổi trong cấu tạo cơ thể và trong sự phát triển hoàn thiện
chức năng có tính đặc trưng cho từng giai đoạn của đời sống. Đây chính là cơ sở
cho phép xác định, phân chia các giai đoạn phát triển.
Quá trình tăng trưởng phát triển ở người được chia thành 8 giai đoạn, trong 8
giai đoạn này, đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng phát triển lúc chậm lúc nhanh
và theo hình làn sóng (Bảng 2.1).
Bảng 2.1. Các giai đoạn tăng trưởng và phát triển ở người
(Lưu Quang Hiệp và cộng sự, Y học TDTT, 2000)
Thứ tự
1
2
3
4
5
6
7
8
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Giai đoạn
Thai nhi
Nhũ nhi
Thiếu nhi
Thiếu niên
Dậy thì
Thanh niên
Trưởng thành
Cao niên

Độ tuổi
Trước khi sinh
Sau khi sinh từ 0 - 1 tuổi
Nữ 1 - 6 tuổi; Nam 1 - 7 tuổi
Nữ 7 - 10 tuổi; Nam 8 - 11 tuổi
Nữ 11 - 15 tuổi; Nam 12 - 16 tuổi
Nữ 16 - 20 tuôi; Nam 17 - 21 tuổi
Nữ 21 – 55 tuổi; Nam 22 – 60 tuổi
Sau tuổi trung niên

Sự chuyển đổi từ một giai đoạn này sang giai đoạn kế tiếp được xem là thời
điểm mang tính bước ngoặt trong quá trình phát triển cá thể. Trong thời gian này
không chỉ có sự biến đổi về lượng mà còn là sự biến đổi về chất. Mỗi thời điểm
chuyển đổi sẽ diễn ra sự hoàn thiện về cấu trúc đã được lập trình bởi gen, những
biến đổi sẽ là cơ sở cho phép hoàn thiện ở một mức độ nhất định về mặt chức
năng của tổ chức trong giai đoạn phát triển tương ứng. Những quy luật và những
đặc điểm phát triển là những cơ sở khoa học vô cùng quan trọng của hệ thống
tuyển chọn tài năng.
Đặc điểm phát triển thể chất qua các giai đoạn phát triển trưởng thành được
các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và trình bày hết sức cụ thể, chi tiết theo
đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học khác nhau. Giải phẫu học nghiên
cứu sâu về các đặc điểm cấu trúc và giải phẫu chức năng của các tổ chức, cơ
quan hay hệ cơ quan; sinh lý học đi sâu nghiên cứu đặc điểm sinh lý lứa tuổi, từ
đó chỉ rõ các quy luật của quá trình hoàn thiện chức năng, cũng như những quy
luật biến đổi thích nghi diễn ra dưới tác động của môi trường, trong đó có các bài
tập thể chất; sinh cơ học nghiên cứu các đặc tính động hình học và động lực học
trong các hoạt động vận động; sinh hóa học xem xét các quá trình trao đổi chất
và chuyển hóa năng lượng, cùng các sản phẩm quết định cũng như giới hạn năng
lực hoạt động của con người... Xu hướng chung trong tuyển chọn vận động viên
thể thao ngày nay chính là việc áp dụng thành tựu của ngành khoa học sinh học
trong hệ thống các chỉ tiêu tuyển chọn.
Hiện nay trong đào tạo với nhiệm vụ nâng cao thành tích, việc trẻ hóa đội
ngũ vận động viên trở thành yêu cầu tất yếu thì các nước trên thế giới có xu
hướng tuyển chọn vận động viên ngay từ khi còn ít tuổi. Nga đã bắt tay nghiên
cứu ở lứa tuổi trẻ sơ sinh, thông qua vân tay và mẫu máu để tìm hiểu và có những
đánh giá mang tính khái quát đối với thể chất cơ thể của các em bé đó. Ở Trung
Quốc, rất nhiều môn thể thao cũng đã tiến hành việc tuyển chọn ban đầu ngay từ
lứa tuổi nhi đồng, như: bơi lội, thể dục dụng cụ, thể dục nhịp điệu, bóng bàn,
trượt băng nghệ thuật. Giai đoạn thiếu nhi là thời điểm tuyển chọn thích hợp nhất
của hầu hết các môn thể thao, còn được gọi là thời kỳ hoàng kim, như : điền
kinh, đạp xe, nhảy cầu, wushu, các môn thể thao kỹ xảo, các môn thể thao liên
quan đến bóng, chèo thuyền, bắn súng, bắn cung, trượt ván. Đến thời kỳ thanh
niên, việc tuyển chọn diễn ra ít hơn, chỉ có một số môn thể thao như cử tạ, judo,
nhu đạo. Vì vậy thời kỳ nhi đồng, thiếu niên, tuổi dậy thì là giai đoạn thích hợp
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để tiến hành tuyển chọn, những người làm công tác thể dục thể thao cần đặc biệt
quan tâm và nắm bắt lấy những thời điểm này.
Tuổi sinh học và tuổi đời
Quá trình phát triển của cơ thể diễn ra liên tục, vì vậy việc phân chia giai
đoạn cũng chỉ mang tính quy ước (ước lệ). Chính điều này đã gây khó khăn trong
việc xác định đâu là thời điểm bắt đầu hay kết thúc của một giai đoạn. Hơn thế sự
phát triển của mỗi cá thể lại có đặc điểm riêng biệt. Để phản ánh mức độ phát
triển trưởng thành của một cá thể thì bên cạnh việc sử dụng tuổi đời (hay tuổi lý
lịch), trong khoa học còn sử dụng khái niệm tuổi sinh học (hay tuổi sinh lý).
Tuổi sinh học phản ánh mức độ phát triển hoàn thiện các chức năng, năng lực
hoạt động vận động, cũng như mức độ phát dục trưởng thành, tuổi cốt hóa của
xương và răng.
Một cách khái quát có thể hiểu, tuổi sinh học là mức độ phát triển và hoàn
thiện cấu trúc và chức năng của các tổ chức, cơ quan trong cơ thể. Tuổi đời và
tuổi sinh học có mối quan hệ dương tính, nhưng không phải bao giờ cũng trùng
khớp. Sự khác biệt này bình thường có thể dao động trong khoảng 1 - 2 năm, cá
biệt có thể chênh lệch đến vài năm. Những trẻ phát dục sớm thường có tuổi sinh
học cao hơn. Nếu chênh lệch cao trên 1 - 2 tuổi so với tuổi đời được gọi là phát
dục sớm và ngược lại, nhỏ hơn 1 - 2 tuổi là trẻ phát dục muộn.
Dựa vào đặc điểm bẩm sinh của con người, người ta so sánh tuổi sinh học
(được xác định theo tuổi xương hay quá trình phát dục trưởng thành) với tuổi đời
(tuổi khai sinh hay tuổi thập phân) của trẻ em đang trong độ tuổi thiếu niên, nhi
đồng để loại trừ những vận động viên trẻ có tuổi sinh học lớn hơn tuổi khai sinh
1,5 - 2 năm trở lên. Những trẻ em phát dục sớm thường có thành tích ban đầu tốt
hơn, nhưng khó có thể đào tạo để đạt thành tích thể thao cao do thời kỳ phát dục
ngắn. Thông thường, người ta chú trọng đào tạo tài năng thể thao ở những trẻ em
có độ tuổi phát dục bình thường hoặc muộn. Các môn thể thao cần có thành tích
cao ở lứa tuổi trẻ và không duy trì được lâu năm thường phải chú trọng tới tuổi
phát dục và tổng thời gian phát dục (thể dục dụng cụ, nhảy cầu, một số môn điền
kinh, bơi lội…). Các môn bóng, võ thuật không yêu cầu quá chặt chẽ vấn đề này.
Để đánh giá tuổi sinh học, người ta có thể sử dụng một trong 2 phương pháp:
xác định tuổi xương hay dựa vào các dấu hiệu sinh dục thứ cấp. Ngoài ra, tuổi
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xương còn được sử dụng để dự báo chiều cao thân thể cuối cùng của vận động
viên đạt độ chính xác tương đối cao. Vấn đề này rất có lợi cho những môn thể
thao cần chọn vận động viên có chiều cao thân thể tốt, hoặc cho những môn thể
thao cần hạn chế chiều cao thân thể. Dựa vào đặc điểm bẩm sinh và đặc điểm di
truyền, người ta nghiên cứu vân tay của vận động viên để tìm ra những vận động
viên trẻ có năng lực thể chất tốt. Tuy nhiên, những loại phương pháp này còn ít
được vận dụng.
2.1.3.3. Đặc điểm phát triển đột biến trong quá trình phát triển trưởng thành
và ý nghĩa ứng dụng trong tuyển chọn
Trưởng thành và phát triển là những quá trình diễn ra theo các quy luật trong
đời sống cá thể. Các nhà khoa học trong quá trình phân tích đặc điểm phát triển
đã nhận thấy trong quá trình phát triển trưởng thành có 2 thời có sự tăng trưởng
đột biến cần được quan tâm đặc biệt trong đào tạo, huấn luyện vận động viên nói
chung, và trong tuyển chọn nói riêng.
Hai lần tăng trưởng đột biến và hai đặc điểm đi kèm cần chú ý trong quá trình
tăng trưởng và phát triển được xác định và mô tả khái quát trên các hình vẽ dưới
đây (Hình 2.1, 2.2, 2.3).

Đỉnh phát triển
lần thứ nhất

Đỉnh phát triển
lần thứ hai

Bắt đầu thoái hóa

Hình 2.1. Hai đỉnh phát triển thể chất của con người
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Thai nhi

Sơ sinh

Thiếu nhi

Thiếu niên Dậy thì Thanh niên Trưởng thành

Hình 2. 2. Thay đổi tỷ lệ cơ thể từ thai nhi đến khi trưởng thành

Hình 2.3. Sự biến đổi một số chỉ tiêu phát triển thể chất của trẻ
giai đoạn phát triển trưởng thành
1- Sức mạnh, 2- Cân nặng, 3- Chiều cao, 4- Tốc độ hưng phấn,
5- Tần số tối đa (theo I. M. Kozlov, 1991)
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1) Đặc điểm hai lần tăng trưởng đột biến
Giai đoạn tăng trưởng đột biến lần thứ nhất xuất hiện trong thời kỳ thai nhi
đến thời kỳ sơ sinh. Trung bình chiều cao tăng 4 - 5 cm một năm. Thời kỳ mang
thai ( từ 4 - 6 tháng) là giai đoạn chiều cao tăng nhanh nhất trong cuộc đời một
người. Giai đoạn cuối trong quá trình mang thai (từ 7 - 9 tháng) là giai đoạn thể
trọng tăng nhanh nhất (Hình 2.3).
Năm đầu đời là giai đoạn phát triển mạnh mẽ đầu tiên trong quá trình tăng
trưởng phát triển. Năm thứ hai, tốc độ tăng trưởng giảm dần, giữ ở mức ổn định.
Mỗi năm chiều cao tăng 4 ~ 5cm, thể trọng tăng 1,5 đến 2 kg, tốc độ này được
giữ đến tận giai đoạn thanh xuân, trong quá trình này, thể trọng (cân nặng) thông
thường được tính theo công thức dự báo:
Công thức tính thể trọng từ 2 đến 12 tuổi:
Số tuổi × 2 + 8 ( hoặc 7 với nữ) = Thể trọng (kilogam)
Giai đoạn tăng trưởng đột biến lần thứ 2 (ngưỡng phát triển lần thứ 2) xuất
hiện trong thời kỳ dậy thì (nữ từ 11 đến 16 tuổi, nam từ 12 đến 17 tuổi).
Về chiều cao, giai đoạn này thông thường mỗi năm tăng 7 đến 8 cm, nhanh
nhất có thể tăng 12 đến 14 cm, cân nặng tăng 5 đến 6 kg, nhiều người có thể đạt
mức tăng trưởng 8 đến 10 kg. Sau đó tốc độ tăng trưởng giảm dần, cho đến khi
quá trình cốt hóa hoàn thành, cơ thể phát triển hoàn thiện, chiều cao sẽ không
tăng thêm nữa.
Về hệ cơ, tỷ lệ cân nặng giữa các cơ bắp so với toàn cơ thể ở trẻ em 8 tuổi là
27,2 %, tăng lên 32,6% khi trẻ trong độ tuổi 15, đến độ tuổi 17 đến 18, tỷ lệ này
là 44,2%; đối với các vận động viên thể hình, tỷ lệ này có thể lên đến trên 60%.
Trong cơ thể con người, nhóm cơ bắp lớn phát triển sớm hơn so với nhóm cơ bắp
nhỏ, các cơ gấp phát triển nhanh hơn các cơ duỗi, các cơ trên thân người phát
triển nhanh hơn các cơ chân tay, các cơ thân trên phát triển nhanh hơn các cơ
thân dưới;
Hệ sinh dục - Trước giai đoạn dậy thì các cơ quan sinh dục không hề phát
triển, khi bước vào tuổi dậy thì bắt đầu phát triển mạnh mẽ và hoàn tất quá trình
này trong vòng 4 đến 5 năm, trong độ tuổi 18, các cơ quan này bắt đầu hoàn
51

thiện. Rất nhiều cơ quan hệ thống trong cơ thể đều hoàn thành quá trình phát
triển mạnh mẽ trong thời kỳ dậy thì.
2) Hai đặc điểm của quá trình phát triển hoàn thiện
Trong hai giai đoạn tăng trưởng đột biến, tốc độ phát triển của các bộ phận
trong cơ thể là không đồng nhất, trong đó có hai đặc điểm chúng ta cần đặc biệt
quan tâm.
(1) Đặc điểm quy luật “đầu trước, thân sau”
Trong quá trình tăng trưởng đột biến lần thứ nhất, để bảo đảm sự phối hợp
giữa não bộ và toàn cơ thể, não bộ được phát triển trước. Đầu phát triển trước và
nhanh, phần thân phát triển chậm hơn gọi là “quy luật đầu trước, thân sau ” hay
“quy luật não bộ trước”.
Quá trình này hình thành và diễn ra trong tử cung, đầu và sọ chiếm ½ chiều
dài cơ thể, hệ thần kinh phát triển trước tiên. Sau sinh, khi trẻ được 2 tuần tuổi,
chu vi não trung bình phát triển bằng 85% não người lớn, đến cuối thời kỳ dậy
thì, chu vi não suýt soát não của người trưởng thành. Não của trẻ sơ sinh nặng
khoảng 380 gam, bằng 26,6 % não người lớn; đến độ tuổi 6 đến 7 trọng lượng
não đạt 1200 g, gần bằng 90% não của người trưởng thành; đến 12 tuổi khối
lượng não đạt 1400g, gần bằng não người lớn (98,1%); dung lượng não của thanh
thiếu niên trong tuổi dậy thì đạt hơn 99% não người trưởng thành.
Trọng lượng não tăng cùng với sự phát triển của các cơ quan thần kinh chính
là cơ sở vững chắc để chức năng hệ thống khác trong cơ thể phát triển hoàn
thiện. Do chịu ảnh hưởng của quy luật “não bộ trước”, đến tận thời kỳ răng sữa,
trọng tâm của trẻ tương đối cao, đầu nặng chân nhẹ, trẻ rất khó giữ thăng bằng.
Khi đi hay chạy trẻ đều rất dễ ngã. Khi trẻ lớn thêm, bước vào giai đoạn thiếu
niên, trọng tâm cơ thể của trẻ dần dịch chuyển xuống dưới, khả năng kiểm soát
thăng bằng của trẻ cũng tăng lên. Nếu tuyển chọn vận động viên thể thao trong
giai đoạn răng sữa, quan sát khả năng giữ thăng bằng khi chạy nhanh của trẻ, bản
thân việc chạy mà ít vấp ngã là rất khó. Điều này do đặc điểm quy luật “đầu
trước, thân sau” ở trẻ quyết định.
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(2) Đặc điểm quy luật “hướng tâm”
Trong lần tăng trưởng đột biến thứ hai, phát triển phần đầu không còn giữ vai
trò chủ yếu nữa, mà chủ yếu là phát triển hình thể người trưởng thành. Trẻ dần
dần phát triển đầu và chiều cao theo tỷ lệ của người lớn. Quy luật hướng tâm là
quy luật phát triển có xu hướng phát triển tứ chi diễn ra trước, đặc biệt là các chi
dưới, tiếp theo là các chi trên, rồi đến các cơ thân mình.
Quy luật phát triển hướng tâm trong trong giai đoạn tuổi dậy thì liên quan
trực tiếp đến công tác tuyển chọn vận động viên. Đối với các em học sinh tiểu
học lớp 5, 6 chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, quy luật phát triển hướng tâm làm
cho thân hình và tứ chi dài hơn, các đường nét bắt đầu rõ ràng, chiều rộng vai
vượt hẳn so với chiều cao, thậm chí đạt trên 5 đến 6 cm. Trong giai đoạn này, các
nhà tuyển chọn sẽ cảm thấy việc tuyển chọn vận động viên cho tất cả các môn
thể thao đều có sức hấp dẫn rất lớn. Sau khi bước vào cấp 3, vào cuối thời kỳ dậy
thì, thân hình và tứ chi không phát triển thêm nữa, các cơ trong cơ thể bắt đầu
phát triển. Khi các cơ phát triển, tiếp tục quan sát tỷ lệ cơ thể, sẽ phát hiện thân
hình và tứ chi không hề dài thêm, thậm chí là rất ngắn. Không hiểu quy luật
hướng tâm sẽ rất dễ bị vẻ bề ngoài và sự hoàn thiện về hình thái đánh lừa. Vì
vậy, đối với những em trong tuổi dậy thì, khi tuyển chọn cần chú ý xem xét, thân
hình và tứ chi vẫn có thể tiếp tục phát triển được nữa.
Chín cơ quan lớn trong cơ thể con người phát triển theo dạng hình sóng trong
quá trình sinh trưởng và phát triển, hoàn thiện cùng với hai lần tăng trưởng đột
biến. Chỉ tồn tại một vài sự khác biệt nhỏ trong giai đoạn cuối của việc hoàn
thiện. Vì vậy, việc tuyển chọn vận động viên cũng phải tuân theo quy luật của hai
lần tăng trưởng đột biến.
2.1.3.4. Đặc điểm phát triển và hoàn thiện năng lực vận động
Di truyền năng lực vận động có đặc trưng về giai đoạn và quy luật thời gian
của sự phát triển, biến hoá. Trong nghiên cứu năng lực vận động, người ta phát
hiện ra rằng: quá trình sinh trưởng và phát triển của con người không phải là một
đường thẳng mà là một đường cong. Mức độ tác động, ảnh hưởng của nhân tố di
truyền và nhân tố môi trường cũng thay đổi theo sự tăng trưởng của độ tuổi.
Không có cách nào để dự đoán một đứa trẻ mới chào đời sẽ trở thành một nhà vô
địch thế giới mà phải tiến hành phát hiện, bồi dưỡng một cách có mục đích, căn
cứ vào quy luật sinh trưởng và phát triển.
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Tại mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển đều không được xem nhẹ tác
động của kích thích ngoại cảnh đối với sự phát triển cơ thể. Điều này quyết định
một nửa thành công của công tác tuyển chọn. Tại các giai đoạn sinh trưởng và
phát triển của cơ thể đều có một thời điểm mà cơ thể đặc biệt mẫn cảm với các
kích thích của môi trường bên ngoài. Người ta gọi đó là thời kỳ mẫn cảm hay
giai đoạn mẫn cảm.
Thời kỳ mẫn cảm - Đây là những giai đoạn suy giảm mức độ kiểm soát của
gen di truyền, và tăng cảm thụ của cơ thể (năng lực vận động) trước các tác động
của yếu tố môi trường bên ngoài, trong đó bao gồm cả các yếu tố sư phạm và các
yếu tố của quá trình huấn luyện thể thao.
Các nhân tố cấu thành năng lực vận động cũng đều có những "thời kỳ mẫn
cảm", đây chính là giai đoạn phát triển tốt nhất riêng có của mỗi tố chất vận
động. Phải nắm bắt, phát huy được các thời kỳ mẫn cảm khác nhau trong quá
trình sinh trưởng và phát triển khiến cho các nhân tố di truyền đựơc thể hiện một
cách đầy đủ, làm cho các tài năng vận động bẩm sinh được bộc lộ đầy đủ thì mới
có thể rút ngắn được chu kỳ huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao được tính hiệu quả
và tính chính xác của công tác tuyển chọn. Nắm bắt được các thời kỳ mẫn cảm
trong quá trình phát triển trưởng thành còn là cơ sở quan trọng trong việc xác
định thời điểm bắt đầu của quá trình huấn luyện nhiều năm, đồng thời kết quả
tuyển chọn mới có thể trở nên chính xác, hợp lý và khoa học hơn.
Vấn đề thời kỳ mẫn cảm luôn thu hút rất nhiều các nhà khoa học trong và
ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Dưới đây xin giới thiệu kết quả nghiên cứu
tổng hợp của một số tác giả để tham khảo (bảng 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; hình 2.4).
Bảng 2.2. Thời kỳ mẫn cảm của năng lực vận động ở thanh thiếu niên
(Lưu quang Hiệp và Cs (2000), Y học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội)
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Năng lực VĐ

Tuổi

Năng lực VĐ

Tuổi

Năng lực VĐ

Tuổi

Khả năng
thăng bằng

6-8

Tính linh hoạt

10 - 12

Tốc độ

7 - 14

Độ dẻo

6 - 10

Tính chính xác

10 - 12

Sức mạnh

13 - 17

Tốc độ phản xạ

7 - 12

Tính nhịp điệu

10 - 12

Sức bền

16 - 18

Bảng 2.3. Thời kỳ mẫn cảm phát triển các tố chất thể lực của trẻ (nam)
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
Độ tuổi

Tố chất thể lực

S.nhanh

Mạnh

và các dạng biểu hiện

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

S. mạnh đơn thuần

x

S. mạnh tốc độ
Tần số động tác

x
x

x
x

T. gian p.ư. vận động

S. bền
Thăng bằng

x

x

x

x

x

Công suất tối đa

Dẻo

x
x

Tốc độ co đơn

x

Công suất dưới tối đa
Công suất lớn

x

Công suất trung bình

x

Đơn giản

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Phức tạp

x

x
x

x

Cân bằng

x

x

Chính xác

x

x

x

x

x

Nhận xét: So sánh các số liệu trên bảng cho thấy trước hết các thời kỳ mẫn
cảm phát triển các tố chất thể lực giữa nam và nữ không trùng nhau. Ở hầu hết
các chỉ tiêu, thời kỳ mức phát triển đạt đỉnh cao ở nữ xuất hiện sớm hơn nam 1 1.5 năm. Điều này cần được quan tâm trong tuyển chọn, cũng như trong việc xây
dựng quá trình huấn luyện trẻ nam và nữ.
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Bảng 2.4. Thời kỳ mẫn cảm phát triển các tố chất thể lực của trẻ (nữ)
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
Độ tuổi
Tố chất thể lực
và các dạng biểu hiện

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

x

x

Mạnh

S. mạnh đơn thuần
S. mạnh tốc độ

S. bền

S.nhanh

Tần số động tác

x
x

Tốc độ co đơn

x

Công suất tối đa

x

Công suất dưới tối đa

x

Công suất lớn

x

Thăng bằng

x

x
x

x

Phức tạp
Cân bằng

x

x

T. gian p.ư. vận động

Đơn giản

x
x

x

Chính xác
Dẻo

x

x

Công suất trung bình
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x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Bảng 2.5. Thời kỳ mẫn cảm của 5 khả năng vận động
(Lưu quang Hiệp và Cs (2000), Y học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội)
Giới
Chỉ tiêu
7
tính
8
1 phút nằm Nam x
ngửa
gập
x
Nữ
thân
Nam x
Chạy 60m
Nữ x
Co tay xà Nam x
đơn
Nữ x
Bật xa tại Nam x
chỗ
Nữ x
Chạy 400m Nam x
(50 x 8)
Nữ x

8
9
x
x

Độ tuổi, tuổi
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

Hình 2.4. Các thời kỳ mẫn cảm phát triển năng lực
vận động của trẻ 6 – 15 tuổi
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka
спортивнoro oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
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Quá trình phát triển thể chất trong giai đoạn phát triển trưởng thành chịu sự
chi phối của cả các yếu tố di truyền và yếu tố môi trường (bao gồm cả các yếu tố
môi trường tự nhiên và xã hội), đồng thời diễn ra theo các quy luật tự nhiên và
mang đặc điểm cá thể. Chính vì vậy quá trình tăng trưởng và phát triển diễn ra
không theo một đường thẳng, và cũng không đồng đều ở mọi cá thể đã trở thành
những trở ngại cho quá trình dự báo trong tuyển chọn vận động viên thể thao.
Để đánh giá tài năng thể thao, làm cơ sở cho công tác tuyển chọn thì cần thiết
phải nắm bắt được nhịp tăng trưởng của các chỉ tiêu hình thái cũng như năng lực
vận động của từng cá thể. Để có được số liệu về nhịp tăng trưởng của từng chỉ
tiêu, cần phải theo dõi diễn biến của các giá trị đầu vào (trước khi tham gia) và
giá trị đầu ra (thời điểm kiểm tra kết thúc). Tài năng thể thao đòi hỏi không chỉ
có thành tích tốt (kết quả đo lường ở thời điểm kiểm tra) mà phải có nhịp tăng
trưởng cao.
Nhịp tăng trưởng cao là nhịp tăng trưởng thu được của cá thể vượt trên
ngưỡng giới hạn trung bình của trẻ không tham gia huấn luyện tương ứng với
từng độ tuổi.
Bảng 2.6 dưới đây giới thiệu nhịp tăng trưởng một số chỉ tiêu hình thái, chức
năng của trẻ độ tuổi 8 - 12 không tham gia huấn luyện để tham khảo.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày trong các bảng và
hình trên đã chỉ rõ, các thời kỳ mẫn cảm của các năng lực vận động khác nhau
cũng khác nhau, nghĩa là chúng xuất hiện ở các thời điểm khác nhau. Mặc dù
thời kỳ mẫn cảm cũng mang đặc tính cá thể, tuy vậy bẳng phương pháp thống kê
tính giá trị trung bình người ta cũng đã thống nhất đưa ra những quy luật có tính
chung nhất, theo đó các thời kỳ mẫn cảm của các tố chất vận động có thể khái
quát như sau:
- Thời kỳ mẫn cảm phát triển các thành phần của tố chất sức nhanh diễn ra
trong lứa tuổi 11 – 14, trong đó mức độ tối đa đạt được ở tuổi 15.
- Các tố chất mềm dẻo, khả năng thăng bằng và định hướng trong không gian
cũng có thời điểm gần và tương đương như năng lực sức nhanh.
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Bảng 2.6. Nhịp tăng trưởng trung bình của một số chỉ tiêu hình thái, chức năng
của trẻ độ tuổi 8 – 12 không tham gia huấn luyện
(B.M.Boлkoв; B. п. Филин, Москва (1983), Спортивный oтбop)
Chỉ tiêu hình thái – chức năng
Chiều cao đứng
Cân nặng
Chu vi vòng ngực
Dung tích sống
Thời gian nín thở hít vào
Năng lực sức mạnh
Tốc độ chuyển động

Tố chất sức mạnh- tốc
độ

Bật xa tại chỗ
Bật cao
Tĩnh lực

Sức bền

Động lực
Chung

Dẻo gập thân

Nhịp tăng trưởng, %

Giới
tính

8-10 tuổi

9-11 tuổi

10-12 tuổi

Nam

7

7

7

Nữ

8

5

8

Nam

23

18

15

Nữ

19

26

21

Nam

8

7

5

Nữ

6

10

8

Nam

20

23

13

Nữ

16

31

23

Nam

2

23

27

Nữ

12

21

14

Nam

26

24

35

Nữ

30

32

39

Nam

- 19

-9

-5

Nữ

-8

- 11

- 10

Nam

3

14

17

Nữ

3

20

20

Nam

9

16

14

Nữ

21

6

15

Nam

25

35

27

Nữ

50

30

4

Nam

11

9

31

Nữ

41

38

37

Nam

- 17

-9

-9

Nữ

-9

- 12

- 15

Nam

40

64

0

Nữ

11

3

9
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- Thời kỳ mẫn cảm phát triển các thành phần của tố chất sức mạnh diễn ra
muộn hơn. Sau giai đoạn phát triển không lớn ở độ tuổi thiếu niên là giai đoạn
phát triển chậm lại ở tuổi 11 – 13. Độ tuổi 14 – 17 bắt đầu có sự tăng trưởng
mạnh, đạt mức tối đa ở tuổi 18 – 20 (nữ sớm hơn 1 – 2 năm), sau đó sức mạnh
vẫn phát triển đến tuổi 25 nhưng có tốc độ thấp hơn.
- Tố chất sức bền phát triển khá muộn, diễn ra mạnh sau thời kỳ mẫn cảm
phát triển sức nhanh, nằm trong độ tuổi 16 – 22.
2.1.4. Những quy luật phát triển thành tích thể thao – cơ sở dự báo thành tích
của vận động viên
2.1.4.1. Quy luật độ tuổi với sự phát triển thành tích thể thao
Để đạt được thành tích thể thao cao, cần thiết phải nắm vững những quy luật
phát triển thành tích thể thao của VĐV theo từng độ tuổi. Thành tích kỷ lục ngày
càng cao, buộc chúng ta phải thường xuyên xem xét lại và điều chỉnh những tiêu
chuẩn tuyển chọn và yêu cầu định ra trước đây, đổi mới thời hạn đào tạo và hoàn
thiện, bao gồm cả độ tuổi đạt được thành tích thể thao. Cách nhìn biện chứng như
vậy cho phép chúng ta năng động hơn, khắc phục tệ bảo thủ, kinh nghiệm chủ
nghĩa.
Lý thuyết thể thao hiện đại chia quá trình phát triển thành tích thể thao thành
ba vùng thành tích thể thao: vùng thành tích cao bước đầu, vùng thành tích cao
nhất và vùng duy trì thành tích. Bảng 2.7 và 2.8 giới thiệu những giới hạn tuổi
của các vùng đạt thành tích thể thao của nam và nữ một số môn thể thao. Trong
quá trình xây dựng kế hoạch nhiều năm, cần phải tính đến thời gian tập luyện cần
thiết để đạt thành tích thể thao cao nhất của từng môn. Những VĐV có năng
khiếu thường đạt thành tích thể thao cao ban đầu sau 4-6 năm tập luyện và đạt
thành tích cao nhất sau 7-9 năm đào tạo chuyên sâu. Nhưng trong tất cả các
nhóm tuổi, nhịp độ phát triển cao nhất thường thấy ở 2 năm đầu tập luyện chuyên
sâu.
Để tuyển chọn được chính xác và xây dựng hợp lý quá trình hoàn thiện thể
thao, điều quan trọng là cần phải biết được nhịp độ phát triển thành tích thể thao
theo thời gian, đồng thời cần nắm vững thời gian tập luyện cần thiết để đạt được
những thành tích thể thao cao như kiện tướng hoặc kiện tướng quốc tế và khả
năng duy trì thành tích cao đó được bao lâu.
60

Bảng 2.7. Những giới hạn tuổi của các vùng đạt thành tích thể thao (nữ)
(Nôvicốp A.Đ, Matvêep L.P,1980)
Vùng thành tích
cao ban đầu (tuổi)

Vùng khả năng tối
ưu (tuổi)

Vùng duy trì kết
quả cao (tuổi)

Chạy 100m

16 - 19

20 - 22

23 - 25

Chạy 800m

18 - 20

21 - 23

24 - 25

Chạy10.000 m

16 - 18

19 - 22

23 - 24

Nhảy cao

18 - 21

19 - 22

23 - 24

Ném lao

18 - 22

23 - 24

25 - 26

Bơi (100 - 200m)

13 - 14

15 - 18

19 - 20

TD dụng cụ

12 - 15

16 - 17

18 - 19

Bóng rổ

16 - 18

19 - 23

24 - 25

Các môn th. thao

Bảng 2.8. Những giới hạn tuổi của các vùng đạt thành tích thể thao (nam)
(Nôvicốp A.Đ, Matvêep L.P, 1980)
Các môn thể thao
Chạy 100m
Chạy 800m
Chạy 10.000m
Nhảy cao
Ném lao
Bơi (100-200m)
TD dụng cụ
Vật võ
Cử tạ
Quyền Anh
Bóng rổ
Bóng đá
Bắn súng

Vùng th. tíchcao
ban đầu (tuổi)
17 - 21
18 - 22
21 - 24
17 - 21
19 - 23
15 - 17
16 - 18
17 - 21
18 - 19
18 - 20
18 - 21
17 - 21
20 - 24

Vùng khả năng
tối ưu (tuổi)
22 - 24
23 - 25
25 - 27
22 - 24
24 - 26
18 - 20
19 - 21
22 - 24
20 - 24
21 - 24
22 - 25
22 - 26
25 - 29

Vùng duy trì
TTTT (tuổi)
25 - 26
26 - 27
28 - 29
25 - 26
27 - 28
21 - 22
22 - 24
25 - 26
25 - 27
25 - 27
26 - 28
27 - 28
30 - 40

Nghiên cứu độ tuổi của những VĐV và các nhà vô địch tham dự 17 Đại hội
Olympic từ 1896 đến 1972 cho thấy: hơn một nửa (55% - 59%) số VĐV tham dự
Đại hội Olympic từ 25 tuổi trở lên, 29 đến 31% từ 20 - 25 tuổi, và 12% từ 16 - 20
61

tuổi. Như vậy, mặc dù có sự phát triển rõ rệt về thành tích kỷ lục trong những năm
gần đây, song độ tuổi đạt thành tích cao nhất lại là một đại lượng tương đối ổn
định và trong phần lớn các môn thể thao thường rơi vào độ tuổi tương đối trưởng
thành (Bảng 2.9, 2.10).
Bảng 2.9. Độ tuổi đạt thành tích thể thao cao nhất
(Nôvicôp A.Đ, Matvêep L.P,1980)
Số TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tuổi

Môn thể thao

Nữ
24,1
17,6
18,5
22,6
26,6
17,4
20,0

Điền kinh
Bơi lội
Thể dục dụng cụ
Cử tạ
Đua xe đạp quốc lộ
Bóng rổ
Bóng chuyền
Vật tự do
Quyền Anh
Nhảy cầu
Bắn súng

Nam
26,0
18,0
23,7
26,3
22,7
24,0
25,4
24,4
21,4
20,4
20,7

Bảng 2.10. Lứa tuổi đạt thành tích thể thao cao nhất và thâm niên tập luyện
(Số liệu tổng hợp của VĐV đứng đầu Olympic 2004)
TT
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Nữ

Nam

Môn TT

Tuổi

Thâm niên

Tuổi

Thâm niên

1

Bơi

17,5

6-7

20,1

5-6

2

Thể dục

18,6

6-7

24,8

6-7

3

Nhảy cầu

20,2

5-6

22,2

7-8

4

Đua thuyền

23,0

4-5

23,6

5-6

5

Chạy ngắn

23,4

5-6

23,6

6-7

6

Ném, đẩy

26,2

9 - 10

26,7

7-8

7

Nhảy

23,0

8-9

23,7

6-7

8

B. chuyền

23,5

8-9

25,4

6-7

9

Bóng rổ

23,6

8-9

24,6

8-9

10

Bóng ném

24,2

6-7

11

Vật

25,7

5-6

Tóm lại, những độ tuổi đạt thành tích thể thao chủ yếu phản ánh những tiềm
năng của cơ thể, mức độ phát triển những khả năng về chức phận và hình thái,
cũng như độ chín muồi về sinh học của cơ thể. Vì vậy, nghiên cứu thời gian tập
luyện cần thiết để đạt thành tích cao trong quá trình hoàn thiện cho phép xây
dựng cơ sở khoa học của các giai đoạn tuyển chọn, định hướng và chuyên môn
hóa thể thao đúng và kịp thời, dự báo hiệu quả và xây dựng kế hoạch huấn luyện
hợp lý, giúp cho vận động viên không rơi vào trạng thái tập luyện quá sức, không
sử dụng lượng vận động tập luyện và thi đấu gây căng thẳng quá mức.
2.1.4.2. Quy luật về thời gian tập luyện với sự phát triển thành tích thể thao
Thời gian đạt được cấp bậc vận động viên tương đối ổn định. Nói chung, thời
gian trung bình để chuyển cấp bậc này sang cấp bậc khác thường là 1 đến 2,5
năm. Thời gian chuyển từ cấp dự bị kiện tướng đến kiện tướng thể thao và từ
kiện tướng đến kiện tướng quốc tế đòi hỏi lâu hơn cả (từ 2,5 – 4,5 năm). Bảng
2.11 giới thiệu thời gian tập luyện cần thiết để đạt trình độ VĐV các cấp từ cấp
III đến kiện tướng thể thao trong một số môn.
Bảng 2.11. Thời gian tập luyện cần thiết để đạt trình độ VĐV các cấp
(Harre. D (1996), Học thuyết huấn luyện, Nxb TDTT, Hà Nội)
TT Môn thể thao Từ cấp III-II
Nữ
Nam
1
Điền kinh
1
1.2
2
Bơi lội
1
1.1
3
TDDC
1
1.4
4
Cử tạ
1.1
5
Đua xe đạp
1.0
6
Bóng rổ
1.3
1.1
7
Bóng chuyền
1.1
1.3
8
Vật tự do
1
9
Quyền anh
1.2
10 Nhảy cầu
1.3
1.2
11 Bắn súng
1
3

Thời gian (năm)
Từ cấp II - I cấp I, DBKT Từ DBKT- KT
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
1.7
1.5
1.8
1.8
1.3
1.7
1.2
1.5
1.2
1.2
1.4
1.4
1.1
1.5
1.3
1.9
1.6
2.4
1.5
1.8
2.3
1.1
1.2
1.4
1.4
1.6
2.1
1.9
2.6
2.3
1.4
1.4
2.4
2.7
2.2
3.3
1.2
1.5
1.5
1.1
1.6
2.2
1.3
1.7
2.0
2.2
2.1
2.4
1
1.1
1
2.5
2.0
2.1

Ghi chú: DBKT - Dự bị kiện tướng; KT - Kiện tướng
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Hiện nay, thời gian tập để đạt tiêu chuẩn kiện tướng thể thao ngày càng ngắn
hơn. Chẳng hạn, VĐV Bơi lội nam muốn đạt đanh hiệu kiện tướng trước đây
(1971) phải mất khoảng 7,3 năm, nhưng gần đây, chỉ cần 5,3 năm. Đối với môn
thể dục dụng cụ, trước đây cần 9,3 năm, nhưng hiện nay chỉ còn 7,7 năm; cử tạ
trước đây 8,7 năm, nhưng nay chỉ còn 6,9 năm (Bảng 2.12).
Tuy nhiên, ngay cả những VĐV có năng khiếu và nhịp độ phát triển thành
tích cao nếu muốn đạt được đỉnh cao thành tích cũng phải tập luyện từ 5 - 10
năm hoặc lâu hơn. Nếu đào tạo VĐV cứng nhắc, nóng vội muốn nâng thành tích
lên đỉnh cao ngay, thường dẫn đến căng thẳng quá mức về thần kinh và thể chất,
rất dễ buộc phải từ dã sớm sự nghiệp thể thao đỉnh cao của mình.
Bảng 2.12. Thời gian tập luyện cần thiết để trở thành kiện tướng thể thao
(Harre. D (1996), Học thuyết huấn luyện, Nxb TDTT, Hà Nội)
Số TT

Môn thể thao

Thời gian (năm)
Nữ

Nam

1

Nhào lộn

7,2

6,2

2

Quyền Anh

5,8

-

3

Vật

5,7

-

4

Đua xe đạp việt dã

5,7

4,2

5

Bóng chuyền

8,5

8,0

6

Thể dục dụng cụ

7,7

6,8

7

Thể dục nghệ thuật

-

7,3

8

Điền kinh

5,8

5,5

9

Bơi lội

5,3

4,4

10

Cử tạ

6,9

-

11

Bóng đá

7,6

-

12

Bắn súng

5,5

5,5

Từ kết quả nghiên cứu các quy luật về độ tuổi và thời gian tập luyện với sự phát
triển thành tích thể thao đã cho phép các nhà chuyên môn xác định giới hạn độ
tuổi ban đầu tuyển chọn trẻ vào các trường năng khiếu thể thao hay các câu lạc
bộ thể thao (bảng 2.13).
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Bảng 2.13. Tuổi giới hạn trong tuyển chọn ban đầu vào
trường năng khiếu và câu lạc bộ thể thao
(B.M.Boлkoв; B. п. Филин, Москва (1983), Спортивный oтбop)
Môn thể thao

Tuổi (năm)

Bơi lặn thể thao
Thể dục nghệ thuật
Thể dục dụng cụ (trẻ gái)
Quần vợt

7-8

Thể dục tạo hình
Thể dục dụng cụ (trẻ trai)
Nhảy cầu

8-9

Bóng bàn
Cầu lông

9 - 10

Quyền anh
Xe đạp

12 - 13

Điền kinh nặng
Bắn súng

13 -14

Môn thể thao

Tuổi (năm)

Đua thuyền
Bóng rổ
Bóng chuyền
Bóng đá
Bóng ném
Bóng nước
Đấu kiếm
Khúc côn cầu

10 - 11

Vật thể thao
Đua thuyền canoing
Điền kinh nhẹ (các nội
dung)
Bắn cung
Đua ngựa
Năm môn phối hợp

11 -12

2.2. CƠ SỞ Y SINH HỌC CỦA TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN
THỂ THAO
2.2.1. Di truyền và biến dị - phạm trù cơ bản của y sinh học trong tuyển chọn
thể thao
Di truyền học là bộ môn khoa học nghiên cứu về sự di truyền và biến dị của
sinh giới và loài người, nghĩa là nó nghiên cứu về quy luật của mức độ tương tự
và khác biệt của các tính trạng đặc trưng giữa các thế hệ sau (con cái) và thế hệ
trước (bố mẹ).
Bằng phương pháp nghiên cứu phả hệ, một số tác giả đã đưa ra kết quả
nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa các thế hệ của một gia đình hay dòng họ có
tỷ lệ thành đạt và tham gia cùng một môn thể thao là khá cao. Từ kết quả nghiên
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cứu thực tiễn đã cho thấy dấu hiệu rõ nét về đặc điểm di truyền của tài năng thể
thao (bảng 2.14).
Bảng 2.14. Tính di truyền của tài năng thể thao
(Grebe và Gedda,1960)
TT

Hệ số gia đình trong các môn thể thao (tỷ lệ VĐV/không phải VĐV)

1

Đấu kiếm 1,1; Box 0,9; Bắn súng 0,7; Xe đạp 0,7; Cử tạ 0,6; Điền kinh 0,5;
Thể dục 0,4; Bóng đá 0,4

2

55% VĐV đội tuyển quốc gia có bố, mẹ là VĐV, 22% VĐV cấp cao có bố, mẹ
là VĐV, 11% ông, bà là VĐV (Feige,1973)

3

67% VĐV bơi cấp cao có bố, mẹ là VĐV trong đó thậm chí có 62% là VĐV
cấp đội tuyển quốc gia

4

Trẻ sinh đôi 1 trứng có 92% có cùng sở thích tập luyện thể thao hoặc không,
trong đó có 70% trường hợp cùng môn và cùng mức độ thành tích thể thao
(Trong khi khác trứng chỉ là 15% và 22%) (Gedda,1960)

Thực tiễn huấn luyện và đào tạo tài năng thể thao đã khẳng định tính đúng
đắn của việc đưa lý thuyết di truyền học ứng dụng vào công tác tuyển chọn và
huấn luyện vận động viên các môn thể thao.
Ngày nay, chúng ta đều biết rõ, những vận động viên giữ kỷ lục quốc gia,
khu vực và thế giới đều là những người có năng lực vận động hơn hẳn mọi
người. Năng lực vận động về bản chất là do các tính trạng về thể chất (hình thái,
chức năng, tố chất) và tinh thần, tâm lý tạo nên. Các tính trạng đó lại chịu sự chi
phối của các quy luật di truyền. Bởi vậy, việc ứng dụng các quan điểm, phương
tiện và phương pháp di truyền học vào trong công tác tuyển chọn và đào tạo tài
năng thể thao là một nội dung không thể thiếu được của quá trình đưa nền thể
dục thể thao của một quốc gia tiến lên khoa học hoá và hiện đại hoá.
Rất nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng: một tài năng hoàn chỉnh phù hợp với
hoạt động thể dục thể thao phải có di truyền. Nếu không có khả năng vận động
thiên bẩm thì không thể có được thành tích thể thao xuất sắc. Muốn nghiên cứu
mối liên hệ giữa di truyền và tuyển chọn, trước tiên phải tìm hiều nhân tố di
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truyền trong năng lực vận động. "Di truyền học nhân loại" là đã chỉ rõ cơ sở khoa
học của tuyển chọn vận động viên. Là khoa học nghiên cứu về di truyền và biến
dị, tức là nghiên cứu hiện tượng giống nhau của các tính trạng mang đặc trưng di
truyền giữa bố mẹ và con cái, đồng thời cũng nghiên cứu hiện tượng khác biệt
giữa các tính trạng mang đặc trưng di truyền giữa bố mẹ và con cái. Đây là một
ngành khoa học sắc bén phát triển mạnh mẽ ở cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20.
Hiện nay, các quan điểm của di truyền và biến dị đã thâm nhập sâu vào khoa học
tuyển chọn và huấn luyện vận động viên, thậm chí đang dần hình thành khoa học
"Di truyền học tài năng vận động"
Tuyển chọn vận động viên thể thao trong những năm gần đây đặc biện coi
trọng những đặc điểm bẩm sinh, những đặc điểm di truyền của cá thể vận động
viên.
Các quốc gia tiến hành tuyển chọn vận động viên thể thao đều căn cứ vào ba
mức độ: mức độ xem xét cá thể và quần thể, mức độ xem xét tế bào và vi thể,
mức độ xem xét phân tử (như huyết sắc tố, testosterone, acid lactic máu, ATP và
CP…). Các vấn đề về cấu trúc gen cũng đang được chú ý xem xét. Như vậy,
người ta ngày càng chú trọng tới đặc điểm di truyền. Nhà bác học người Mỹ J.S.
Maiman dự đoán, tới năm 2020 sẽ hoàn tất nghiên cứu về di truyền trong tuyển
chọn vận động viên thể thao.
Quan điểm của di truyền học cho rằng: tất cả biểu hiện bên ngoài của cơ thể
con người đều là kết quả của tác dụng tương hỗ giữa gen di truyền và nhân tố
môi trường. Con người chỉ có một số lượng rất nhỏ các tính trạng mà khi đã hình
thành thì không chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài nữa. Trong khi đó, đại
đa số tính trạng đều chịu ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau của môi trường mà
phát sinh biến đổi. Có những tính trạng lấy nhân tố di truyền làm chủ yếu nhưng
cũng có những tính trạng thì ảnh hưởng của môi trường lại có tác dụng chủ đạo.
Có một số tính trạng thì tác dụng của nhân tố di truyền và nhân tố môi trường có
giá trị ngang nhau.
Để xác định mức độ tác động của môi trường và di truyền đối với tính trạng
người ta sử dụng đại lượng đo lường là độ di truyền. Mức độ di truyền là tỷ lệ
của nhân tố di truyền và nhân tố môi trường trong biến đổi của một tính trạng nào
đó, được biểu hiện bằng tỷ lệ %, hoặc hệ số di truyền.
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Nếu một tính trạng nào đó lấy nhân tố di truyền làm chủ đạo thì độ di truyền
cao. Ngược lại, nếu tính trạng lấy nhân tố môi trường làm chủ đạo thì độ di
truyền thấp. Ví dụ: độ di truyền chiều cao của nữ là 92%, chứng tỏ tất cả các
nhân tố môi trường chỉ chi phối tổng cộng 8% còn lại. Đây là một chỉ số di
truyền mà yếu tố môi trường rất khó thay đổi được tính trạng.
Đối với những tính trạng có độ di truyền cao và là nhân tố chủ yếu trong một
môn thể thao thì khi tuyển chọn giai đoạn ban đầu nhất định phải được quan tâm
chú ý nghiêm túc. Trong quá trình huấn luyện nên tuân thủ quy luật phát triển
trưởng thành, lợi dụng các "thời kỳ mẫn cảm" để chú trọng ưu tiên phát triển các
tố chất, giúp cho nó được bộc lộ một cách đầy đủ nhất. Đối với các tính trạng có
độ di truyền thấp, khi tuyển chọn có thể nhìn nhận thoải mái hơn. Nhưng khi tính
trạng này ở vào "thời kỳ mẫn cảm" hoặc đã qua thời kỳ này thì phải tăng cường
bồi dưỡng, nếu không sự tổn thất sẽ càng lớn. Bởi vì khi tính trạng ở vào "thời kỳ
mẫn cảm" thì vai trò tác động của nhân tố di truyền là nhỏ nhất, dưới tác động
của các yếu tố môi trường tập luyện và thi đấu thì tính trạng này có thể được bộc
lộ một cách đầy đủ nhất. Nếu ở thời kỳ này, dưới tác dụng của môi trường và
huấn luyện mà tính trạng vẫn không được bộc lộ đầy đủ thì phải xem xét vấn đề
một cách nghiêm túc.
Tuyển chọn vận động viên là "tuyển chọn từ nhỏ các nhân tài có các điều
kiện bẩm sinh ưu việt phù hợp với môn thể thao nào đó để tiến hành bồi dưỡng
có hệ thống, có mục đích nhằm đạt được những thành tích thể thao xuất sắc".
Tuyển chọn là đo lường trực tiếp hoặc gián tiếp một số yếu tố thiên tài, căn cứ
vào kết quả đo lường hiện tại để dự đoán khả năng thể thao thành tích cao trong
tương lai, nếu không thường xuyên chú ý đến vấn đề tuyển chọn thì công tác
huấn luyện sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Trong tuyển chọn vận động viên thì khả năng vận động là quan trọng nhất.
Khả năng vận động thể hiện vận động viên đó có thể tham gia tập luyện và thi
đấu hay không. Đó là sự thể hiện tổng hợp của thể lực, kỹ năng, trí tuệ, và khả
năng tâm lý của vận động viên. Có thể phân khả năng vận động làm hai thành
phần: bẩm sinh và không bẩm sinh. Thành phần bẩm sinh là chỉ các đặc tính vốn
có (đặc tính di truyền) của vận động viên. Khả năng vận động bẩm sinh cơ bản
không biến đổi hoặc biến đổi rất ít trong quá trình tập luyện, nhưng ở một trình
độ nào đó nó giữ vai trò ảnh hưởng chủ yếu đến khả năng vận động. Bộ phận
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không bẩm sinh là những đặc tính có được qua quá trình huấn luyện và nó được
quyết định bởi trình độ huấn luyện cao hay thấp.
2.2.1.1. Cơ sở vật chất của sự di truyền năng lực vận động
Cơ thể chúng ta được cấu tạo nên bởi một số lượng lớn các loại tế bào, các tế
bào và tổ chức liên kết lại với nhau gọi là tổ chức (hoặc mô) liên kết.
Cấu tạo tế bào gồm 3 phần chính: màng tế bào, chất nguyên sinh và nhân.
- Nhân tế bào chứa các nhiễm sắc thể là vật mang thông tin di truyền. Lượng
thông tin trong nhân tế bào vô cùng lớn, quy định mọi tính trạng của một cá thể.
- Nhiễm sắc thể (chromosome) là một tổ chức có kết cấu rất phức tạp. Nó
được tạo nên bởi phần chủ yếu là DNA (Deoxyribonucleic Acid) một phần nhỏ là
RNA (Ribonucleic Acid), các chất đạm mang tính base và tính acid.
Mỗi tế bào của loài người đều có 23 đôi nhiễm sắc thể, tổng cộng có 46 cái,
các cặp được đặt tên một cách quy ước theo thứ tự. Trong đó các đôi từ số 1 - 22
là những nhiễm sắc thể sinh dưỡng, chúng quy định các tính trạng thuộc hình
thái, cấu trúc và chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Đôi số 23 được gọi là
nhiễm sắc thể giới tính, nó quy định giới tính của các cá thể. Với cơ thể phát triển
bình thường, nữ giới có 2 nhiễm sắc thể X, nam giới có một nhiễm sắc thể X và
một nhiễm sắc thể Y.
Trên 23 đôi nhiễm sắc thể của loài người có chứa khoảng hơn mười triệu
gen, và ngày càng có thêm những gen mới được phát hiện. Qua đó đủ thấy, nhân
tế bào loài người với 23 đôi nhiễm sắc thể đã lưu trữ một lượng thông tin di
truyền vô cùng lớn. Thông qua quá trình sinh tổng hợp protit và các loại men, các
quá trình sinh lý và sinh hoá, nó điều khiển mọi hoạt động cơ thể, biểu hiện ra
bên ngoài bằng những tính trạng khác nhau của mỗi cá thể.
Nhiễm sắc thể trong nhân của các tế bào đảm nhiệm chức năng chứa các
thông tin di truyền ở cơ thể người. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ DNA, nhóm
protein, thành phần không thuộc nhóm protein, một lượng ít RNA. DNA là một
đại phân tử có kết cấu dạng xoắn kép, trên mạch xoắn có chứa vật chất di truyền
cơ bản - gen. Đặc điểm chủ yếu của mạch xoắn này là hai mạch DNA cùng uốn
quanh một trục tạo thành một mạch xoắn kép dài. Thành phần chủ yếu trên mạch
xoắn là deoxynucleotit, nó được cấu tạo bởi một acid phosphoric, một phân tử
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đường và một base (Hình 5). Các base cấu tạo nên DNA gồm bốn loại: đó là
adenin (A), guanine (G), cytosine (C), và thymine (T). Các nucleotit purine và
nucleotit pyrimidine nằm phía trong của mạch xoắn kép, acid phosphoric và
deoxynucleotit nằm mặt ngoài của mạch xoắn, các base nằm song song với trục
của mạch xoắn kép, chỗ tiếp xúc giữa bề mặt phân tử đường và base tạo thành
góc vuông. Đường kính của mạch xoắn kép là 20 angstrong (A0, 1A0= 10-10 m).
Khoảng cách giữa các base gần nhau là 3,6 angstrong, lệch 360, cứ mỗi 10 base
liên tiếp mạch xoắn kép lại xoắn về bên phải, bước ren là 34 angstrong, hai mạch
xoắn được nối với nhau bởi liên kết hidro giữa các base: adenin (A) trên mạch
này liên kết với thymine (T) trên mạch kia, guanine (G) liên kết với cytosine (C),
tạo thành các cặp base A-T, G-C có mối quan hệ bổ sung cho nhau. Chỉ cần biết
thứ tự sắp xếp base của một mạch xoắn là có thể biết thứ tự base của mạch còn
lại. Ví dụ, nếu thứ tự của một mạch là AGTGCCAT, thì thứ tự sắp xếp của mạch
kết hợp với nó nhất định sẽ là TCACGGTA. Các thông tin di truyền nằm trong
sự sắp xếp của các base.
Trong quá trình tự nhân đôi, DNA tạo ra bản sao từ phân tử của chính nó,
dưới tác dụng của enzyme tháo xoắn nhiễm sắc thể trên mạch xoắn kép phân
tách, và đi vào hai tế bào con. Sử dụng vật chất tạo năng lượng dNPT, thông qua
các base được liên kết bằng hydro trên mạch xoắn mới. Như vậy phân tử DNA
mới gần như giống hoàn toàn phân tử DNA gốc, cách hình thành này gọi là tự
nhân đôi (Hình 5).
DNA là vật chất di truyền chủ yếu, gen nằm trên phân tử DNA, tương đương
với một khu vực nhất định trên DNA, gen là những đoạn DNA có khả năng di
truyền. Gen quyết định đến tính trạng và được thực hiện thông qua quá trình sao
chép và chuyển hóa DNA thành protein. Quá trình sao chép, sao mã protein được
diễn ra trong các tế bào. DNA chủ yếu nằm trong nhân tế bào, muốn sao chép
thông tin di truyền, trước hết DNA phải chuyển thành các chuỗi amino acid, quá
trình này do acid ribonucleic thực hiện.
RNA chủ yếu tồn tại trong các tế bào chất, được phân thành ba loại, bao gồm
RNA thông tin (mRNA), tRNA, rRNA. Phân tử RNA được cấu tạo bởi
phosphate, phân tử đường, và 4 loại base là adenin (A), guanine (G), cytosine
(C), và thymine (T).
70

Sợi I

Sợi II

Sợi II

Sợi I

Hình 2.5. Cấu tạo mạch xoắn kép phân tử DNA
(Nguồn tư liệu: Ralph J. Fessenden & Joan S. Ferganic,
Chemistry University of Motana)

(a) Hai sợi phân tử DNA được nối với nhau bởi một liên kết hydro và 1 cặp
base (không thể hiện glycogen và phosphate)
(b) Hai sợi phân tử DNA cùng với 10 cặp base tạo thành một mạch xoắn kép
hoàn chỉnh
(c) Chiều mạch xoắn kép DNA
Sợi DNA mới

Sợi DNA mới

Mạch xoắn kép DNA thắt nút tại điểm này

Mạch DNA gốc

Hình 2. 6. Mạch xoắn kép DNA tháo xoắn và tổng hợp mạch ADN mới
(Nguồn tư liệu: Ralph J. Fessenden & Joan S. Fessenden,
Organic Chemistry University of Motana)
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Khi thực hiện sao chép, RNA chọn một mạch trong hai mạch xoắn nucleotit
của phân tử DNA làm khuôn để tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung giữa các base
(trong đó, base U trên RNA bắt cặp với base A trên DNA), sao chép thông tin di
truyền trên DNA lên phân tử của mình, RNA hoàn thành quá trình sao chép.
Protein và enzyme quyết định sự chuyển hóa của các phân tử con, sau đó tiếp tục
tác động đến kết cấu hình thái và chức năng sinh lý của cơ thể, sau cùng các phân
tử con mới hoàn thiện các đặc điểm đặc tính tương ứng với phân tử mẹ.
Sao mã là quá trình lấy RNA thông tin làm khuôn để tổng hợp protein, sau
khi các RNA thông tin được hình thành liền tách khỏi nhân tế bào, kết hợp với
các ribosom trong tế bào chất. Ribosom là nơi RNA tổng hợp protein trong tế
bào.
Ribonucleotit được chuyển đến khuôn RNA thông tin trong ribosom phụ
thuộc vào nơi các RNA vận chuyển đưa các loại ribonucleotit đến để tổng hợp
protein. Mỗi một loại RNA vận chuyển chỉ có thể vận chuyển một loại
ribonucleotit nhất định, một đầu của mỗi loại RNA vận chuyển có chứa 3 base,
có thể kết hợp với các base của RNA thông tin. Đầu còn lại là ribonucleotit đi
kèm, như vậy có thể đưa các ribonucleotit này chuyển đến các vị trí tương ứng,
trong khi các RNA vận chuyển tách khỏi ribosom, tiếp tục vận chuyển các
ribonucleotit tương ứng, hoàn thành quá trình sao mã. Những ribonucleotit tổng
hợp thành polypeptit, tạo nên protein hoặc enzyme. Protein quyết định đến tính
trạng cơ thể, enzyme quyết định đến loại hình của quá trình trao đổi chất, và như
vậy các đặc tính tương đồng giữa các phân tử con và phân tử mẹ được quyết định
bởi sự hạn chế của quá trình sao chép thông tin trên phân tử mẹ.
Vì vậy, việc ADN quyết định đến tính trạng và quá trình sao chép các thông
tin di truyền chính là quá trình DNA thông qua RNA thông tin chuyển hóa thành
protein. Ngành di truyền học hiện đại gọi quá trình này là “nguyên tắc trung
tâm”. Nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy, trong quá trình tổng hợp
protein, không những DNA quyết định RNA, mà RNA cũng có thể quyết định
DNA. Quá trình di chuyển thông tin di truyền từ RNA đến DNA được gọi là sao
chép ngược chiều.
Nắm được các đặc điểm về cấu trúc hóa học của DNA, và cấu trúc của mạch
xoắn kép giúp người ta hiểu cơ chế di truyền phân tử trong cơ thể con người, từ
đó giúp các nhà nghiên cứu tìm và phát hiện được những người tài, có khả năng
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đặc biệt trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội. Trong thể thao, qua di
truyền có thể tuyển chọn được những vận động viên có những khả năng sinh vật
tiềm ẩn (năng khiếu) để đào tạo, huấn luyện họ trở thành nhà vô địch trên các đấu
trường Olympic và thế giới.
Cho tới nay các nhà khoa học cũng mới chỉ xác định được vị trí của một số
gen mà chúng ta đã biết như sau:
Năng lực vận động ưa khí của vận động viên các môn thể thao thuộc vùng
cường độ trung bình trong biểu đồ Farfel là do 2 loại men khử acid malyc quyết
định, đó là các men MDH1 và MDH2. Gen tổng hợp MDH1 nằm ở đôi nhiễm
sắc thể số 2, trong khi đó gen quy định men MDH2 nằm trên đôi nhiễm sắc thể
số 7.
Năng lực vận động yếm khí do men khử acid lactic LDH-A và LDH-B quyết
định. Gen tổng hợp LDH-A nằm ở đôi nhiễm sắc thể số 11 và gen tổng hợp
LDH-B nằm trên đôi nhiễm sắc thể 12. Qua đây cũng thấy việc kiểm tra di truyền
học để phát hiện sớm những khuyết tật trong bộ nhiễm sắc thể của trẻ em cũng là
việc làm quan trọng, là tiền đề cho sự lựa chọn đúng đắn trong tuyển chọn các tài
năng thể thao.
Theo sự hiểu biết truyền thống về di truyền học thì gen quyết định nam tính
và hoạt động của dịch hoàn (TDF) nằm trên nhiễm sắc thể Y. Gần đây những kết
quả nghiên cứu của các nhà di truyền học Mỹ lại đưa ra những kết luận ngược
lại. Họ công bố rằng nhiễm sắc thể Y không chứa bất kỳ một gen di truyền nào!
Và rằng gen quyết định nam tính và dịch hoàn nằm trên nhiễm sắc thể X của nam
giới. Điều này làm lung lay lý thuyết về chức năng di truyền giới tính của đôi
nhiễm sắc thể số 23.
Nếu những kết luận của các nhà di truyền học Mỹ là đúng đắn thì năng lực
vận động của trẻ em nam cần được khảo sát dưới góc độ di truyền từ mẹ; vì lý do
nhiễm sắc thể X của nam giới là từ mẹ truyền cho. Phải chăng điều này đã được
minh chứng qua di truyền chiều cao cơ thể ?
Các gen mang thông tin di truyền đều thông qua 2 cách sau đây để bảo lưu
các tính trạng cho thế hệ sau:
- Tính trạng do một đôi gen đồng đẳng (cùng vị trí) chi phối và khống chế
được gọi là di truyền đơn gen. Các tính trạng di truyền đơn gen đều có đặc điểm
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là không chịu sự ảnh hưởng của môi trường, sinh ra đã vậy, không biến đổi suốt
cuộc đời. Vì vậy di truyền đơn gen cũng được coi là di truyền chất lượng. Thuộc
loại di truyền này có: nhóm máu, yếu tố Rh, bệnh máu chậm đông, cấu trúc
hemoglobin v.v...).
- Các tính trạng do nhiều gen khống chế được gọi là di truyền đa gen. Các
tính trạng này thường biến đổi liên tục trong suốt quá trình sống và thường có các
hình thái quá độ, trung gian, nên được gọi là tính trạng số lượng. Tính trạng số
lượng luôn biến đổi theo tác động của môi trường.
Tuyệt đại bộ phận tính trạng có liên quan đến năng lực vận động của con
người đều thuộc di truyền nhiều gen, như chiều cao, trọng lượng, hình thái, cơ
năng, tố chất vận động v.v. Do vậy, dưới ảnh hưởng của điều kiện sống như dinh
dưỡng, điều kiện lao động, học tập, tập luyện TDTT sẽ dẫn đến những biến đổi
các tính trạng của cơ thể và là cơ sở hình thành nên trình độ tập luyện, cũng như
các năng lực khác của con người.
2.2.1.2. Các đặc điểm di truyền năng lực vận động
Như đã nêu trên, năng lực vận động là tính trạng thuộc di truyền nhiều gen,
cùng là tính trạng số lượng. Di truyền năng lực vận động có 3 đặc điểm đáng chú
ý sau đây.
1) Tính liên tục (tính kế thừa)
Di truyền năng lực vận động diễn ra liên tục trong một gia đình, dòng tộc, từ
đời ông bà đến cha mẹ sang đến con cái, cháu chắt. Thế hệ nào cũng có hơn 50%
hậu duệ bảo lưu được năng lực vận động xuất sắc của tiền bối. Do đó trong công
tác tuyển chọn vận động viên thể thao, phải rất coi trọng việc điều tra truyền
thống gia tộc, coi trọng đúng mức tính liên tục của sự di truyền năng lực vận
động ở các thế hệ con cái của những người đã đạt được thành tích xuất sắc trong
thể thao.
Di truyền năng lực vận động là kết quả của tính liên tục đa gen (tính trạng số
lượng). Các nghiên cứu cho thấy, tuyệt đại bộ phận các tính trạng trong khả năng
vận động của con người dùng lượng để biểu thị như phân biệt dài ngắn, to nhỏ,
mạnh yếu… Vì vậy chúng thường thuộc về di truyền đa gen. Cùng một tính trạng
biểu hiện ở các cá thể khác nhau ở đời con có sự khác biệt nhất định về số lượng.
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2) Tính tương quan trong di truyền năng lực vận động
Di truyền học hiện đại cho rằng một cặp gen có thể có nhiều hiệu ứng, đồng
thời nhiều cặp gen cũng có thể hoàn thành một hiệu ứng. Do đó các cặp gen và
các tính trạng có mối tương quan đan chéo ngang dọc. Chúng tác động thúc đẩy
lẫn nhau và cũng khống chế, ràng buộc lẫn nhau.
Trong thực tiễn huấn luyện thể thao cũng đã chứng tỏ trình độ luyện tập của
VĐV phát triển nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào khả năng tiếp thu lượng vận động,
cấu trúc hình thái cơ thể, chức năng tuần hoàn, hô hấp, chức năng hệ thống thần
kinh, loại hình sợi cơ v.v… Tất cả các yếu tố đó cùng tác động thúc đẩy sẽ làm
cho thành tích thể thao mau chóng phát triển, bất kỳ một yếu tố nào kém phát
triển cũng đều gây nên trở ngại cho sự nâng cao trình độ luyện tập.
Vì lẽ đó, công tác tuyển chọn VĐV phải xem xét và đánh giá một cách tổng
hợp và toàn diện các yếu tố quyết định tài năng thể thao, không thể chỉ dựa vào
một vài chỉ tiêu, một vài tính trạng của năng lực vận động để đưa ra quyết định
tuyển chọn.
Di truyền năng lực vận động là kết quả của mối tương quan đa hiệu giữa các
gen. Trong các nghiên cứu thực nghiệm, người ta phát hiện ra rằng: các gen và
tính trạng khống chế các yếu tố thể hình, các yếu tố công năng tim phổi, các cơ
quan nội tạng, cơ bắp thần kinh… có mối quan hệ ngang dọc với nhau. Vì vậy
khi nghiên cứu di truyền năng lực vận động phải phân tích đo đạc một cách toàn
diện, không được để một hiện tượng này lấn át các hiện tượng khác hoặc chỉ căn
cứ vào một chỉ tiêu tuyển chọn mà phủ định hết các chỉ tiêu tuyển chọn khác.
Các mối quan hệ tương quan này ở một trình độ nhất định nào đó có thể hỗ trợ
cho nhau. Ví dụ, các vận động viên bóng rổ yêu cầu phải rất cao, nhưng tại giải
Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) cũng vẫn có những ngôi sao chỉ cao khoảng 1m75.
Điều này được quyết định bởi tính chất tương quan trong di truyền năng lực vận
động cũng như yêu cầu của hoạt động vận động mang tính đặc thù của mỗi môn
thể thao.
3) Tính giai đoạn của sự di truyền năng lực vận động
Di truyền các tính trạng của năng lực vận động là các yếu tố có tính bẩm
sinh. Điều đó không có nghĩa là vừa mới sinh ra là các tính trạng đã biểu hiện
ngay. Các yếu tố bẩm sinh đó phải thông qua các giai đoạn phát triển, biến đổi
qua thời gian nhất định mới biểu hiện đầy đủ các ưu thế của nó.
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Tính giai đoạn của di truyền năng lực vận động có thể biểu hiện ở các trường
hợp sau đây:
- Di truyền các tính trạng có thể do gen trội, cũng có thể do gen lặn khống
chế, vì vậy một số tính trạng có khả năng cách một hoặc vài đời mới được biểu
hiện (ông, bà sang đời cháu - Sự di truyền các tính trạng lặn).
- Dù là tính trạng trội, được biểu hiện ngay ở đời con thì cũng phải đến tuổi
trưởng thành phát dục mới phát huy đầy đủ ưu thế di truyền.
- Do trình độ phát dục ở những thanh thiếu niên cùng độ tuổi không giống
nhau nên cùng một loại tính trạng biểu hiện ở mỗi cá thể một khác. Sự khác biệt
này có thể là thời gian bộc lộ sớm hay muộn, duy trì dài hay ngắn hoặc mức độ
biểu hiện cao hay thấp.
Trẻ em có 2 thời điểm trưởng thành và phát triển nhanh nhất, đó là sau khi
sinh đến 1-2 tuổi, và thời kỳ dậy thì. Tại các thời kỳ này, cơ thể rất nhạy cảm với
những yếu tố tác động của môi trường và hoàn cảnh sống. Các yếu tố di truyền
năng lực vận động phát huy tác động mạnh nhất ở các giai đoạn mẫn cảm này,
nhất là thời kỳ dậy thì. Qua các giai đoạn mẫn cảm nêu trên, các yếu tố di truyền
tác động không rõ và có xu hướng ổn định.
Nắm bắt được tính giai đoạn của sự di truyền năng lực vận động, trong thời
kỳ dậy thì của trẻ em, công tác huấn luyện phải có tác dụng thúc đẩy, khơi dậy
những yếu tố di truyền năng lực vận động, làm cho nó phát huy triệt để các ưu
thế tiềm ẩn trong cơ thể trẻ em. Có như vậy công tác tuyển chọn vận động viên
thể thao mới có căn cứ đáng tin cậy.
Cũng chính vì vậy, tuyển chọn vận động viên thể thao phải nhằm vào giai
đoạn dậy thì và trước dậy thì, kết hợp với huấn luyện đúng mức, làm bộc lộ
những năng lực tiềm ẩn và từng bước sàng lọc, lựa chọn lấy những thanh thiếu
niên có mức độ tăng trưởng cao nhất về năng lực vận động. Qua thời kỳ dậy thì
(nam 16 tuổi, nữ 15 tuổi), công tác tuyển chọn sẽ khó khăn và hiệu quả không rõ.
Di truyền năng lực vận động có đặc trưng về giai đoạn và quy luật thời gian
của sự phát triển, biến hoá. Trong nghiên cứu năng lực vận động, người ta phát
hiện ra rằng: quá trình sinh trưởng, phát triển của con người không phải là một
đường thẳng mà là một đường cong. Mức độ tác động, ảnh hưởng của nhân tố di
truyền và nhân tố môi trường cũng thay đổi theo sự tăng trưởng của độ tuổi.
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Không có cách nào để dự đoán một đứa trẻ mới chào đời sẽ trở thành một nhà vô
địch thế giới mà phải tiến hành phát hiện, bồi dưỡng một cách có mục đích, căn
cứ vào quy luật sinh trưởng và phát triển.
Tại mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển đều không được xem nhẹ tác
dụng của kích thích ngoại cảnh đối với cơ thể. Điều này quyết định một nửa
thành công của công tác tuyển chọn. Tại các giai đoạn sinh trưởng phát triển của
cơ thể đều có một thời điểm mà cơ thể đặc biệt mẫn cảm với các kích thích của
môi trường bên ngoài. Người ta gọi đó là thời kỳ mẫn cảm. Các nhân tố cấu
thành năng lực vận động cũng đều có những "thời kỳ mẫn cảm" hay còn gọi là
giai đoạn phát triển tốt nhất riêng của mình. Ở một phương diện khác, các nghiên
cứu cũng chứng minh rằng: yếu tố di truyền đóng vai trò nổi bật tại các "thời kỳ
mẫn cảm" của cơ thể hoặc của các nhân tố cấu thành năng lực vận động. Tại các
thời kỳ phát triển chậm hơn khác, tác dụng của yếu tố di truyền không rõ ràng
lắm. Thời kỳ mẫn cảm có thể tham khảo tại các Bảng 2.2 đến 2.5 và Hình 2.4
(mục 2.1.3.4)
2.2.2. Ảnh hưởng của biến dị và nhân tố môi trường đối với khả năng vận
động
2.2.2.1.Biến dị các tính trạng di truyền của khả năng vận động
Trong thực tiễn cũng thường có những trường hợp bố mẹ không phải là vận
động viên ưu tú, thậm chí không có tài năng gì về thể thao, nhưng lại sinh ra
những đứa con thiên tài về thể thao. Ngược lại, cũng có những trường hợp bố mẹ
đều là vận động viên ưu tú nhưng con cái không có năng khiếu thể thao (loại trừ
những trường hợp bố mẹ không muốn cho con theo nghề nghiệp của mình).
Thực tiễn thể thao chứng tỏ năng lực vận động có thể biến dị. Biến dị có thể
diễn ra theo chiều hướng xấu, cũng có thể theo chiều hướng tốt, có lợi đối với
năng lực vận động.
Di truyền và biến dị là 2 mặt của một cặp phạm trù mâu thuẫn, nhưng lại thống
nhất một cách biện chứng. Nhờ có di truyền nhân loại mới duy trì được nòi giống
ổn định, nhưng cũng nhờ có biến dị, nhân loại mới tiến hoá và phát triển được.
Trong thể thao, nhờ có biến dị mà các kỷ lục thể thao luôn bị phá vỡ, khả
năng vận động mới không ngừng được nâng cao, không ngừng lần lượt phá vỡ
những giới hạn về năng lực vận động của loài người. Thế hệ sau, các vận động
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viên xuất sắc mới xuất hiện nhiều thiên tài thể thao như vậy. Sự kế thừa không
đơn thuần là sự lặp lại, mà thế hệ con cái thường tiếp thu và phát triển xuất sắc
hơn cả thế hệ bố mẹ.
Mặc dù số lượng biến dị năng khiếu thể thao xuất sắc không nhiều, nhưng
nếu sử dụng được khoa học kỹ thuật tiên tiến để chọn ra được những biến dị này
thì có thể coi là một tiến bộ lớn của khoa học thể dục thể thao. Vậy vấn đề là ở
chỗ biến dị của các dạng vật chất di truyền nào (DNA) có liên quan đến khả năng
vận động? Để trả lời chính xác cho câu hỏi này đòi hỏi phải có rất nhiều nghiên
cứu, ghi chép về di truyền khả năng vận động.
Các dạng biến dị có thể phân làm 3 loại: đột biến gen, biến dị tổ hợp và biến
dị do môi trường
1) Đột biến gen
Đột biến gen chỉ sự thay đổi về trình tự, số lượng trong dãy kết cấu DNA của
một gen nào đó trong một điều kiện đặc biệt nào đó làm xuất hiện gen mới, gọi là
gen đột biến. Đột biến gen có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự biểu hiện của tính
trạng di truyền, có thể mang lại thay đổi tốt hoặc không tốt cho thế hệ con. Ở tính
trạng biến dị, gen đột biến thường được thể hiện rất mạnh, đa số phát triển theo
hai hướng cực đoan, có những bố mẹ tướng mạo rất bình thường nhưng lại sinh
ra những đứa con rất xinh đẹp, nhưng cũng có những trường hợp ngược lại.
2) Biến dị tổ hợp nhiễm sắc thể
Biến dị tổ hợp nhiễm sắc thể hay còn gọi là biến dị hỗn hợp, chỉ các biến dị
tính trạng của thế hệ con do sự tổ hợp của các vật chất di truyền trong quá trình
thụ tinh. Trong tổ hợp này, một nửa đến từ trứng của mẹ, một nửa đến từ tinh
trùng của bố. Sau khi thụ tinh, các nhiễm sắc thể phát sinh biến dị khiến cho các
tính trạng ở thế hệ con vừa giống bố, vừa giống mẹ, lại có những tính trạng hoàn
toàn không giống bố mẹ. Từ đó, vừa có thể tổ hợp thành thiên tài thể thao nhưng
ngược lại cũng có thể tổ hợp nên những trẻ thiểu năng vận động.
3) Biến dị do môi trường
Biến dị do môi trường là những loại biến dị các tính trạng của cơ thể hoặc
năng lực vận động do môi trường hoặc hoàn cảnh sống gây ra (nuôi dưỡng, giáo
dục tốt hay xấu, điều kiện sinh hoạt học tập, môi trường tự nhiên và xã hội sạch
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sẽ lành mạnh hay bẩn thỉu ô nhiễm v.v…) loại đột biến này không di truyền cho
thế hệ sau.
Theo quan điểm của di truyền học hiện đại thì ngoại trừ một số tính trạng về
chất như nhóm máu, vân tay v.v… mọi tính trạng của con người, bao gồm cả
năng lực vận động, đều đồng thời chịu sự chi phối của gen và các yếu tố môi
trường.
Tất cả các tính trạng về số lượng (nhiều gen chi phối) như hình thái cơ thể,
các tố chất vận động, chức năng sinh lý, sinh hoá v.v… đều chịu sự tác động của
môi trường, của giáo dục, rèn luyện mà biến dị.
Các nhà di truyền học cho rằng di truyền chỉ có vai trò tạo ra cơ sở vật chất
cho quá trình sinh lý, sinh hoá và các tổ chức, bộ máy của cơ thể, còn môi
trường, hoàn cảnh và sự giáo dục, huấn luyện mới có vai trò to lớn trong việc
khơi dậy và thúc đẩy sự phát triển năng lực vận động.
Bệnh di truyền là những bệnh do sự thay đổi của vật chất di truyền. Có một
số bệnh do bố mẹ di truyền hoặc do các yếu tố bẩm sinh không đầy đủ tạo thành
nhưng khi tuyển chọn vào đội, do nguyên nhân nào đó đã không phát hiện ra. Vì
vậy, khi tuyển chọn vận động viên phải hết sức chú ý kiểm tra bệnh tật và chấn
thương, đặc biệt là các bệnh di truyền hoặc các bệnh mà sự vận động có thể gia
tăng bệnh tật, thậm chí tử vong.
Các bệnh di truyền thường gặp ở các môn không hạn chế cân nặng, chủ yếu
gồm cao huyết áp và ở một số môn còn có bệnh thiếu máu bẩm sinh hoặc mắc
phải, bệnh cột sống… Vì vậy, phải hết sức coi trọng các loại bệnh di truyền trong
công tác tuyển chọn để có thể phát hiện sớm trong quá trình kiểm tra sức khoẻ
hoặc điều tra lý lịch bệnh tật của gia đình, tránh lãng phí. Điều này có lợi cho cả
cá nhân và quốc gia.
2.2.2.2. Tác dụng tương hỗ giữa gen di truyền và nhân tố môi trường
Di truyền cung cấp cơ sở vật chất cho sự hình thành và phát triển của khả
năng vận động cũng như kết cấu hình thái, chức năng sinh lý, sinh hoá… Còn
môi trường và huấn luyện khoa học thì có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy và
định hướng khả năng vận động của cơ thể. Môi trường là điều kiện dẫn đến biến
dị bên ngoài, còn vật chất di truyền là cơ sở vật chất bên trong cho những biến dị
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tiềm tàng. Có điều kiện cơ bản dẫn đến biến dị của môi trường thì tiềm năng phát
triển của vật chất di truyền mới có khả năng biến dị.
Trong quá trình tuyển chọn không chỉ phải tìm hiểu khả năng vận động của
thế hệ bố mẹ mà còn phải xem xét tác động bên ngoài của huấn luyện và môi
trường huấn luyện trong quá trình sinh trưởng phát triển của thế hệ con. Thậm
chí còn phải chủ động tạo ra môi trường huấn luyện để phát huy khả năng vận
động, tạo môi trường để biểu hiện khả năng vận động đồng thời cũng tạo nên
được tình huống để quan sát và lựa chọn tài năng thể thao. Ví dụ: Diêu Minh 5
tuổi đã theo mẹ đến sân bóng rổ, tiếp xúc, làm quen với quả bóng rổ, gần như các
thời kỳ mẫn cảm của các tố chất vận động đều được phát triển đầy đủ, mạnh mẽ.
Giả sử nếu bố mẹ bận rộn, suốt ngày gửi trẻ ở nhà thì không thể nào có môi
trường để phát triển và phát hiện ra một tài năng thể thao như Diêu Minh được.
Do vậy, trong quá trình tuyển chọn, không những phải tìm hiểu năng lực vận
động của cha mẹ, càng phải chú ý quan sát những biểu hiện năng lực vận động
của con cái thể hiện qua quá trình sinh trưởng thành và phát dục dưới ảnh hưởng
của môi trường và huấn luyện một cách khoa học.
Phải nắm bắt, phát huy được các thời kỳ mẫn cảm khác nhau trong quá trình
sinh trưởng phát triển khiến cho các nhân tố di truyền được thể hiện một cách
đầy đủ, làm cho các tài năng vận động bẩm sinh được thể hiện đầy đủ thì mới có
thể rút ngắn được chu kỳ huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao được tính hiệu quả và
tính chính xác của công tác tuyển chọn. Quá trình tuyển chọn mới có thể trở nên
chính xác, hợp lý và khoa học hơn.
2.2.3. Lý thuyết và phương pháp di truyền trong tuyển chọn vận động viên
thể thao
2.2.3.1. Độ di truyền (lực di truyền)
Mọi biểu hiện của con người đều là kết quả của sự tác động qua lại giữa các
nhân tố di truyền và môi trường. Nhân loại chỉ có một số ít tính trạng sinh ra là
không thay đổi dưới tác động của môi trường. Tuyệt đại bộ phận các tính trạng của
chúng ta chịu sự tác động của ngoại cảnh mà biến dị ở những mức độ khác nhau.
Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của di truyền và hoàn cảnh đến sự biểu hiện
của một tính trạng ra sao, người ta đưa ra khái niệm độ di truyền.
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Độ di truyền của một tính trạng là tỷ lệ % mức độ ảnh hưởng của yếu tố di
truyền đối với sự biểu hiện của tính trạng nào đó, đồng thời cũng phản ánh tỷ lệ
% của yếu tố môi trường gây nên sự biến dị của tính trạng đó.
Những tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào di truyền (mức độ chi phối của gen)
sẽ có độ di truyền cao. Ngược lại những tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào hoàn
cảnh bên ngoài có độ di truyền thấp.
Tuyển chọn vận động viên thể thao, đặc biệt gian đoạn tuyển chọn ban đầu,
phải hết sức coi trọng các tính trạng có độ di truyền cao, nhất là những chỉ tiêu có
tính quyết định đối với trình độ luyện tập của VĐV từng môn thể thao.
Trong quá trình huấn luyện nhất là giai đoạn dậy thì, hay cũng còn gọi là giai
đoạn "nhạy cảm", các phương pháp và nội dung huấn luyện phải tập trung ưu tiên
khơi dậy và thúc đẩy sự phát triển của những tính trạng có độ di truyền cao. Đối
với các tính trạng có độ di truyền thấp, không cần yêu cầu quá chặt chẽ trong
tuyển chọn, có thể thông qua luyện tập mà phát triển chúng một cách dễ dàng
trong giai đoạn mẫn cảm.
Tuy nhiên, chúng ta không nên hiểu rằng những tính trạng có độ di truyền
thấp thì không quan trọng đối với thành tích thể thao. Sức mạnh tuyệt đối, tần số
động tác v.v... là những tính trạng có độ di truyền thấp, nhưng lại có ý nghĩa
quyết định đối với năng lực vận động và trình độ luyện tập của nhiều môn thể
thao.
Bởi lẽ đó, chúng ta cũng phải nhằm vào giai đoạn mẫn cảm của các tính
trạng, hay các năng lực vận động trong thời kỳ phát dục trưởng thành mà huấn
luyện một cách khoa học để phát huy tới mức tối đa ưu thế của giai đoạn mẫn
cảm đối với các tính trạng này. Các tính trạng có độ di truyền thấp thường có tốc
độ tăng trưởng nhanh trong thời kỳ dậy thì nếu được huấn luyện một cách đúng
đắn và khoa học.
Lý thuyết chính thống đều thừa nhận thành tích thể thao cao là kết quả của sự
tác động tương hỗ rất phức tạp giữa các yếu tố di truyền và những ảnh hưởng của
môi trường xung quanh. Vấn đề còn tranh cãi chỉ là tỷ lệ của các yếu tố ấy ảnh
hưởng đến thành tích thể thao như thế nào và bao nhiêu. Một số tác giả thì coi lao
động, giáo dục, huấn luyện là quan trọng, mọi đứa trẻ phát triển bình thường đều
có cơ hội trở thành VĐV nổi tiếng. Tất nhiên, những phẩm chất có liên quan đến
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lĩnh vực xã hội như tình yêu lao động, tính tự giác .v.v.. phải là kết quả của tác
động giáo dục mà có.
Di truyền trong thể thao được một số tác giả trên thế giới nghiên cứu trong
những năm gần đây. Người ta thừa nhận yếu tố di truyền giữ vai trò quyết định
và cho rằng giáo dục, huấn luyện đều có những giới hạn của nó. Những giới hạn
đó là do vật chất di truyền quy định. Đại biểu cho quan điểm này là Viện sỹ
Astaurôp, ông cho rằng: “Những quy luật di truyền được hình thành nghiêm ngặt
và rất khách quan, các quy luật ấy chỉ cho chúng ta biết rằng giáo dục và huấn
luyện không phải là vô hạn mà có những giới hạn của nó. Những giới hạn ấy
được lập trình hóa bởi vật chất di truyền”.
Để làm sáng tỏ quan điểm trên chúng tôi trình bày mối quan hệ về sự tác
động qua lại giữa các yếu tố môi trường và vật chất di truyền dưới hình thức hàm
số toán học.
X(t + 1) = Xt + ∆(t + 1)
X(t + 1) biểu thị Phenotype – là tổng những tính trạng mà cơ thể có được
trong một thời điểm nào đó (t + 1) trong quá trình phát triển cá thể.
Xt biểu thị Genotype – là tập hợp tất cả các gen mà cơ thể của các con nhận
được từ cha mẹ (cơ sở của di truyền là những thông tin di truyền dưới dạng gen,
được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác).
∆(t + 1) = gia số của X ở thời điểm (t + 1) do tác động của môi trường như
giáo dục, huấn luyện.
Hàm số toán học biểu thị mối quan hệ giữa chương trình di truyền và chương
trình xã hội, nói cách khác là giữa genotype và phenotype được mô tả một cách
khái quát. Gia số có thể bằng 0,1,2,3 v.v... Nhưng không phải là vô hạn mà có
giới hạn xác định của nó.
Nói cho cùng, bất kỳ một tính trạng nào của cơ thể đều tùy thuộc cả yếu tố di
truyền và môi trường. Môi trường xung quanh không thuận lợi sẽ kìm hãm
những khả năng di truyền tiềm tàng và dẫn đến tình trạng không được phát triển
đầy đủ. Môi trường thuận lợi sẽ mở cửa cho mọi khả năng tiềm tàng của cấu trúc
di truyền, môi trường ấy sẽ “vẫy gọi” và làm bộc lộ những tiềm năng đó đạt tới
giới hạn cao nhất mà cá thể đó có thể, chứ không thể vượt qua được giới hạn tối
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đa ấy. Do đó một tập thể hội đồng huấn luyện dù tài ba đến mấy cũng chỉ có thể
nâng thành tích thể thao của từng VĐV đến giới hạn tối đa của từng người, chứ
không thể ai cũng có thể được đào tạo thành nhà vô địch, nếu như cấu trúc di
truyền của từng cá thể ấy không đáp ứng được những điều kiện mà môn thể thao
đó đòi hỏi.
Như vậy, những yếu tố di truyền khẳng định khả năng tiềm tàng sự phát triển
cá thể, nhưng những tiềm năng ấy chỉ có thể bộc lộ được nếu như được kết hợp
tốt với môi trường. Kết luận này đã cho thấy, cần chú ý tới những ảnh hưởng của
môi trường, cũng như không nên quá đề cao ý nghĩa của di truyền (genotype).
Ý nghĩa ứng dụng của nghiên cứu di truyền học trong tuyển chọn thể thao
Vai trò của thông tin di truyền (genotype) trong sự phát triển về hình thái,
chức phận của con người trong hình thành năng lực thể thao được làm sáng tỏ
nhờ sử dụng phương pháp phân tích trên những trẻ song sinh. Bản chất của
phương pháp này là nghiên cứu hai nhóm anh em sinh đôi trong những điều kiện
sống chung hoặc riêng, theo tuổi và giới tính. So sánh nhóm anh em sinh đôi
cùng trứng hoặc khác trứng. Đặc điểm các tính trạng của nhóm sinh đôi cùng
trứng giống hệt nhau về cơ sở di truyền, còn nhóm khác trứng thì ngược lại. So
sánh các nhóm này cho phép xác định ảnh hưởng của di truyền và môi trường
đến những tính trạng cơ thể đang được nghiên cứu.
Người ta nghiên cứu theo 3 hướng: một là quan sát theo hệ thống dọc các cặp
anh em sinh đôi từ lúc còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành; hai là nghiên cứu một
lần từng cặp riêng rẽ và ba là nghiên cứu lặp lại nhiều lần.
Những kết quả nghiên cứu về nhân trắc, sinh lý và khả năng vận động có ý
nghĩa thông tin cao trong tuyển chọn thể thao.
Dưới đây sẽ giới thiệu độ di truyền của các chỉ tiêu (các tính trạng có ý nghĩa
và thường được sử dụng trong công tác tuyển chọn vận động viên thể thao) theo
các nhóm: các chỉ tiêu hình thái, chỉ tiêu sinh hóa, chỉ tiêu năng lực thần kinh
tâm lý, các chỉ tiêu chức năng sinh lý và các chỉ tiêu của năng lực vận động.
Một cách khái quát nhất về ảnh hưởng của di truyền đến các nhóm chỉ tiêu đã
được Svars V.B, 1991, đề xuất như sau: Mức độ di truyền có ảnh hưởng lớn nhất
đến các chỉ tiêu hình thái, mức chi phối nhỏ hơn là tới các chỉ tiêu chức năng
sinh lý, và mức ảnh hưởng nhỏ nhất là tới các chỉ tiêu chức năng tâm lý.
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2.2.3.2. Độ di truyền của các chỉ tiêu hình thái
Trước hết, để đánh giá độ di truyền tới các chỉ tiêu hình thái, một số tác giả
đã nghiên cứu độ di truyền tới các thành phần của cơ thể với cách tiếp cận phân
chia theo 3 nhóm thành phần: cơ, xương và mỡ. Các tác giả Korobco T.V,
Xavoxtianova E.B, 1974, đã cho thấy độ di truyền tới các thành phần có sự khác
biệt, và có sự khác biệt theo độ tuổi và giới tính (Bảng 2.15 và 2.16).
Bảng 2.15. Độ di truyền của các thành phần cơ thể
trong quá trìnhphát triển theo giới tính, %
(Korobco T.V, Xavoxtianova E.B, 1974)
Thành phần cơ thể
Xương
Cơ
Mỡ

Trẻ gái 10 – 11 tuổi
60.9
82.0
-

Trẻ trai 10 – 11 tuổi
70.9
91.9
69.7

Bảng 2.16. Độ di truyền của các thành phần cơ thể theo tuổi, %
(Korobco T.V, Xavoxtianova E.B, 1974)
Thành phần cơ thể
Xương
Cơ
Mỡ

Tuổi, năm
10 - 11
74.6
74.1
46.4

15 - 16
53.7
53.1
18.3

Bảng 2.17. Ảnh hưởng của di truyền đến các chỉ tiêu hình thái
(Tổng hợp số liệu từ kết quả của nhiều công trình nghiên cứu )
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
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Các chỉ tiêu hình thái
Dạng sợi cơ vân
Trọng lượng cơ thể tích cực
Thể tạng
Chiều cao đứng
Tỷ lệ chiều dài chân/ chiều cao
Chu vi vòng cánh tay
Trọng lượng cơ thể
Độ dài chân

Độ di truyền(%)
93 - 99
85 - 99
76 - 90
72 - 97
90
50 - 92
42 - 68
81 - 86

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Chiều cao ngồi
Độ dài tay
Chu vi vòng tay co
Tỷ số vòng ngực/ chiều cao
Độ dày lớp mỡ dưới da
Chỉ số Pinhê
Độ dài cánh tay
Chu vi vòng đùi
Độ rộng hông
Chỉ số cân nặng/ chiều cao
Độ rộng bàn tay
Độ rộng vai
Chỉ số chiều cao/ cân nặng
Độ dài cẳng chân
Chu vi vòng ngực
Độ dài bàn tay
Độ dài bàn chân
Chu vi khớp gối
Chỉ số Quetelette
Chỉ số hỗn hợp Borngard
Chu vi vòng cánh tay duỗi
Chu vi vòng cổ
Trọng lượng mỡ
Độ dài thân
Tỷ số độ dài tay/ chiều cao
Vòng eo
Hình thái tim
Diện tích phổi
Hình dáng lồng ngực
Hình dạng cơ hoành
Độ dài đùi
Chu vi vòng đầu
Độ dày lồng ngực
Hình thái van tim
Tỷ lệ sợi cơ chậm, nữ
Tỷ lệ sợi cơ chậm, nam

60 - 88
57 - 90
41 - 91
Brugsha, 85 – Erisman, 84
72 - 88
83
64 - 81
61 - 83
58 - 84
Kaup, 51 - 80
68 - 80
69 - 79
71 - 77
68 - 77
60 - 80
55 - 82
60 - 73
46 - 81
43-75
71
27 - 84
67
24 - 87
53 - 67
46
33
82
52
90
83
77 - 92
72 - 90
90
90
99
92
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Có thể nói, chiều cao cơ thể nói chung chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền
nhiều hơn cả, sau đó là chiều rộng, cuối cùng là vòng rộng. Cũng cần nói thêm
rằng, Fisher (1918) sau khi nghiên cứu chiều cao cơ thể của những người thân
trong cùng gia đình, đã đi đến kết luận: “1/2 số các con có chiều cao bằng cha,
mẹ; 1/4 số cháu cao bằng ông, bà và 1/8 có chiều cao bằng anh chị em”. Những
kết quả nghiên cứu của Taner (1962), G. Gaisl (1975) về sự phát triển chiều cao
cho phép chúng ta dự báo chiều cao cơ thể cuối cùng của một cá thể ở bất cứ lứa
tuổi nào, điều đó rất bổ ích cho tuyển chọn trong các môn thể thao đòi hỏi nhiều
về chiều cao (Bảng 2.18).
Bảng 2.18. Chiều cao các em trai, gái từ 1 - 18 tuổi tính bằng (%)
so với chiều cao cuối cùng khi trưởng thành
(G.Gaisl, 1975; Svarts V.B, Krusev C.V, 1984)
Độ tuổi
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Trai, %

Gái, %

x

±σ

x

±σ

1

42,66

1,08

45,24

1,42

2

49,62

1,16

52,58

1,67

3

54,47

1,14

58,41

1,59

4

58,58

1,33

63,19

1,65

5

62,36

1,44

67,35

2,01

6

65,94

1,66

71,17

2,34

7

68,67

1,81

74,22

1,85

8

71,97

1,96

77,60

2,13

9

75,18

2,09

81,17

2,28

10

78,17

2,25

84,64

2,77

11

80,88

2,56

88,50

3,32

12

84,13

3,05

92,50

3,27

13

87,94

3,96

95,91

2,49

14

95,41

3,32

99,10

0,67

15

96,53

2,55

99,43

0,65

16

97,64

2,15

99,53

0,68

17

98,89

1,31

99,71

1,18

18

9,59

0,72

100,00

0,00

2.2.3.3. Độ di truyền của các chỉ tiêu sinh lý
Mức độ phát triển các chức năng sinh lý có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực
vận động của cơ thể. Mức độ phát triển của các chức năng sinh lý chịu ảnh
hưởng của môi trường và giáo dục, môi trường huấn luyện trong suốt quá trình
trưởng thành và phát dục của cá thể, nhưng quan trọng hơn vẫn là sự tác động
của các yếu tố di truyền. Vì vậy, quá trình tuyển chọn VĐV phải coi trong độ di
truyền của các chỉ tiêu sinh lý, đồng thời phải kiểm tra sự biến đổi của các chỉ
tiêu này một cách định kỳ trong suốt quá trình huấn luyện để có cơ sở đánh giá
về nhịp độ phát triển của trình độ tập luyện, cũng như làm cơ sở cho việc đánh
giá tài năng thể thao trong tuyển chọn.
Trong số các chỉ tiêu sinh lý, chức năng hệ thần kinh trung ương (sức mạnh, tính
linh hoạt, tính cân bằng của quá trình thần kinh) có độ di truyền rất cao, thuộc về
bẩm sinh di truyền; yếu tố môi trường và ngoại cảnh rất khó tác động. Bảng 2.19
giới thiệu độ di truyền các chỉ tiêu sinh lý thường được sử dụng trong tuyển chọn và
đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên.
Bảng 2.19. Độ di truyền của các chỉ tiêu sinh lý (%)
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
Chỉ tiêu sinh lý

TT

Độ di truyền,%

1

Mạch tĩnh (tần số tim tĩnh)(l/ph)

33 - 72

2

Mạch tối đa (l/ph)

60 - 91

3

Thông khí phổi trong yên tĩnh

4

Thông khí phổi trong hoạt động

59 - 98

5

Thông khí phổi tối đa

51 - 83

6

Độ sâu hô hấp trong yên tĩnh

69 - 86

7

Tần số hô hấp

48 - 94

8

Dung tích sống

48 - 93

9

VO2 tĩnh

54 - 89

10

VO2 trong vận động

58 - 92

11

VO2 max

77 - 96

12

VO2 max tương đối (ml/kg/ph)

81

83

87

13

Chức năng thần kinh trung ương – loại hình thần kinh

90

14

Lần đầu kinh nguyệt

90

15

Nhóm máu

100

16

Huyết áp tâm thu tĩnh và trong vận động

60 - 70

17

Huyết áp tâm trương tĩnh và trong vận động

40 - 80

18

Thể tích máu tuần hoàn

56

19

Mật độ hồng cầu và hemoglobin

55

20

Mật độ bạch cầu

26

21

Cân bằng kiềm-toan trong yên tĩnh và trong vận động

22

Tốc độ máu lắng

23

Thể tích buồng tim

80 - 92

24

Các chỉ tiêu điện tim

78 - 88

25

Độ dài sóng P, R, khoảng cách R-R

61 - 87

26

Thể tích phút (l/p)

83 - 94

27

Thể tích tâm thu (ml)

83 - 94

28

Công suất yếm khí tối đa

84 - 98

29

Nín thở hít vào

30

PWC170

31

Các chỉ số điện não

32

Năng lực hình thành phản xạ có điều kiện

73 - 80

33

Năng lực hoạt động trí não

51 - 76

45 - 60
84

80
88 - 90
90

Khả năng hấp thụ oxy tối đa (VO2 max) là chỉ tiêu có tính quyết định đối với
sức bền ưa khí, có độ di truyền từ 77% - 96%, trung bình là 86%; ảnh hưởng của
huấn luyện chỉ có 14%. Độ di truyền của tần số mạch tối đa là 85,9%, ảnh hưởng
của luyện tập chỉ là 14,1%. Điều này chứng tỏ các chỉ tiêu sinh lý thường có độ
di truyền rất cao, ảnh hưởng của môi trường và huấn luyện rất khó cải tạo, cần
được xem xét kỹ lưỡng và nghiêm túc trong quá trình tuyển chọn.
Sự phát triển của nhiều tố chất vận động tùy thuộc vào công suất của quá
trình năng lượng ưa khí ở mức độ nhất định. Những số liệu của Svarts (1970) và
Klyssovas (1972) cho thấy khả năng hấp thụ oxy tối đa (VO2 max) - một chỉ số
tổng hợp của công suất ưa khí chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố di truyền (bảng
2.20).
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Bảng 2.20. Mức độ ảnh hưởng của di truyền đến
khả năng ưa khí của các em sinh đôi
(Lưu quang Hiệp và Cs (2000), Y học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội)
Tên tác giả

TT

Năm

Tỷ lệ ảnh hưởng của yếu
tố di truyền (%)

1

Svarts

1970

79

2

Klyssouras

1971

93

3

Gedda (Italya)

1972

66

4

Zasiorxki,

1975

73

5

Secghiencô và Vôncôp

84,2

Trị số VO2 max tuyệt đối biến đổi theo lứa tuổi, phụ thuộc vào sự phát triển
khối lượng cơ thể (cân nặng). Nhưng trị số VO2 max tương đối (VO2 max/kg
trọng lượng cơ thể) không có sự khác biệt đáng kể theo lứa tuổi, càng chứng tỏ
khả năng hấp thụ oxy tối đa do yếu tố di truyền quy định. Trị số VO2 max có thể
tăng lên nhờ tập luyện tích cực, nhưng giới hạn tối đa của nó đã được quy định
bởi genotype của từng cá thể. Nếu những giới hạn tối đa đó không đáp ứng
những yêu cầu về VO2 max của VĐV giữ kỷ lục trong các môn thể thao đòi hỏi
sức bền, thì người đó không thể có triển vọng lập được kỷ lục trong các môn thể
thao ấy. Qua nghiên cứu cho thấy, ở người bình thường không tập luyện, trị số
tương đối (ml/ph/kg) của VO2 max nằm trong khoảng 3,8 - 5,0, với VĐV sau 2,5
năm đến 5 năm tập luyện chỉ số này nằm trong khoảng 4,5 - 6,2, nhưng đối với
VĐV xuất sắc giữ kỷ lục quốc gia là 4,5 - 7,8.
Trong những công trình nghiên cứu về chuyển hóa năng lượng của Svarts
(1975), L. Gedda, V. Klyssouras và P. Comi đã phân tích một vài chỉ số của cơ
chế chuyển hóa năng lượng yếm khí bảo đảm lượng ATP cho hoạt động cơ bắp
như Creatinphosphat (CP), ATP, ADP, AMP và acid lactic. Qua đó đã nhận thấy
sự khác biệt đáng kể giữa anh em sinh đôi cùng trứng và khác trứng (Bảng 2.21).
Năm 1977, trong công trình nghiên cứu về chuyển hóa năng lượng trong các
hoạt động cơ bắp, tác giả Nguyễn Thế Truyền đã phát hiện thấy phần nợ oxy phi
lactic là một hằng số: 2 lít.
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Bảng 2.21. Những số lyệu về khả năng yếm khí của
các cặp anh emsinh đôi cùng trứng và khác trứng
(Lưu quang Hiệp và Cs, (2000),Y học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội)

TT

Tên tác giả

1

Gedda, 1967

2

Svarts, 1970,1972,1975

3

Klyssouras 1971

4

Comi 1973

Sự khác biệt giữa các
cặp anh em sinh đôi cùng
trứng và khác trứng

Chỉ số di truyền(%)

70-75
Đáng tin cậy

91
81
99

Những kết quả nghiên cứu trên đây khẳng định tính di truyền tương đối cao
về khả năng yếm khí của cơ thể.
Ảnh hưởng của các yếu tố di truyền thể hiện rất rõ đối với chức năng của hệ
tim - mạch như nhịp tim tối đa, còn đối với các chỉ số hô hấp ngoài thì ít hơn và
phụ thuộc vào môi trường nhiều hơn như: cường độ hít vào, thông khí phổi (VE),
thông khí phổi tối đa (VE max).
Trong cơ bắp có hai loại sợi cơ chiếm một tỷ lệ tương đối ổn định. Số lượng
sợi cơ có màu sáng đặc trưng cho sức nhanh, còn gọi là sợi cơ nhanh (sợi cơ
nhanh II). Số lượng sợi cơ có màu đỏ sẫm đặc trưng cho sức bền, co chậm nên
gọi là sợi cơ chậm (sợi cơ chậm I). Tỷ lệ hai loại sợi cơ này ổn định đối với từng
cá thể, do yếu tố di truyền quy định. Chẳng hạn ở VĐV bơi cự ly ngắn, số lượng
sợi cơ màu trắng trong cơ bắp chân chiếm ưu thế - 92%; ngược lại, với VĐV cự
ly dài, số lượng sợi cơ màu đỏ chiếm tới 90%. Sợi có màu trắng thích ứng rất tốt
với các động tác nhanh và giải phóng năng lượng cũng nhanh, nghĩa là thích ứng
tốt trong điều kiện hoạt động yếm khí. Sợi cơ trắng quyết định hiệu quả trong
những hoạt động sức nhanh cũng như sức mạnh tốc độ, như: chạy ngắn, bật nhảy
và tất cả động tác đòi hỏi tốc độ nhanh. Sợi cơ màu đỏ co chậm hơn so với sợi cơ
trắng, không có khả năng căng cơ lớn khi thực hiện động tác nhanh với sự nỗ lực
tối đa, nhưng có sức bền lớn hơn. Nếu số lượng sợi cơ này nhiều hơn thì hàm
lượng myoglobin cũng nhiều nên khả năng hoạt động tốt trong điều kiện ưu khí
như chạy, hay bơi cự ly dài với tốc độ đều. Nếu xác định được tỷ lệ số lượng hai
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loại sợi cơ này sẽ cho phép lựa chọn được những vận động viên có tiềm năng phù
hợp với từng cự ly bơi, hoặc cự ly chạy nhất định.
Có hai phương pháp cơ bản xác định tỷ lệ hai loại sợi cơ, một là, phương
pháp sinh thiết - lấy cơ còn tươi để phân tích thành phần tỷ lệ 2 loại sợi cơ; hai là,
phương pháp thử nghiệm với các test bật cao, bật xa tại chỗ. VĐV chạy cự ly
ngắn có tỷ lệ lượng sợi cơ màu trắng cao thường bật cao hơn VĐV cự ly dài có
số lượng sợi cơ màu đỏ chiếm ưu thế.
Ngoài ra, Zasiorxki và Secghiencô (1975) phát hiện thấy sức mạnh cơ tương
đối (lực cơ tuyệt đối/cân nặng) và thời kỳ tiềm phục của phản ứng vận động cũng
chịu sự kiểm soát của yếu tố di truyền.
2.2.3.4. Độ di truyền của các chỉ tiêu sinh hoá
Nhà sinh lý học bậc thầy Paplov đã từng khuyến cáo học trò của mình như
sau: "Biểu hiện cuối cùng của các chức năng cơ thể con người là sinh hoá, nếu
không hiểu được điều đó tức là không hiểu gì về sinh lý học".
Các quá trình sinh học và đặc điểm trao đổi chất của mỗi cá thể là yếu tố
quyết định đối với những biểu hiện của chức năng sinh lý và các tố chất vận
động. Vì vậy công tác tuyển chọn VĐV không thể không quan tâm đến các chỉ
tiêu sinh hoá có tính quyết định đến sự biểu hiện của năng lực vận động và độ di
truyền của các chỉ tiêu đó.
Độ di truyền của các chỉ tiêu sinh hoá rất cao và có ý nghĩa lớn đối với quá
trình tuyển chọn tài năng cũng như đánh giá năng lực vận động của vận động
viên. Độ di truyền của một số chỉ tiêu sinh hóa thường sử dụng được trình bày
trong Bảng 2.22.
CP và ATP là những thành phần có tính quyết định năng lực vận động yếm
khí philactat của cơ thể và quyết định thành tích các môn thể thao ở vùng cường
độ cực hạn. Hàm lượng ATP trong cơ bắp rất ít, khoảng 6mµ/kg cơ bắp. Hàm
lượng CP khoảng gấp 3 lần ATP, khoảng 18 mµ/kg cơ. Cả 2 hợp chất này đều có
độ di truyền cao, luyện tập và huấn luyện rất khó nâng lên. Với những nội dung
và phương pháp huấn luyện lý tưởng nhất có thể đưa hàm lượng CP lên mức tối
đa là 20 - 30mµ/kg cơ.
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Bảng 2.22. Độ di truyền của một số chỉ tiêu sinh hoá (%)
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
Chỉ tiêu

Độ di truyền, %

Hàm lượng CP và ATP trong cơ

67 - 89

Số lượng ty lạp thể trong tế bào

70 - 92

Hàm lượng Hemoglobin trong máu

60 - 85

Hàm lượng Myoglobin trong cơ

81- 99

Nồng độ Acid Lactic tối đa trong máu

60 - 81

Hoạt tính của men khử Acid Lactic (LDH)

60 - 87

Tỷ lệ sợi cơ trắng và đỏ

80

Nồng độ kích tố nam tính trong máu

Nam: 78; Nữ: 91

LDH5 Men khử ion H+ của Acid Lactic

Nam: 75,8; Nữ: 86,2

Ty lạp thể của tế bào là nơi diễn ra quá trình oxy hoá sinh năng lượng để tái
tổng hợp ATP. Nó có ý nghĩa quyết định đối với năng lực sức bền ưa khí của các
môn thể thao thuộc vùng cường độ trung bình. Độ di truyền của ty lạp thể rất
cao: từ 70 - 92%.
Một chỉ số đáng chú ý là nồng độ kích tố nam tính có độ di truyền rất cao ở
nữ giới: 91%. Chúng ta phải quan tâm đúng mức đến chỉ số này trong khi tuyển
chọn trẻ nữ, vì nó có ý nghĩa quyết định đối với tốc độ của cả 2 quá trình đồng
hoá, dị hoá và quá trình hồi phục sau vận động, đặc biệt là sự ảnh hưởng đến mức
độ phát triển cơ bắp.
2.2.3.5. Độ di truyền các chỉ tiêu đặc trưng cho cá tính và trí thông minh
Các chỉ tiêu đặc trưng cho cá tính và trí thông minh đều có độ di truyền cao,
khi đã hình thành là ổn định ngay, khó cải biến (bảng 2.23).
Để trở thành một vận động viên ưu tú, nhất thiết phải có trí thông minh rất tốt
và cá tính đặc biệt hơn người, có như vậy mới chiến thắng được khó khăn, gian
khổ trong luyện tập, thể hiện được bản lĩnh cao trong thi đấu giành thắng lợi.
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Trong tuyển chọn vận động viên thể thao, các chỉ số trí thông minh và cá tính
là không thể bỏ qua, bởi vì thông qua giáo dục và huấn luyện chúng ta chỉ có
nâng cao thêm kiến thức, năng lực và kinh nghiệm cho con người chứ chúng ta
không tạo ra được trí thông minh từ những đứa trẻ đần độn, và không thể tạo ra
được cá tính thích hợp cho một tài năng thể thao.
Bảng 2.23. Độ di truyền các chỉ tiêu đặc trưng cá tính và trí thông minh (%)
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
Chỉ tiêu

Độ di
truyền

Chỉ tiêu

Độ di
truyền

75

Tốc độ vận động

93

79

Tính quả quyết trong phán
đoán

96

Năng lực tư duy

72

Năng lực phản kháng

95

Trạng thái tâm lý

60

Tính phục tùng vâng lời

91

Sức bền ý chí

77

Sung lực vận động

90

75 -78

Tính hiếu kỳ, tò mò

87

Phản ứng khi mâu thuẫn

80

Năng lực khống chế động
tác

65

Tính tình
Sức sống

Trí thông minh
Tính nhịp điệu trong dùng
sức

Tính kiên nhẫn

86

83

2.2.3.6. Độ di truyền của các chỉ tiêu quy định năng lực tố chất vận động
Độ di truyền của một số chỉ tiêu quyết định tố chất vận động, trong đó các yếu
tố quyết định tố chất tốc độ như tốc độ phản ứng, thời gian phản xạ đều có độ di
truyền khá cao 75 - 86%. Cũng như vậy đối với sức bền yếm khí là 85% và ưa khí là
70%. Sức mạnh tuyệt đối có độ di truyền thấp hơn - 35%. Điều này cho thấy ảnh
hưởng của huấn luyện có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển tố chất này (bảng 2.24).
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Bảng 2.24. Độ di truyền của các chỉ tiêu quy định tố chất vận động (%)
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
Chỉ tiêu

Độ di truyền

Chỉ tiêu

Độ di truyền

Tốc độ phản ứng vận động

75

Sức bền ưa khí

Tốc độ động tác đơn

50

Mềm dẻo

70 - 75

30

Sức mạnh tĩnh tối
đa

50 - 60

Thời gian phản xạ

86

Sức mạnh bột phát

60 - 70

Sức mạnh tuyệt đối

35

Sức bền chung

60 - 65

Sức mạnh tương đối

64

Sức bền cơ cục bộ

50 - 60

Sức bền yếm khí

85

Phối hợp động tác

30 - 40

Tepping test

85

Tốc độ cư ly ngắn

70

Cảm giác không gian của tay

45

Tần số động tác

70

Theo L.Gedda (1960), 70% các cặp anh em sinh đôi cùng trứng đạt những
thành tích thể thao tương tự, còn anh em sinh đôi khác trứng chỉ có khoảng 22%
trường hợp. Sự khác biệt đáng kể giữa anh em sinh đôi cùng trứng và khác trứng
chứng tỏ vai trò thực sự của các yếu tố di truyền.
Zasiorxki, Secghiencô (1975), Vôncôp và Côvagiơ (1981) đã xác định trong
các test về sức mạnh - tốc độ như bật xa tại chỗ hoặc có đà, chạy 30m, một số chỉ
số vận động và sinh lý khác có những mức độ ảnh hưởng do di truyền và môi
trường khác nhau (Bảng 2.25).
Trong tuyển chọn thể thao cần lưu ý các chỉ số chịu sự tác động mạnh của di
truyền, như:
1) Phản xạ vận động.
2) Test nhanh - mạnh (bật xa tại chỗ có đà).
3) Chạy 30m.
4) Lực cơ tương đối.
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5) Nhịp tim tối đa.
6) VO2 max (hấp thụ oxy tối đa).
7) Hô hấp trong tổ chức tế bào
8) Chỉ số năng lực chuyển hóa yếm khí.
Bảng 2.25. Ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến
một vài chỉ số vận động và sinh lý
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)
Yếu tố
di truyền, (%)

Yếutố
môi trường, (%)

- Đơn giản

84,2

15,8

- Phức tạp

80,7

19,3

2

Bật xa

79,4

20,6

3

Bật xa tại chỗ, có đà

76,1

23,9

4

Chạy 30m

77,1

22,9

5

Lực tay phải

61,4

38,6

6

Lực tay trái

59,2

40,8

7

Lực lưng

64,3

35,7

82,2

27,8

76,9

23,1

TT

Các chỉ số vận động và sinh lý
Những chỉ số vận động

1

Phản xạ vận động:

Những chỉ số sinh lý
1
2

Nín thở
Hấp thụ oxy TĐ (VO2 max)

3

Nhịp tim tĩnh

62,7

37,3

4

Nhịp tim trong vận động

58,8

41,2

5

Hồi phục nhịp tim

59,1

40,9
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2.2.4. Hệ nội tiết và độ phát dục trong tuyển chọn vận động viên thể thao
2.2.4.1. Khái niệm hệ nội tiết và độ phát dục
Cơ thể có hai hệ thống điều hoà hoạt động các chức năng: Đó là hệ thống
thần kinh và hệ thống thể dịch. Trong hệ thống điều hòa thể dịch thì hệ nội tiết có
vai trò chỉ đạo.
Hệ nội tiết điều hoà hoạt động chức năng bằng những chất gọi là nội tiết tố
hay hormone, hệ nội tiết bao gồm những tuyến không có ống dẫn; sản phẩm bài
tiết, phần lớn được đổ thẳng vào máu như các hormone của tuyến yên, tuyến giáp
trạng… Ngoài ra còn có những hormone không thuộc tuyến nội tiết, do một
nhóm tế bào bài tiết vào máu rồi được máu đưa đến các tế bào khác ở gần nơi bài
tiết để gây ra các tác dụng sinh lý - được gọi là các hormone tại chỗ.
Những hormone có vai trò điều tiết các quá trình sinh học như tăng trưởng,
biệt hoá, sinh sản, chuyển hoá vật chất… của nhiều tế bào, cơ quan và có tác
dụng đặc hiệu ở những tế bào, cơ quan đích. Hoạt động nội tiết có những mối
liên hệ qua lại bằng những hormone hay những chất chuyển hoá của chúng.
Trong cơ thể, các tuyến nội tiết tập hợp lại thành một hệ nội tiết, hoạt động
có tác dụng qua lại lẫn nhau và chịu sự điều hoà chủ yếu của tuyến yên và vùng
dưới đồi (hypothalamus). Khi một tuyến nội tiết nào đó hoạt động chế tiết một
lượng hormone quá nhiều (cường năng) hoặc ngược lại, suy giảm chế tiết gây
thiếu hụt hormone (nhược năng) đều sẽ gây ra phản ứng kích thích hoặc ức chế
tuyến yên - Hypothalamus theo cơ chế điều hoà ngược (Feed back) để lập lại sự
cân bằng.
Trong những trường hợp bệnh lý, cơ chế này hoàn toàn bị rối loạn dẫn tới
hậu quả các tuyến nội tiết hoạt động mất kiểm soát, gây ra những hậu quả
nghiêm trọng.
Hệ thống nội tiết hoạt động gắn liền với hệ thống thần kinh và thể dịch, mọi
quá trình hoạt động của cơ thể đều do cơ chế thần kinh - thể dịch chi phối.
Hệ thống nội tiết có mối liên hệ chặt chẽ với thời điểm phát dục (thời điểm
dậy thì). Thời điểm phát dục chính là thời điểm xuất hiện kinh nguyệt lần đầu ở
nữ, di tinh lần đầu tiên ở nam, báo hiệu bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển
hoàn thiện cơ quan sinh dục.
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Bình thường ở nữ, thời điểm dậy thì bắt đầu khi 11 tới 12 tuổi và ở nam khi
12 tới 13 tuổi (theo tài liệu tuyển chọn của Trung Quốc). Thời điểm phát dục có
xu hướng sớm hơn ở các nước phát triển, có tính di truyền cao, thay đổi theo
chủng tộc. Cá biệt có những trường hợp có thể dậy thì sớm hoặc dậy thì muộn.
+ Dậy thì sớm: là dậy thì khi thời điểm phát dục trước 11 tuổi ở nữ hoặc
trước 12 tuổi ở nam.
+ Dậy thì muộn: là dậy thì khi thời điểm phát dục sau 15 tuổi ở nữ hoặc sau
16 tuổi ở nam.
Thời kỳ phát dục (khoảng thời gian dậy thì), là khoảng thời gian từ khi dậy
thì tới khi trưởng thành hoàn toàn về chức năng sinh dục.
Đây là thời kỳ nhạy cảm sinh học, có những thay đổi hết sức quan trọng về
cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong toàn bộ đời sống cá thể. Khi bước vào
thời kỳ phát dục, cơ thể có những thay đổi quan trọng về thần kinh, tâm lý, về
chức năng của hệ thống tuần hoàn - hô hấp, sự phát triển của hệ cơ - xương, hệ
sinh dục v.v. Đây là giai đoạn không chỉ tăng trưởng về “lượng” mà còn có
những thay đổi quyết định về “chất”. Các dấu hiệu và mức độ thay đổi trong giai
đoạn này cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích cho công tác đánh giá
tuyển chọn VĐV vào các môn. Thêm vào đó, do quá trình phát dục có độ di
truyền cao tới 90% nên đánh giá và dự báo ở đây có tính chất quyết định tới
thành tích của VĐV. Bình thường, thời kỳ phát dục kéo dài trung bình 3 đến 4
năm, với những thời kỳ phát dục dưới 2 năm được coi là ngắn và trên 4 năm
được coi là dài.
Thời điểm phát dục và thời kỳ phát dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
nhưng có liên hệ hữu cơ với nhau, cần phân biệt rõ trong công tác tuyển chọn.
Người ta chia loại hình phát dục ra làm 3 nhóm căn cứ vào thời điểm phát dục và
thời kỳ phát dục (bảng 2.26).
Trong công tác tuyển chọn, đứng trước một nhóm VĐV chúng ta cần phải xác
định được xem từng VĐV tuổi đời và độ phát dục có tương xứng với nhau không,
phát dục sớm - bình thường - hay muộn, đâu là ưu thế của VĐV này so với VĐV
khác khi nghiên cứu về độ phát dục. Những thông tin trên sẽ gợi ý cho chúng ta dự
báo trước về một năng lực vận động tối đa đối với từng cá thể.
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Bảng 2.26. Loại hình phát dục của thanh thiếu niên
(Lưu quang Hiệp và Cs (2000), Y học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội)
Loại hình
phát dục
Sớm
Bình thường
Muộn

Thời điểm phát dục

Thời kỳ phát dục

Dưới 11 tuổi ở nữ

Gồm 3 mức độ: ngắn, dài hoặc
bình thường

Dưới 12 tuổi ở nam
11-12 tuổi ở nữ
12-13 tuổi ở nam
Sau 15 tuổi ở nữ
Sau 16 tuổi ở nam

nt

nt

Để đánh giá độ phát dục có thể dựa vào:
- Các dấu hiệu, tính trạng sinh dục phụ (dấu hiệu thứ cấp).
- Phương pháp nghiên cứu tuổi xương (có thể đánh giá bằng phương pháp so
mẫu hoặc phương pháp đo).
Hệ thống nội tiết và thời kỳ phát dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong
tuyển chọn vận động viên thể thao. Trong quá trình tuyển chọn vận động viên
trước hết cần đánh giá độ phát dục của đối tượng tuyển chọn, sau đó áp dụng kết
quả vào trong tuyển chọn sẽ đem lại hiệu quả rất cao.
2.2.4.2. Áp dụng độ phát dục trong tuyển chọn vận động viên thể thao
Tuyển chọn trước đây thường theo xu hướng chọn “kẻ mạnh trong thi đấu"
đem huấn luyện với hy vọng gặt hái được những thành tích cao hơn. Điều quan
trọng là phải có dự báo về xu hướng phát triển của mỗi cơ thể trước khi tiến hành
huấn luyện, sau vài năm nữa cơ thể này sẽ bộc lộ những năng lực sinh học tiềm
ẩn cao hay không. Áp dụng kết quả đánh giá độ phát dục trong công tác tuyển
chọn nghĩa là đưa ra những thông tin có tính dự báo về tiềm năng của vận động
viên. Trước hết cần phải nắm chắc hai vấn đề:
- Thời điểm phát dục sớm hay muộn ?
- Thời kỳ phát dục dài hay ngắn ?
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Chú ý rằng: Thời kỳ phát dục quan trọng hơn thời điểm phát dục, bởi thời kỳ
phát dục càng dài, chứng tỏ tiềm năng sinh học càng lớn và cơ thể càng có khả
năng phát triển.
Ngoài căn cứ vào các dấu hiệu sinh dục thứ cấp hay kết quả đánh giá tuổi
sinh học (thông thường được tiến hành theo tuổi xương hoặc tuổi răng), chúng ta
có thể căn cứ vào độ tăng trưởng chiều cao khi dậy thì để dự báo thời gian phát
dục. Bảng 2.27 cho thấy sự thay đổi của số đo chiều cao khi cơ thể bước vào thời
gian phát dục (số liệu tuyển chọn của Trung Quốc).
Bảng 2.27. Sự thay đổi số đo chiều cao khi cơ thể
bước vào thời gian phát dục
(Theo số liệu tuyển chọn của Trung Quốc)
Tuổi

Chiều cao (cm)

Độ tăng trưởng (cm)

10

130

11

134

4

12

138

4

13 (thời điểm bắt đầu dậy thì)

148

10

14

156

8

15

162

6

Phương pháp đánh giá: Nếu độ tăng trưởng chiều cao khi bước vào thời điểm
dậy thì >78% so với năm trước đó thì có nghĩa là cơ thể có thời gian phát dục kéo
dài. Và nếu như độ tăng trưởng chiều cao < 25% thì cơ thể có thời gian dậy thì
ngắn. Kết quả đánh giá được căn cứ vào các tình huống sau:
- Thời điểm phát dục sớm cùng với thời gian dậy thì kéo dài là loại hình
tuyển chọn lý tưởng trong các môn thể thao có tuổi VĐV cao như các môn bóng,
điền kinh, bơi… là các môn đòi hỏi VĐV phải có ưu thế chiều cao, sức mạnh,
sức bền…
- Thời điểm phát dục sớm nhưng thời gian phát dục ngắn thường không cho
thấy VĐV có năng lực sinh học lớn, tuy nhiên nếu đã có thành tích thể thao thì có
thể tuyển chọn trong một số môn mà mẫu VĐV không đòi hỏi chiều cao như thể
dục, cử tạ, ném đẩy…
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- Thời điểm phát dục muộn và thời gian phát dục ngắn cho thấy sự hạn chế
về năng lực sinh học. Không phải là loại hình tuyển chọn cho các môn thể thao.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần dựa vào thành tích tập luyện hiện thời của VĐV
khi tuyển chọn chứ không chỉ đơn thuần so sánh giữa độ phát dục với tuổi đời
thông thường.
Tuyển chọn theo xu hướng các tính trạng nam tính:
Các tính trạng bên ngoài có xu hướng nam tính cho thấy trong cơ thể có thể
hàm lượng testosteron cao. Điều này rất có ý nghĩa trong tuyển chọn các VĐV,
đặc biệt là VĐV nữ. Khi xem xét vấn đề này, chúng ta nên quan sát giữa kiểu
hình của bố mẹ và kiểu hình của con cái. Xu hướng con cái mang những nét tiêu
biểu của bố hoặc mẹ sẽ gợi ý cho chúng ta rằng về sau cơ thể của trẻ sẽ có
khuynh hướng phát triển theo xu hướng của bố (nam tính) hoặc của mẹ (nữ tính).
Cần chú ý tới mối tương quan giữa các tính trạng về nước da, mầu mắt, khuôn
mặt, dáng người. Nếu cần có thể xét tới mối tương quan các tính trạng di truyền
của thế hệ ông bà cho bố mẹ để tìm ra xu hướng phát triển.
Các tính trạng cơ bản sau cho thấy xu hướng nam tính của VĐV:
• Sự phát triển của hệ lông, tóc, móng: các dấu hiệu ria mép, lông tay
chân, tóc thưa hay dày và cứng…
• Sự phát triển cơ bắp: xu hướng nam tính có cơ bắp nở nang, lớp mỡ
dưới da mỏng, chân tay gân guốc chứ không tròn trịa…
• Giọng nói, cách phát âm: nam tính thường có giọng trầm, vang; nữ
tính có giọng cao, nhẹ.
• Sự phát triển của yết hầu của cổ với đặc điểm cao, to, lộ rõ dưới da.
• Hình dạng vai rộng, hông nhỏ và cao, mông cao.
Tóm lại, nghiên cứu về độ phát dục ứng dụng trong tuyển chọn VĐV là một
việc không thể bỏ qua vì những thông tin có tính dự báo quan trọng của nó cho
phép phát hiện sớm những VĐV có tiềm năng sinh học lớn, khả năng đạt thành
tích cao, rút ngắn thời gian huấn luyện cũng như tiết kiệm đáng kể công sức và
tiền của đào tạo.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II
1. Phân tích khái niệm tài năng thể thao và tuyển chọn thể thao?
2. Phân tích khái niệm dự báo TNTT và khuynh hướng tuyển chọn TNTT?
3. Trình bày đặc điểm phát triển thể chất của trẻ - cơ sở của tuyển chọn vận
động viên thể thao?
4. Trình bày những quy luật phát triển thành tích thể thao – cơ sở dự báo
thành tích của VĐV?
5. Tại sao cơ sở y sinh học là phạm trù cơ bản của tuyển chọn vận động viên?
6. Trình bày ảnh hưởng của biến dị và môi trường đối với khả năng vận
động?
7. Lý thuyết và phương pháp di truyền trong tuyển chọn vận động viên thể
thao?
8. Hệ nội tiết và độ phát dục trong tuyển chọn vận động viên thể thao?
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Nxb TDTT, Hà Nội
7. Xuân Ngà - Kim Minh (1996), Một số vấn đề tuyển chọn và đào tạo vận
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CHƯƠNG III
YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH
TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
Nội dung chương 3 đề cập đến các yêu cầu, nguyên tắc chung trong công tác
tuyển chọn vận động viên thể thao mà cốt lõi vấn đề là việc tìm kiếm các dấu
hiệu và khả năng của trẻ lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, phù hợp tối ưu nhất với
các yêu cầu của một môn thể thao nào đó. Chính vì vậy, quy trình tuyển chọn vận
động viên trẻ có năng khiếu giữ vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo vận
động viên. Từ quan điểm này, nội dung đã đưa ra 5 yêu cầu cần phải được quan
tâm trong quá trình tổ chức tuyển chọn. Phần trình bày về quy trình tuyển chọn
không chỉ đề cập đến các giai đoạn tuyển chọn mà còn đi sâu trình bày mục tiêu,
nhiệm vụ và phương pháp được sử dụng trong từng giai đoạn tuyển chọn.
3.1. YÊU CẦU KHI TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN
Như đã trình bày ở phần trên, tuyển chọn ban đầu và định hướng thể thao
phải được tiến hành trên quan điểm đánh giá tổng hợp, do vậy để nâng cao được
hiệu quả của công tác này cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:
3.1.1. Điều tra về gia đình, dòng họ và lịch sử của đối tượng tuyển chọn
Nghiên cứu về di truyền năng lực vận động cho thấy có tới 50% trong số con
cháu của những VĐV ưu tú có biểu hiện xuất sắc về năng lực vận động. Điều này
chứng tỏ những tính trạng của cha mẹ (như đặc điểm hình thái, chức năng sinh
lý, chức năng sinh hoá, năng lực trao đổi chất, tố chất vận động và các phẩm chất
tâm lý) được di truyền và tái hiện ở thế hệ con cái, hơn nữa có thể thông qua di
truyền và biến dị mà phát triển ở mức độ cao hơn. Thành tích thể thao chỉ có thể
có được trên cơ sở các năng lực tiềm ẩn được chi phối bởi bộ gen di truyền vốn
có sẵn trong cơ thể với sự tương tác của các yếu tố môi trường bên ngoài, đặc
biệt là chế độ tập luyện và sinh hoạt cá nhân.
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Công tác tuyển chọn VĐV thông qua điều tra gia đình và dòng họ kết hợp với
các quan điểm và phương pháp di truyền học để phân tích, phán đoán, quan sát
xu thế phát triển của đối tượng dự tuyển. Đồng thời thông qua điều tra xã hội học
để làm rõ thêm thông tin cá nhân và quan hệ nhân - quả trong việc hình thành
động cơ của trẻ trong việc tham gia tập luyện lâu dài; đây sẽ là cơ sở tâm lý học
giúp cho chúng ta có thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng của gia đình đối với
sự phát triển năng lực vận động của trẻ em sau này, nhờ đó mà tránh được sai
lầm và nâng cao khả năng dự báo.
Vì vậy điều tra về gia đình và dòng họ là công việc quan trọng đầu tiên phải
làm và không thể bỏ qua trong hệ thống các phương pháp tuyển chọn.
3.1.2. Tuyển chọn vận động viên thể thao phải căn cứ vào lứa tuổi
Tuyển chọn thể thao là một quá trình diễn ra liên tục trong suốt quy trình đào
tạo vận động viên nhiều năm. Xuất phát từ những phân tích đã nêu trong chương
I về quy luật phát dục trưởng thành, quy luật phát triển và hình thành tài nghệ thể
thao, cũng như quan điểm chung của vấn đề tuyển chọn đã cho thấy sự cần thiết
của việc tuyển chọn thể thao phải căn cứ vào độ tuổi.
Trước hết, độ tuổi tuyển chọn vận động viên cần được xác định tương ứng
với đặc điểm hoạt động vận động từng môn thể thao bởi bản chất cũng như
nhiệm vụ cơ bản của tuyển chọn thể thao là xác định và đánh giá kịp thời, đúng
khả năng (tiềm ẩn) và năng lực của vận động viên trẻ trong suốt quá trình tham
gia tập luyện tương thích với đặc thù của môn thể thao. Mỗi môn thể thao luôn
đòi hỏi ở người tham gia tập luyện các phẩm chất mang tính đặc thù riêng biệt vể
cả cấu trúc hình thái và năng lực vận động. Kết quả nghiên cứu lý luận và thực
tiễn đã giúp các nhà chuyên môn xác định được giới hạn lứa tuổi bắt đầu của các
giai đoạn trong quy trình huấn luyện nhiều năm, xác định được thời gian cần thiết
cho quá trình hình thành tài nghệ thể thao và tuổi đạt thành tích thể thao cao nhất,
cũng như thời gian duy trì thành tích của từng môn thể thao. Đặc điểm lứa tuổi
trong tuyển chọn có thể tham khảo trong các bảng từ 2.7 đến 2.13. Dưới đây xin
trích dẫn bảng 3.1 và 3.2.
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Bảng 3.1. Lứa tuổi bắt đầu các giai đoạn huấn luyện thể thao
(Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp TDTT,
Nxb TDTT, Hà Nội)
Ban đầu

CMH Ban đầu

CMH sâu

Hoàn thiện TT

Thể dục

7-9

10 - 11

12 - 13

14

Bơi

7-9

10 - 11

12 - 13

14

Bóng rổ

8 - 10

11 - 12

13 - 15

16

Bóng đá

8 - 10

11 - 12

13 - 15

16

Bóng chuyền

9 - 10

12 - 13

14 - 16

17

Điền kinh

9 - 11

12 - 13

14 - 15

16

Võ, vật

10 - 12

13 - 14

15 - 16

17

Chèo thuyền

10 - 12

13 - 14

15 - 16

17

Bắn súng

10 - 12

13 - 14

15 - 16

17

Cử tạ

10 - 12

13 - 14

15 - 16

17

Môn TT

Bảng 3.2. Lứa tuổi bắt đầu giai đoạn huấn luyện chuyên môn hóa thể thao
(số liệu tổng hợp trong nước)
Nam

Nữ

Thể dục dụng cụ

14 - 16

11 - 15

Bơi (100 - 200m)

12 - 15

12 - 14

Bóng rổ

14 - 18

14 - 18

Chạy ngắn

14 - 17

14 - 16

Chạy cự ly trung bình

15 - 18

15 - 18

Võ, vật

15 - 17

14 - 17

Chèo thuyền

15 - 18

14 - 18

Bắn súng

14 - 17

14 - 16

Cử tạ

16 - 18

14 - 17

Bóng đá

13 - 17

MÔN
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3.1.3. Tuyển chọn vận động viên thể thao phải dựa vào sự phát triển ổn định
trong quá trình luyện tập
Tuyển chọn vận động viên thể thao là một bộ phận cấu thành không tách rời
trong chương trình huấn luyện thể thao nhiều năm.
Để phát hiện năng khiếu thể thao ban đầu, thông thường phải qua một quá
trình tối thiểu 1,5 năm tham gia tập luyện. Những người ban đầu nhận thấy có
năng khiếu thể thao, nhưng nếu không có đặc điểm di truyền thuận lợi và thiếu ý
chí, thì chưa chắc phát triển tốt trong tương lai. Vì vậy, nhịp độ phát triển (chủ
yếu là sự phát triển các tố chất thể lực, là những yếu tố chịu sự tác động khá
nhiều của môi trường) là một căn cứ quan trọng để đánh giá năng khiếu thể thao.
Thiếu niên nhi đồng có sức khỏe và phát triển thể chất bình thường, thường có tố
chất thể lực ban đầu gần như nhau, sau 1, 2 hoặc 3 năm tập luyện (cứ 1 năm hoặc
nửa năm đo lường đánh giá một lần), chắc chắn có người phát triển nhanh, có
người phát triển chậm. Phát triển nhanh, nghĩa là nhịp độ phát triển và giá trị tăng
trưởng lớn, có kết quả test cuối năm khác xa với kết quả đầu năm. Trường hợp
này biểu hiện có năng khiếu thể thao tốt. Những vận động viên ban đầu có thành
tích tốt, nhưng nhịp độ phát triển chậm, chưa chắc đã có năng khiếu thể thao tốt.
Trong tuyển chọn, bên cạnh sự phù hợp về các đặc điểm hình thái, chức năng
y sinh học chịu ảnh hưởng nhiều của di truyền, chúng ta cần ưu tiên tuyển những
VĐV thiếu niên nhi đồng có các đặc điểm như sau:
Thành tích (kết quả test) ban đầu tốt, có nhịp độ tăng trưởng tốt.
Thành tích ban đầu trung bình, nhưng có nhịp độ tăng trưởng rất tốt.
Qua đo lường đánh giá ở một test nào đó (chẳng hạn test chạy 30m tốc độ cao
đối với vận động viên chạy 100m), ta có được kết quả test ban đầu là V1; sau một
năm đo lường đánh giá lại ở vận động viên, ta được kết quả lập test là V2. Ta có
thể xem xét quan hệ (trường hợp quan hệ âm tính) giữa hai lần lập test cách nhau
một năm qua công thức: V1 = V2+ ∆V. Giá trị ∆V chính là sự thay đổi thành tích
chạy 30m tốc độ cao sau một năm tập luyện của vận động viên, thông thường là
phát triển khá hơn, nên giá trị này chính là độ tăng trưởng.
Công thức tính nhịp độ tăng trưởng (W%) của S. Brody như sau:
105

Trong đó:

100. (V2 - V1)

- W: Nhịp độ tăng trưởng (%)

W=

- V1: Mức ban đầu của chỉ tiêu

½(V1 + V2)

- V2: Mức cuối của chỉ tiêu
Như vậy, để đánh giá năng khiếu thể thao cần thiết phải dựa vào cả 2 yếu tố
là mức phát triển ban đầu đạt được (kết quả kiểm tra tuyển chọn) và nhịp tăng
trưởng sau 1 giai đoạn tập luyện. Cách thức đánh giá tài năng thể thao được xác
định theo 1 trong 9 trường hợp tham khảo trong bảng 3.3.
Bảng 3.3. Phương pháp đánh giá tài năng thể thao
(B. д. Сяцин; Москва (1992), Oтбop и спортивнaя opиeнтaция
в видаx лeкoй aтлeти, трeбyЮЩиx – прoявлeния выноcливоcти)
Loại

V1

W%

Đánh giá

1

Cao

Cao

Thiên tài

2

Cao

Trung bình

Có tài năng

3

Trung bình

Cao

Có tài năng

4

Trung bình

Trung bình

Bình thường

5

Cao

Yếu

Bình thường

6

Yếu

Cao

Bình thường

7

Yếu

Yếu

Quá kém

8

Yếu

Trung bình

Không có khả năng

9

Trung bình

Yếu

Không có khả năng

Nghiên cứu sâu về dự báo năng khiếu thể thao, người ta còn có thể căn cứ
vào các chỉ số sau đây:
Hệ số ổn định - là hệ số tương quan giữa giá trị ban đầu và giá trị cuối sau
thời gian tập luyện của một đại lượng nào đó (chẳng hạn, đại lượng chạy 30m tốc
độ cao), tức hệ số tương quan giữa giá trị V1 và V2.
Tương quan giữa giá trị cuối vận tốc chạy với độ tăng trưởng của đại lượng
quan sát (chẳng hạn kết quả chạy 30m tốc độ cao) sau một thời gian luyện tập.
Tức là tính hệ số tương quan giữa giá trị V2 và giá trị ∆V.
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3.1.4. Tuyển chọn vận động viên thể thao phải căn cứ vào đặc điểm từng môn
thể thao
Đặc điểm của từng môn thể thao (thậm chí là đặc điểm của từng vị trí trên
sân thi đấu trong các môn thể thao tập thể, chẳng hạn như bóng đá) có thể xem
xét trên góc độ của nhiều lĩnh vực khoa học. Trước tiên, chúng ta cần chú ý tới
đặc điểm các môn thể thao theo miền năng lượng cung cấp trong quá trình trao
đổi chất của cơ thể vận động viên khi tập luyện và thi đấu. Mỗi môn thể thao
được xác định ở một miền năng lượng chính, tuy nhiên trong thực tế, quá trình
cung cấp năng lượng trong vận động vẫn được đảm bảo bằng sự phối hợp theo
nhưng tỷ lệ khác nhau của tất cả các hệ cung cấp năng lượng. Về cơ bản, phân
loại trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể liên quan tới các môn
thể thao như sau (Nguyễn Ngọc Cừ, Dương Nghiệp Chí, 2000):
+ Miền năng lượng phosphagen (năng lượng yếm khí phi lactat):
Năng lượng phosphagen bao gồm 2 hợp chất ATP và CP, còn gọi là hệ năng
lượng yếm khí phi lactate, không sản sinh acid lactic khi phân giải năng lượng.
Các môn thể thao hoạt động trong thời gian ngắn, yêu cầu tốc độ cao và sức
mạnh tốc độ lớn đều thuộc miền năng lượng này (chạy cự ly ngắn 100m, xe đạp
cự ly ngắn, nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào, cử tạ, các môn ném đẩy…).
+ Miền năng lượng hỗn hợp Phosphagen và Glucolysis: Có dự trữ
Phosphagen lớn do khai thác tối đa năng lượng từ cơ chất creatin phosphate (CP)
đến mức cạn kiệt sau vận động. Các nội dung chạy 200m, bơi 50m, võ vật, thể
dục dụng cụ thuộc miền năng lượng này là chính.
+ Miền năng lượng glucolysis: cung cấp năng lượng yếm khí do quá trình
phân giải yếm khí của 2 hợp chất hydrat carbon (glucose và glycogen). Quá trình
phân giải này tạo ra acid lactic, nên còn gọi hệ glucolysis là hệ năng lượng yếm
khí lactate. Các cự ly chạy 400m, bơi 100m, xe đạp 1000m thuộc miền năng
lượng này (cường độ hoạt động tương đối cao và liên tục trong thời gian không
quá dài).
+ Miền năng lượng hỗn hợp glucolysis và oxy hoá glucose: miền năng lượng
này có thể tạo ra công suất năng lượng từ ATP, CP và glucose cho những hoạt
động kéo dài 15 - 30 giây thuộc vùng cường độ gần cực hạn, và từ 3 - 5 phút
thuộc vùng cường độ dưới cực hạn. Các cự ly chạy 800 - 1500m, bơi 200 - 400m
và ngay cả các môn võ - vật và các môn bóng cũng nhiều khi sử dụng năng lượng
của miền năng lượng này.
+ Miền năng lượng oxy hoá: Hệ trao đổi chất ưa khí này trước tiên và chủ yếu
là nhờ oxy hoá glucose và glycogen, năng lượng thu được gấp 2 lần công suất oxy
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hóa các chất béo và các amino acid. Năng lượng từ quá trình này sau 3 phút mới
đạt công suất tối đa. Trong hoạt động kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày cơ thể sẽ còn
phải sử dụng năng lượng nhờ oxy hoá mỡ và acid béo, tuy tốc độ oxy hoá chậm
(sau 30 phút mới đạt công suất tối đa) và công suất ưa khí thấp. Các cự ly chạy
3000m trở lên, bơi 1500m, đua xe đạp đường dài thuộc miền năng lượng này.
Trong tuyển chọn, chú ý lựa chọn những test sư phạm, những thử nghiệm
sinh - hoá lý phù hợp với miền năng lượng chính của từng môn thể thao. Nếu kết
quả tốt, chứng tỏ vận động viên thích hợp với môn thể thao đó. Trong huấn
luyện, chú ý chọn những bài tập đặc trưng cho miền năng lượng chính của từng
môn thể thao mới có khả năng nâng cao thành tích.
Đặc điểm môn thể thao không chỉ có vấn đề về đặc điểm cung cấp năng
lượng chính của từng môn thể thao. Đặc điểm môn thể thao trong khoa học tuyển
chọn vận động viên thể thao còn cần chú ý tới đặc điểm về cấu trúc hình thái cơ
thể, tố chất thể lực và tài nghệ kỹ - chiến thuật.
Đặc điểm thể hình được chú ý nhiều là chiều cao, cân nặng và tỷ lệ giữa
chúng. Một số môn thể thao cần chọn vận động viên có chiều cao thân thể tốt
(bóng chuyền, bóng rổ…), một số môn khác lại cần chọn vận động viên không
quá cao (cử tạ, nhảy cầu, thể dục dụng cụ…). Một số môn thể thao đòi hỏi xem
xét thể hình chi tiết hơn, tuy quan hệ giữa thể hình với thành tích thể thao không
chặt chẽ lắm. Chẳng hạn, người ta chọn vận động viên chạy cự ly ngắn có độ lõm
vòm bàn chân tốt, gân Achilles mỏng và dài; vận động viên bơi lội phải có chiều
rộng vai, chiều dài sải tay và diện bàn tay và bàn chân tốt…Như vậy, với mỗi
môn thể thao cần có một mô hình hình thái đặc trưng, thường được xác định trên
cơ sở đo lường từ các vận động viên kiệt xuất của môn thể thao đó.
Mỗi môn thể thao đều có yêu cầu riêng về kỹ thuật vận động. Các chỉ tiêu
thực hiện kỹ thuật động tác rất quan trọng để làm căn cứ tuyển chọn, đào thải vận
động viên. Nhưng trên thực tế, do hạn chế về phương tiện đo lường đánh giá (chủ
đạo là các phương pháp kiểm tra sinh cơ học) nên vấn đề này thường ít được
quan tâm (chủ yếu dựa vào quan sát đánh giá chủ quan của huấn luyện viên).
Thực ra, vấn đề này không nên coi nhẹ trong tuyển chọn vận động viên thể thao.
Chẳng hạn, chúng ta chọn vận động viên chạy cự ly ngắn, rất cần quan tâm đến
thời gian chạm đất trong mỗi bước chạy (trong chạy giữa quãng với tốc độ cao
nhất). Thời gian chạm đất của bước chạy rút ngắn chứng tỏ vận động viên trẻ có
năng khiếu chạy cự ly ngắn có khả năng luyện tập nâng cao thành tích.
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Yêu cầu riêng về tố chất thể lực chuyên môn cũng rất quan trọng. Vì vậy, lựa
chọn chỉ tiêu thể lực đặc trưng cho từng môn thể thao cần có tri thức và phương
pháp khoa học. Căn cứ vào lý luận môn thể thao chuyên sâu để chọn những chỉ
tiêu có tính thông báo cao. Chẳng hạn đối với vận động viên chạy cự ly ngắn (có
thành tích chạy 100m là 10,4s hoặc kém hơn) có thể chọn chỉ tiêu chạy 30m,
60m xuất phát thấp hoặc chạy 30m tốc độ cao, chạy 150m xuất phát thấp…
Nhưng có lẽ chỉ tiêu thời gian chạy 20m cuối (của môn chạy 100m) có tính thông
báo cao nhất đối với thành tích chạy 100m. Bởi vì đa số vận động viên chạy
100m với thành tích 10,4s trở xuống, muốn nâng cao thành tích phải rút ngắn
thời gian chạy 20m cuối. Bên cạnh đó phương pháp đo lường và kỹ thuật lập test
ở các đại lượng chọn phải chính xác, khách quan, đảm bảo kết quả có độ tin cậy
cao.
3.1.5. Tuyển chọn vận động viên thể thao cần chú ý tới hiệu quả tuyển chọn
Trước khi tiến hành tuyển chọn ta cần biết đặc tính mô hình (mẫu) của vận
động viên cấp cao và khả năng dự báo chính xác tài năng thể thao. Nghiên cứu
về tuyển chọn vận động viên thể thao là xác định đặc tính mô hình vận động viên
cấp cao và dự báo. Nếu như đặc tính mô hình rõ ràng và dự báo được giá trị cuối
cùng của chúng, có thể thực hiện tuyển chọn thuận lợi hơn. Trong trường hợp
ngược lại, sự tuyển chọn và đào thải sẽ không đem lại hiệu quả cao. Từ quan
điểm này, chúng ta xem xét hiệu quả tuyển chọn dưới dạng sơ đồ trong hình 3.1.

D

B
Thành tích thể thao trong tương lai - chỉ số cuối

Hình 3.1. Sơ đồ giả thiết tuyển chọn và đào thải vận động viên thể thao
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I- Loại vận động viên thực sự có năng khiếu thể thao và được chọn để tiếp
tục huấn luyện.
II- Loại vận động viên không có năng khiếu thể thao và bị đào thải đúng.
III- Loại vận động viên thực sự có năng khiếu thể thao, nhưng bị đào thải sai
(sai số loại 1).
IV- Loại vận động viên không có năng khiếu thể thao, nhưng lại được chọn
nhầm vào trong số có năng khiếu thể thao, và được tiếp tục huấn luyện (sai số 2).
Trong khoa học tuyển chọn, người ta sử dụng một số khái niệm dùng trong
đánh giá hiệu quả tuyển chọn, và được thực hiện theo các công thức sau:
Hiệu quả tuyển chọn - là tỷ lệ giữa số lượng vận động viên chọn đúng với
tổng số vận động viên được lựa chọn:
I
St =
I+IV

Hiệu quả ban đầu (So)
Ở đây, giá trị của hệ số St càng lớn, hiệu quả càng cao. Nếu sự tuyển chọn
không được tiến hành và mọi vận động viên đều được giữ lại để huấn luyện tiếp
tục thì hiệu quả tuyển chọn sẽ bằng:
I+II+III+IV
S0 =
I+III
Để xác định hiệu quả tuyển chọn so với hiệu quả ban đầu, người ta còn dùng
hệ số tuyển chọn (P).
Hệ số tuyển chọn được xác định bằng tỷ lệ các vận động viên được trúng
tuyển so với tổng số người dự tuyển.
I+IV
P=
I+II+III+IV
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Ngoài tuyển chọn năng khiếu thể thao từ giai đoạn tuyển chọn ban đầu đến
giai đoạn hoàn thiện thành tích thể thao đối với từng môn thể thao, người ta còn
quan tâm đến các loại tuyển chọn khác là:
- Chọn đồng đội đối với các môn thể thao đối kháng tập thể để hình thành đội
thể thao hoàn chỉnh tham gia thi đấu. Đặc điểm tuyển chọn ở đây là lựa chọn
năng lực phối hợp đồng đội có hiệu quả nhất trong quá trình xử lý tình huống.
- Chọn vận động viên đẳng cấp cao đối với các môn thi đấu cá nhân vào đội
tuyển để tham gia các cuộc thi đấu lớn. Nếu thời gian tuyển chọn ngắn, người ta
căn cứ vào trình độ chuẩn bị của vận động viên, mà trước tiên là thành tích thể
thao đạt được trong thi đấu. Nếu thời gian tuyển chọn dài (một chu kỳ Olympic)
thì ngoài thành tích thể thao còn cần chú ý tới lứa tuổi của vận động viên và khả
năng phát triển thành tích của các đối thủ.
Trong tuyển chọn vận động viên thể thao còn cần lưu ý tới quy luật bù trừ.
Bởi vì, các đặc điểm di truyền thuận lợi hiếm khi có đầy đủ ở một cá thể. Chính
vì vậy, trong tuyển chọn vận động viên thể thao còn phải chú ý tới quy luật bù
trừ. Trong nhiều trường hợp, đặc điểm di truyền rất tốt có thể bù trừ cho nhược
điểm. Chẳng hạn, vận động viên bóng chuyền không có chiều cao thân thể lý
tưởng (chỉ tương đối lý tưởng) nhưng lại có sức bật và khả năng xử lý bóng tuyệt
vời, vẫn có thể trở thành vận động viên đạt trình độ cao.
Cuối cùng, cần lưu ý một số vấn đề về tổ chức tuyển chọn vận động viên thể
thao trong từng giai đoạn huấn luyện (4 giai đoạn).
Tuyển chọn năng khiếu ban đầu có thể nhờ vào linh cảm, kinh nghiệm của
huấn luyện viên để quan sát thông qua quá trình tập luyện và thi đấu. Sau khi vận
động viên luyện tập từ 1 - 1,5 năm, cần tổ chức đánh giá trình độ tập luyện để
tuyển chọn sơ bộ, đưa vào giai đoạn huấn luyện ban đầu. Trong lần tổ chức đo
lường, đánh giá này, chỉ cần xem xét một số chỉ số đơn giản về tố chất thể lực, kỹ
thuật và chụp X quang xương bàn tay và cổ tay để xác định độ tuổi phát dục. Giai
đoạn tuyển chọn ban đầu có thể thực hiện trong 2 năm đầu tập luyện, tương ứng
với giai đoạn huấn luyện ban đầu.
Tiếp đến giai đoạn huấn luyện chuyên môn hoá, kéo dài khoảng 4 - 6 năm,
trong đó có thể được chia thành 2 giai đoạn nhỏ là chuyên môn hóa ban đầu (kéo
dài 2 - 3 năm) và chuyên môn hóa sâu ( 3 - 4 năm). Vào giai đoạn này nên đào
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thải những vận động viên phát dục sớm, cuối mỗi năm nên tổ chức đánh giá trình
độ tập luyện để tuyển chọn lại. Trong giai đoạn này nên đo lường và đánh giá
nhiều chỉ số hơn giai đoạn trước (về thể hình, chức năng sinh học, tố chất thể lực
chung và chuyên môn, trình độ kỹ - chiến thuật), đồng thời nên chú ý tới yếu tố ý
chí, khả năng chịu đựng lượng vận động trong tập luyện. Ở một số môn thể thao,
cần chú ý tới loại hình thần kinh (bắn súng, các môn bóng…). Trong giai đoạn
này cũng nên kiểm tra sức khoẻ chung, loại trừ các trường hợp sức khoẻ yếu.
Giai đoạn chuyên môn hoá sâu thường kéo dài từ 3 - 4 năm. Đây là giai đoạn
rất quan trọng, cần tuyển chọn và đảo thải nghiêm ngặt hơn. Ở giai đoạn này nên
tổ chức tiến hành đo lường và đánh giá về tài năng thể thao mỗi năm một lần.
Ngoài các chỉ số về thể hình, thể lực, kỹ - chiến thuật, tâm lý - ý chí, sức khoẻ
chung, cần phải chú ý tới các chỉ số sinh lý, sinh hoá mang đặc tính di truyền
cao. Cuối giai đoạn chuyên môn hoá sâu cần đánh giá cẩn thận về khả năng chịu
đựng lượng vận động và khả năng thích ứng với thi đấu lớn (thông qua các chỉ số
huyết học, chức năng tim mạch và hô hấp trong vận động gắng sức, men LDH,
năng lực của hệ thần kinh …).
Giai đoạn hoàn thiện thể thao là giai đoạn huấn luyện đạt thành tích thể thao
cao và khả năng duy trì thành tích này trong nhiều năm. Ở giai đoạn này, người
ta cần chú ý tới công tác tuyển chọn vào đội tuyển theo yêu cầu của huấn luyện
viên. Đánh giá trình độ tập luyện, đánh giá sức khoẻ chung được tiến hành định
kỳ theo yêu cầu của công tác huấn luyện và thi đấu.
3.2. NGUYÊN TẮC TRONG TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ
THAO
Trong quá trình nghiên cứu về tuyển chọn các nhà khoa học tuyển chọn xây
dựng nên 4 nguyên tắc cơ bản cần quán triệt trong quá trình tuyển chọn là:
1) Cần phải tạo ra một phong trào tập luyện thể thao rộng lớn cuốn hút đông
đảo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia để có thể từ trong số lớn người tập sẽ
tuyển chọn được nhân tài một cách khách quan chính xác hơn.
2) Cần sử dụng các chỉ tiêu tuyển chọn toàn diện và tổng hợp. Nghĩa là phải
dựa vào những nhân tố chi phối thành tích thể thao như thể hình, sức khoẻ, tố
chất thể lực, năng lực chuyên môn, tâm lý v.v… mới có thể hiểu rõ đối tượng từ
đó nâng cao được hiệu quả tuyển chọn.
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3) Cần phải xem xét toàn diện và quan điểm bù trừ, trong thực tế thể thao có
người phù hợp với môn này mà không phù hợp với môn khác, có người có mặt
rất mạnh song kèm theo một mặt rất yếu kém. Ví dụ, thể hình rất tốt nhưng tố
chất vận động kém hoặc ngược lại. Vì vậy trong tuyển chọn cần phải quán triệt
nguyên tắc này.
4) Cần kết hợp tuyển chọn khoa học với tuyển chọn kinh nghiệm. Thực tế
cho thấy kinh nghiệm là những tri thức khoa học nhưng chưa được nâng lên
thành lý luận. Vì vậy nếu kết hợp tốt giữa kinh nghiệm và lý luận trong tuyển
chọn, hiệu quả tuyển chọn sẽ tốt hơn.
3.3. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN TRẺ GIAI ĐOẠN
BAN ĐẦU
Ngày nay, phần lớn các công trình khoa học đều hướng tới việc hoàn thiện cơ
sở lý luận và phương pháp của quy trình tuyển chọn ban đầu cho các câu lạc bộ
hay các trường năng khiếu thể thao.
Quy trình tuyển chọn vận động viên trẻ có năng khiếu giữ vai trò quan trọng
trong quá trình đào tạo vận động viên. Quá trình tuyển chọn trẻ em vào trường
năng khiếu hay câu lạc bộ thể thao thường được các nhà chuyên môn chia thành
3 giai đoạn chủ yếu. Nhìn chung, các nhà chuyên môn đều có sự thống nhất khá
cao về giai đoạn, đối tượng dự tuyển, mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp ứng
dụng. Tuy nhiên, về mức độ chi tiết trong nội dung trình bày cũng có những sự
khác biệt nhất định. Để rộng đường tham khảo, chúng tôi xin giới thiệu 2 quy
trình tuyển chọn được trình bày trong các Bảng 3.4 và 3.5 dưới đây.
Bảng 3.4. Quy trình tuyển chọn vào trường năng khiếu thể thao
(Xuân Ngà - Kim Minh (1996), Một số vấn đề tuyển chọn
và đào tạo vận động viên trẻ, Nxb TDTT, Hà Nội)
TT

1

Giai đoạn
tuyển chọn

I

Những nhiệm vụ của từng
giai đoạn tuyển chọn

Những phương pháp
tuyển chọn cơ bản

- Tuyển chọn sơ bộ nhi đồng, 1. Quan sát sư phạm
thiếu niên vào trường, lớp 2. Kiểm tra sư phạm (test)
hoặc câu lạc bộ thể thao.
3. Quan sát thi đấu TT
4. Nghiên cứu xã hội học
5. Kiểm tra y học

113

2

II

3

III

- Kiểm tra kỹ các em đã được
chọn sơ bộ xem có đáp ứng
được với những đòi hỏi của
môn thể thao dự định. Ghi
nhận các em được chọn vào
trường thể thao.
- Nghiên cứu một cách hệ
thống nhiều năm từng VĐV
với mục đích xác định lần cuối
môn thể thao chuyên môn hóa
cho từng VĐV (giai đoạn định
hướng thể thao)

1. Quan sát sư phạm
2. Kiểm tra sư phạm (test)
3. Thi đấu và trò chơi kiểm tra
4. Nghiên cứu tâm lý
5. Nghiên cứu y sinh học
1. Quan sát sư phạm
2. Kiểm tra sư phạm (test)
3. Thi đấu và trò chơi kiểm tra
4. Nghiên cứu tâm lý
5. Nghiên cứu y sinh học

Bảng 3.5. Kế hoạch – sơ đồ giai đoạn định hướng và tuyển chọn thể thao
(B. п. ryбa, Москва (2008), Teopия и прakтиka спортивнoro
oтбopa и paннeй opиeнтaции B виды спортa)

Giai đoạn

1. Đ. tượng TC
2. Nơi tổ chức
3. Thời điểm
4. Thành phần
tham gia TC

Mục tiêu
tuyển chọn

Nhiệm vụ
tuyển chọn

và kết quả TC

1

2

3

4

5

1.Giai đoạn
bắt đầu
1.1. Tuyển
chọn
thể
thao
chủ
động

1. Tất cả trẻ em
có nguyện vọng
2. Giờ học thể
dục. Các cuộc
thi đấu chính
thức và không
chính thức
3. Kiểm tra đại
trà một lần
trong vòng 1
tuần
4. Giáo viên,
huấn
luyện
viên, bác sỹ

1.
Định
hướng cho
trẻ tham gia
tập luyện
2.Hình thành
các nhóm trẻ
tham gia tập
luyện
ban
đầu theo một
môn thể thao

1. Quan sát
sư phạm các
giờ lên lớp
thể dục và các
bài tập thi
đấu
2. Xác định
trạng thái sức
khỏe và loại
bỏ
những
trường hợp
chống
chỉ
định tuyệt đối
3. Bộc lộ
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Phương pháp

1. Kiểm tra y học
tổng quát
2. Kiểm tra một số
chỉ tiêu hình thái cơ
bản
3. kiểm tra một số
test đơn giản đánh
giá các tố chất vận
động theo các tiêu
chẩn chung
4. Xây dựng hồ sơ
theo dõi sức khỏe
và ghi danh vào
danh sách lớp tham

1.2. Tuyển
chọn
thể
thao
thụ
động
(tự
nguyện)
1. Những trẻ em
tự tập luyện và
tham gia tuyển
chọn tự nguyện

1.
Tuyển
chọn
lực
lượng
dự
tuyển
vào
các
nhóm
môn thể thao
ưa thích

động cơ ham
thích của trẻ
có năng lực
và sơ bộ bước
đầu xác định
môn thể thao
4.
Tuyển
chọn sơ bộ
được nhóm
trẻ tham gia
tập luyện ban
đầu tại các cơ
sở đào tạo

1

2

3

4

1. T. chọn
chặt chẽ
Tuyển chọn
dự
báo
năng
lực
thích
ứng
thể thao

1. Tất cả trẻ đã
qua lớp tập
luyện ban đầu
2. Cơ sở đào
tạo, các đội
tuyển trẻ, các
trận thi đấu, các
cuộc thi đấu thể
thao, phòng thí
nghiệm, cơ sở y
tế học đường
3. Suốt giai
đoạn học tập và
hoạt động thể
thao
4. Huấn luyện
viên, bác sỹ đội,
các trọng tài,
các chuyên gia
thể thao, trong

1.
Tuyển
chọn trẻ đáp
ứng được các
yêu cầu về
chuyên môn
trong
giai
đoạn chuyên
môn hóa theo
1 môn thể
thao hay vị
trí trong các
môn thể thao
tập thể và
tuyển
vào
nhóm huấn
luyện chuyên
môn hóa
2. Dự báo
theo các dấu
hiệu phát dục

1. Đánh giá
trạng thái sức
khỏe và dự
báo
trong
tương lai
2. Đánh giá
được các chỉ
tiêu có độ di
truyền cao, có
ảnh
hưởng
hàng đầu đến
tập
luyện
môn
định
hướng
3. Xác định
mức độ đạt
được và nhịp
tăng trưởng
của các dấu
hiệu phản ánh

gia tập luyện ban
đầu

1. Trao đổi với
các trẻ ham thích
thể thao
2. Những giáo
viên, bác sỹ từng
theo dõi việc tập
luyện khuyên bảo
các cháu tham gia
cùng tuyển chọn
như mục 1.1
5
1. Đánh giá
toàn diện tình trạng
sức khỏe với các
phương pháp kiểm
tra y học sâu
2. Phân tích và
đánh giá hoạt động
thể thao và thành
tích thi đấu
3. Đánh giá
mức độ chuẩn bị
thể lực chuyên môn
và nhịp tăng trưởng
của các tố chất và
năng lực đặc trưng
(hệ thống các thử
nghiệm)
4. Đánh giá
nhịp tăng trưởng về
độ chín sinh học
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đó nhất thiết
phải có chuyên
gia tâm lý, sinh
lý, nhân trắc,
thần kinh …

và cấu trúc
hình
thái,
năng
lực
chức năng cơ
thể, và thành
tích thể thao
3. Xác định
nhịp độ tăng
trưởng của
các chỉ tiêu

năng
lực
tương
ứng
với
VĐV
hàng đầu
4. Đánh giá
mức độ và
nhịp
tăng
trưởng chiều
cao, khả năng
thích
nghi,
khả năng hồi
phục,
chức
năng
thần
kinh -cơ, tâm
lý, năng lực
chuyển hóa
năng lượng
5. Đánh giá
mức độ thích
ứng với môn
thể thao lựa
chọn của các
chỉ tiêu sinh
cơ
6. Thiết kế và
điều chỉnh kế
hoạch huấn
luyện

1

2

3

4

3. T. chọn dự
báo cho giai
đoạn hoàn
thiện tài
năng TT và
chuyên môn
hóa hẹp

1. Vận động
viên đã qua
tuyển chọn năng
lực thích ứng
2. Cơ sở đào tạo
VĐV, đội dự
tuyển, các cuộc

1.
Tuyển
chọn những
VĐV ưu tú
trình độ cao
để hình thành
các đội tuyển
làm nhiệm

1. Đánh giá
trạng thái sức
khỏe trước và
sau khi thi
đấu
2. Đánh giá
thành tích thể
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(tuổi sinh học) để
xác định hình thức
5. Đánh giá
một cách hệ thống
(6 tháng 1 lần) nhịp
tăng trưởng các chỉ
tiêu hình thái: cao,
tỷ lệ các thành phần
cơ thể
6. Đánh giá
một cách hệ thống
mức độ phát triển
và xác định nhịp
tăng trưởng các chỉ
tiêu chức năng sinh
lý, sinh hóa, tâm lý
7. Kiểm tra
sinh hóa sâu về các
chỉ tiêu máu, cơ, hệ
mao mạch
8. Đánh giá
tổng thể các chỉ
tiêu để kết luận về
khả năng thích ứng
thể thao trong việc
chuyên môn hóa
hẹp
5
1. Đánh giá,
phân tích hoạt động
thể thao và thành
tích trong tập luyện
2. Kiểm tra y
học và tâm lý
3. Kiểm tra y

4. T.chọn
chiến thuật
(hằng số)
Tuyển chọn
thành phần
hay mức độ
chuẩn bị của
đội

thi đấu chính
thức, các trung
tâm Olympic,
các trường đại
học
3. Toàn bộ thời
kỳ hoạt động
thể thao
4. Các thành
phần tham gia
tuyển chọn như
trong giai đoạn
trước

vụ thi đấu
2.
Tuyển
chọn để tham
gia
huấn
luyện
đặc
biệt chuẩn bị
cho đại hội
Olympic, các
cuộc thi đấu
quốc tế lớn

1. Phụ thuộc
vào nhiệm vụ
tuyển chọn 1
hay nhiều đội
2. Đội tuyển thể
thao, cuộc thi
đấu
3. Tiến hành 1
lần ở bất kỳ thời
điểm nào trong
khoảng
giữa
giai đoạn 1 và 3
4. Ban huấn
luyện, ban trọng
tài, bác sỹ và
chuyên gia tâm
lý đội. Trong
trường hợp cần
thiết có thể mời
hội ý

1. Thành lập
đội tuyển có
trình độ cao,
thích ứng với
các phương
án
chiến
thuật co tính
đến đặc điểm
hành
động
của
đối
phương
2. Đề xuất
huấn luyện
viên

thao
3. Đánh giá
mức quá tải
LVĐ, và nhịp
tăng trưởng
của năng lực
thích nghi và
hồi phục
4. Đánh giá
nhân
cách,
năng lực tâm
lý, trạng thái
sung sức thể
thao
5. Kết luận
hình
thức
đỉnh cao
1. Hoàn thành
các nhiệm vụ
đặt ra trước
toàn đội, hội
đồng tuyển
chọn
2. Đánh giá
tình trạng sức
khỏe ở thời
điểm thi đấu
3. Phân tích,
dự báo hành
động của đối
phương
4. Tạo môi
trường tâm lý
ổn định
5. Ra quyết
định về tuyển
chọn

sinh học với các chỉ
tiêu chọn lọc
4. Kiểm tra một
cách hệ thống (theo
nội dung thu hẹp)
các chỉ tiêu chức
năng, thành phần
cơ thể (hình thái)
nhằm so sánh và
đưa ra mô hình
hình thái và chức
năng
5. Kiểm tra lại
bằng các phương
pháp vi tính

1. Đánh giá,
phân tích trạng thái
thể thao của các
VĐV trước thi đấu
theo kết quả thi đấu
2. Theo dõi tâm
lý
3. Kiểm tra y
sinh học nhằm dự
báo tình trạng sức
khỏe, trạng thái
chuẩn bị chức năng
ở ngày thi đấu
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Từ nội dung được đề cập trong các bảng trên có thể phân tích và làm rõ hơn
nội dung đã được đề cập trong các giai đoạn tuyển chọn như sau:
Nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn I là lôi cuốn nhi đồng, thiếu niên có năng
khiếu thể thao tham gia tập luyện theo hướng dẫn của huấn luyện viên; kiểm tra
sơ bộ và tổ chức tập luyện bước đầu. Những tiêu chuẩn ban đầu để tuyển chọn
các em tham gia tập luyện ở phần lớn các môn thể thao là chiều cao, cân nặng,
đặc điểm cấu trúc hình thái theo các tỷ lệ giữa các thành phần cơ thể. Sự quan sát
của huấn luyện viên và giáo viên thể dục thể thao qua các buổi tập luyện ở câu
lạc bộ, các giờ thể dục thể thao nội, ngoại khóa ở trường, các cuộc kiểm tra thi
đấu ở nhiều cấp khác nhau có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tuyển
chọn ban đầu.
Thực tiễn thể thao chứng tỏ giai đoạn tuyển chọn ban đầu không thể phát
hiện được mẫu người lý tưởng với những đặc điểm hình thái, chức phận và phẩm
chất tâm lý cần thiết để chuyên môn hóa một môn thể thao xác định trong tương
lai, bởi vì sự phát triển sinh học của từng cá thể còn có nhiều biến đổi trong quá
trình sống do tương tác với môi trường. Cho nên những số liệu thu thập trong
giai đoạn tuyển chọn ban đầu chỉ có giá trị tham khảo trong định hướng mà thôi.
Tất cả nhi đồng và thiếu niên được tuyển chọn ban đầu cần phải kiểm tra y học
tổng quát và đảm bảo không có bệnh tật chống chỉ định tập luyện vĩnh viễn. Cần
lưu ý đến điều kiện đi lại để tập luyện của các em, thái độ của cha mẹ đối với tập
luyện thể thao, kết quả học tập trong trường phổ thông. Cuối giai đoạn I, cần tổ
chức thi đấu kiểm tra theo các môn thể thao, thường vào cuối năm hoặc sau khi
tập huấn hè.
Để phát hiện được chuẩn xác hơn những tiềm năng của các em nên lấy số
liệu ban đầu và xem xét nhịp độ phát triển của các chỉ số đó. Các buổi kiểm tra
tuyển chọn ban đầu chủ yếu là phát hiện năng lực giải quyết các nhiệm vụ vận
động trong tương lai, tìm hiểu năng lực sáng tạo và biết xử lý các tình huống vận
động. Kiểm tra một lần chỉ nói lên hiện trạng, chứ không xác định được tiềm
năng có triển vọng trong tương lai. Thành tích thể thao tiềm ẩn của VĐV phụ
thuộc vào mức độ phát triển ban đầu của các tố chất vận động và nhịp độ phát
triển các tố chất ấy trong quá trình tập luyện. Sự phát triển thể chất của các em
được đánh giá qua các chỉ số như: chiều cao, cân nặng, tỷ lệ thân thể, hình dạng
cột sống và lồng ngực, cấu tạo hông, chân, kích thước bàn chân và năng lực vận
động thông qua các bài thử - test thể lực (bảng 3.6).
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Bảng 3.6. Những bài tập kiểm tra đánh giá mức độ phát triển
các tố chất vận động của trẻ em
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)

Số
TT

Tiêu chuẩn
9 tuổi

Bài tập kiểm tra

10 tuổi

Gái

Trai

Gái

Trai

1

Chạy 20m tốc độ cao (s)

3,5

3,3

3,3

3,1

2

Chạy 60m xuất phát cao (s)

9,6

9,3

9,2

9,0

3

Bật xa tại chỗ (cm)

155

160

165

170

4

Bật cao tại chỗ (cm)

32

34

36

38

5

Ném bóng đặc (1kg) bằng 2 tay từ
sau đầu (m)

6,5

7,0

7,0

7,5

6

Nằm ngửa ngồi dậy (số lần)

25

30

30

35

7

Chạy 300m (s)

65

62

60

58

8

Chạy 500m (phút)

2.04

1.56

1.55

1.48

9

Co tay treo người trên xà đơn (s)

12

18

16

22

10

Lực lưng (kg)

40

45

45

50

11

Gập người về trước (cm)

7

5

8

5

12

Tần số động tác (số bước chạy/s)

5,5

5,8

6,0

6,2

Nhiệm vụ tuyển chọn giai đoạn II là kiểm tra các em đã được chọn sơ bộ xem
có đáp ứng được những đòi hỏi trong huấn luyện đạt thành tích trong môn thể
thao được chọn hay không. Trong giai đoạn này, cùng với việc sử dụng các
phương pháp quan sát sư phạm, kiểm tra sư phạm, thi đấu và trò chơi kiểm tra,
nghiên cứu y - sinh và tâm lý, huấn luyện viên cần đặc biệt lưu ý những phẩm
chất tâm lý của các em như tính tự chủ, tính kiên quyết, kiên định mục tiêu và
khả năng huy động tiềm lực trong thi đấu, tính tích cực và nhẫn nại trong thi đấu,
năng lực cố gắng tối đa khi về đích v.v, trong đó phải đặc biệt lưu ý đến tính cần
cù chịu khó và ham thích tập luyện môn thể thao được chọn. Cần phải nghiên
cứu một cách toàn diện từng vận động viên và không nên chỉ dừng lại ở từng
năng lực riêng biệt của em đó. Cần đánh giá những năng lực ấy trong những điều
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kiện hoạt động khác nhau như thi đấu, tập luyện và cả trong phòng thí nghiệm.
Cuối giai đoạn II, hội đồng tuyển chọn của trường hoặc câu lạc bộ thể thao bắt
đầu xem xét các đơn của phụ huynh, hồ sơ của vận động viên và giải quyết vấn
đề thu nhận vào trường, lớp hay câu lạc bộ TDTT. Những kết quả thi đấu kiểm
tra, kết quả thử nghiệm sư phạm, nhận xét của huấn luyện viên và kết luận của
bác sỹ thể thao là những yếu tố quyết định để xét tuyển nhi đồng, thiếu niên vào
trường lớp hoặc câu lạc bộ thể thao. Hệ thống tuyển chọn này không nên loại trừ
các em không tham gia hai giai đoạn truyển chọn nói trên, nhưng có thành tích
thể thao tốt.
Nhiệm vụ của giai đoạn tuyển chọn thứ III (giai đoạn định hướng thể thao) là
nghiên cứu một cách hệ thống, liên tục nhiều năm từng em của trường năng
khiếu hoặc câu lạc bộ nhằm khẳng định lần chót về chuyên sâu thể thao của từng
em. Trong giai đoạn này, vẫn sử dụng phương pháp quan sát và thử nghiệm sư
phạm, nghiên cứu y - sinh, tâm lý và xã hội học với mục đích tiếp tục xác định
các mặt mạnh, yếu về trình độ tập luyện của các em. Cuối cùng, định hướng
chuyên môn hẹp thể thao của các em được quyết định. Khi nghiên cứu số liệu về
nhân trắc, cần so sánh thể hình của đối tượng tuyển chọn với mô hình những
VĐV xuất sắc của môn thể thao đó. Các bài tập kiểm tra như chạy 30m, lực lưng,
lực tay... vẫn còn nguyên giá trị để đánh giá tố chất thể lực chuyên môn như
nhanh, mạnh, v.v...
Tóm lại, giai đoạn tuyển chọn ban đầu thường bắt đầu từ tuổi học sinh cấp 1
(và sớm hơn nữa ở một số môn thể thao) và chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi
lựa chọn được môn thể thao chuyên sâu. Thời điểm bắt đầu chuyên môn hóa thể
thao trước tiên phụ thuộc vào đặc điểm vận động đặc trưng của các môn thể thao.
Một số môn thể thao (như các môn thể dục, một số môn bơi) chuyên môn hóa bắt
đầu từ tuổi học sinh cấp I, trong khi các môn thể thao khác (chạy cự ly trung
bình, cử tạ, chèo thuyền) chuyên môn hóa bắt đầu muộn hơn nhiều.
Vận động viên trẻ tương lai được thử sức mình trong nhiều môn thể thao khác
nhau và dưới sự chỉ đạo của nhà sư phạm mà lựa chọn cho mình môn thể thao
chuyên sâu phù hợp. Giai đoạn này thường kéo dài 1 đến 2 năm.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III
1. Trình bày những nội dung cơ bản của yêu cầu trong tuyển chọn thể thao?
2. Phân tích 5 yêu cầu của quá trình tuyể chọn tài năng thể thao?
3. Trình bày nội dung của các nguyên tắc trong tuyển chọn thể thao?
4. Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp ứng dụng trong các giai đoạn
của quy trình tuyển chọn giai đoạn ban đầu.
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CHƯƠNG IV
HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP
KIỂM TRA ỨNG DỤNG TRONG TUYỂN CHỌN
VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
Chương IV sẽ cung cấp cho sinh viên hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp
kiểm tra ứng dụng trong tuyển chọn vận động viên thể thao.
Hệ thống chỉ tiêu tuyển chọn phải đáp ứng được các yêu cầu:
Hệ thống chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên thể thao phải được cân nhắc lựa
chọn sao cho nó có thể phản ánh tương đối toàn diện mức độ biểu hiện của các
yếu tố di truyền và biến dị trong quá trình trưởng thành và phát dục của thanh
thiếu niên theo độ tuổi do ảnh hưởng của luyện tập thể dục thể thao.
Các chỉ tiêu tuyển chọn phải có tính đặc trưng, tính quyết định đối với năng
lực vận động và trình độ luyện tập của vận động viên trẻ. Do vậy hệ thống các
chỉ tiêu tuyển chọn phải bao gồm các chỉ tiêu về hình thái cấu trúc của cơ thể,
chức năng sinh lý, sinh hoá, đặc điểm tâm lý, tố chất vận động và thành tích thể
thao.
4.1. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU HÌNH THÁI
Các chỉ tiêu về hình thái hầu hết đều có độ di truyền cao, vì vậy chúng ít chịu
chi phối bởi các yếu tố môi trường. Mỗi môn thể thao đòi hỏi phải có hình thái
đặc trưng phù hợp với việc thực hiện kỹ thuật động tác để phát huy triệt để ưu thế
của các tố chất chuyên môn. Đây chính là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng
cho thấy sự cần thiết trong quá trình tuyển chọn vận động viên thể thao cần quan
tâm trước hết đến các chỉ tiêu hình thái cơ thể.
Chỉ tiêu hình thái vô cùng đa dạng, bao gồm:
- Các chỉ tiêu phản ánh trực tiếp độ dài hay độ lớn (giá trị tuyệt đối) của toàn
bộ cơ thể, cũng như của các đoạn (thành phần) cơ thể.
- Các chỉ tiêu đánh giá đặc điểm cấu trúc cơ thể, được xác định thông qua các
chỉ số hình thái phản ánh mối quan hệ của các chỉ tiêu đo đạc trực tiếp.
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Các chỉ tiêu hình thái không chỉ cho phép đánh giá về độ lớn của các chỉ tiêu
theo giá trị tuyệt đối, mà còn đánh giá mức độ phát triển cân đối của cơ thể. Mỗi
chỉ tiêu có những giá trị thông tin nhất định, đồng thời giữa chỉ tiêu hình thái và
năng lực vận động trong tập luyện, thi đấu luôn tồn tại mối quan hệ mật thiết.
Dưới đây trình bày một số chỉ tiêu hình thái quan trọng nhất, có tính quyết định
đối với tài năng thể thao.
4.1.1. Phương pháp kiểm tra hình thái
Hình thái cơ thể thông thường được kiểm tra và đánh giá theo 3 phương
pháp: nhân trắc, quan sát và tính các chỉ số hình thái.
Quan sát là phương pháp kiểm tra dựa vào thị lực và kết quả đánh giá mang
tính chủ quan dựa vào nhận thức của người tiến hành kiểm tra theo các đại lượng
định tính. Vì vậy kết quả của phương pháp quan sát không đảm bảo độ chuẩn xác
và tính khách quan cần thiết, do vậy chỉ có thể được sử dụng trong kiểm tra đại
trà ban đầu nhằm lựa chọn một cách khái quát nhất những trẻ có chiều cao và sự
phát triển cân đối từ một lượng lớn trẻ trong các trường phổ thông.
Nhân trắc là phương pháp được sử dụng rộng rãi do các giá trị thu được
mang tính khách quan và có độ tin cậy cao với việc sử dụng các dụng cụ nhân
trắc đảm bảo độ tin cậy.
Để đảm bảo tính khoa học của các kết quả nghiên cứu, yêu cầu trong toàn bộ
công tác đo đạc phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật và
tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ. Trước khi đo phải xác định rõ nhiệm vụ,
chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và đối tượng đo lường, thống nhất phương pháp và
phân công nhiệm vụ một cách khoa học.
Công tác đo được tiến hành trong phòng có đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng gió
và nhiệt độ trong phòng ở mức 18 - 280C là thích hợp. Dụng cụ đo lường phải
đảm bảo đủ tiêu chuẩn, kết quả đo lường đảm bảo được độ tin cậy và pham vi sai
số cho phép.
Nhìn chung, các phương pháp đo lường và dụng cụ thu thập từng dạng số liệu
nhân trắc phải đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, thường được trình bày trong
các tài liệu về nhân trắc. Vì vậy, trong tài liệu này chúng tôi xin không trình bày
cụ thể để tránh trùng lặp.
Phương pháp tính các chỉ số là phương pháp ứng dụng trong quá trình đánh
giá sự phát triển thể chất dựa trên các số đo riêng lẻ về hình thái cơ thể. Đây là
phương pháp cho phép đánh giá sự phát triển của cơ thể về mức độ cân đối giữa
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các thành phần cấu trúc, đồng thời qua các chỉ số này còn cho phép đánh giá thể
lực chung. Để đánh giá, người ta thường xác lập những mối quan hệ toán học
nhất định giữa các số đo hình thái để xây dựng các chỉ số. Vì vậy chỉ số thường
được trình bày dưới dạng công thức toán học có sử dụng một vài chỉ tiêu hình
thái phản ánh mối quan hệ giữa chiều dọc và chiều ngang cơ thể. Mỗi chỉ số có
hệ thống tiêu chuẩn đánh giá riêng biệt, đơn giản và thuận lợi trong đánh giá.
Tuy nhiên nhược điểm chính của phương pháp này là hầu hết các chỉ số hiện có
đều được xây dựng từ các số đo của người nước ngoài, vì vậy khi áp dụng đối
với cơ thể người Việt Nam sẽ khó có thể chuẩn xác. Hơn nữa, các chỉ số thường
được sử dụng để đánh giá trong quảng đại quần chúng, vì vậy không tính đến
tính đặc thù của VĐV các môn thể thao
4.1.2. Một số chỉ tiêu hình thái được sử dụng trong tuyển chọn
4.1.2.1. Chiều cao cơ thể
Chiều cao cơ thể thường được xác định theo 2 chỉ tiêu nhân trắc: chiều cao
đứng và chiều cao ngồi.
Chiều cao đứng:
Chiều cao đứng là một chỉ tiêu có tính di truyền cao, nam giới 81%; nữ giới
92%. Chỉ số này nói lên tầm vóc của con người, trong y học thể thao, chiều cao
đứng là một chỉ số cơ bản phản ánh mức độ phát triển thể chất của cơ thể, mặt
khác thông qua chiều cao đứng để tính các chỉ số liên quan khi so sánh với các
kích thuớc khác nhằm đánh giá cấu trúc hình thái và mức độ phát triển cân đối
của cơ thể, như chỉ số BMI, Quetellete, QVC, chỉ số Pignet .v.v.
Trong sinh cơ học, chiều cao có mối tương quan dương tính đối với trọng
tâm cơ thể, vì vậy đây là chỉ tiêu quan trọng không chỉ đối với các môn đòi hỏi
chiếm lĩnh không gian, mà nó tạo ưu thế trong tất cả các hoạt động chạy, nhảy.
Thông thường, chiều cao tốt thường kéo theo độ dài của các đoạn cơ thể cũng
tăng - theo nguyên tắc đòn bẩy, khi cơ hoạt động, sẽ tạo nên lực co cơ cao và tốc
độ lớn trong hoạt động động lực, sẽ là ưu thế cho các hoạt động ném, đẩy. Chiều
cao được quyết định chủ yếu bởi độ dài chân, và là những chỉ tiêu không thể
thiếu trong tuyển chọn thể thao nói chung.
Do đặc điểm di truyền cũng như ảnh hưởng của các yếu tố môi trường mà các
giá trị của số đo về chiều cao và sự tăng trưởng của chiều cao cơ thể ở các quốc
gia khác nhau có sự khác biệt đáng kể theo lứa tuổi (bảng 4.1 và 4.2).
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Bảng 4.1. Sự tăng trưởng chiều cao của nam thiếu niên - nhi đồng
của một số nước châu Á và châu Âu (cm)
(Lê Nam Trà (1997), Bàn về đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Hà Nội)
Độ
tuổi

T. Quốc
Chiều
cao

Độ
tăng

T. Hải
Chiều
cao

Độ
tăng

122.6

Nhật
Chiều
cao

Mỹ

Độ
tăng

121.2

Chiều
cao

T. Đức

Anh
Độ
tăng

122.0

Chiều
cao

Độ
tăng

120.5

Chiều
cao

Độ
tăng

123.6

Đ. Đức
Chiều
cao

Độ
tăng

7

121.2

122.0

8

125.7

4.5

128.0

5.4

126.9

2.1

127.8

5.9

126.2

5.7

128.1

4.5

127.0

5.0

9

130.6

4.9

132.3

1.3

1.1.7

5.1

1..34

5.9

131.6

5.0

133.3

5.2

133.0

6.0

10

135.3

4.7

138.1

5.1

136.5

4.6

137.9

4.5

136.8

5.2

138.2

4.9

138.0

5.0

11

139.9

4.6

142.0

4.6

142.6

6.1

142.5

4.6

141.9

5.1

143.0

4.8

143.0

5.0

12

145.2

5.3

147.9

5.9

149.1

6.5

148.4

5.9

147.8

5.4

147.5

4.5

148.0

5.0

13

151.8

6.6

155.4

7.5

456.6

7.5

154.1

5.7

153.4

6.1

153.5

6.0

154.0

6.0

14

158.3

6.5

161.3

5.9

162.7

6.1

161.3

7.2

160.7

7.3

160.4

6.9

161.0

7.0

15

163.8

5.5

166.7

5.1

166.4

3.7

166.4

5.1

167.3

6.6

167.0

6.6

167.0

6.0

16

167.0

3.2

169.1

2.4

168.2

1.8

174.5

8.1

172.2

4.9

172.4

5.4

172.0

5.0

17

168.0

1.6

170.0

0.9

169.1

0.6

175.9

1.4

174.3

2.1

174.9

2.5

174.0

2.0

Bảng 4.2. Sự tăng trưởng chiều cao của trẻ em gái
một số nước châu Á và châu Âu (cm)
(Lê Nam Trà (1997), Bàn về đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Hà Nội)
Độ
tuổi

T.Quốc

T.Hải

Nhật

Mỹ

T.Đức

Anh

Đ.Đức

Độ
tăng

Chiều
cao
122.2

Độ
tăng

Chiều
cao
120.3

Độ
tăng

Chiều
cao
120.3

Độ
tăng

Chiều
cao
119.6

Độ
tăng

Chiều
cao
122.7

Độ
tăng

Chiều
cao
122.0

Độ
tăng

7

Chiều
cao
120.4

8

125.0

4.6

127.3

5.1

125.9

5.6

125.9

5.4

125.0

5.7

127.4

4.7

127.0

5.0

9

130.1

5.1

132.3

5.0

131.5

5.6

132.7

6.8

130.6

5.6

132.6

5.2

132.0

5.0

10

135.6

5.5

137.7

5.4

137.7

6.2

137.5

4.8

136.4

5.8

137.7

5.4

137.0

5.0

11

141.2

5.6

143.1

5.4

144.9

7.2

144.2

6.7

142.7

6.3

143.2

5.5

143.0

6.0

12

147.1

5.9

150.4

6.3

150.1

5.2

149.3

5.1

149.3

6.6

149.2

6.0

150.0

7.0

13

151.6

4.5

154.2

3.8

153.5

3.4

155.1

5.8

155.5

6.2

155.3

6.1

155.0

5.0

14

154.8

3.2

157.0

2.8

155.3

1.8

158.1

3.3

159.6

4.1

159.5

4.2

159.0

4.0

15

156.8

2.9

158.6

1.6

156.1

0.8

162.0

3.6

161.7

2.1

162.3

2.8

161.0

2.0

16

157.8

1.9

150.2

0.6

156.4

0.3

162.1

0.1

162.2

0.4

163.7

1.4

162.0

1.0

17

158.1

0.3

159.7

0.5

156.7

0.3

162.8

0.2

162.2

0

151.7

1.0

163.0

1.0
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Bảng 4.3. Chiều cao, cân nặng của 8 VĐV nữ điền kinh được xếp hạng tại
Đại hội Olympic Seoul và Đại hội thể thao Trung Quốc 1987
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)

Các môn
điền kinh

8 VĐV ưu tú tại TVH Seoul

8 VĐV ưu tú Trung Quốc 1987

Cao (cm)

Nặng (kg)

Cao (cm)

Nặng (kg)

100m

170.9 ± 7.2

59.0 ± 5.4

162.5 ± 3.0

54.6 ± 3.5

200m

172.1 ± 4.6

61.0 ± 4.1

165.9 ± 7.4

57.3 ± 6.6

400m

171.0 ±4.9

59.8 ± 3.9

168.5 ± 4.5

55.0 ± 6.0

800m

170.5 ± 4.2

54.9 ± 3.9

166.3 ± 4.3

52.6 ± 4.5

1500m

166.6 ± 6.4

53.5 ± 3.9

166.8 ± 4.1

53.4 ± 3.9

3000m

165.4 ± 5.5

51.8 ± 3.1

164.3 ± 2.2

51.9 ± 2.8

Marathon

162.0 ± 4.2

47.6 ± 5.5

160.1 ± 5.6

48.7±5.7

100m rào

172.1 ± 4.2

59.6 ± 3.8

170.0 ± 1.6

56.0 ± 3.0

400m rào

172.6 ± 5.3

50.3 ± 3.5

169.0±3.9

55.9 ± 4.4

Nhảy cao

179.7 ± 4.7

60.6 ± 3.2

175.4 ± 4.0

58.0 ± 4.5

Nhảy xa

175.1 ± 3.3

63.1 ± 5.9

169.1 ± 3.4

55.0 ± 4.0

Đẩy tạ

180.8±1.2

93.0 ± 4.5

174.9±2.2

88.9 ± 3.6

Ném đĩa

180.4 ± 4.1

89.0 ± 4.7

173.3 ± 4.5

79.9 ± 8.6

Ném lao

171.5 ± 5.4

70.5 ± 5.5

169.0 ± 3.9

68.5 ± 3.2

Toàn năng

174.9 ± 3.1

64.5 ± 4.1

172.6 ± 3.9

61.6 ± 5.3
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Bảng 4.4. Chiều cao, cân nặng của 8 VĐV nam điền kinh được xếp hạng tại thế
vận hội Seoul và Đại hội thể thao toàn Trung Quốc 1987
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện trong
tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)

Các môn
điền kinh

8 VĐV ưu tú
tại TVH Seoul

8 VĐV ưu tú
Trung Quốc 87

Cao (cm)

Nặng (kg)

Cao (cm)

Nặng (kg)

100m

181.0 ± 5.6

71.0 ± 4.8

178.0 ± 2.8

67.3 ± 5.1

200m

186.7 ± 3.4

79.0 ± 4.0

179.9 ± 3.0

70.1 ± 4.1

400m

181.9 ± 3.4

73.6 ± 8.0

182.6 ± 3.0

71.5 ± 2.1

800m

183.8 ± 4.8

69.0 ± 4.7

177.1 ± 3.0

65.6 ± 2.3

1500m

177.3 ± 7.8

63.0 ± 6.5

177.0 ± 3.3

63.1 ± 5.5

5000m

177.3 ± 4.3

62.9 ± 3.7

173.8 ± 3.6

57.1 ± 3.5

10000m

177.3 ± 4.3

59.9 ± 4.1

171.3 ± 4.7

55.8 ± 3.5

Marathon

175.9 ± 6.5

60.4 ± 6.1

110m rào

184.8 ± 2.9

75.4 ± 6.4

185.6 ± 3.5

71.6 ± 4.5

400m rào

186.4 ± 3.6

77.6 ± 3.3

180.1 ± 4.0

70.0 ± 3.6

3000 chướng
ngại

179.1 ± 2.5

66.3 ± 3.8

174.9 ± 3.8

60.5 ± 3.7

Nhảy cao

194.4 ± 6.9

76.3 ± 6.0

186.3 ± 5.5

71.9 ± 5.0

Nhảy xa

184.9 ± 4.0

76.1 ± 6.1

177.0 ± 4.8

66.3 ± 4.1

Nhảy tam cấp

188.6 ± 5.4

77.9 ± 6.6

180.9 ± 5.7

70.1 ± 4.1

Nhảy sào

184.9 ± 5.0

76.8 ± 3.2

183.8 ± 4.6

74.6 ± 7.7

Đẩy tạ

193.6 ± 8.7

122.8 ± 7.5

183.4 ± 6.7

102.3 ± 13.5

Ném đĩa

195.9 ± 3.7

118.8 ± 8.5

186.4 ± 3.2

96.9 ± 6.0

Ném lao

190.1 ± 2.8

95.9 ± 9.7

180.7 ± 3.5

82.3 ± 4.4

Tạ xích

187.5 ± 4.6

103.1 ± 13.3

183.3 ± 2.3

106.9 ± 5.9

Toàn năng

188.1 ± 5.1

85.0 ± 6.0

187.7 ± 2.5

82.1 ± 6.4
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Bảng 4.5. Chiều cao, cân nặng của 8 VĐV nam,
nữ bơi ưu tú tại thế vận hội Seoul
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)
Cự ly (m)
và kiểu bơi

8 VĐV nam ưu tú

8 VĐV nữ ưu tú

Cao (cm)

Nặng (kg)

Cao (cm)

Nặng (kg)

186.5 ± 5.0

85.0 ± 2.5

175.6 ± 7.9

64.4 ± 7.0

100

189.9 ± 6.4

82.3 ± 6.8

178.5 ± 8.7

69.0 ± 5.9

200

190.8 ± 5.7

82.5 ± 7.3

175.6 ± 7.3

64.9 ± 6.3

400

191.6 ± 4.7

81.1 ± 6.7

174.5 ± 5.5

61.6 ± 7.9

800

-

-

175.5 ± 6.9

63.8 ± 10.8

1500

190.8 ± 7.0

82.3 ± 5.9

-

-

50

Tự do

100

Ngửa

185.0 ± 6.1

77.6 ± 8.0

177.9 ± 7.9

65.3 ± 9.5

200

Ngửa

191.0 ± 5.4

82.6 ± 6.8

177.4 ± 6.6

63.3 ± 8.3

100

Ếch

186.9 ± 3.9

81.4 ± 5.5

172.6 ± 4.9

62.3 ± 5.1

200

Ếch

184.0 ± 3.3

75.5 ± 5.9

169.5 ± 6.0

60.5 ± 6.1

100

Bướm

186.8 ± 9.5

82.5 ± 6.5

174.6 ± 6.9

66.3 ± 5.9

200

Bướm

185.0 ± 7.8

79.3 ± 4.6

172.1 ± 7.1

65.8 ± 7.0

200

H. hợp

187.9 ± 3.1

80.1 ± 2.6

176.3 ± 6.1

66.8 ± 7.5

400

H. hợp

186.9 ± 6.3

77.9 ± 7.6

172.4 ± 5.2

61.0 ± 9.0

Do chiều cao là chỉ tiêu quan trọng đối với sự hình thành và phát triển tài
năng thể thao nên trong tuyển chọn không những phải xác định tiêu chuẩn cho
từng lứa tuổi, mà còn phải áp dụng các phương pháp dự báo cho được chiều cao
tối đa mà đứa trẻ sẽ đạt được khi ở tuổi trưởng thành để làm căn cứ cho công tác
tuyển chọn vận động viên thể thao. Đồng thời, xu hướng chuyên môn hoá sớm
trong thể thao hiện đại đã đặt ra yêu cầu đối với các nhà tuyển chọn là phải quan
tâm tới việc dự báo chiều cao tối đa của các trẻ em khi trưởng thành.
Có nhiều phương pháp để dự báo chiều cao tối đa của trẻ em ngay từ khi còn
trong giai đoạn phát triển. Xin giới thiệu một số phương pháp đơn giản, thông
dụng trong thực tiễn để tham khảo.
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Trên cơ sở nghiên cứu tỷ lệ (%) chiều cao cơ thể ở mỗi độ tuổi so với chiều
cao cơ thể khi hết phát triển, người ta có thể dự báo chiều cao tối đa của trẻ ngay
từ khi chúng còn nhỏ. Thí dụ, khi biết rằng các em gái ở 8 tuổi có chiều cao đạt
77% chiều cao tối đa, nếu ta có em gái A ở 8 tuổi có chiều cao là 130 cm, có thể
dự báo rằng trong tương lai em A có thể có chiều cao tối đa là:
=
h

130 x100
= 168, 6cm
77

Con số dự báo đó sẽ chính xác hơn nếu ta biết được đặc điểm phát triển của
em gái đó là nhanh, hay chậm hoặc trung bình.
Ở Việt Nam hiện chưa có công trình nghiên cứu nào nhằm dự báo chiều cao
theo cách trên, tuy nhiên, chúng ta có thể tham khảo từ kết quả điều tra thể chất
người Việt Nam năm 1996 xin, giới thiệu ở đươi đây (Bảng 4.6).
Bảng 4.6. Tỷ lệ % chiều cao của trẻ em Việt Nam
so với chiều cao của người Việt Nam ở lứa tuổi 18
(Bộ Y tế (2003), Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường
thập kỷ 90 – thế kỷ XX, Nxb Y học, Hà Nội)
Tuổi
(năm)

Nữ

Nam
x (cm)

%

x (cm)

%

7

116.21

71

114.8

74

8

120.86

73.7

120.58

77.8

9

125.87

76.8

125.42

80.1

10

130.94

79.9

129.50

83.5

11

136.14

83

136.75

88.2

12

140.59

85.8

140.34

90.5

13

146.25

89.2

146.17

94.3

14

151.13

92.2

147.95

95.4

15

156.33

65.4

151.25

97.5

16

160.17

97.7

152.00

98

17

161.93

98.8

152.85

98.6

18

163.98

100

155.04

100
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Theo kết quả trong bảng trên thì chỉ có thể dự báo chiều cao của các VĐV
trong tương lai đến độ tuổi 18. Tuy nhiên, đặc điểm phát triển thể chất người Việt
Nam sau tuổi 18 (nhất là đối với nữ) cho thấy sự tăng trưởng chiều cao hầu như
không đáng kể, do vậy giá trị sử dụng trong dự báo vẫn rất cao.
Để dự báo chiều cao của trẻ em Việt Nam lứa tuổi 10 có thể tham khảo kết
quả nghiên cứu của Bùi Quang Hải được tiến hành theo phương trình hồi quy
tuyến tính, y = ax +b, y dựa trên kết quả xác định chiều cao hiện có ở các lứa tuổi
6, 7, 8, 9 (xem Bảng 1.2).
Có thể dự báo chiều cao tối đa của con cái từ chiều cao của bố mẹ chúng
theo công thức:
•

Chiều cao tối đa của con trai

= 59.699 + (0,419 x chiều cao của bố + 0,265 x chiều cao của mẹ).
•

Chiều cao tối đa của con gái

= 43,089 + (0,306 x chiều cao của bố + 0,431 x chiều cao của mẹ).
Theo công thức dự báo trên, ta thấy chiều cao của người con trai phụ thuộc
vào chiều cao của bố nhiều hơn, trong khi đó chiều cao của con gái lại phụ thuộc
vào chiều cao của người mẹ nhiều hơn.
Chiều cao ngồi:
Chiều cao ngồi - là khoảng cách (được xác định trong tư thế ngồi thẳng góc)
từ điểm cao nhất theo đường trung tuyến giữa đỉnh đầu tới mặt phẳng chỗ ngồi.
Chiều cao ngồi cho biết độ dài đầu cổ và bộ phận thân người. Độ di truyền của
chỉ tiêu này tương đối lớn, khoảng 53.8%, cũng là chỉ tiêu không dễ thay đổi
trong quá trình sinh hoạt và tập luyện.
Ý nghĩa và Phương pháp đánh giá: Thông thường chiều cao ngồi không được
xem xét, đánh giá độc lập. Giá trị tuyệt đối của chiều cao ngồi phụ thuộc chủ yếu
vào tỷ lệ so với chiều cao đứng, do vậy không cần thiết đánh giá độc lập chỉ tiêu
này. Tuy nhiên, khi xem xét chỉ tiêu này trong mối tương quan với chiều cao cơ
thể thì lại có giá trị cao.
Trong thực tiễn người ta sử dụng chỉ số dài thân. Chỉ số dài thân được xác
đinh theo công thức:
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Chỉ số dài thân = Chiều cao ngồi/ chiều cao cơ thể × 100 .
Đây là tỷ lệ phản ánh mối quan hệ giữa chiều cao ngồi với chiều cao đứng
của cơ thể, biểu thị độ dài tương đối của thân người. Chỉ số thu được lớn, chứng
tỏ thân người tương đối dài, chỉ số nhỏ, cho thấy độ dài của thân người tương đối
ngắn. Chỉ số này phụ thuộc vào tuổi phát dục trưởng thành và đặc điểm chủng
tộc, được đánh giá theo 2 mức: dài và ngắn.
Chỉ số bình quân của người thành niên ở các nước châu Âu được đánh giá
như sau: Nếu chỉ số dài thân > 52.5% - là dài; chỉ số dài thân dưới 52% – được
coi là ngắn.
Chỉ số dài thân của người trưởng thành ở Nhật Bản là 53.8%.
Chỉ số chiều cao khi ngồi của người Trung Quốc và Nhật Bản cơ bản giống
nhau, nam nữ ở độ tuổi 13,14 tuổi khoảng trên dưới 53.5%, điều đó phản ánh
chân của trẻ nhi đồng ngắn, đặc trưng thể hình có thân người dài.
Trong quá trình tuyển chọn vận động viên, chỉ số ngồi/cao nhỏ, thân người
tương đối ngắn luôn được ưu tiên lựa chọn. Trong hầu hết các môn hoạt động
động lực, như chạy nhảy, thì chỉ số chiều cao khi ngồi nhỏ thì có lợi, vì điều đó
cũng đồng thời nói lên chiều dài chân là cao. Ví dụ: điền kinh và các môn bóng
đều cần những vận động viên có chỉ số ngồi cao nhỏ.
4.1.2.2. Chỉ tiêu cân nặng, trọng lượng loại mỡ
Cân nặng:
Cân nặng hay trọng lượng cơ thể mang tính di truyền thấp, với nam giới ~
68%; nữ giới ~ 42%. Cân nặng của cơ thể con nguời thể hiện mức độ hấp thu, tỷ
lệ giữa hấp thụ và tiêu hao năng lượng của cơ thể trong chế độ sinh hoạt, sự thích
nghi của cơ thể với môi trường sống… Một cơ thể khoẻ mạnh, đáp ứng đủ dinh
duỡng và hấp thụ tốt sẽ tăng cân nhanh. Cân nặng phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
trong đó môi trường sống nói chung và chế độ sinh hoạt và tập luyện nói riêng
giữ vai trò chủ đạo.
Khi nghiên cứu tỷ lệ thành phần cấu trúc cơ thể cho thấy: Trong số các thành
phần cơ thể thì thành phần khối cơ bắp chiếm tỷ trọng khá lớn và có đặc điểm dễ
thay đổi dưới tác động của môi trường, trong khi các thành phần khác tương đối
ổn định (ngoại trừ trọng lượng mỡ). Điều này đã cho thấy, với cơ thể phát triển
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bình thường thì cân nặng phản ánh khá rõ nét mức độ phát triển cơ bắp. Các kết
quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia (V.P. Guba, 2008) cho thấy hệ số tương
quan giữa sức mạnh cơ bắp với trọng lượng cơ thể của VĐV dao động trong
khoảng 0.8 đến 0.95, trong khi ở một số người không tham gia tập luyện có thể
bằng 0. Vì vậy cân nặng cũng được xem là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá trình
độ thể lực của con người (thông qua sự phát triển cơ bắp), có ý nghĩa quyết định
đối với sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh tuyệt đối. Mối quan hệ giữa sức mạnh và
trong lượng cơ thể chặt chẽ tới mức, nếu biết trọng lựng cơ thể sẽ cho phép dự
báo về năng lực sức mạnh. Trong tuyển chọn VĐV các môn đòi hỏi sức mạnh
cao thì trọng lượng luôn được ưu tiên sử dụng. Điều này đã được chứng minh
bằng đặc tính sinh cơ học, dưới dạng công thức của Niutơn:
F = m.a
Cân nặng của cơ thể phản ánh chủ yếu các kích thước độ rộng, độ dày và chu
vi các vòng cơ thể. Do vậy, cân nặng không chỉ có ý nghĩa trong đánh giá độc
lập, khi đánh giá phối hợp cân nặng với chiều cao sẽ cho phép nhận thức được sự
phát triển cân đối của hình thái cơ thể, sự trưởng thành, độ béo hoặc gầy của cơ
thể, v.v. Đây là cơ sở lý luận để xây dựng các chỉ số đánh giá đặc điểm hình thái
cơ thể.
Chiều cao cơ thể và cân nặng – đây là những chỉ tiêu và là những dấu hiệu
phản ánh quy luật chi phối của gen di truyền, hormone và đặc điểm phát triển thể
chất trong quá trình phát triển trưởng thành. Để xác định đặc điểm mối quan hệ
giữa chiều cao và cân nặng của VĐV các môn thể thao, tác giả P.H. Đorokovưi,
1995 (Nga) đã công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng biểu đồ (xem hình 4.1).
Kết quả nghiên cứu này cho phép tham khảo như đặc điểm cơ bản của mô hình
hình thái VĐV cấp cao các môn thể thao.
Trọng lượng loại mỡ:
Trọng lượng loại mỡ còn gọi là trọng lượng gầy, có độ di truyền cao. Nam
87%, nữ 78%. Chỉ tiêu này được tính từ trọng lượng cơ thể trừ đi trọng lượng
mỡ. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao phản ánh chế độ dinh dưỡng quá mức, trẻ em cần
có một tỷ lệ mỡ thích hợp để đảm bảo sự trưởng thành và phát dục lành mạnh.
Trẻ em nam có tỷ lệ % mỡ của cơ thể tương đối ổn định trong suốt quá trình
trưởng thành phát dục. Các trẻ em nữ thường có tỷ lệ mỡ cao hơn trẻ em nam
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cùng tuổi. Tỷ lệ mỡ thấp chứng tỏ dinh dưỡng không đủ, qua quá trình sinh
trưởng phát dục sẽ chậm lại.

Hình 4.1. Quan hệ chiều cao - cân nặng của VĐV (cấp kiện tướng)
12: VĐV Bóng đã chiếm vị trí trung tâm, 1 – 8: VĐV cử tạ (các hạng cân), 9:
VĐV thể dục, 10: VĐV trượt tuyết, 11: VĐV Bơi lội, 12: VĐV bóng đá, 13:
VĐV trượt băng tốc độ, 14: VĐV nhảy xa, 15: VĐV bơi phối hợp, 16: VĐV
VĐV nhảy cao, 17: VĐV bóng rổ, 18: VĐV Bóng chuyền, 19: VĐV ném tạ xích.
Nói chung, tỷ lệ mỡ % cần được khống chế ở giới hạn lành mạnh sẽ có lợi
cho sự trưởng thành của trẻ và thuận lợi cho huấn luyện. Giới hạn lành mạnh:
Nam:

8 - 12 tuổi, tỷ lệ mỡ trung bình là 10 - 12%.

13 - 18 tuổi, tỷ lệ mỡ trung bình là 12 - 15%.
Nữ: 8 - 12 tuổi, tỷ lệ mỡ trung bình là 13 - 15%
13 - 18 tuổi, tỷ lệ mỡ trung bình là 13 - 18%.
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Mỗi môn thể thao có yêu cầu khác nhau về giới hạn này. Các nam, nữ vận
động viên ưu tú có tỷ lệ % của mỡ thấp hơn trẻ em.
Tỷ lệ phần trăm (%) của trọng lượng gầy so với trọng lượng cơ thể là chỉ số
quan trọng trong tuyển chọn. Tỷ lệ này thấp chứng tỏ khối lượng cơ bắp không
phát triển, tiềm năng hệ cơ kém.
Người ta đã xác định được mối tương quan dương tính giữa trọng lượng gầy
của VĐV ưu tú. Trình độ luyện tập càng cao, trọng lượng gầy và tỷ lệ trọng
lượng gầy trên trọng lượng cơ thể tính ra % càng lớn. Trọng lượng này có độ di
truyền cao, là một chỉ tiêu quan trọng trong tuyển chọn vận động viên thể thao.
4.1.2.3. Độ dài sải tay và chỉ số dài sải tay
Độ dài sải tay của trẻ em tăng trưởng theo quy luật tương tự như sự tăng
trưởng của chiều cao. Độ di truyền của độ dài sải tay tương đối cao, ở nam là
80%, nữ là 87%; giai đoạn tăng trưởng nhanh ở nam thiếu niên trong độ tuổi từ
12 ~ 15 tuổi, nữ thiếu niên trong độ tuổi từ 9 ~ 15 tuổi.
Quy luật về tỷ lệ % tăng trưởng độ dài sải tay ở trẻ em Trung Quốc theo lứa
tuổi được trình bày trên Bảng 4.7.
Có thể thấy rõ ở tuổi dậy thì, nam từ 12 - 14 tuổi, nữ từ 10 - 13 tuổi, tỷ lệ
tăng trưởng độ dài sải tay đạt giá trị cao nhất.
Khi xem xét độ dài sải tay người ta không chỉ quan tâm đến giá trị tuyệt đối
của nó, mà chỉ tiêu được xem xét chính là chỉ số dài sải tay.
Chỉ số dài sải tay – là hiệu số giữa: độ dài sải tay – chiều cao đứng (cm).
Chỉ số dài sải tay được xem xét theo giá trị thu được của hiệu số, và được
đánh giá một cách định tính là dài hay ngắn phụ thuộc vào kết quả thu được âm
hay dương. Chỉ số dài sải tay có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện kỹ
thuật động tác và thành tích thể thao. Dưới quan điểm sinh cơ học xem hoạt động
theo nguyên tắc đòn bẩy, thì các đoạn cơ thể là những cánh tay đòn. Theo đó, lực
phát ra tỷ lệ thuận với bình phương độ dài cánh tay đòn – chính là độ dài của
cánh tay và các đoạn của nó. Do đó chỉ số dài sải tay lớn là một ưu thế trong hoạt
động thể thao (chưa tính đến mức độ phát triển cơ bắp). Nhưng cũng phải hết sức
chú ý đến một số môn không yêu cầu chỉ số dài sải tay lớn, ngược lại, lại yêu cầu
chỉ số này phải nhỏ, như môn cử tạ, thể hình .v.v.
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Bảng 4.7. Tỷ lệ tăng trưởng độ dài sải tay của trẻ em
Trung Quốc từ 7-17 tuổi
(Số liệu tổng hợp theo tài lyệu Trung Quốc)
Nam
TT

Tuổi

Tỷ lệ tăng
trưởng so với
tuổi trưởng
thành ( %)

Nữ

Tăng trưởng
sau từng năm
( %)

Tỷ lệ tăng
Tăng trưởng sau
trưởng so với
từng năm
tuổi trưởng
( %)
thành

1

7

70.1

75.6

2

8

73.4

3.3

78.6

3.0

3

9

75.9

2.5

81.9

3.3

4

10

79.2

3.3

86.6

4.7

5

11

81.9

2.7

90.2

3.1

6

12

85.1

3.2

93.9

3.7

7

13

90.7

5.6

96.8

2.9

8

14

95.5

4.8

98.3

1.5

9

15

97.9

2.4

99.0

0.7

10

16

98.8

0.9

99.6

0.4

11

17

100.0

1.2

100.0

0.6

12

18

100.0

0.0

1000

0.0

- Đối với thể dục dụng cụ, tay dài có lợi trong việc thực hiện kỹ thuật ngựa
tay quai, các động tác santo và nhảy ngựa.
- Trong điền kinh, dài sải tay có lợi thế trong các môn ném đẩy.
- Trong các môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn và cầu lông v.v… sải tay
dài sẽ có ưu thế trong cả tấn công và phòng thủ.
- Với vận động viên bơi lội thì chỉ số dài sải tay luôn được quan tâm hàng
đầu trong tuyển chọn.
Độ dài sải tay phụ thuộc vào lứa tuổi và đặc điểm chủng tộc. Người châu Á
chỉ sau 12 tuổi sải tay mới bắt đầu dài hơn chiều cao, đến 17 tuổi bình quân sải
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tay chỉ dài hơn chiều cao khoảng 2.7cm. Trẻ em châu Âu 1,5 tuổi đã có độ dài sải
tay hơn chiều cao, vì vậy khi trưởng thành chỉ số dài sải tay - chiều cao lớn hơn
người châu Á rất nhiều. VĐV ưu tú về điền kinh có thể đạt tới 2.4cm, bơi lội 2.8cm.
Người da đen cũng có ưu thế về dài sải tay như người da trắng. Trong đội nữ
bóng chuyền Cuba có người đạt tới 20.3cm, toàn đội bình quân 13.4cm, đội nữ
Trung Quốc bình quân chỉ là 3.19cm. Nam vận động viên chạy cự ly ngắn của
Liên Xô cũ đạt giải quán quân tại thế vận hội Munich năm 1972 cự ly 100m và
200m có độ dài sải tay vượt qua chiều cao cơ thể 24cm, Gros vận động viên nổi
tiếng người Đức phá kỷ lục thế giới bơi tự do 200m và bơi bướm 100m có cự ly
ngón tay vượt qua chiều cao cơ thể là 28cm.
Chỉ số dài sải tay có độ di truyền cao, không thể thông qua nuôi dưỡng và
huấn luyện làm cho tăng trưởng thêm được. Vì vậy khi tuyển chọn cần quan tâm
đặc biệt tới chỉ tiêu này. Chỉ số này được đánh giá càng lớn càng tốt.
4.1.2.4. Độ dài và độ rộng bàn tay
Độ dài bàn tay - là khoảng cách từ đường vằn chạy ngang cổ tay (ngấn cổ
tay) tới giữa đầu mút ngón giữa (không tính móng tay).
Độ rộng bàn tay - là chỉ cự ly giữa bờ ngoài từ ngón thứ hai đến ngón thứ
năm bàn tay khi bốn ngón khép và duỗi thẳng.
Ý nghĩa và đánh giá: Để đánh giá độ dài và rộng của bàn tay người ta sử
dung 3 chỉ số sau:
- Chỉ số [ rộng bàn tay/dài bàn tay × 100] để phản ánh mối liên hệ giữa độ
dài và độ rộng của bàn tay
- Chỉ số [dài bàn tay/ dài tay × 100] để phản ánh mối liên hệ giữa độ dài
bàn tay với độ dài chi trên
- Chỉ số [dài bàn tay/ dài cẳng tay × 100] để phản ánh tỷ lệ giữa độ dài bàn
tay với độ dài cẳng tay.
Độ rộng, dài của bàn tay có tương quan mật thiết với lực cầm nắm dụng cụ
thể thao. Vận động viên các môn thể dục thể thao, cử tạ, bóng ném, bóng chuyền,
bóng rổ và đẩy tạ đều cần có bàn tay dài và rộng, giúp cho việc cầm nắm dụng cụ
136

thuận tiện, linh hoạt và khống chế vật cầm nắm tốt hơn, đồng thời có tạo hiệu quả
cao hơn trong việc bắt và ném bóng, cũng như khi chặn bóng.
Đối với các hoạt động dưới nước, độ dài và rộng của bàn tay sẽ làm tăng diện
tích bàn tay, từ đó có tác dụng tăng diện tiếp xúc với nước. Hiệu quả cuối cùng là
làm tăng lực đẩy cơ thể về phía trước, tăng tốc độ bơi.
Tóm lại, trong tuyển chọn thể thao thì hình thái lý tưởng của bộ phận chi trên
là: chi trên dài và thẳng, độ dài và rộng của bàn tay phải lớn.
4.1.2.5. Các chỉ tiêu về hình thái của chi dưới
Hình thái bộ phận chi dưới chịu ảnh hưởng của nhân tố di truyền rất lớn, độ
di truyền ở nam là 77%, nữ là 92%. Kết quả này cho thấy, độ dài chi dưới của nữ
chủ yếu chịu sự khống chế của di truyền và sự thay đổi hình thái chi dưới thông
qua việc tập luyện là rất nhỏ, chủ yếu là do nhân tố có sẵn quyết định. Dài chi
dưới đồng thời tồn tại sự khác biệt giữa các chủng tộc. Người da đen và người da
trắng có chi dưới dài hơn người da vàng. Thời kỳ phát triển nhanh nhất nằm
trong tuổi dậy thì, ở nam diễn ra trong độ tuổi 12 - 15, và sau tuổi 16 thì có xu
hướng ổn định, ở nữ xuất hiện trong độ tuổi từ 11 - 13, và sau tuổi 14 thì có xu
hướng ổn định.
Dài chi dưới được đánh giá theo các chỉ tiêu:
- Độ dài tuyệt đối chi dưới được xác định bằng 4 chỉ tiêu: độ dài chân
H,A,B,C.
-

Các chỉ số độ dài chân.

-

Các chỉ tiêu và chỉ số đùi, cẳng chân.

Nhìn chung, đối với các môn thể thao lấy vận động của chi dưới làm chính
thì độ dài chân có mối tương quan dương tính và mạnh với sức mạnh bột phát, độ
dài bước chân trong di chuyển và biên độ hoạt động của khớp chậu hông. Vì vậy,
trong tuyển chọn, các chỉ tiêu về độ dài chân phải được chú ý coi trọng.
Các chỉ tiêu về độ dài chân:
(1) Dài chân H - là khoảng cách từ điểm cao nhất của xương chậu (mào chậu)
tới mặt phẳng ngang đứng đo. Dài chân H phản ánh tổng độ dài nửa thân dưới cơ
thể (bao gồm độ dài chi dưới và khung chậu), và gần với độ cao của trọng tâm cơ
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thể. Vì vậy, người có dài chân H tốt thì trọng tâm cơ thể cao, và có ưu thế trong
tất cả các hoạt động chạy và nhẩy.
(2). Dài chân A - là khoảng cách từ bờ trên của gai chậu trước trên xương
chậu tới mặt phẳng ngang đứng đo. Đó là điểm cao nhất khi đùi vận động, nó cho
phép đánh giá cung lớn nhất (đường cong vẽ được khi lấy khớp chậu đùi làm
tâm) của chi dưới trong vận động. Nói cách khác, độ dài chân A cho phép đành
giá về độ linh hoạt và biên độ hoạt động của chân.
(3). Dài chân B - là cự ly đo vuông góc từ điểm cao nhất bờ trên mấu chuyển
to tới mặt phẳng ngang đứng đo. Được gọi là “tổng độ dài của chi dưới thật sự”,
cũng là chỉ tiêu hình thái thông dụng trong công tác tuyển chọn và có ý nghĩa
như dài chân H.
(4). Dài chân C - là cự ly đo vuông góc từ điểm thấp nhất đường ngấn mông
(vạch lõm tạo nên giữa phần mông với mặt sau đùi) đến mặt phẳng ngang đứng
đo. Dài chân C phản ánh vị trí cao thấp của phần mông. Độ dài chân C được
đánh giá trong mối quan hệ với độ dài chân H (hiệu số) sẽ cho phép đánh giá
mông cao hay thấp, từ đó cho nhận xét về biên độ hoạt động của khớp chậu đùi:
hiệu số càng nhỏ thì độ linh hoạt càng cao.
Trong tuyển chọn cũng như trong đánh giá đặc điểm hình thái VĐV người ta
không chỉ quan tâm đến độ dài tuyệt đối của các chỉ tiêu, mà còn quan tâm đến tỷ
lệ giữa các độ dài chi dưới. Các tỷ lệ này được gọi là các chỉ số, qua đó cho thấy
sự khác biệt về đặc điểm cấu trúc, sự cân đối của cơ thể.
Các chỉ số độ dài chân:
Các chỉ số thông dụng trong tuyển chọn bao gồm:
(1) Chỉ số [dài chi dưới A/ chiều cao cơ thể × 100] (gọi tắt là dài chi dưới A).
Chỉ số dài chi dưới A không chỉ có sự khác biệt giữa các cá thể, mà đồng thời
tồn tại sự khác biệt giữa các chủng tộc. Người da đen và người da trắng có chỉ số
này cao hơn ở người da vàng. So sánh giữa nữ VĐV bóng chuyền của Cuba và
Trung Quốc cho thấy, chiều cao cơ thể gần bằng nhau (Cuba bình quân là
179.78cm, Trung Quốc là 179.46cm), nhưng bình quân độ dài chi dưới (dài chân
A/ chiều cao x 100) của đội tuyển Cuba là 58.5% (dài nhất là 59.9%, thấp nhất là
57.3%), trong khi bình quân độ dài chi dưới đội tuyển Trung Quốc là 55.2% (dài
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nhất là 55.9%, thấp nhất là 54.7%). Chỉ số này ở người Việt Nam mới được xác
định trên một số VĐV trẻ của Trung tâm đào tạo VĐV, Đại học TDTT Bắc Ninh,
cụ thể: VĐV Điền kinh, nam – 55.4%, nữ - 55.2%; Cầu lông, nam – 53.4%, nữ 54.2%; Cầu mây, nữ - 57.2%; Bóng ném, nữ - 54.4% (Vũ Chung Thủy, Đề tài
NCKH cấp bộ -2011)
Cần lưu ý, với những môn vận động không đặc biệt yêu cầu chi dưới dài thì
không nên dựa theo chỉ số [dài chi dưới A/ chiều cao cơ thể × 100]. Khi tuyển
chọn vận động viên các môn có yêu cầu về chạy nhảy, các môn lấy vận động chi
dưới là chính thì nên xem xét đến những nhân tố trên.
Ngoài chỉ số trên, có thể sử dụng các chỉ số dưới đây với các tỷ lệ lý tưởng
của chúng.
(2) Chỉ số [dài chi dưới A/ dài chi dưới H] để phản ánh biên độ động tác và
mức độ linh hoạt của chi dưới đạt mức lớn nhất. Tỷ lệ lý tưởng được xác định là
95%
(3) Chỉ số [dài chi dưới B/ dài chi dưới H] để phản ánh biên độ động tác
trong vận động sẽ bị hạn chế. Tỷ lệ lý tưởng được xác định là 90%.
(4) Chỉ số [dài chi dưới C/ dài chi dưới H] để phản ánh 3 điểm vận động
quanh trung tâm điểm B, mà vận động có lợi nhất. Tỷ lệ lý tưởng được xác định
là 80%.
Vận động viên Trung Quốc Chu Kiến Hoa có Chỉ số dài chi dưới A đạt
58.9%, tạo điều kiện thuận lợi về hình thái giúp cho VĐV này 3 lần phá kỷ lục
thế giới về nhảy cao nam. Trong khi tuyển chọn, đối với những người có tỷ lệ chi
dưới đặc biệt lớn, nếu như trên 58%, nên tiến hành kiểm tra tố chất chuyên môn
và nội tiết, để loại trừ những người do rối loạn nội tiết dẫn đến “chân dài” phát
triển phi sinh lý, nhằm tránh sai sót trong truyển chọn.
Phân tích mối liên hệ của 4 chỉ tiêu dài chi dưới như sau:
- Nếu trị số (giá trị) độ dài chân A và dài chân H ngang nhau hoặc gần bằng
nhau: điều đó chứng tỏ điểm cao nhất của gai chậu trước trên xương chậu và mào
xương chậu gần nhau, nâng đùi lên sẽ song song với điểm cao nhất của mào
chậu, được gọi là “mông tròn” và biên độ động tác chi dưới có thể đạt tới mức
lớn nhất; Nếu trị số dài chân A thấp hơn nhiều trị số dài chân H, mông sẽ có hình
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quả lê, khi vận động chi dưới sẽ bị giới hạn bởi khung xương chậu, biên độ vận
động sẽ bị hạn chế.
- Nếu điểm B trở thành tâm của điểm H, điểm A, điểm C, độ cao của điểm A
lại ngang bằng hoặc gần với điểm H, như vậy thì đùi và mông sẽ trở thành “thể
thống nhất” tốt nhất, cho phép chi dưới hoàn thành động tác với biên độ tối đa
trong khi vận động, xuất hiện vận động nhịp nhàng đùi và mông.
Đo đồng thời 4 chỉ tiêu dài chi dưới, kết hợp chỉ số chiều cao cơ thể sẽ cho
phép phản ánh toàn diện mối quan hệ giữa tỷ lệ dài chi dưới và chiều cao cơ thể,
và mối quan hệ giữa 4 chỉ tiêu dài chi dưới. Cũng có thể sử dụng chỉ số chiều cao
cơ thể trừ cao ngồi cao thay thế chỉ tiêu dài chi dưới, được tính theo công thức:
[(chiều cao cơ thể – ngồi cao)/ chiều cao cơ thể × 100]. Đồng thời dựa vào chiều
cao cơ thể trừ cao ngồi cho thấy độ dài ngắn của chi dưới. Đây là một chỉ số quan
trọng của việc kiểm tra, đánh giá thể hình. Chỉ số lớn cho thấy chân tương đối
dài, chỉ số nhỏ chứng tỏ chân tương đối ngắn.
Các chỉ tiêu và chỉ số của đùi và cẳng chân:
(1) Chỉ tiêu: Dài đùi.
Độ dài đùi rất ít khi được đo trực tiếp trong khi tiến đo đạc hình thái do đỉnh
đầu mút đùi khó tìm thấy điểm đo chính xác trên cơ thể sống. Để xác định độ dài
đùi, thông thường người ta sử dụng phương pháp đo gián tiếp. Công thức gián
tiếp tìm ra độ dài đùi: Dài đùi = (dài chi dưới B – dài cẳng chân A)
(2) Chỉ tiêu: Dài cẳng chân A.
Dài cẳng chân A chỉ độ dài khoảng cách vuông góc từ khe mặt trong khớp
gối (đi qua mắt cá trong) cho tới mặt đất. Là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh
đặc điểm thể hình. Dài cẳng chân A cũng phải tuân thủ quy luật phát triển
“hướng tâm” trong quá trình phát triển sinh trưởng. Thời kỳ tăng trưởng nhanh
nhất là thời kỳ đầu của giai đoạn phát dục trưởng thành, nam thiếu niên trong độ
tuổi khoảng 12 ~ 15, nữ thiếu niên trong độ tuổi khoảng 11 ~ 14. Nam thiếu niên
sau độ tuổi 15, nữ thiếu niên sau độ tuổi 14, độ dài của cẳng chân về cơ bản đã
ổn định.
(3) Chỉ số [(dài chi dưới B – dài cẳng chân A)/ dài cẳng chân A × 100]
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Chỉ số này phản ánh tỷ lệ độ dài đùi (dài chi dưới B – dài cẳng chân A) với
độ dài cẳng chân vận động viên. Thông thường, nếu dài cẳng chân A có trị số lớn
hơn độ dài đùi, từ đó có lợi cho quá trình vận động. Vì vậy, trong quá trình tuyển
chọn VĐV những môn hoạt động lấy chi dưới làm chủ đạo thì chỉ tiêu quan trọng
này nên đặc biệt chú ý.
(4) Chỉ số [dài cẳng chân A/ dài đùi × 100] là chỉ số phản ánh mối liên hệ tỷ
lệ giữa độ dài đùi và cẳng chân.
(4) Chỉ số [dài cẳng chân A/dài chi dưới × 100] là chỉ số phản ánh mối liên
hệ tỷ lệ giữa dài cẳng chân với toàn bộ dài chi dưới.
(5) Chỉ số [dài cẳng chân A/chiều cao cơ thể × 100] dùng để phản ánh độ dài
tương đối của cẳng chân. Cao thấp, thể hình đẹp xấu của con người, trình độ cao
hay thấp do chỉ số này quyết định, được xem là một chỉ số thể hình quan trọng.
Hầu hết mọi người dân có xương đùi dài hơn xương cẳng chân 7 ~ 10 cm.
Trong quá trình tuyển chọn, dài cằng chân là một chỉ tiêu rất quan trọng. Chỉ tiêu
này lớn, chứng tỏ cẳng chân tương đối dài, có lợi cho vận động, chỉ tiêu này nhỏ,
chứng tỏ cẳng chân tương đối ngắn, không có lợi cho vận động.
Chỉ số [dài cẳng chân A/chiều cao cơ thể × 100] cũng tăng mạnh cùng với sự
phát triển tuổi tác. Khi nam 13 tuổi, nữ 12 tuổi, chỉ số dài cẳng chân A đạt tới
mức cao nhất, nam, nữ lần lượt là 26.7% và 26.5%. Sau đó, chỉ số có xu hướng
giảm, sau tuổi 18 cơ bản đã ổn định. Người lớn trưởng thành từ 18 ~ 25 tuổi, nam
nữ trung bình đều là 25.95%. Thực tiễn vận động chứng minh rằng, độ dài chân
lớn và độ dài cẳng chân lớn hơn so với dài đùi sẽ có lợi cho vận động. Đặc điểm
này càng rõ rệt trong các môn thi đấu điền kinh và nhảy xa, vận động viên bơi lội
cũng như vậy. Trong quá trình tuyển chọn nên đặc biệt chú ý.
(6) Chỉ tiêu: Dài gân gót chân (dài gân Achilles)
Gân gót chân (gân Achilles) là cơ gân cơ tam đầu cẳng chân, là cự ly từ bờ
dưới đầu cơ bụng chân ở mặt trong cơ bắp chân cho tới giữa các kết đoạn xương
gót chân. Độ dài gân Achilles là một chỉ tiêu quan trọng đối với các VĐV chạy
nhảy, độ dài này càng lớn thì lực và tốc độ càng cao. Tuy nhiên độ dài tuyệt đối
lại phụ thuộc trực tiếp vào tổng thể chiều cao cơ thể hoặc độ dài chân. Vì vậy giá
trị tuyệt đối của chỉ tiêu này ít được sử dụng khi đánh giá mà phải thông qua chỉ
số độ dài gân Achilles.
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(7) Chỉ số [dài gân gót chân/ dài cẳng chân A × 100] phản ánh tỷ lệ phần
trăm của gân gót chân trên độ dài cẳng chân.
Thông thường chỉ số này (7) của người phát triển bình thường bình quân
trong khoảng 40% ~ 45%. Trong suốt thời kỳ phát triển từ nhỏ đến lớn sự chênh
lệch của chỉ số này không rõ rệt đối với mỗi cá thể, tương đối ổn định, dễ dự
đoán. Chỉ số độ dài gân Achilles và khả năng vận động có mối liên hệ nhất định,
gân gót chân càng dài thì càng có lợi cho vận động. Đặc biệt là những môn có
yêu cầu cao về sức mạnh bộc phát và tốc độ đều yêu cầu chỉ số độ dài gân gót
chân lớn. Chỉ số độ dài gân gót chân của vận động viên xuất sắc cao hơn so với
người thường (ví dụ: vận động viên nhảy 3 bước là 46.20 ± 3.12%, vận động
viên nhảy sào là 47.27% ± 4.04%, vận động viên nhảy cao nữ là 47.77 ± 3.57%).
Điều đó chứng tỏ gân gót chân vận động viên dài hơn và sức mạnh lớn hơn so
với người thường.
4.1.3.6. Các chỉ tiêu chu vi các vùng cơ thể
Chu vi các vùng cơ thể là các chỉ tiêu phản ánh chủ yếu mức độ phát triển
của cơ bắp, đánh giá sự cân đối đối xứng của 2 nửa cơ thể và cân đối giữa các
vùng (các chu vi vòng tay và chân), cũng như mức độ phát triển và tỷ lệ cân đối
của thân người (các chu vi vòng ngực, hông và mông).
Chỉ tiêu về chu vi các vòng của chân, tay phụ thuộc nhiều vào mức độ phát
triển của cơ bắp, đặc biệt là các cơ lớn. Theo quy luật phát triển thể chất thì giai
đoạn thiếu niên, nhi đồng cơ bắp của trẻ chưa ở vào giai đoạn phát triển bùng
phát, chưa tạo được sự khác biệt lớn đủ độ tin cậy giữa các cá thể. Hơn nữa, đây
là các chỉ tiêu phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố môi trường, trong đó có môi
trường huấn luyện và đặc điểm dinh dưỡng trong chế độ sinh hoạt của VĐV trẻ.
Điều này đã làm giới hạn rất nhiều ý nghĩa trong tuyển chọn của các chỉ tiêu này,
đặc biệt là trong tuyển chọn vận động viên thể thao giai đoạn ban đầu. Tuy vậy,
phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động vận động của các môn thể thao, và thời điểm
tuyển chọn mà các chỉ tiêu này sẽ có ý nghĩa ngày càng cao trong vai trò tuyển
chọn.
(1) Lồng ngực và các chỉ tiêu đánh giá vòng ngực.
Sự biến đổi của lồng ngực chịu ảnh hưởng nhiều của yếu tố môi trường (bệnh
tật, dinh dưỡng, luyện tập, huấn luyện…) nhưng hình dáng lồng ngực lại do yếu
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tố di truyền quyết định (90%). Hình dáng của lồng ngực rất quan trọng trong
tuyển chọn VĐV, nó quyết định sự phát triển của lồng ngực, chức năng của cơ
quan nội tạng chứa trong lồng ngực và sức mạnh của phần thân người. Lồng
ngực lép hoặc dị dạng sẽ gây trở ngại cho sự hoạt động của tim, phổi, cung động
mạch chủ... Lồng ngực tròn, có dáng hình thang ngược, vai rộng hông hẹp sẽ phù
hợp với các môn điền kinh, bơi, bóng bàn, cầu lông, võ vật và nhiều môn thể
thao khác, hoặc dáng hình ống sẽ phù hợp với bóng chuyền, bóng rổ... Hình dạng
lồng ngực là chỉ tiêu khó cải tạo trong quá trình luyện tập.
Để đánh giá mức độ phát triển của lồng ngực, có thể sử dụng các phương
pháp quan sát và nhân trắc.
Quan sát lồng ngực cần tập trung đánh giá theo các tiêu chí: hình dáng ngực,
mức độ cân đối giữa 2 nửa phải - trái và tiêu chí độ dầy lồng ngực.
Trong nhân trắc người ta thường sử dụng các chỉ tiêu số đo 3 vòng của lồng
ngực: vòng ngực trung bình, vòng ngực khi hít vào gắng sức, vòng ngực khi thở
ra gắng sức và chỉ số hiệu số vòng ngực.
Vòng ngực trung bình được xác định trong trạng thái tĩnh, nó cho phép đánh
giá mức độ phát triển lồng ngực.
Vòng ngực khi hít vào gắng sức được xác định trong trạng thái nỗ lực hít vào
gắng sức và nín thở. Chỉ tiêu này phản ánh trực tiếp độ giãn nở của lồng ngực, và
gián tiếp phản ánh hiệu quả của hô hấp ngoài. Giá trị của chỉ tiêu thu được khi so
sánh càng lớn thì chức hô hấp càng tốt.
Vòng ngực khi thở ra gắng sức được xác định trong trạng thái nỗ lực thở ra
gắng sức và nín thở. Chỉ tiêu này phản ánh trực tiếp độ giãn nở của lồng ngực, và
gián tiếp phản ánh hiệu quả của hô hấp ngoài, đồng thời thông qua chỉ tiêu này
còn đánh giá được mức độ lưu thông của đường hô hấp. Với những trường hợp
mắc các bệnh co thắt hay tắc nghẽn đường hô hấp thì giá trị thu được nhỏ, và đây
cũng chính là những trường hợp chống chỉ định cần thải loại trong tuyển chọn
thể thao giai đoạn ban đầu.
Hiệu số vòng ngực là hiệu số giữa vòng ngực khi hít vào gắng sức và vòng
ngực khi thở ra gắng sức. Đây là chỉ tiêu đánh giá trực tiếp độ giãn nở của lồng
ngực, và gián tiếp phản ánh hiệu quả của hô hấp ngoài, nó có ý nghĩa cao trong
tuyển chọn định hướng thể thao, đặc biệt là các môn thể thao lấy sức bền ưa khí
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làm năng lượng hoạt động chính. Độ giãn nở lồng ngực của người trưởng thành
phát triển bình thường là 4 cm.
(2) Chu vi vòng eo hông.
Vòng eo hông phản ánh mức độ phát triển của các cơ thành bụng, đặc biệt là
trương lực cơ. Tuy nhiên đây cũng là chỉ tiêu phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố môi
trường, trong đó có môi trường tập luyện và đặc điểm dinh dưỡng trong chế độ
sinh hoạt của VĐV trẻ. Lớp mỡ dưới da vùng bụng tập trung rất cao, là hệ quả
giữa chế độ vận động và chế độ dinh dưỡng. Chỉ tiêu này cũng bị chi phối bởi
gen di truyền và đặc điểm chủng tộc, thông thường tỷ lệ vòng eo hông/ cao cơ thể
ở người da vàng (châu Á) lớn hơn ở người da đen và da trắng.
Trong hoạt động vận động, eo hông có vai trò quan trọng trong việc phát huy
sức mạnh của thân người và năng lực giữ thăng bằng cơ thể. Tùy thuộc vào đặc
điểm hoạt động vận động của từng môn thể thao mà chỉ tiêu này được đánh giá
khác nhau, đối với các môn cần phát huy sức mạnh tối đa hay sức mạnh tĩnh lực
thì chỉ tiêu này cần phải đủ lớn, ngược lại, vơí các môn chạy nhảy, linh hoạt thì
chỉ tiêu này lại không đòi hỏi cao.
(3) Chỉ tiêu chu vi các vòng của chân và tay.
Như đã nêu ở phần trên, các chỉ tiêu này ở giai đoạn tuyển chọn ban đầu có
giá trị không cao, chúng sẽ phát huy hiệu quả cao hơn khi cơ thể hoàn thành giai
đoạn phát dục trưởng thành.
4.1.3. Các chỉ số hinh thái cơ thể
Hình thái cơ thể không chỉ phản ánh qua các chỉ tiêu đơn lẻ về cân nặng,
chiều cao, độ dài các đoạn cơ thể, mà cần thiết phải đánh giá về sự phát triển cân
đối giữa các chỉ tiêu, đặc biệt là giữa các chỉ tiêu phản ánh độ lớn và độ dài cơ
thể. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã thiết lập nên các chỉ số. Đây là phương
pháp cho phép đánh giá sự phát triển của cơ thể về mức độ cân đối giữa các
thành phần cấu trúc, đồng thời qua các chỉ số này cũng còn cho phép đánh giá
mức độ phát triển thể lực chung.
Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa chính của các chỉ số là đánh giá sự phát triển
cân đối giữa chiều dọc và chiều ngang cơ thể, khi sử dụng chỉ nên lựa chọn một
trong các chỉ số là đủ.
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4.1.3.1. Chỉ số BMI (Body Mass Index)
Chỉ số BMI xác định mối quan hệ sinh học giữa yếu tố môi truờng (đại diện
là cân nặng) và yếu tố di truyền (đại diện là chiều cao) trong quá trình phát dục
của trẻ em và sự phát triển của cơ thể con người. Chỉ số BMI được tính theo công
thức:

Trọng lượng cơ thể (kg)
BMI =
[Chiều cao (m)]2
Đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức y tế thế giới (WHO)
BMI

< 18,5

Thiếu cân và gầy quá

BMI

18,5 - 24,9

Phát triển bình thường

BMI

25 - 29,9

Tiền béo phì

BMI

30 - 34,9

Béo phì độ 1

BMI

35 - 39,9

Béo phì độ 2

BMI

> 39,9

Béo phì độ 3

4.1.3.2. Chỉ số Pinhê (Pignet)
Pinhê = Cao (cm) – [cân nặng (kg) + vòng ngực trung bình (cm)].
Chỉ số này hay được dùng ở các nước nói tiếng Pháp, ở Việt Nam chỉ số
Pinhê được đánh giá như sau:
20.9 - 24.1

rất khoẻ

24.2 - 27.4

khoẻ

27.5 - 33.9

trung bình

34.0 - 37.2

yếu

37.3 - 40.5

rất yếu
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4.1.3.3. Chỉ số QVC (Quay vòng cao)
Các tác giả Việt Nam, Nguyễn Quang Quyền và Đỗ Như Cương (1969), đã
nghiên cứu và đề xuất chỉ số quay vòng cao như sau:
QVC = Chiều cao (cm) – [ vòng ngực hít vào (cm) + vòng đùi phải (cm) +
vòng cánh tay phải (cm)].
Tiêu chuẩn đánh giá:
Cực khỏe

< (- 4)

Rất khoẻ

(- 4) - 1.9

Khoẻ

2.0 - 7.9

Trung bình

8.0 - 14.0

Yếu

14.1 - 20.0

Cực yếu

> 26

Đây là chỉ số chỉ nên áp dụng đánh giá đối tượng khảo sát có tuổi đời trong
khoảng từ 18 đến 25.
4.1.3.4. Chỉ số Quetelet
Đánh giá sự phát triển cân đối giữa cân nặng và chiều cao. Đây là chỉ số rất
thông dụng và được tính theo công thức:
Cân nặng (g)
K=

Chiều cao (cm)

Đánh giá kết quả : Nam trung bình: 350 - 400 g/cm
Nữ trung bình:

325 - 375 g/cm

Nếu chỉ số thu được cao hơn mức trung bình chứng tỏ cơ thể béo, thừa trọng
lượng và ngược lại nếu chỉ số thu được thấp hơn chỉ số Quetelet trung bình
chứng tỏ cơ thể gầy, thiếu trọng lượng. Chỉ số Quetelet quá lớn hoặc quá nhỏ đều
phản ánh trẻ em phát triển không bình thường, hoặc quá béo, hoặc quá gầy, bất
lợi cho sự hình thành và phát triển năng lực vận động.
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Bảng 4.8 giới thiệu mức độ giới hạn lành mạnh của Chỉ số Quetelet của trẻ
em nam, nữ 7 - 17 tuổi của Trung Quốc.
Bảng 4.8. Giới hạn bình thường của chỉ số Quetelet
ở trẻ em Trung Quốc từ 7 - 17 tuổi
(Số liệu tổng hợp từ tài liệu của Trung Quốc)
Tuổi

Nam

Nữ

Tuổi

Nam

Nữ

7

176 - 188

171 - 183

13

254 - 281

262 - 289

8

185 - 199

180 - 193

14

279 - 307

280 - 306

9

195 - 213

191 - 206

15

300 - 322

296 - 321

10

207 - 225

205 - 225

16

314 - 339

306 - 330

11

218 - 236

220 - 243

17

325 - 342

311 - 334

12

234 - 257

240 - 266

18

334 - 354

320 - 334

4.1.4. Đặc điểm thể hình của vận động viên một số môn thể thao
4.1.4.1. Đặc trưng cơ thể của vận động viên điền kinh
Điền kinh là môn thể thao cơ bản cho các môn thể thao khác, và cũng được
lấy làm nội dung phát triển những tố chất của cơ thể và nội dung huấn luyện cho
tất cả các môn thi đấu.
Qua kết quả nghiên cứu, đặc điểm cơ thể của các vận động viên điền kinh là
thân hình tương đối cao to (chiều cao chỉ đứng sau vận động viên bóng rổ, bóng
chuyền; cân nặng xếp sau vận động viên bóng rổ, bóng chuyền và cử tạ), phần
thân ngắn, chân dài, vòng ngực lớn.
Đặc trưng cơ thể của vận động viên chạy:
Môn chạy dựa theo các cự ly khác nhau có thể chia thành: chạy cự ly ngắn
cần tốc độ, chạy cự ly trung bình cần giữ tốc độ và chạy cự ly dài cần sức bền.
Chiều cao của các vận động viên chạy (tất cả các cự ly) tương đối thấp, và
thấp hơn vận động viên ở các nội dung khác trong môn điền kinh. Thứ tự chiều
cao là: vận động viên chạy cự ly trung bình, cự ly dài, cuối cùng là cự ly ngắn.
Vận động viên chạy cự ly dài có chiều cao thấp nhất trong các vận động viên
điền kinh.
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Xét theo chỉ số về chiều cao khi ngồi, độ dài của chân, vận động viên chạy
ngắn, thân hình tương đối dài, chân tương đối ngắn, vận động viên chạy cự ly
trung bình và dài thuộc loại trung bình. Nữ vận động viên chạy cự ly dài có thân
ngắn, chân dài.
Xét theo số đo các vòng ở chân, vận động viên chạy cự ly ngắn có số đo lớn
nhất, tiếp đến là vận động viên chạy cự ly trung bình, cuối cùng là vận động viên
chạy cự ly dài. Chân của vận động viên nam môn chạy cự ly ngắn to hơn vận
động viên các môn chạy cự ly trung bình, cự ly dài, các môn nhảy (nhảy cao,
nhảy xa…); nhưng nhỏ hơn vận động viên môn ném (ném lao, ném đĩa, đẩy tạ…)
và vận động viên toàn năng. Số đo các vòng ở tay nhỏ hơn vận động viên các
môn ném, toàn năng, nhảy sào.
Xét theo tỷ lệ tương đối giữa độ rộng xương chậu, độ dày mông, số đo vòng
ngực, vòng eo với chiều cao cơ thể, vận động viên nam chạy cự ly ngắn có chỉ số
thấp hơn vận động viên môn ném, toàn năng, nhưng cao hơn vận động viên chạy
cự ly trung bình và dài; vòng ngực nhỏ hơn vận động viên môn nhảy sào. Chỉ số
của vận động viên nữ thấp hơn vận động viên môn ném, nhưng cao hơn vận động
viên môn chạy, nhảy và toàn năng. Độ rộng xương chậu nhỏ hơn vận động viên
nhảy xa. Các chỉ số này ở vận động viên chạy cự ly trung bình và ngắn đều nhỏ.
Cụ thể thân hình của vận động viên chạy của môn điền kinh như sau:
1) Chạy cự ly ngắn: Chạy cự ly ngắn là môn thể thao có chu kỳ nằm trong
vùng cường độ tối đa (theo Pharơphen), sử dụng năng lượng yếm khí nhờ hệ
phosphagen (ATP, CP) và một phần năng lượng cung cấp do hệ gluco – phân
yếm khí. Hoạt động của vận động viên chạy cự ly ngắn có những nét đặc thù so
với vận động viên các môn thể thao khác. Vì vậy việc tuyển chọn vận động viên
cũng có đặc điểm riêng biệt, khi tuyển chọn cần chú ý sau: Vận động viên chạy
cự ly ngắn thân hình không cao, chân ngắn và thô, đặc điểm này có tính linh
hoạt, phản ứng nhanh, tần suất cao, nhưng không có lợi cho việc phát huy độ dài
bước chân và sức bền tốc độ. Xét về số bước chân trong 100m, nam vận động
viên bình quân khoảng 46 - 50 bước, nữ vận động viên bình quân khoảng 48 - 52
bước. Chân ngắn một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến độ dài bước chân. Cùng với
việc tăng tần số bước chân, cũng phải tăng cả độ dài bước chân. Trong chạy cự ly
ngắn, thành tích của VĐV không phụ thuộc nhiều vào chiều cao và trọng lượng
cơ thể. Qua nghiên cứu cho thấy ở nam:
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1. Karlox (Mỹ) cao 193cm, chạy 100m là 10 giây.
2. Uylyam (Mỹ) cao 192cm, chạy 100m là 9,9 giây.
3. Mertrixon (Mỹ) cao 156cm, chạy 100m là 10,1 giây.
4. Ở nữ: Rudonphơ (Mỹ) cao 180cm, chạy 100m là 11,2 giây.
5. Krepkina (LX) cao 158cm, chạy 100m là 11,3 giây.
Nếu chỉ căn cứ vào các số liệu về chiều cao và trọng lượng cơ thể thì rất khó
xác định rõ tố chất của vận động viên chạy cự ly ngắn, nhưng nếu xem xét tỷ lệ
cơ thể thì các vận động viên chạy cự ly ngắn vượt trội hơn hẳn vận động viên của
các môn thể thao khác. Nghiên cứu chỉ ra rằng: tương quan giữa độ dài chân và
chiều cao nói chung của cơ thể ở vận động viên chạy ngắn cấp cao là 54%-55%.
Như vậy thành tích của vận động viên chạy cự ly ngắn không phụ thuộc nhiều
vào chiều cao và trọng lượng cơ thể mà phụ thuộc vào tỷ lệ cơ thể. Vì vậy để
tuyển chọn vận động viên chạy cự ly ngắn, người ta thường căn cứ vào tỷ lệ cơ
thể. Trong giai đoạn tuyển chọn ban đầu có thể căn cứ vào mối tương quan của
các bộ phận riêng, đặc biệt là của chân. Thông thường các vận động viên chạy
ngắn có thành tích cao có độ dài cẳng chân và đùi lớn. Khi tuyển chọn vận động
viên chạy cự ly ngắn có thể tham khảo các số liệu sau Trong giai đoạn tuyển
chọn ban đầu có thể căn cứ vào các số liệu sau (bảng 4.9). Các chỉ số cơ thể của
U.V. Bocdop vận động viên chạy ngắn nổi tiếng thế giới như sau: chiều cao cơ
thể: 179,8cm; chân: 99,9; thân trên: 53,4; cẳng chân: 41,1; đùi 51,7.
Phần tương quan của khối lượng xương: 14,92.
Phần tương quan của mỡ: 12,68.
Ngoài các dấu hiệu nhân chủng học chủ yếu được xác bởi di truyền còn có
một số đặc điểm chức năng khác không thay đổi trong quá trình hoàn thiện thể
thao cũng có vai trò rất quan trọng như: loại hình thần kinh, khả năng phối hợp
vận động trong các động tác nhanh.
2) Chạy cự ly dài: Chạy cự ly dài là môn thể thao có tính chu kỳ đòi hỏi sức
bền. Ở vận động viên môn chạy cự ly dài, khả năng làm việc của các cơ quan
đảm bảo cung cấp và sử dụng oxy phải tương đối tốt. Đặc điểm của môn này là
thời gian vận động kéo dài, tần số lặp lại nhiều, nên khi hoàn thành mỗi một
động tác đều phải tính đến khả năng tiết kiệm sức của động tác đó, giảm thiểu tối
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đa tiêu hao năng lượng. Vì vậy chạy cự ly dài phải chú ý đến tính nhịp điệu của
động tác. Khi lặp lại mỗi một động tác, cơ bắp đều phải chống đỡ sức nặng của
chính động tác đó, và cả sức nặng của cơ thể. Sức nặng của mỗi một động tác
tăng lên làm cho sức nặng cơ thể của vận động viên tăng lên, tức là phải bỏ ra
nhiều sức lực hơn để hoàn thành một động tác. Vận động viên chạy cự ly dài có
thân hình nhỏ, số đo các vòng nhỏ là thích hợp nhất.
3) Chạy cự ly trung bình: Các chỉ tiêu trong chạy cự ly trung bình cũng gần
giống như trong chạy cự ly ngắn và dài, đây là môn thể thao đòi hỏi sức bền về
tốc độ.
Bảng 4.9. Các giá trị trung bình về tỷ lệ cơ thể của các
vận động viên chạy cự ly ngắn cấp cao
(Bùi Quang Hải (2014), Tuyển chọn vận động viên thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội)
Độ dài các phần
cơ thể

Cự ly (m)
100

200 - 400

Thân người

80,4 ± 0,46

81,0 ± 0,3

Thân trên

53,3 ± 0,3

53,8 ± 0,2

Tay

77,3 ± 0,4

78,6 ± 0,3

Chân

94,7 ± 0,6

96,8 ± 0,4

Đùi

48,1 ± 0,4

49,0 ± 0,3

Cẳng chân

39,2 ± 0,3

40,6 ± 0,3

Đặc điểm cơ thể của vận động viên chạy vượt rào.
Chạy vượt rào gồm có: 110m, 200m, 400m rào của nam và 100m rào của
nữ. Xét theo cự ly, chạy vượt rào giống với môn chạy ngắn tương ứng, nhưng có
rào ngăn trên đường chạy; xét theo phương pháp chạy cũng phức tạp hơn chạy
ngắn. Chạy vượt rào đòi hỏi vận động viên vừa phải nhanh vừa phải thực hiện
động tác vượt rào chính xác. Do phương pháp chạy không giống, nên đặc điểm
cơ thể của vận động viên chạy vượt rào cũng có những điểm khác so với vận
động viên chạy ngắn.
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Vận động viên chạy vượt rào có thân hình tương đối cao, đứng thứ 4 trong
các vận động viên môn điền kinh, thân người ngắn (nam vận động viên chạy
vượt rào đứng thứ 8 trong môn điền kinh, chỉ đứng trên vận động viên môn nhảy
xa, nhảy cao), chân dài (chân của nam vận động viên đứng thứ 2, chỉ xếp sau vận
động viên môn nhảy cao), tay ngắn (xếp cuối trong các vận động viên môn điền
kinh). Xét theo độ rộng các vòng, các vận động viên chạy vượt rào có vòng ngực
nhỏ, xương chậu hẹp.
Chạy vượt rào là môn có kỹ thuật khó, đòi hỏi vận động viên phải được huấn
luyện toàn diện và trình độ phát triển tương đối tốt. Phát triển sức mạnh cơ bắp
vùng bụng, đặc biệt là khả năng linh hoạt của các khớp vùng xương chậu. Vận
động viên chạy vượt rào có vòng ngực nhỏ, xương chậu hẹp rất thích hợp cho
động tác vượt rào một cách linh hoạt.
Để có vận động viên giỏi cần tuyển chọn đối với nam chiều cao từ 1,85 1,90m, nữ từ 1,65 - 1,70m, chân tương đối dài (tức trọng tâm cơ thể cao), thân
ngắn, vòng ngực nhỏ, xương chậu hẹp. Điều này rất có lợi cho việc duy trì tư thế
chạy đúng và giảm thiểu việc trọng tâm cơ thể giao động lên xuống khi vượt rào,
cũng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chuyên môn trong môn chạy vượt rào.
Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn nhảy.
Bật nhảy là dùng thời gian trên không có được do việc dùng lực bật nhảy để
vượt qua một chướng ngại theo phương thẳng đứng hoặc một khoảng cách nhất
định. Các môn cần vượt qua một chướng ngại theo phương thẳng đứng gồm nhảy
cao, nhảy sào; các môn cần vượt qua một khoảng cách nhất định gồm nhảy xa và
nhảy xa ba bước.
1) Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn nhảy cao:
Vận động viên môn nhảy cao có chiều cao xếp vào loại cao nhất trong môn
điền kinh, ngoài 3 môn ném đĩa, tạ xích và đẩy tạ, cao hơn rõ rệt những vận động
viên ở các nội dung khác trong môn điền kinh. Chỉ thấp hơn vận động viên môn
bóng rổ, bóng chuyền, còn cao hơn vận động viên các môn khác. Vận động viên
nhảy cao có chiều cao khi ngồi thấp nhất, tỷ lệ giữa chiều dài chân, chiều dài các
khớp chân so với chiều cao là lớn nhất, rõ ràng vận động viên nhảy cao có phần
thân ngắn và chân dài. Các vòng đo tay, chân nhỏ, vòng ngực nhỏ, xương chậu
hẹp, mông, eo nhỏ. Số đo tương đối các vòng ở khớp chân xếp cuối trong các vận
động vên điền kinh.
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Vận động viên nhảy cao có vòng đo ở chân nhỏ, ngực nhỏ, xương chậu hẹp,
mông, eo nhỏ. Do cần có tính linh hoạt cao, nhất là trong giai đoạn trên không,
vận động viên phải hoàn thành một loạt động tác phức tạp trong một khoảng thời
gian ngắn và không có điểm tựa, đòi hỏi khả năng hoàn thiện về khống chế các
phần trên cơ thể, các đặc điểm cơ thể này giúp ích cho các phần cơ thể vượt qua
xà dễ dàng. Vì vậy cần tuyển chọn vận động viên nhảy xa người nhỏ, cao, thân
ngắn, chân dài.
2) Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn nhảy sào:
Nhảy sào cũng là môn phải vượt qua một chướng ngại thẳng đứng, được hỗ
trợ bằng một cây sào làm điểm tựa, giúp cơ thể vượt qua một chiều cao nhất
định. Nhảy sào là cả một quá trình thực hiện kỹ thuật phức tạp. Một vận động
viên nhảy sào suất sắc không những cần phải có khả năng chạy đà tốt, sức bật
mạnh, mà còn cần có kỹ thuật điêu luyện.
Các vận động viên nhảy sào có số đo bắp tay xếp thứ 3 trong các vận động
viên điền kinh, chỉ xếp sau vận động viên các môn ném đẩy; so với vận động
viên nhảy cao, khác biệt lớn nhất là bắp tay, cánh tay, vòng ngực đều lớn. Vòng
ngực, cánh tay đứng thứ 4 sau vận động viên các môn ném và vận động viên toàn
năng. Chỉ số độ dài cánh tay ở các vận động viên nhảy sào lớn nhất trong vận
động viên các môn điền kinh. Chiều cao của các vận động viên nhảy sào xếp vào
mức trung bình trong 11 môn.
Những đặc điểm về thể hình này của vận động viên nhảy sào có liên quan
đến việc phải cầm nắm sào. Điểm nắm sào của tay cao, càng có lợi để vượt qua
mức sào cao hơn. Đồng thời vận động viên nhảy sào sau khi bật nhảy phải hoàn
thành một loạt động tác như treo mình trên không, ưỡn người, cong thân, xoay
người, đẩy sào, không những cần một đôi tay khoẻ, mà còn cần phải luyện tập
nhiều cho vùng vai và lưng, cho nên vận động viên nhảy sào có bắp tay và vòng
ngực lớn. Cần chọn tuyển những vận động viên nhảy sào có tốc độ nhanh, động
tác nhịp nhàng, thân hình cân đối, và tương đối cao.
3) Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn nhảy xa:
Nhảy xa và nhảy ba bước là hai môn thể thao lấy độ xa làm kết quả thi đấu,
kết cấu các động tác và yêu cầu về thể hình cơ bản giống nhau. Rất nhiều vận
động viên nhảy xa thi đấu luôn cả nhảy ba bước và ngược lại.
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Qua kiểm tra nam vận động viên môn nhảy xa và chạy ngắn về các đặc điểm
như chiều cao ngồi, độ dày mông, độ dài chân và cẳng chân, tỷ lệ giữa cẳng
chân, chân so với chiều cao cơ thể có khác biệt rất rõ ràng, tức là, so với vận
động viên chạy ngắn, vận động viên nhảy xa thân ngắn hơn và chân dài hơn.
Trong các môn điền kinh, chỉ số chiều cao khi ngồi của các vận động viên nhảy
xa chỉ đứng trên vận động viên nhảy cao. Xét theo những khác biệt về thể hình
của vận động viên nhảy xa và nhảy cao, tỷ lệ giữa các phần độ dày mông, vòng
ngực, vòng eo, số đo ở vòng đùi, cẳng chân, cổ chân, bắp tay khi gồng lên, bắp
tay khi thả lỏng, cẳng tay, tất cả so với chiều cao cơ thể có khác biệt rất rõ ràng.
Tức là, so với vận động viên nhảy cao, vận động viên nhảy xa có cơ thể thô và to
hơn, nhưng lại không bằng vận động viên chạy ngắn.
Trong môn nhảy xa và nhảy ba bước, tốc độ chạy đà là yếu tố chủ yếu quyết
định thành tích. Cự ly chạy đà môn nhảy xa của nam thường là 35 - 45m, của nữ
là 25 - 35m; cự ly chạy đà môn nhảy ba bước là 30 - 35m. Xét theo yêu cầu về
tốc độ, giống như đối với vận động viên chạy ngắn, điểm khác biệt là trong khi
chạy đà còn yêu cầu phải hoàn thành động tác bật nhảy.
Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn ném, đẩy.
Các môn thể thao quăng, ném gồm có ném lao (chạy đà thẳng để ném), ném
đĩa, tạ xích (xoay tròn để lấy đà) và đẩy tạ (dùng lực đẩy).
Các chỉ số về cân nặng, số đo các vòng ở chân, độ rộng xương chậu, độ dày
mông, vòng ngực, vòng eo của các vận động viên môn ném đứng thứ nhất hoặc
thứ hai trong tất cả các môn điền kinh. Những đặc điểm này liên quan tới việc họ
phải luyện tập các môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và luyện tập với tạ. Các
phương pháp luyện tập làm cho thể tích các cơ tăng lên, các vòng đo ở các chi to
lên trông thấy. Vận động viên ba môn ném đĩa, tạ xích và đẩy tạ có thân hình cao
to nhất, vận động viên ném lao chiều cao xếp hạng trung bình (nam đứng thứ 7,
nữ đứng thứ 5), số đo các vòng tuy lớn nhưng tương đối cân đối. Độ dài tay của
vận động viên ba môn ném đĩa, tạ xích và đẩy tạ đứng thứ hai, ném lao đứng thứ
4; đối với nữ, đứng thứ nhất, thứ nhì. Đây là đặc điểm có lợi khi phải quăng, ném
các dụng cụ. Cánh tay dài khiến biên độ động tác tăng lên, cự ly động tác xa hơn,
tăng hiệu quả khi ném.
Kết quả kiểm tra cho thấy, các vận động viên môn ném có thân dài, chân
ngắn, trong đó thể hiện rõ nhất là ở vận động viên ném lao. Ngoài vận động viên
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chạy ngắn và toàn năng, vận động viên các môn ném so với vận động viên các
môn khác có những khác biệt rất rõ ràng. Xét theo yêu cầu kỹ thuật quăng, ném,
mục đích đều là tạo ra vận tốc đà, tạo điều kiện thuận lợi cho động tác ném cuối
cùng. Khi chạy đà, phải tăng tốc tối đa cho đôi chân, để hai chân vượt qua phần
thân trên. Trong môn ném đĩa, khi xoay tròn tạo đà cũng đòi hỏi hai chân chuyển
động nhanh hơn phần thân trên. Vì vậy, đôi chân ngắn ở các vận động viên môn
ném là đặc điểm có lợi để phát huy tối đa tốc độ; đồng thời phần thân trên dài
làm tăng cự ly động tác ra tay cuối cùng, điều này có hiệu quả lớn khi ném, đẩy.
Như vậy đặc điểm cơ thể của vận động viên các môn ném đẩy là thân trên dài,
chân ngắn rất phù hợp với yêu cầu của bộ môn này.
Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn toàn năng.
Mười môn phối hợp nam, năm môn phối hợp nữ (bao gồm cả bảy môn phối
hợp nữ) gồm có một số môn như chạy, nhảy, ném v.v… Do số lượng môn thi đấu
nhiều, kỹ thuật phức tạp, thời gian thi đấu dài, đòi hỏi vận động viên phải được
phát triển một cách toàn diện, kỹ thuật huấn luyện cũng không thể chỉ xắp xếp
cho riêng một môn, giữa các môn phải có mối quan hệ hữu cơ với nhau, vì vậy
thể hình của vận động viên toàn năng không thể đánh giá theo riêng từng môn.
Xét theo các chỉ số của vận động viên toàn năng về chiều cao, cân nặng, chiều
dài chân, số đo các vòng ở chân, vòng ngực, vòng eo, đều thuộc loại trung bình
và khá, đa số xếp thứ 3 - 4 trong các vận động viên điền kinh.
Trong môn toàn năng, nếu người cao, thì thích hợp cho nhảy cao, nhưng
không phù hợp với chạy ngắn hoặc các môn ném; nếu người thấp thì thích hợp
cho chạy cự ly dài, nhưng không phù hợp với các môn nhảy, ném. Vì vậy, thể
hình của các vận động viên toàn năng đòi hỏi phải tương đối toàn diện. Khi tuyển
chọn vận động viên toàn năng cần chú ý những vận động viên có đặc điểm cơ thể
phù hợp với cả ba môn chạy, nhảy, ném trong điền kinh.
4.1.4.2. Đặc trưng cơ thể của vận động viên các môn bóng
1) Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn bóng đá:
Chiều cao, cân nặng của vận động viên bóng đá thuộc mức trên trung bình,
chiều cao xếp thứ 4, 5, thấp hơn vận động viên bóng rổ, điền kinh, gần với vận
động viên đua xe đạp, bơi, và cao hơn vận động viên các môn khác. Tỷ lệ giữa
chiều cao khi ngồi, độ dài của chân, độ dài đùi, cẳng chân, bàn chân so với chiều
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cao cơ thể xếp thứ 4 - 8, thuộc loại trung bình, tương đối cân đối. Tay nhỏ và
ngắn, độ dày cánh tay, lòng bàn tay thường xếp cuối cùng. Chỉ số các vòng đo ở
cánh tay xếp thứ 8, 9, chỉ xếp trên vận động viên môn bóng rổ, bóng chuyền, gần
với vận động viên môn xe đạp, wushu, điền kinh, các môn so sánh thành tích và
nhỏ hơn vận động viên các môn khác. Số đo độ rộng vai, vòng ngực xếp vào loại
trung bình, số đo vòng eo, độ rộng xương chậu thuộc loại trung bình khá. Chân
thô, rộng, dày; số đo vòng đùi, cẳng chân, cổ chân, ngoài những nhóm tuổi cá
biệt ra, đều xếp thứ 2, 3, chỉ nhỏ hơn vận động viên cử tạ, gần với vận động viên
xe đạp, wushu, điền kinh, và to hơn vận động viên các môn khác.
Chiều cao, cân nặng của thủ môn thể hiện rõ ràng lớn hơn các cầu thủ khác;
tay thô và dài hơn, đặc biệt là bàn tay vừa to vừa dài; thân trên ngắn hơn và đùi
dài hơn.
Các động tác trong bóng đá như chuyền, đón, dừng, dắt, tranh, giữ, xuất phát
chạy nhanh, dừng gấp, chuyển hướng v.v… đều phải dựa vào đôi chân, tay chỉ có
tác dụng điều hoà, giữ thăng bằng. Kết quả là đôi chân được luyện tập tốt, to,
khoẻ, nhanh và linh hoạt, còn các bài tập cho tay thường không có. Do đó cần
tăng thêm các bài tập cho tay dể bù đắp khiếm khuyết trong huấn luyện chuyên
môn. Bóng đá là môn thể thao có tính đối kháng với sân thi đấu lớn, phạm vi
hoạt động rộng, kỹ thuật, chiến thuật phức tạp, cạnh tranh khốc liệt, nên đòi hỏi
vận động viên phải có sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt và sức bền tốt.
Tuyển chọn vận động viên bóng đá có chiều cao, cân nặng quá lớn hoặc quá
nhỏ đều không phù hợp. Nếu quá lớn, động tác không thể nhanh nhẹn, linh hoạt;
nếu quá nhỏ, không thể chiếm không gian và khả năng tranh chấp kém. Nếu thân
hình cao to mà linh hoạt là lý tưởng nhất, nhưng rất hiếm. Bóng đá yêu cầu chiều
cao, cân nặng phù hợp, tốc độ (giống như chạy ngắn), độ bền về tốc độ (giống
chạy cự ly trung bình và dài), và sự dẻo dai (giống chạy cự ly dài). Thủ môn, hậu
vệ cao hơn tiền đạo.
2) Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn bóng rổ và bóng chuyền:
Vận động viên bóng rổ, bóng chuyền đều có thân hình cao lớn, xét về chỉ số
hai mặt chiều cao và cân nặng, cả nam nữ vận động viên đều lớn hơn rất nhiều so
với vận động viên các môn khác. Nữ vận động viên bóng rổ, bóng chuyền cân
nặng xếp trên tất cả vận động viên các môn khác. Nam vận động viên bóng rổ,
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bóng chuyền cân nặng chỉ kém vận động viên cử tạ, và xếp trên vận động viên
các môn còn lại. Nam nữ vận động viên đều có phần thân trên ngắn, các chi dài;
chiều cao ngồi của vận động viên bóng rổ, bóng chuyền đều xếp sau vận động
viên các môn khác, nhưng chiều cao cơ thể và chiều dài của chân đều đứng trên.
Chân dài, chỉ số các vòng đều lớn, đùi và cẳng chân đều dài, cẳng chân có phần
dài hơn. Tay dài, chỉ số các vòng đều lớn, thể hiện rõ nét hơn ở vận động viên
bóng chuyền, còn chỉ số ở chân hơi nhỏ. Chỉ số các vòng cơ thể, độ rộng, độ dày,
ngoài số đo vòng đùi, chiều cao lớn hơn vận động viên thể dục ra các chỉ số còn
lại hầu hết đều xếp sau vận động viên các môn khác. Trong đó, số đo các vòng ở
cánh tay, độ rộng vai, vòng ngực của vận động viên bóng chuyền đều lớn hơn
vận động viên bóng rổ; ngược lại, số đo các vòng ở chân, độ dày của mông, độ
rộng xương chậu của vận động viên bóng rổ đều lớn hơn vận động viên bóng
chuyền.
Thân hình cao lớn của các vận động viên bóng rổ, bóng chuyền rất có lợi cho
việc phát huy ưu thế trên không, nâng cao thành tích thi đấu, nhưng khi tuyển
chọn vận động viên nếu chỉ chú ý đến thân hình cao lớn, mà bỏ qua tốc độ, sự
linh hoạt thì hoàn toàn không thể nâng cao thành tích thi đấu. Vận động viên
bóng chuyền có động tác đập bóng, đòi hỏi phải luyện tập cho tay, vùng vai và
ngực nhiều hơn vận động viên bóng rổ; vận động viên bóng rổ có những động tác
mạnh như khởi động, chạy nhanh, dừng gấp, chuyển hướng, đòi hỏi luyện tập
nhiều hơn cho vùng xương chậu và chân so với vận động viên bóng chuyền. Vì
vậy, các chỉ số vòng cánh tay, độ rộng vai, vòng ngực của vận động viên bóng
chuyền đều lớn hơn vận đông viên bóng rổ; còn chỉ số các vòng, độ rộng, độ dày
của chân đều nhỏ hơn.
Tuyển chọn vận động viên bóng rổ, bóng chuyền ngoài chú ý đến chiều cao,
các yêu cầu về tay, chân cũng có phần khác biệt. Đặc điểm cơ thể một cách tổng
thể là thân hình nhỏ và cao, phần thân ngắn, các chi dài.
3) Đặc trưng cơ thể của vận động viên các môn bóng nhỏ (bóng bàn, cầu
lông)
Chiều cao, cân nặng của các vận động viên môn bóng bàn, cầu lông xếp loại
trung bình, hoặc dưới trung bình. Trong đó, ba chỉ số chiều cao, cân nặng và tỷ
số cân nặng trên chiều cao của nữ vận động viên môn cầu lông đều lớn hơn vận
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động viên bóng bàn. Trong các môn thể thao nói chung, nữ vận động viên cầu
lông xếp hạng trung bình, nữ vận động viên bóng bàn xếp hạng dưới trung bình.
Trong bảng xếp hạng các chỉ số bình quân lớn nhỏ của các môn thể thao, những
chỉ tiêu, chỉ số của vận động viên bóng bàn, cầu lông thường xếp vào tốp trung
bình hoặc gần với tốp trung bình, rất ít đặc điểm nổi bật. Tuy nhiên một điểm dễ
nhận ra là do hai môn thể thao này có đặc điểm là cầm vợt bằng một tay, nên độ
chênh lệch giữa tay phải và tay trái rất lớn, rõ rệt nhất là ở vận động viên bóng
bàn; độ chênh lệch giữa chân phải và trái cũng lớn, rõ rệt nhất là ở vận động viên
cầu lông (chân giậm nhảy). Do cầm vợt bằng một tay, tay cầm vợt phải chịu biên
độ, cường độ và lượng vận động vượt xa so với tay không cầm vợt, nên tay cầm
vợt được luyện tập nhiều, trong khi tay không cầm vợt chỉ có tác dụng điều hoà,
giữ thăng bằng, được luyện tập ít, độ chênh lệch quá lớn giữa hai cánh tay không
có lợi cho việc phát triển toàn diện cơ thể và nâng cao trình độ kỹ thuật ở thanh
thiếu niên.
Tố chất quan trọng nhất của vận động viên bóng bàn và cầu lông là tính linh
hoạt và tốc độ, thân hình nhỏ, gọn sẽ có lợi cho điểm này. Tuy nhiên, vận động
viên cầu lông còn có những động tác có biên độ nhất định, phải bao quát một
không gian khá lớn, nên nếu thân hình quá nhỏ sẽ gặp nhiều bất lợi. Vận động
viên cầu lông không cần đòi hỏi nhiều về chiều cao, thể hình cũng không có
những quy luật nhất định, ví dụ như nữ vận động viên Đặng Á Bình, nam vận
động viên Vương Đào của Trung Quốc đều là những người có thân hình thấp.
Tuyển chọn vận động viên cầu lông đòi hỏi chiều cao nhiều hơn so với vận
động viên bóng bàn, chiều dài, số đo các vòng, độ rộng, độ dày của các chi và cơ
thể cũng phải cân đối hơn. Hiện nay, trong tập luyện cầu lông, bóng bàn, các bài
tập cho tay, chân không thuận cũng đang rất được chú trọng.
4.1.4.3. Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn thể dục
Nam nữ vận động viên môn thể dục ở các độ tuổi khác nhau có chiều cao
tương đương với vận động viên môn wushu, và thấp hơn vận động viên các môn
khác. Cân nặng và cân nặng trung bình tương tự như chiều cao, điều này chứng
tỏ cân nặng và cân nặng trung bình của vận động viên thể dục đều tương đối nhẹ.
Ở hầu hết các độ tuổi khác nhau, chỉ số độ dài vai – tay, độ dài cánh tay đều đứng
trước vận động viên các môn khác, chứng tỏ đôi tay của vận động viên thể dục
tương đối dài. Chỉ số chiều cao khi ngồi đứng thứ 1- 4 từ dưới lên, chứng tỏ vận
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động viên thể dục có phần thân trên ngắn. Chỉ số độ rộng vai của nam ở các
nhóm tuổi chỉ nhỏ hơn vận động viên cử tạ, ngang bằng với vận động viên môn
bơi, và đều lớn hơn vận động viên các môn khác, đứng thứ 2 - 3, chứng tỏ vai
của các vận động viên thể dục tương đối rộng. Số đo vòng ngực của nam ở các
nhóm tuổi khác nhau bình quân đứng thứ 2; chỉ số này đối với nữ ở các nhóm
tuổi chỉ nhỏ hơn vận động viên môn bơi, ngang bằng với vận động viên xe đạp,
và lớn hơn vận động viên các môn còn lại, chứng tỏ vòng ngực của vận động
viên thể dục tương đối lớn. Số đo vòng eo của nữ xếp hạng trung bình, của nam
xếp thứ 2 - 3 từ dưới lên, chứng tỏ vòng eo của các vận động viên thể dục tương
đối nhỏ. Độ dày của mông ngoài duy nhất một nhóm tuổi xếp thứ 3, còn lại tất cả
đều đứng thứ nhất. Độ rộng bàn tay chỉ nhỏ hơn vận động viên cử tạ, lớn hơn tất
cả vận động viên các môn còn lại. Bàn tay nam vận động viên môn thể dục vừa
dài vừa rộng; bàn tay nữ vận động viên có chỉ số độ dài, rộng xếp ở mức trung
bình. Các chỉ số ở cánh tay của vận động viên nam ngoài nhỏ hơn vận động viên
cử tạ, đều lớn hơn vận động viên các môn khác; đối với vận động viên nữ có sự
khác biệt, vòng bắp tay, cẳng tay thường tương đối nhỏ, nhưng nữ vận động viên
trong độ tuổi từ 21 - 25 lại tương đối lớn. Chỉ số độ nhỏ chân, ngoài nữ vận động
viên nhóm tuổi 21 - 25 vòng đùi xếp vị trí thứ 2 từ dưới lên, còn lại đều xếp cuối;
chỉ số này của nam vận động viên cũng xếp thứ 1 - 3 từ dưới lên, chứng tỏ chân
tương đối nhỏ. Vòng cẳng chân và cổ chân có sự khác biệt giữa nam và nữ, trong
khi các vận động viên nữ xếp thứ 1 - 3 từ dưới lên, các vận động viên nam xếp
loại trung bình hoặc dưới trung bình, còn ở độ tuổi 21 - 25 thuộc loại trung bình
khá, chứng tỏ nam vận động viên môn thể dục thường phải thực hiện nhiều động
tác nhào lộn trên không, với cường độ mạnh nên những bài tập cho cơ ở chân
tương đối nặng. Nhìn chung hoạt động vận động của môn thể dục có những đặc
trưng sau:
(1) Một trong những đặc điểm kỹ thuật của môn thể dục là vận động viên
phải khống chế được trọng lượng cơ thể và lực cản của quán tính. Trong môn thể
dục, đặc biệt là khi thực hiện những động tác khó, vận động viên phải dùng sức
gấp vài lần, thậm chí cả chục lần trọng lượng cơ thể mới có thể khống chế nổi
sức nặng và lực quán tính. Sức lực của các cơ bắp không phải là khống chế thể
trọng một cách trực tiếp, mà phải thông qua một hệ thống đòn bẩy tương đối
phức tạp, trong đó tỷ lệ giữa cáng tay đòn của cơ bắp và cánh tay đòn của lực cản
(trọng lực của cơ thể) thường rất nhỏ. Trường hợp cánh tay đòn của lực cản quá
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lớn, ví dụ như động tác hãm ngang trên vòng treo, các cơ bắp ở cánh tay phải
dùng lực lớn hơn trọng lượng cơ thể rất nhiều lần mới có thể giữ được cơ thể trên
không. Thể trọng và thể trọng tương đối của cơ thể mà nhỏ thì có thể tiết kiệm
được sức lực, cho nên thể trọng và thể trọng tương đối của các vận động viên thể
dục phải phù hợp với yêu cầu của các động tác, và có lợi cho việc thực hiện các
động tác khó. Khi hoàn thành một động tác, cùng một mô-men lực, nếu quán tính
của cơ thể càng nhỏ thì càng dễ xoay chuyển sang động tác khác. Những vận
động viên có thân hình nhỏ gọn khi thực hiện động tác thể hiện rất nhẹ nhàng,
linh hoạt. Đương nhiên không phải là thể hình càng nhỏ, thể trọng càng nhẹ thì
càng tốt, vì môn thể dục ngoài cần linh hoạt, tiết kiệm lực, còn đỏi hỏi sức mạnh
của các vận động viên, biên độ của động tác và vẻ đẹp thể hình. Mà người có thể
hình quá nhỏ, thể trọng quá nhẹ sẽ gặp khó khăn khi muốn phát triển sức mạnh.
(2) Trong môn thể dục, rất nhiều động tác lấy tay làm điểm tựa và lực cánh
tay là chủ yếu, hơn nữa còn rất phí sức. Đặc biệt đối với vận động viên nam,
trong 6 môn đơn thì đã có 4 môn (vòng treo, ngựa tay quai, xà đơn, xà kép) hoàn
toàn sử dụng hai tay, 2 môn còn lại (thể dục tự do, nhảy ngựa) vẫn có không ít
động tác lấy tay làm điểm tựa. Một số động tác đặc biệt tốn sức trong môn thể
dục chủ yếu hoàn thành dựa vào hai tay. Vì thế cơ và xương khớp vùng cánh tay,
vai, ngực rất lớn và khoẻ, còn chân thường ít được luyện tập.
(3) Đối với vận động viên nữ, các động tác vùng eo nhiều, biên độ lớn,
nhưng cường độ không cao lắm, chủ yếu cần tính linh hoạt. Nữ vận động viên
môn thể dục đòi hỏi vùng eo mềm dẻo, linh hoạt; vòng eo nhỏ sẽ dễ dàng hơn để
đạt được điều này; thêm vào đó cần nhiều bài tập cho cơ vùng eo, cơ bắp có sức
mạnh, làm cho nội tạng trong ổ bụng di chuyển lên trên (do cơ bắp phát triển dẫn
đến) mà không có phản ứng phụ không mong muốn. Vì vậy vận động viên thể
dục, đặc biệt là vận động viên nữ, vòng eo nhỏ càng thể hiện rõ vẻ đẹp hình thể.
(4) Việc đánh giá thành tích trong môn thể dục, không chỉ dựa vào độ khó
của động tác, mà còn đòi hỏi vận động viên có thân hình cân đối, động tác đẹp
mắt, biên độ lớn. Nữ vận đông viên thể dục đòi hỏi có phần thân trên ngắn, các
chi dài, eo thon, xương chậu hẹp, cánh tay nhỏ, nguyên nhân là để giảm trọng
lượng. Từ đó giảm sức cho các chi khi thực hiện động tác, cũng có lợi cho việc
xoay chuyển cơ thể, nhào lộn, khiến động tác càng thêm mềm dẻo, linh hoạt.
Ngoài ra còn có lợi khi thực hiện động tác với dụng cụ có độ rộng hạn chế, như
môn xà kép, xà lệch.
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Đặc điểm cơ thể của vận động viên thể dục là cơ thể nhẹ, chi dài, thân ngắn,
vai rộng, ngực lớn, cánh tay, bàn tay to, mông nhỏ, chân thon. Những đặc điểm
này chủ yếu do tập luyện chuyên môn tạo thành, cũng là kết quả tuyển chọn và
đào thải trong quá trình luyện tập và thi đấu.
4.1.4.4. Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn wushu
Nam nữ vận động viên môn wushu có chân ngắn, thân dài, thể hình nhỏ, gọn,
chiều cao, cân nặng tương đương vói vận động viên môn thể dục, có phần nhỉnh
hơn, nhưng nhỏ hơn vận động viên các môn khác. Chỉ số chiều cao ngồi của
nam, nữ vận động viên ở các nhóm tuổi tương đối lớn, thường xếp thứ 2 - 3. Chỉ
số vòng của chân ở nữ xếp thứ 1 - 2, chỉ hơi nhỏ hơn vận động viên xe đạp, lớn
hơn vận động viên các môn khác, chỉ số này của nam xếp thứ 2 - 3, chân của nam
nữ vận động viên wushu tương đối to. Độ rộng vai của nam xếp thứ 4 - 5, sau
vận động viên cử tạ, thể dục, bơi; chỉ số này của nữ xếp thứ 2, chỉ xếp sau vận
động viên bơi, ngang bằng với vận động viên thể dục, chứng tỏ nam nữ vận động
viên wushu vai tương đối rộng. Số đo vòng eo của nữ xếp thứ 2 - 3 từ dưới lên,
chỉ lớn hơn vận động viên thể dục, ngang bằng với vận động viên điền kinh; chỉ
số này ở nam xếp loại dưới mức trung bình, chứng tỏ vòng eo của nữ tương đối
nhỏ. Độ rộng bàn tay của nam xếp thứ 3 - 5, của nữ xếp thứ 2 - 3, bình quân cả
nam và nữ xếp thứ 2 - 4. Độ rộng bàn chân của nữ xếp thứ 2 - 3, của nam trước
hoặc sau 1 bậc, chứng tỏ nam nữ vận động viên wushu có độ rộng bàn chân
tương đối lớn. Nhìn chung đặc điểm và thể hình của vận động viên wushu như
sau:
(1) Hình thức của các trường phái wushu đa dạng, động tác biến hoá. Các
động tác tay không và có sử dụng binh khí nhiều và phức tạp, nên các chỉ số về
đặc điểm cơ thể của vận động viên wushu (độ rộng vai, vòng ngực, số đo vòng
tay, chân) đều tương đối cao, có thể thấy wushu là một phương pháp tốt để tăng
cường thể chất cơ thể.
(2) Trong môn wushu có phần sử dụng binh khí, nhưng đa số là binh khí loại
nhẹ, tiêu tốn ít sức lực. Cũng giống như môn thể dục, các động tác của wushu
chủ yếu là phải khống chế được trọng lượng bản thân và lực cản của quán tính,
đồng thời còn đòi hỏi động tác mau lẹ, nhẹ nhàng, uyển chuyển, khoẻ khoắn và
có lực.
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(3) Điểm khác biệt với môn thể dục là: wushu lấy điểm tựa là đôi chân. Các
động tác chân trong wushu số lượng nhiều và hình thức phức tạp, ví dụ như:
ngồi, đá, xẻ, nhảy, chuồi, xoay, giữ thăng bằng trên một chân v.v… là các động
tác lặp lại nhiều lần trong môn wushu. Các động tác này có biên độ, độ khó và
cường độ dung lực đều rất lớn, nên hai chân đặc biệt là phần đùi được luyện tập
tương đối nhiều và toàn diện. Ngoài ra, các vận động viên wushu từ nhỏ đã được
chú trọng huấn luyện các kỹ năng cơ bản cho vùng eo và hai chân, các chỉ số
phát triển của chân đều cao.
(4) Vận động viên wushu có eo tương đối thon, nhỏ, đặc biệt là ở các nữ vận
động viên, nguyên nhân của điều này tương tự như ở các vận động viên môn thể
dục.
(5) Nữ vận động viên wushu chân tương đối ngắn. Điều này có lợi cho việc
phát huy tốc độ, sự linh hoạt, tính ổn định và tiết kiệm sức lực; nhưng nếu chân
quá ngắn sẽ lại ảnh hưởng tới vẻ đẹp của hình thể và động tác. Khi tuyển chọn
vận động viên phải chú ý tới điểm này, chọn tuyển vận động viên có chân không
quá ngắn.
Như vậy, cơ thể của vận động viên wushu là cơ thể nhỏ gọn, thân dài, chân
ngắn, phần đùi lớn, vai rộng, eo tương đối thon, bàn tay, bàn chân tương đối lớn.
Các chỉ số về hình dáng đều xếp trên mức trung bình, tức là các bộ phận trên cơ
thể phát triển tương đối cân bằng. Các cơ vùng mông phát triển, có sức mạnh,
tính ổn định cao, có lợi cho việc thực hiện các động tác wushu, nhưng nên tránh
việc lấy độ rộng xương chậu để tăng cường tính ổn định này. Xương chậu quá
rộng sẽ bất lợi cho sự nhanh chóng, linh hoạt của động tác, đặc biệt là đối với vận
động viên nữ, ngoài ra còn ảnh hưởng tới việc hoàn thành các động tác và vẻ đẹp
hình thể.
4.1.4.5. Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn bơi
Các chỉ số chiều cao, cân nặng của vận động viên môn bơi đều xếp từ mức
trung bình trở lên. Chỉ số chiều cao khi ngồi của cả nam và nữ xếp thứ 3 - 5 từ
dưới lên, chứng tỏ phần thân tương đối dài. Chỉ số độ dài chân của cả nam và nữ
trong 3 nhóm tuổi được nghiên cứu đều xếp thứ 2 từ dưới lên, chỉ xếp trên vận
động viên môn cử tạ, xếp sau vận động viên các môn khác, chứng tỏ vận động
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viên bơi chân tương đối ngắn. Độ rộng vai tay và độ dài tay của nam và nữ trong
3 nhóm tuổi được nghiên cứu đã có 2 nhóm xếp thứ 2 - 3, xếp sau vận động viên
thể dục, bóng chuyền, ngang bằng với vận động viên điền kinh, và xếp trên vận
động viên các môn khác, chứng tỏ vận động viên bơi có đôi tay tương đối dài.
Độ rộng vai của nữ đứng đầu bảng, gần với vận động viên wushu, thể dục; độ
rộng vai của nam chỉ nhỏ hơn vận động viên cử tạ, ngang bằng với vận động viên
thể dục, chứng tỏ vận động viên bơi vai tương đối rộng. Vòng ngực của nữ vận
động viên ở tất cả các độ tuổi đều đứng thứ nhất, vòng ngực của nam xếp thứ 3,
chỉ nhỏ hơn vận động viên cử tạ, thể dục, còn lớn hơn vận động viên các môn
còn lại, chứng tỏ vận động viên bơi có vòng ngực lớn. Độ dày mông của nam xếp
thứ 2 từ dưới lên, chỉ lớn hơn vận động viên thể dục, ngang bằng với vận động
viên bóng rổ, bóng chuyền; chỉ số này của nữ xếp thứ 2 - 3 từ dưới lên, chỉ lớn
hơn vận động viên thể dục, ngang bằng với vận động viên bóng rổ, bóng chuyền,
còn nhỏ hơn vận động viên các môn còn lại, chứng tỏ vận động viên bơi mông
tương đối nhỏ. Số đo vòng bắp tay khi gồng và khi thả lỏng của nữ vận động viên
trong các nhóm tuổi đều đứng đầu, chỉ số này của nam xếp thứ 3, nhỏ hơn vận
động viên cử tạ, thể dục, lớn hơn vận động viên các môn còn lại; số đo vòng cẳng
tay của cả nam và nữ đều xếp mức trung bình, chứng tỏ vận động viên bơi cánh
tay tương đối lớn. Số đo vòng đùi của nữ xếp thứ 3 - 4 từ dưới lên, của nam xếp
thứ 3 - 6 từ dưới lên, chỉ lớn hơn vận động viên bóng rổ, bóng chuyền, thể dục,
ngang bằng với vận động viên bóng bàn, cầu lông, còn nhỏ hơn vận động viên
các môn còn lại; số đo vòng cẳng chân và vòng cổ chân của nam xếp thứ 2 - 5 từ
dưới lên, chỉ số này của nữ xếp thứ 1 - 2, chứng tỏ vận động viên bơi chân tương
đối thon, nhỏ. Nam nữ vận động viên có chỉ số độ rộng, độ dài của bàn chân xếp
loại trung bình, còn độ dài, độ rộng bàn tay không được lý tưởng, xếp thứ 3 - 4 từ
dưới lên, tóm lại là bàn tay tương đối nhỏ. Nhìn chung đặc điểm và thể hình của
vận động viên bơi như sau:
(1) Bơi lợi dụng lực đẩy của nước để nâng đỡ toàn bộ cơ thể, so với các môn
thể thao cũng chủ yếu lấy điểm tựa là phần dưới khác, chân của vận động viên
bơi có phần nhỏ hơn. Chân tuy có góp phần vào việc tạo lực đẩy cho toàn bộ cơ
thể nhưng không quan trọng bằng tay, nên vận động viên bơi chân và phần mông
đều nhỏ.
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(2) Trong môn bơi, cánh tay làm lực đẩy chủ yếu. Yêu cầu của môn bơi với
vùng vai, khớp vai rất lớn, biên độ hoạt động lớn nhất, tiếp sau đó là khớp khuỷu
tay, khớp cổ tay và ngón tay. Khi đập nước, độ lớn lực cản của nước đối với các
cơ cũng sắp xếp theo thứ tự trên. Như vậy, khi bơi, biên độ và cường độ co các
cơ và mức độ luyện tập cho các cơ đương nhiên cũng có thứ tự như trên. Vận
động viên bơi cơ và khớp vùng vai phát triển nhất, tiếp sau đó là cơ bắp tay, cánh
tay. Do các cơ vai chủ yếu xuất phát từ vùng ngực, khi hoạt động các nhóm cơ
lấy điểm tựa từ ngực, mức độ và cường độ làm việc mà vùng ngực phải gánh
cũng rất lớn. Đồng thời khi bơi tiêu tốn nhiều oxy, thêm vào đó là chịu áp lực của
nước, nên các cơ hô hấp cũng phải làm việc nhiều, vì thế đã tăng mức độ làm
việc cho vùng ngực, ảnh hưởng tốt tới sự phát triển của các cơ vùng ngực.
(3) Môn bơi có yêu cầu rất lớn về sức mạnh của các cơ vùng vai, khớp vai và
biên độ hoạt động của chúng. Sức mạnh của các cơ vùng vai, khớp vai và biên độ
hoạt động phản ánh rõ tính linh hoạt và tính dẻo dai của vùng vai và khớp vai, có
ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao thành tích bơi, phải chú ý đặc biệt trong
quá trình chọn tuyển và huấn luyện vận động viên.
(4) Xét theo góc độ thuỷ lực học, các đặc điểm thể hình của vận động viên
bơi như cơ thể cao, chân dài, vai rộng, mông nhỏ, xương chậu hẹp, bàn tay, bàn
chân to là những điều kiện có lợi cho việc nâng cao thành tích. So với các vận
động viên đẳng cấp thế giới, vân động viên môn bơi của Trung Quốc thân hình
tương đối thấp, bàn tay, bàn chân nhỏ, đối với nữ xương chậu vẫn rộng. Trong
khoảng 10 năm trở lại đây đã có nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình tuyển
chọn vận động viên.
Tóm lại, những đặc điểm cơ thể tốt ở vận động viên môn bơi là thân hình
cao, cân nặng vừa, thân trên tương đối dài, vai rộng, tai to và dài, vòng ngực lớn,
mông nhỏ, chân dài, xương chậu hẹp, bàn tay, bàn chân lớn.
4.1.4.6. Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn cử tạ
Chiều cao của các vận động viên cử tạ xếp thứ 2 - 3 từ dưới lên, chỉ xếp trên
vận động viên thể dục, ngang bằng với vận động viên wushu, và xếp dưới vận
động viên các môn khác. Cân nặng xếp theo thứ tự tăng dần theo 8 mức cân nặng
trong thi đấu, xếp thứ 2 - 3, chỉ xếp sau vận động viên môn bóng rổ, bóng
chuyền, ngang bằng với vận động viên điền kinh, và xếp trên vận động viên các
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môn khác. Chỉ số chiều cao ngồi xếp thứ nhất, thể hiện rất rõ là lớn hơn chỉ số
của vận động viên các môn khác, chứng tỏ đặc điểm cơ thể của vạn động viên cử
tạ là thân dài, các chi ngắn. Chỉ số độ dài của đùi xếp thứ 1 - 3 từ dưới lên, chỉ số
độ dài cẳng chân ở các nhóm tuổi khác nhau đều xếp cuối bảng, chứng tỏ vận
động viên cử tạ đùi và cẳng chân đều ngắn, cẳng chân đặc biệt ngắn hơn. Chỉ số
độ dài bàn tay xếp thứ 3, chỉ sau vận động viên thể dục, lớn hơn vận động viên
các môn còn lại; chỉ số độ rộng bàn tay, bàn chân đều đứng thứ nhất, chứng tỏ
vận động viên cử tạ bàn tay, bàn chân đều lớn. Tất cả số đo các vòng, độ rộng, độ
dày của vận động viên cử tạ, ngoài độ rộng xương chậu, đều xếp thứ nhất, và lớn
hơn vận động viên các môn khác rất rõ ràng, chứng tỏ tất cả số đo các vòng, độ
rộng, độ dày của vận động viên cử tạ đều rất lớn.
Nhìn chung đặc điểm và thể hình của vận động viên cử tạ như sau:
(1) Đặc điểm lớn nhất của môn cử tạ là dùng lực lớn, thi đấu phân theo hạng
cân, các đặc điểm của cơ thể cũng xuất phát từ đó. Cử tạ lấy việc luyện tập sức
mạnh là chủ yếu, đòi hỏi sức lực các bộ phận trên cơ thể phải lớn. Việc huấn
luyện trong môn cử tạ chủ yếu là luyện tập sức mạnh với cường độ lớn, khiến
cho các cơ, xương cốt và dây chằng phát triển to khoẻ. Do đó số đo các vòng, độ
rộng, độ dày các bộ phận của vận động viên cử tạ đều đứng thứ nhất.
(2) Cử tạ có phân theo các hạng cân, ngoài hạng cân lớn nhất, các hạng cân
khác đều có giới hạn về cân nặng. Tỷ số tương quan giữa chiều cao và cân nặng
của vận động viên cử lạ là 0.837, do đó hạn chế cân nặng của vận động viên cử tạ
cũng là gián tiếp hạn chế chiều cao, dẫn đến việc các vận động viên cử tạ có
chiều cao rất khác biệt giữa các hạng cân. Trong 8 hạng cân, phần lớn các vận
động viên xuất sắc trong 4 hạng cân đầu có chiều cao thấp hơn hẳn các vận động
viên khác. Phân tích nguyên nhân trên như sau:
Thứ nhất, mặt cắt ngang sinh học của cơ bắp tăng lên theo sự tăng lên của
mặt cắt ngang của các bộ phận khác. Trong cùng một điều kiện giống nhau, sức
mạnh của cơ thể cũng tăng theo độ lớn cơ thể. Do các bộ phận trên cơ thể có hình
dạng chủ yếu là hình trụ tròn, có thể dùng đẳng thức sau để thể hiện mối quan hệ
giữa chúng: Cân nặng = mặt cắt ngang x chiều cao x mật độ. Nếu coi mật độ là
bằng nhau, các vận động viên cùng một hạng cân có cân nặng tương đương nhau,
như vậy chiều cao và mặt cắt ngang tỷ lệ nghịch với nhau. Thân hình càng thấp,
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mặt cắt ngang càng lớn, sức mạnh càng lớn. Do đó vận động viên cử tạ có vóc
dáng thấp có lợi cho việc nâng cao thành tích.
Thứ hai, vận động viên có vóc dáng thấp, đặc biệt là chân ngắn, khi nâng tạ
tay đòn lực cản tương ứng sẽ ngắn, vì thế có thể tiết kiệm lực.
Thứ ba, khi hoàn thành động tác nâng tạ, độ cao mà vận động viên vóc dáng
thấp phải đưa tạ lên sẽ thấp hơn vận động viên có vóc dáng cao, như vậy tốc độ
và công nâng tạ đều nhỏ, do đó mà tiết kiệm sức.
Vận động viên cử tạ có vóc dáng thấp, chân ngắn không phải do quá trình
luyện tập dẫn đến, mà là kết quả của quá trình chọn tuyển tự nhiên và tuyển chọn
nhân tạo. Vóc dáng thấp, chân ngắn tuy có lợi cho việc nâng cao thành tích,
nhưng không phải là chỉ có vận động viên tầm vóc thấp, chân ngắn mới có thể
nâng cao thành tích, càng không phải là chỉ có người có tầm vóc thấp, chân ngắn
mới có thể luyện tập môn cử tạ.
(3) Vận động viên cử tạ có bàn tay to là đặc điểm có lợi cho việc cầm nắm tạ
và phát huy tầm quan trọng của việc cầm nắm đó, bàn chân rộng có tác dụng
quan trọng trong việc giữ ổn định, mở rộng diện tích bề mặt điểm tựa.
(4) Các vận động viên trẻ theo độ tuổi và thời gian tập luyện, thể trọng cũng
sẽ tăng theo, nên việc thăng hạng cân là không thể tránh khỏi. Vì vậy, khi tuyển
chọn vận động viên phải nhìn từ góc độ phát triển xét đến chiều cao và cân nặng.
Tóm lại, vận động viên cử tạ có đặc điểm hình thể là tầm vóc thấp, chi ngắn
nhưng to, số đo các vòng rộng, các bộ phận có độ dày lớn, nhưng đó không phải
là chỉ tiêu tuyệt đối, nhất là đối với vận động viên ở hạng cân cao, thường thường
có thân hình cao to, không giống như khái quát ở trên. Cũng có cách nói về đặc
điểm của vận động viên cử tạ là “5 ngắn 1 dài”, tức là 4 chi đều ngắn, cổ ngắn,
phần thân dài. Khi tuyển chọn vận động viên nên chú ý đến những đặc điểm có
lợi cho việc nâng tạ, đó cũng là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên và chọn
lọc nhân tạo.
4.1.4.7. Đặc trưng cơ thể của vận động viên môn xe đạp
Các chỉ số chiều cao cân nặng của nam vận động viên xe đạp xếp ở mức
trung bình, của nữ vận động viên đạt mức từ trung bình trở lên. Chỉ số độ dài
chân của nam xếp thứ 3 - 4 từ dưới lên, của nữ xếp thứ 3 - 5 từ dưới lên, chứng tỏ
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vận động viên xe đạp chân có thiên hướng ngắn. Chiều cao khi ngồi của nam vận
động viên xếp thứ 3 - 5 từ dưới lên, của nữ xếp thứ 2 - 4 từ dưới lên, chứng tỏ
các vận động viên xe đạp có phần thân trên tương đối dài. Xét theo các chỉ số độ
dài của đùi, cẳng chân, chiều cao cẳng chân – bàn chân, đặc biệt là phần cẳng
chân thường tương đối ngắn. Điều này cũng tương tự như đối với các chỉ số
chiều cao ngồi, độ dài đùi, đa số các khác biệt so với các môn so sánh thành tích
thường không rõ ràng. Số đo vòng đùi của nữ vận động viên ở các nhóm tuổi đều
xếp thứ 1 - 2, ngang bằng với vận động viên wushu, và lớn hơn vận độn viên các
môn còn lại; chỉ số này của nam vận động viên xếp thứ 2 - 4, chỉ nhỏ hơn vận
động viên cử tạ, ngang bằng với vận động viên bóng đá, wushu, và lớn hơn vận
động viên các môn còn lại. Số đo vòng cẳng chân, cổ chân của nữ vận động viên
đều xếp thứ 1, của nam xếp thứ 2, chỉ nhỏ hơn vận động viên cử tạ, và lớn hơn
vận động viên các môn còn lại. Các chỉ số độ dày cánh tay và độ rộng xương
chậu của nữ vận động viên ở các nhóm tuổi đều xếp thứ 1, của nam xếp thứ 2 - 4,
chỉ nhỏ hơn vận động viên cử tạ, ngang bằng với vận động viên bóng đá, wushu,
và lớn hơn vận động viên các môn còn lại. Các chỉ số độ rộng bàn chân, bàn tay
của nữ vận động viên đều xếp thứ 1, của nam xếp thứ 2 - 3. Như vậy, đặc điểm
nổi bật nhất của vận động viêm xe đạp là chân to, thô, rộng, dày.
Nhìn chung đặc điểm và thể hình của vận động viên xe đạp như sau:
(1) Vận động viên xe đạp có những yêu cầu nghiêm khắc về quy cách. Bộ
môn đua đường bằng và bộ môn địa hình quy định xe đạp không dài quá 2m, cao
không quá 0,75m; thêm vào đó còn đòi hỏi vận động viêm xe đạp cần có sức
mạnh, tốc độ, sức bền, đồng thời cũng yêu cầu rất cao về kỹ thuật, tính linh hoạt,
cho nên thân hình quá to hoặc quá nhỏ đều không thích hợp. Thân hình quá to có
thể khiến chân không thể duỗi thẳng được khi đạp xe, cơ thể khó nghiêng về phía
trước, ảnh hưởng tới việc phát huy tốc độ và tính linh hoạt khi điều khiển xe. Còn
nếu thân hình qua nhỏ sẽ ảnh hưởng đến việc đạp xe. Cho nên vận động viên xe
đạp có chiều cao thuộc loại trung bình hoặc trung bình trở lên.
(2) So với vận động viên các môn khác, vận động viên môn xe đạp có hình
dáng cơ thể thuộc loại thân dài chân ngắn. Đây không phải là yêu cầu về hình
dáng cơ thể đối với vận động viên xe đạp. Xét theo những tố chất cần thiết cho
môn xe đạp, tỷ lệ độ dài giữa các phần trên cơ thể tương đối hài hoà, cân đối là
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thích hợp nhất. Hiện nay, các nữ vận động viên xe đạp của Trung Quốc chân có
xu hướng ngắn dần, điều này cần hết sức chú ý trong quá trình tuyển chọn.
(3) Xe đạp là bộ môn lấy lực đẩy chủ yếu từ đôi chân. Vì vậy, cơ bắp, xương
khớp của chân các vận động viên xe đạp đều to, khoẻ, phát triển mạnh; số đo các
vòng, chỉ số độ dày độ rộng cũng rất cao.
(4) Chỉ số phát triển phần thân trên và tay của các vận động viên xe đạp cũng
tương đối cao, chứng tỏ xe đạp là môn thể thao rất có hiệu quả trong việc tăng
cường thể chất.
Tóm lại, từ kết quả nghiên cứu cho thấy, vận động viên xe đạp có phần thân
trên tương đối dài, chân ngắn. Đặc điểm này do quá trình đào thải tự nhiên tạo ra
nên càng phải chú ý đến việc tuyển chọn tỷ lệ độ dài giữa phần thân và các chi.
4.1.5. Ứng dụng chỉ tiêu thể hình trong tuyển chọn vận động viên
4.1.5.1. Yêu cầu về thể hình trong giai đoạn tuyển chọn ban đầu
Các dặc điểm cơ thể thường dùng gồm tuổi xương (từ khi bắt đầu tuyển chọn,
yêu cầu mỗi năm định kỳ chụp 1 phim X – quang xương bàn tay), chiều cao, cân
nặng, chiều cao ngồi, độ dài các chi và số đo các vòng, độ rộng các bộ phận trên
cơ thể như chiều cao, cân nặng, chiều cao ngồi, khoảng cách giữa các ngón tay,
vòng ngực, vòng eo, độ rộng vai, hông, xương chậu, độ dài chân H, độ dài chân
A, độ dài chân B, độ dài chân C, độ dài đùi, chiều cao gót chân, vòng mắt cá
chân, độ dài tay, bàn tay, bàn chân, chiều cao bàn chân, độ rộng xương chậu.
Ở giai đoạn ban đầu không nhất thiết phải kiểm tra mọi chỉ số, thông thường
chọn ra 4 - 5 chỉ số có liên quan chặt chẽ với môn thể thao sau này luyện tập để
kiểm tra, mỗi chỉ số không những cần phải có công thức đánh giá thông dụng, mà
còn phải có chỉ số phái sinh trong chỉ tiêu đánh giá thông dụng. Dựa vào những
yêu cầu không giống nhau đối với đặc điểm cơ thể của từng môn thể thao, nội
dung kiểm tra và các yêu cầu cụ thể cũng phải khác nhau. Do đó, khi tiến hành
kiểm tra phải dựa vào nội dung và yêu cầu cụ thể, thống nhất, được đặt ra cho
từng môn thể thao riêng biệt
Chỉ tiêu và ý nghĩa của các đặc điểm chủ yếu được sử dụng trong tuyển chọn
vận động viên cho từng môn cụ thể (bảng 4.10).
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Bảng 4.10. Đặc điểm sử dụng chỉ tiêu trong tuyển chọn vận động viên thể thao
(Vương Kim Xán (2005) Phương pháp và nguyên lý
tuyển chọn trong thể thao, Nxb TTND, Bắc Kinh)
Chỉ số đánh giá
thường dùng

Ý nghĩa

Môn thể thao

Tuổi của xương (chỉ số Đây là chỉ số đáng tin cậy để quan Tất cả các môn
thông dụng khi đánh giá sát và đánh giá mức độ phát triển
kiểm tra)
của thanh thiếu niên
Chiều cao (chỉ số thông Phản ánh yêu cầu của từng môn thể Gần như tất cả
dụng để tham khảo khi thao đối với chiều cao của vận các môn
đánh giá kiểm tra)
động viên. Có các giá trị cao, thấp
hoặc trung bình.
Khoảng cách ngón tay – Phản ánh chiều dài tương đối của
chiều cao
tay, tay dài có tác dụng tăng
khoảng cách làm việc của tay, nâng
cao điểm cầm nắm dụng cụ, điểm
tựa, phạm vi khống chế và phòng
thủ v.v…

Thường áp dụng
cho những môn
sử dụng tay là chủ
yếu, như: bơi, thể
dục, các môn
ném, đấu kiếm,
bắn cung, bắn
súng v.v…

Cân nặng (chỉ số thông Cân nặng có liên quan chặt chẽ tới
dụng khi đánh giá kiểm mức độ phát triển cơ thể, trọng
tra)
lượng cơ thể lớn (trọng lượng của
bản thân và lực cản quán tính lớn)
dẫn đến sức mạnh cơ bắp cũng
phải lớn. Trọng lượng nhỏ, sức
mạnh cơ bắp lớn có tác dụng tăng
cường tốc độ, tính linh hoạt.

Thường áp dụng
cho những môn
có giới hạn về
hạng cân, như: cử
tạ, vật, judo, thể
dục v.v…

Cân nặng/chiều cao x 100

Thể dục, wushu,
cử tạ, bóng bàn,
cầu lông, bắn
cung, bắn súng
v.v…
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Phản ánh tỷ lệ hợp lý giữa chiều
cao và cân nặng trong quá trình
phát triển của thanh thiếu niên. Chỉ
số này không được quá lớn, nếu
quá lớn sẽ dẫn đến sự nặng nề
trong các động tác.

Chiều cao ngồi/chiều cao Phản ánh tỷ lệ giữa chiều cao khi
x 100
ngồi với chiều cao toàn cơ thể. Chỉ
số này lớn, phần thân trên dài; chỉ
số này nhỏ, phần thân trên ngắn.

Chạy các cự ly
ngắn, trung bình,
dài, chạy vượt
rào, nhảy cao,
wushu, thể dục,
cử tạ, xe đạp
v.v…

(chiều dài chân B – chiều Phản ánh tỷ lệ giữa cơ thể và phần Chạy các cự ly,
dài đùi A)/chiều dài đùi A đùi
ném lao v.v…
x 100
Chiều dài đùi B/chiều cao Phản ánh chỉ số thông dụng của độ
x 100 (trung tâm chuyển dài chân, cũng nói lên độ dài thật
động quanh các vòng H, sự của chân
A, C)

Thường áp dụng
cho những môn
lấy chân chạy,
nhảy là chủ yếu,
hoặc những môn
có tính biểu diễn

Chiều dài chân A/chiều
cao x 100 (chỉ số thông
dụng độ dài chân: 55% là
cơ thể phát triển cân đối,
56% là chân tương đối
dài, 57% chân dài)

Chạy vượt rào,
nhảy sào, nhảy
cao, nhảy xa,
nhảy ba bước v.v.

Phản ánh tỷ lệ giữa chiều dài chân
tính từ cạnh trên xương chậu với
chiều cao. Chỉ số này có thể gián
tiếp phản ánh biên độ hoạt động tối
đa của phần đùi

Chiều dài đùi A/chiều dài Phản ánh tỷ lệ độ dài của đùi Chạy các cự ly,
chân x 100
chiếm bao nhiêu phần trăm độ dài ném lao v.v…
của cả chân
Chiều dài gót chân/chiều Phản ánh tỷ lệ độ dài của gót chân
dài cẳng chân A x 100
chiếm bao nhiêu phần trăm độ dài
của cả cẳng chân. Đồng thời cũng
gián tiếp phản ánh hình dáng khái
quát của cẳng chân.

Thường áp dụng
cho những môn
lấy chân chạy,
nhảy là chủ yếu,
hoặc những môn
có tính biểu diễn.

Chu vi mắt cá chân/chiều Phản ánh tỷ lệ giữa chu vi mắt cá
dài gót chân x 100
chân và chiều dài gót chân. Chu vi
mắt cá chân thể hiện độ to nhỏ của
vùng mắt cá. Độ dài gót chân phản
ánh hình dạng ngoài của cẳng
chân, gót chân dài có tác dụng phát
huy sức mạn khi bật nhảy.

Thường áp dụng
cho những môn
lấy chân bật nhảy
là chủ yếu.
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Độ rộng xương chậu/độ Phản ánh chỉ tiêu độ rộng trên và
rộng vai x 100
dưới của phần thân, thể hiện rõ
ràng hình dáng thân thể: hình
thùng hoặc hình tam giác ngược.

Ném đĩa, tạ xích,
đẩy tạ, thể dục,
wushu, cử tạ,
bóng rổ, bóng
chuyền, bơi v.v.

Chỉ số khí động học (rộng
vai – độ rộng xương
chậu)/độ rộng xương chậu
x chiều cao

Chỉ số này phản ánh hình thể của Chủ yếu áp dụng
vận động viên, chỉ số này lớn cho môn bơi
chứng tỏ hình thể có xu hướng là
hình tam giác ngược, hình dạng khí
động học tốt, lực cản nhỏ

Vòng eo/chiều cao x 100

Phản ánh tỷ lệ giữa độ to nhỏ của Thường áp dụng
vòng eo với chiều dài cơ thể.
cho nữ vận động
viên các môn thể
dục, wushu, bơi

Độ rộng vai/chiều cao x Phản ánh mức độ phát triển và tỷ lệ Cử tạ, thể dục, bơi
100
giữa độ rộng vai và chiều cao. Chỉ
số này lớn, chứng tỏ độ rộng bề
ngang đoạn trên cơ thể lớn, phần
thân tương đối phát triển.
Vòng đùi/chiều cao x 100

Phản ánh chỉ số chu vi lấy chân Wushu, bóng đá,
làm điểm tựa chủ yếu (phản ánh xe đạp, điền kinh
các môn có biên độ động tác, độ v.v…
khó, và cường độ xung lực đều rất
lớn)

Vòng đùi/chiều dài chân x nt
100

nt

Vòng đùi/chiều dài đùi x nt.
100

nt.

Chiều dài bàn tay/chiều Phản ánh tỷ lệ chiều dài bàn tay Bắn cung,
dài tay x 100
chiếm bao nhiêu % chiều dài của súng
cả tay. Đối với môn bắn cung, bắn
súng, có lợi cho việc cầm nắm, giữ
ổn định súng, giảm lực giật.
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bắn

Chiều dài ngón tay/chiều Phản ánh tỷ lệ chiều dài ngón tay Bắn cung,
dài tay x 100
chiếm bao nhiêu % chiều dài của súng
cả tay, cũng gián tiếp phản ánh độ
mạnh lực giật, có lợi khi giữ súng
khi giật lại

bắn

Chiều dài chân H/chiều Phản ánh tổng chiều dài của phần Bắn cung,
cao x 100
thân dưới (bao gồm cả chiều dài súng
chân), là điểm tựa vững chắc cho
vận động viên dùng súng trường
khi vùng khuỷu tay phải làm giá đỡ
để cầm súng.

bắn

4.1.5.2. Yêu cầu về thể hình trong giai đoạn tuyển chọn nâng cao
Giai đoạn tuyển chọn nâng cao hay còn gọi là giai đoạn tái tuyển chọn là
khâu cuối cùng trong toàn bộ quá trình tuyển chọn vận động viên, thông thường
áp dụng cho đối tượng tuyển chọn vận động viên cấp 1 hoặc cấp 2 trở nên, để
tiếp tục tổng hợp, phân tích một cách chuyên sâu và khoa học hơn. Chuẩn bị cho
đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp sẽ là những vận động viên có tiềm năng
phát triển và trình độ huấn luyện tốt, đặc biệt là thông qua những lần sơ tuyển,
tuyển chọn nâng cao, chọn lọc những mần non ưu tú làm lực lượng hậu bị cho
thể thao thành tích cao sau này. Nội dung tuyển chọn vận động viên trong giai
đoạn này về cơ bản giống với giai đoạn tuyển chọn lại, nhưng chú trọng vào tốc
độ nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn của vận động viên. Tiến hành kiểm tra
hình dáng cơ thể theo định hướng chuyên biệt cho từng môn thể thao, nội dung
kiểm tra toàn diện, tỉ mỉ hơn giai đoạn tuyển chọn ban đầu. Trên cơ sở đã có tăng
cường thêm các chỉ số phái sinh và chỉ tiêu tham khảo có liên quan chặt chẽ với
từng môn thể thao và có tính chuyên môn hóa cao. Giai đoạn tuyển chọn nâng
cao cần có những chỉ tiêu hình dáng cơ thể liên quan mật thiết với đặc điểm của
từng môn thể thao. Trên cơ sở sơ tuyển, cần tăng thêm một số chỉ số phái sinh có
liên quan đến chỉ tiêu đánh giá như: độ dày nếp gấp da, cân nặng không tính mỡ,
thể hình, góc atd (đường vân trên da) v.v…
Trong giai đoạn tuyển chọn nâng cao, cần phải phối hợp chặt chẽ với huấn
luyện viên, chuyên viên nghiên cứu khoa học, nhân viên y tế, để nghiên cứu các
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số liệu có được sau nhiều năm kiểm tra các vận động viên hậu bị ưu tú, đồng thời
phát triển tiềm lực, thế mạnh, tăng cường mối liên kết giữa tuyển chọn và bồi
dưỡng vận động viên.
4.1.5.3. Tầm quan trọng mang tính giai đoạn của các đặc điểm hình thái
Quá trình tuyển chọn vận động viên chia thành 3 giai đoạn là sơ tuyển, tuyển
chọn lại và tuyển chọn nâng cao. Trong từng giai đoạn, các chỉ số có sự sai lệch,
trọng điểm về mặt hình dáng cũng có phần khác nhau, và tầm quan trọng của
chúng theo từng giai đoạn cũng càng có sự khác biệt. Cơ sở của các chỉ tiêu hình
thái mang tính giai đoạn được tổng hợp từ những kinh nghiệm thực tiễn lâu dài
của các huấn luyện viên, nghiên cứu viên (xem hình 4.2).

Giai đoạn tuyển
Hình 4.2. Tỷ lệ và tầm quan trọng trongchọn
từngnâng
giai cao
đoạn tuyển chọn

Hình thái

(Vương Kim Xán (2005) Phương pháp và nguyên lý tuyển chọn
trong thể thao, Nxb TTND, Bắc Kinh)
Giai
Một tiêu chuẩn đánh giá có tính khoa học và
khảđoạn
thi tuyển
cao đều có một thước đo
chọn
lại
đánh giá khách quan thích hợp. Kết hợp phân tích đánh giá, thống kê của các
Tầm
chuyên gia, xác định hệ số tầm quan trọng của các chỉ số như đặc điểm hình dáng
(tầm quan trọng cấp 1), và hệ số tầm quan trọng của của các chỉ tiêu đại diện cho
quan
Giaitrình
đoạntuyển
sơ tuyển
mỗi chỉ tiêu (tầm quan trọng cấp 2). Trong quá
chọn cần lưu ý mọi
trọng
tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên đều không thể tách rời.

4.2. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG
Trong tuyển chọn và đào tạo VĐV, mức độ chuẩn bị và khả
0 năng chức
50 phận
100%
của các cơ quan trong cơ thể có vai trò đặc biệt quan trọng, là
sởtriển
để tạo
Sựcơ
phát
hìnhnên
dáng cơ thể
các thành tích thể thao. Trạng thái chức năng cơ thể trong quá trình tập luyện
được xác định nhờ các phương tiện và phương pháp khoa học do các bác sĩ và
HLV tiến hành. Phụ thuộc vào giai đoạn, mục đích, yêu cầu của công tác tuyển
chọn và đào tạo VĐV mà lựa chọn sử dụng một hay nhiều phương pháp đánh giá
mức độ chuẩn bị chức năng của VĐV.
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Trong quá trình hoạt động, vấn đề đáp ứng và tiêu thụ oxy có vai trò đặc biệt
quan trọng do hoạt động thể thao là một loại hình đặc biệt, tiêu hao năng lượng
lớn nhất và có vai trò quyết định đến thành tích ở tất cả các môn thể thao. Nếu
lượng oxy tiêu thụ trên một đơn vị thời gian càng lớn thì công suất hoạt động của
VĐV đó càng cao. Vì vậy, trong thực tiễn hoạt động thể thao có rất nhiều công
trình khoa học tập trung nghiên cứu đánh giá mức độ chức năng và hiệu quả của
hệ vận chuyển và tiêu thụ oxy (hệ máu, tim mạch, hô hấp và hệ cơ). Xuất phát từ
quan điểm này, trong tuyển chọn và đào tạo VĐV cần đặc biệt nhấn mạnh các
phương pháp, các chỉ tiêu ứng dụng trong kiểm tra đánh giá chức năng sinh lý
của các cơ quan và hệ cơ quan tham gia trực tiếp vào chu trình vận chuyển và sử
dụng oxy trong cơ thể.
Những chỉ tiêu chức năng dùng để đánh giá năng lực vận động và tuyển chọn
vận động viên thể thao được giới thiệu trong mục này tập trung chủ yếu vào đánh
giá chức năng hệ thần kinh trung ương, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ máu.
4.2.1. Các chỉ tiêu chức năng hệ tuần hoàn
Hệ tuần hoàn với cấu trúc bao gồm tim và hệ thống mạch máu. Hệ tuần hoàn
thực hiện chức năng vận chuyển máu đi khắp cơ thể, do vậy nó quyết định tới
hiệu quả của toàn bộ quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ
thể sống, và tất yếu ảnh hưởng có tính quyết định đến chất lượng của hoạt động
vận động nói chung và thành tích thể thao nói riêng.
Để kiểm tra chức năng tuần hoàn, người ta sử dụng tổng hợp cả 3 nhóm
phương pháp: phương pháp kiểm tra y học lâm sàng, phương pháp cận lâm sàng
và phương pháp test. Mỗi phương pháp cho phép thu thập các chỉ tiêu nào đó
tương ứng, phản ánh về cả hình thái, cấu tạo và đặc điểm hoạt động chức năng
của tim mạch. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các
phương pháp kiểm tra tim mạch ngày càng được bổ sung, cho phép các nhà
chuyên môn tiếp cận rộng rãi, đánh giá một cách khách quan, chính xác năng lực
chức phận của hệ. Trong văn hóa thể chất, các phương pháp kiểm tra tim mạch
thường được trình bày cụ thể trong các tài liệu y học thể thao và phương pháp
nghiên cứu khoa học. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá cũng vì vậy mà vô cùng
phong phú, trong tuyển chọn vận động viên thể thao xin được giới thiệu một số
chỉ tiêu thông dụng, có giá trị ứng dụng trong tuyển chọn để tham khảo.
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4.2.1.1. Mạch và huyết áp
(1) Tần số mạch (Ps hoặc F) – là tổng số chu chuyển tim được xác định trong
thời gian một phút (lần/ phút).
Bắt mạch là phương pháp đơn giản, dễ làm và cho thông tin đáng tin cậy về
tình trạng chức năng của hệ tuần hoàn. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, nên bắt mạch
trên động mạch quay, trong yên tĩnh tiến hành đếm mạch trong 1 phút, trong và
sau vận động đếm mạch trong 10 giây. Mạch đo trong 10 giây đầu ngay sau khi
ngừng vận động được xem là mạch trong vận động của bài tập đó; mạch ở 10
giây đầu phút thứ 2 gọi là mạch hồi phục phút thứ nhất, tương tự như vậy ta có
mạch hồi phục ở các phút tiếp theo.
*Phương pháp đánh giá
Tần số mạch trong yên tĩnh và trong vận động đều có giá trị tham khảo, tuy
nhiên các giá trị phải được xem xét độc lập. Trong yên tĩnh mạch đập trung bình
của trẻ em ở các lứa tuổi như sau:
Sơ sinh - 135l/ph, 1 tuổi - 120; 6 tuổi - 95; 7 tuổi - 92; 8 tuổi -90; 9 tuổi - 88;
10 tuổi - 86; 11 tuổi - 84; 12 tuổi - 82; 13 tuổi - 80; 14 tuổi -78; 15 tuổi -76.
Do vậy trong tuyển chọn ban đầu cần chú ý lứa tuổi để đánh giá. Hệ số di
truyền của mạch yên tĩnh là 0.38 - 0.72. Chỉ tiêu mạch yên tĩnh thay đổi nhiều
dưới tác động của tập luyện TDTT lâu dài và có hệ thống theo hướng giảm, trình
độ tập luyện càng cao, năng lực chức năng tim mạch càng tốt thì tần số mạch yên
tĩnh càng thấp. Mức độ biến đổi còn phục thuộc vào đặc điểm vận động trong
từng môn thể thao, mức biến đổi lớn nhất diễn ra ở các môn sức bền ưa khí, tiếp
đó là sức bền hỗn hợp và yếm khí, sức nhanh và mạnh gây giảm ít hơn, và cuối
cùng là các môn sức mạnh tĩnh và hoạt động tĩnh lực. Đây là cơ sở khoa học cho
phép sử dụng tần số mạch làm tiêu chí đánh giá trình độ luyện tập, tuy nhiên chỉ
nên so sánh trong cùng môn thể thao và trong cùng độ tuổi.
(2) Huyết áp (HA) – Là áp lực của dòng máu lên thành mạch, được xác định
với 3 giá trị : huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu và hiệu huyết áp. Thông thường
chỉ xác định huyết áp động mạch.
Huyết áp tối đa là áp lực của máu lên thành động mạch trong thời kỳ tâm thu.
Huyết áp tối thiểu là áp lực của máu lên thành động mạch trong thời kỳ tâm
trương. Hiệu huyết áp là hiệu số giữa mức tối đa và tối thiểu. HA biến đổi phụ
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thuộc vào tuổi, giới tính, năng lực tống máu của tim, cấu tạo và tính đàn hồi
thành động mạch, trở lực máu ngoại biên, trình độ tập luyện và công suất hoạt
động cơ trong vận động.
Trong yên tĩnh, HA tối đa bình thường dao động từ 90 - 135mmHg, dưới
90mmHg là HA thấp, trên 140mmHg là HA cao. HA tối thiểu từ 65 - 85mmHg là
trung bình. Chỉ số HA bình thường phụ thuộc vào lứa tuổi và giới tính. Ở trẻ em
dưới 7 tuổi HA tối đa và khoảng 75 - 85mmHg, HA tối thiểu là 50 - 60mmHg, ở
trẻ em 7 - 8 tuổi là 99/64mmHg; 9 - 12 tuổi là 105/70mmHg; 13 - 15 tuổi là
107/73mmHg; 16 - 18 tuổi HA tối đa là 110 - 120mmHg và HA tối thiểu là 70 75mmHg.
Khi đánh giá giá trị của HA còn phải quan tâm tới HA hiệu số. Hiệu HA cho
thông tin về tốc độ lưu thông máu trong vòng tuần hoàn, độ chênh lệch lớn thì
lưu thông máu diễn ra tốt hơn. Trong yên tĩnh, giới hạn tối thiểu được coi là bình
thường là > 30mmHg, nếu < 30mmHg gọi là kẹp HA. Trong vận động, hiệu số
huyết áp tăng do tăng HA tối đa, còn HA tối thiểu giữ nguyên hoặc không đổi.
Dưới tác động của hoạt động tập luyện có hệ thống, HA hiệu số sẽ tăng, chủ yếu
do giảm HA tối thiểu trong yên tĩnh, đây là một trong những cơ chế của sự biến
đổi thích nghi trong tập luyện TDTT. Bảng 4.11 giới thiệu giá trị HA trong yên
tĩnh theo lứa tuổi từ 8 - 80 và giới tính của người Việt Nam.
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Bảng 4.11. Huyết áp (mmHg) bình thường của người Việt Nam
(Bộ Y tế (2003), Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường,
thập kỷ 90 – thế kỷ XX, Nxb Y học, Hà Nội)
Tuổi

Nữ

Nam
HATT

HATD

HATT

HATD

8 - 18

55 ± 5

100 ± 5

55 ± 5

105 ±5

18 - 45

60 ± 5

105 ± 2

55 ± 1

110 ± 5

45 - 60

70 ± 16

115 ± 3

70 ± 5

120 ± 8

60 - 80

75 ± 18

145 ± 6

72 ± 6

145 ± 5

Chỉ số về HA là chỉ số tương đối ổn định, ít thay đổi trong quá trình huấn
luyện thể thao. Chỉ tiêu HA ở VĐV cũng ở trong giới hạn bình thường. Tính đàn
hồi của thành động mạch cũng như HA của VĐV không có những biến đổi cơ
bản so với tiêu chuẩn bình thường của các lứa tuổi. Vì vậy trong tuyển chọn
VĐV các môn thể thao chúng ta chỉ chọn các VĐV có chỉ tiêu huyết áp bình
thường tương ứng với các lứa tuổi.
4.2.1.2. Các chỉ tiêu cấu trúc hình thái và chức năng tim
Để có các chỉ tiêu đánh giá về hình thái cấu trúc và chức năng hoạt động của
tim, trong giai đoạn hiện nay người ta sử dụng chủ yếu là phương pháp siêu âm
tim. Đây là một phương pháp ưu thế, không độc hại, không can thiệp sâu, là
phương pháp tương đối phổ cập, đồng thời với cùng một kết quả siêu âm cho
phép thu được cả các chỉ tiêu hình thái tim và chức năng tim.
Các chỉ tiêu cấu trúc hình thái tim.
Các chỉ tiêu hình thái tim có độ di truyền cao, đạt 82%. Theo quy luật phát
triển sinh học tự nhiên và dưới tác động của quá trình huấn luyện có hệ thống,
cấu trúc hình thái tim sẽ có những biến đổi phản ánh khả năng thích nghi lâu dài
của hệ tuần hoàn trong hoạt động thể lực. Sự biến đổi diễn ra mạnh nhất ở tâm
thất trái theo 2 xu hướng: giãn buồng tim (tăng thể tích và tăng kích thước buồng
tim kỳ tâm trương) và phì đại thành cơ tim (tăng trọng lượng, tăng độ dày thành
tim kỳ tâm trương). Các chỉ tiêu hình thái được quan tâm trong đánh giá năng lực
hệ tuần hoàn bao gồm:
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(1) Vd (thể tích bồng tim thất trái kỳ tâm trương) - là thông số quan trọng và
nhậy cảm nhất phản ánh hiện tượng giãn buồng tim ở VĐV, có độ di truyền tới
80 - 92%. Trên lý thuyết, Vd càng lớn khả năng nạp máu ở kỳ tâm trương tăng sẽ
dẫn đến tăng lưu lượng tâm thu (Qs) và lưu lượng phút (Q). Đồng thời với sự
giãn rộng buồng tim đã làm tăng độ dài sợi cơ tim, và theo nguyên lý Frank Starlyng, lực co bóp của cơ tim tăng, làm tăng lưu lượng tâm thu. Đây là cơ chế
thích nghi lâu dài, có tính kinh tế cao trong hoạt động tim, làm giảm tần số nhịp
tim trong yên tĩnh, thời gian tâm trương kéo dài sẽ giúp cho tim được nghỉ ngơi
và hoạt động bền hơn trong hoạt động thể lực với thời gian dài.
Thể tích tâm thất trái được tính theo công thức của Teichholz:
7,0
. Dd3 (ml)

Vd =
(2,4 + Dd)

Trong đó: Dd là độ rộng tâm thất trái kỳ tâm trương.
(2) Khối lượng cơ tâm thất trái - ký hiệu MTT, đơn vị đo: g - là đại lượng
trung tâm phản ánh hiện tượng phì đại cơ tim chức năng, là cơ chế biến đổi thích
nghi lâu dài của tim VĐV. Khối lượng cơ tim tăng (chủ yếu là cơ tâm thất trái),
lực co bóp tăng đã làm giảm thể tích cặn của tim, tim có khả năng hoạt động bền
hơn, mệt mỏi xuất hiện chậm và tần số tim trong yên tĩnh giảm. Khối lượng cơ
tâm thất trái được tính theo công thức của Troy (1972):
MTT = Vm x 1,05 (g)
Trong đó: Vm = 1,047 x (Dd + Td)3 - 1,047.Dd3;
Vm - là thể tích khối cơ thất trái;
Td - là độ dày thành sau thất trái kỳ tâm trương (cm);
Dd - độ rộng (khoảng cách) buồng tim thất trái kỳ tâm trương (cm);
1.05 - là tỷ trọng củ cơ tim.
Trên bảng 4.12 là các giá trị phản ánh độ giãn buồng tim và phì đại cơ tim
của VĐV bơi trẻ Việt Nam.
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Bảng 4.12. Các số lyệu tham khảo trên VĐV bơi lội trẻ Việt Nam
(Vũ Chung Thủy, 2001, Luận án tiến sỹ, Viện KH TDTT)
Chỉ tiêu

Mtt (ml)

Vd (ml)

Nữ

Nam

Tuổi
X

σ

X

σ

12

93.7

11.81

91.5

4.73

13

104.0

7.25

101.2

5.27

14

119.0

8.67

107.3

11.63

15

130.4

8.36

108.6

5.66

16

141.2

7.39

116.2

6.0

12

72.9

5.86

62.6

3.18

13

80.5

4.44

69.6

3.97

14

86.3

7.80

76.0

4.79

15

91.5

6.56

81.6

4.19

16

100.8

7.39

81.2

3.88

Các chỉ tiêu chức năng tim.
Với chức năng tống máu vào động mạch và tạo động lực huyết dịch để vận
chuyển máu đi trong vòng tuần hoàn thì tim còn được coi như một “bơm cơ”.
Hiệu suất tống máu phụ thuộc vào độ lớn buồng tim và lực bóp cơ tim, và được
phản ánh trực tiếp qua các chỉ tiêu chức năng tim như: thể tích tâm thu và lưu
lượng phút. Các chỉ tiêu này đều có độ di truyền cao, từ 83 - 92%, kết quả nghiên
cứu này cho thấy vai trò của các chỉ tiêu này cả trong tuyển chọn và trong đánh
giá trình độ tập luyện của VĐV.
(3) Thể tích tâm thu, ký hiệu: Qs (ml) - là thể tích máu từ tim tống vào động
mạch trong một lần co bóp. Đây là chỉ tiêu phản ánh công suất hoạt động của
tim. Thể tích tâm thu (lưu lượng tâm thu) được tính theo công thức:
Qs = Vd - Vs (ml)
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Trong đó: Vs là thể tích tâm thất trái kỳ tâm thu, được tính theo công thức
của Teichholz:
7,0
. Ds3 (ml)

Vs =
(2,4 + Ds)

Ds là độ rộng thất trái kỳ tâm thu, được xác định trên siêu âm tim.
(4) Lưu lượng phút, ký hiệu: Q, đơn vị đ o: l/phút - là lượng máu mà tim tống
vào động mạch trong thời gian một phút. Đây là chỉ số cơ bản về động lực huyết
dịch tim, đánh giá sự thích ứng và hiệu suất của tim trong hoạt động thể lực. Lưu
lượng phút được tính theo công thức:
Q = Qs x f.
Trong đó: f là số mạch (lần/phút), Qs (lít).
Ý nghĩa đánh giá trong tuyển chọn:
Qs, Q đều có độ di truyền cao, đặc tính bẩm sinh chi phối các chỉ tiêu này là
rất lớn, yếu tố tác động của môi trường không cao, và đây là cơ sở khoa học cho
phép sử dụng các chỉ tiêu này trong tuyển chọn vận động viên thể thao giai đoạn
ban đầu. Q, Qs cũng biến đổi theo các quy luật chung của quá trình tăng trưởng
và phát triển, vì vậy khi đánh giá cần phải căn cứ vào các tiêu chuẩn tương ứng
với từng độ tuổi và giới tính.
Trong yên tĩnh, chỉ tiêu Qs có giá trị thông báo cao. Công suất hoạt động của
tim được phản ánh thông qua Qs, là hiệu quả tích hợp của thể tích buồng tim và
lực bóp cơ tim. Trong trạng thái tĩnh, nhu cầu cung cấp máu của toàn cơ thể ổn
định, phụ thuộc chủ yếu vào trọng lượng cơ thể (Q không đổi), thì giá trị Qs lớn
sẽ giúp tần số tim giảm, hoạt động của tim sẽ kinh tế hơn. Hơn thế nữa, khi bước
vào hoạt động vận động thì mức dự trữ chức năng của tim sẽ cao hơn, phát huy
hiệu suất tống máu lớn do biên độ giữa Ps tĩnh và Ps max cao (Q = Qs x Ps, mà
tần số tim tăng luôn có giới hạn là ngưỡng tần số tim tối đa, Ps max = 220 –
tuổi). Giá trị Q trong yên tĩnh ổn định, vì vậy không nên sử dụng làm tiêu chí
tuyển chọn.
Nếu xác định được giá trị của Qs max và Q max trong thử nghiệm hoạt động
công suất tăng dần tới tối đa thì giá trị của các chỉ tiêu này trong tuyển chọn càng
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cao. Qs max và Q max là những chỉ tiêu lý tưởng, phản ánh trực tiếp năng lực
chức phận không chỉ của tim mà của cả hệ tuần hoàn. Các chỉ số có thể tham
khảo:
- Giá trị Qs max và Q max tuyệt đối;
- Giá trị Qs max và Q max tương đối, tính trên 1 kg thể trọng;
- Mức dự trữ chức năng của tim mạch trong vận động.
Mức dự trữ chức năng của tim mạch trong vận động được xác định bằng các
tỷ số: Qs max/ Qs tĩnh, Q max/ Q tĩnh. Mức dự trữ chức năng tim mạch cho phép
đánh giá về năng lực thích ứng của tim mạch với lượng vận động nói riêng và
của cơ thể nói chung. Theo Karpman và Lyubina (Đại học TDTT Matxcơva),
mức dự trữ có thể đạt tới của từng tỷ số như sau: Qs max/ Qs tĩnh ~ 2.7, Q max/
Q tĩnh ~ 6.7. Khi đánh giá, ta so sánh các giá trị đạt được của các đối tượng dự
tuyển, giá trị đạt được càng lớn thì chức năng tim mạch càng tốt.
Chỉ số công năng tim
Trong các phương pháp đánh giá chức năng tim mạch, test là phương pháp
thường được sử dụng và tương đối đặc trưng trong kiểm tra y học thể dục thể
thao, là dạng test chức năng sinh lý chuẩn, lượng vận động được sử dụng là
không lớn, phù hợp với nhiều đối tượng kiểm tra, thông qua sự biến đổi các chỉ
tiêu chức năng để đánh giá khả năng thích ứng với hoạt động vận động. Các test
kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn khá phong phú, thường còn được gọi là chỉ số.
Tuy nhiên giá trị ứng dụng trong tuyển chọn không cao, ít được quan tâm hơn và
thường được sử dụng trong kiểm tra đại chúng để đánh giá mức độ phát triển thể
chất. Một trong các chỉ số được sử dụng rộng rãi hơn cả là chỉ số công năng tim,
còn gọi là chỉ số Ruffier cải tiến, với lượng vận động sử dụng là đứng lên ngồi
xuống 20 lần trong thời gian 30 giây. Chỉ số công năng tim được tính theo công
thức sau:
HW =

( F1 + F2 + F3 ) − 200
10

Trong đó:
HW (Heart Work): là chỉ số công năng tim;
F1( Frequence): là mạch lúc nghỉ trong một phút (F1= P1 x 4);
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F2 là mạch ngay sau vận động 1phút (F2= P2 x 4);
F3 là mạch của phút hồi phục thứ 2 (F3= P3 x 4);
P1,2,3 là mạch đo trong 15s đầu của các phút tương ứng.
Đánh giá kết quả dựa vào bảng phân loại của Ruffier (Bảng 4.13):
Bảng 4.13. Phân loại khả năng hoạt động tim theo chỉ số HW của Ruffier
(Lưu quang Hiệp và cộng sự (2000), Y học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội)
HW

Xếp loại

Dưới 1

Rất tốt

Từ 1 đến 5

Tốt

Từ 6 đến 10

Trung bình

Từ 11 đến 15

Kém

Từ 16 trở lên

Rất kém

4.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu chức năng hệ hô hấp
Cùng với hệ tuần hoàn và máu, hệ hô hấp thực hiện chức năng chính là trao
đổi khí, bao gồm đáp ứng oxy và đào thải CO2, góp phần ảnh hưởng tới năng lực
trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
Các chỉ tiêu về chức năng hô hấp quan trọng nhất là năng lực hấp thụ oxy tối
đa (VO2max) có thể xác định theo đại lượng tuyệt đối (l/phút) hay đại lượng
tương đối (ml/phút/kg). Ngoài ra còn cần xác định thêm các chỉ tiêu thông khí
phổi (VE), dung tích sống (VC) và thương số hô hấp (VCO2/VO2).
Đối với các chỉ tiêu đo thể tích khí có thể thu nhận bằng các thiết bị phế dung
kế, còn với thành phần khí phải sử dụng các thiết bị phân tích khí hiện đại.
4.2.2.1. Dung tích sống( VC- Vital Capacity)
Dung tích sống (DTS) - là thể tích khí thở ra hết sức sau một lần hít vào gắng
sức tối đa. DTS được đo bằng phế dung kế. DTS trung bình ở nam khoảng 3- 4
lít, nữ khoảng 2 - 3 lít, VĐV có DTS cao hơn người bình thường. VĐV bơi có
DTS đạt đến 7 lít.
Hệ số di truyền của DTS dao động từ 0,48 – 0.93. Vì vậy chỉ số này có thể
phát triển mạnh dưới tác động của tập luyện TDTT, và nó là chỉ số quan trọng để
đánh giá trình độ tập luyện, đồng thời rất có giá trị trong tuyển chọn.
DTS được tính theo công thức: VC = IC + ERV hoặc VC = IRV+VT+ERV
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Trong đó :
IC – Inspiratory Capacity: Thể tích khí hít vào tối đa sau khi hít vào bình
thường. IC = IRV + VT
IRV – Inspiration Reserve Volume: Thể tích khí dự trữ do hít vào gắng sức
sau khi hít vào bình thường
VT - Tidal Volume: Thể tích khí hít vào thở ra trong một nhịp thở bình
thường.
ERV - Expiratory Reserve Volume: Thể tích khí dự trữ thở ra gắng sức sau
khi thở ra bình thường.
DTS là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp năng lực hô hấp ngoài, đảm bảo cho việc
làm làm giàu oxy của không khí, tăng cường tốc độ quá trình trao đổi khí. DTS ở
mỗi người rất khác nhau, phụ thuộc vào kích thước cơ thể (trọng lượng, chiều
cao...) giới tính và lứa tuổi. Ở người Việt Nam, dung tích sống trung bình của lứa
tuổi từ 6 đến 51 được trình bày trên bảng 4.14.
Bảng 4.14. Dung tích sống trung bình của người Việt nam từ 6 đến 51 tuổi
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)
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Tuổi
6-7

Nam (lít)

Nữ (lít)

1.3

1.2

8-9

1.6

1.4

10 - 11

1.9

1.7

12 - 13

2.2

1.8

14 - 15

2.3

1.8

16 - 17

2.9

2.3

18 - 19

3.4

2.5

20 - 25

3.5

2.6

26 - 31

3.5

2.5

32.35

3.4

2.4

36 - 39

3.3

2.4

40 - 41

3.1

2.4

42 - 43

2

2.2

44 - 45

2.8

2.2

46 - 51

2.7

2

4.2.2.2. Chỉ số VO2 max
VO2 max là khả năng hấp thụ O2 tối đa của cơ thể trong hoạt động công suất
tăng dần khi tuần hoàn và hô hấp đạt hiệu suất tối đa.VO2 max đánh giá theo 2
đại lượng: VO2 max tuyệt đối (lít/phút) và VO2 max tương đối (ml/phút/kg trọng
lượng cơ thể).
VO2 max phụ thuộc vào cả năng lực của bộ vận chuyển oxy (tuần hoàn, hô
hấp, máu) và hệ sử dụng oxy (chủ yếu là hệ cơ trong vận động). Vì vậy VO2 max
được coi là chỉ tiêu trọng tâm trong đánh giá năng lực vận động của vận động
viên, đặc biệt là năng lực ưa khí. Đối với các hoạt động ưa khí, VO2 max là chỉ số
phản ánh trực tiếp năng lực ưa khí. Tuy nhiên, ngay cả đối với các hoạt động
yếm khí thì giá trị này vẫn có vai trò quan trọng. Theo quy luật của quá trình
chuyển hóa năng lượng, trong hoạt động công suất tăng dần cơ thể bao giờ cũng
phát huy năng lượng ưa khí trước và năng lượng yếm khí chỉ được huy động
mạnh khi đã đạt tới ngưỡng yếm khí. Hơn nữa, lượng oxy đáp ứng cho cơ thể
trong các hoạt động yếm khí rất cần thiết cho quá trình trả nợ oxy để oxy hóa hết
lượng acid lactic sản sinh trong vận động giúp cơ thể hồi phục. Như vậy có thể
thấy năng lực đáp ứng oxy không chỉ cần thiết cho các VĐV hoạt động trong môi
trường ưa khí, mà nó cần thiết ngay cả với các VĐV hoạt động yếm khí là chủ
đạo. Đây vừa là cơ sở khoa học của nguyên tắc huấn luyện toàn diện, vừa là căn
cứ cho thấy chỉ tiêu VO2 max là tiêu chí quan trọng trong tuyển chọn VĐV cho
bất kỳ dạng hoạt động nào.
VO2 max có thể thu thập theo hai phương pháp: phân tích trực tiếp trên máy
phân tích khí và tính gián tiếp theo các phương pháp của Cooper hay theo công
thức của Karpman và Lyubna dựa trên kết quả Test PWC170.
Trên cơ sở di truyền, VO2 max có độ di truyền khá cao, 80 - 85%. Vì vậy
trong thực tiễn thể thao, chỉ số này vừa được sử dụng như một tiêu chí trong
tuyển chọn vận động viên thể thao, vừa là tiêu chí đánh giá trình độ tập luyện của
vận động viên (Bảng 4.15, 4.16, 4.17).
VO2 max gián tiếp.
Trong nhiều trường hợp, khi không có điều kiện xác định lượng hấp thu oxy
tối đa trực tiếp trên máy phân tích khí, có thể dựa vào cách đo gián tiếp theo một
trong các cách: theo monogram Astrand; theo Công thức của Karpman và
Lyubina trên cơ sở test PWC 170; hay dựa theo kết quả test Cooper (chạy 12
phút). Đây là những phương pháp đơn giản, tuy độ tin cậy không cao.
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Bảng 4.15. Hấp thu oxy tối đa của vận động viên 11-12 tuổi( ml/kg. min-1)
(Nguyễn Thế Truyền và cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)
Trọng lượng
cơ thể (kg)

Xuất sắc

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

50.1 ~ 55

86

74 ~ 88

63 ~ 74

52 ~ 63

52

55.1 ~ 60

84

73 ~ 84

63 ~ 73

50 ~ 62

50

60.1 ~ 65

82

71 ~ 82

60 ~ 71

49 ~ 60

49

65.1 ~ 70

80

69 ~ 80

59 ~ 69

48 ~ 59

48

70.1 ~ 75

78

68 ~ 78

57 ~ 68

47 ~ 57

47

75.1 ~ 80

76

66 ~ 76

56 ~ 66

46 ~ 56

46

80.1 ~ 85

74

64 ~ 74

54 ~ 64

44 ~ 54

44

85.1 ~ 90

72

62 ~ 72

53 ~ 62

43 ~ 53

43

90.1 ~ 95

70

61 ~ 70

51 ~ 61

42 ~ 51

42

95.1 ~ 100

68

59 ~ 68

50 ~ 59

41 ~ 50

41

Bảng 4.16. Lượng VO2 max của vận động viên xuất sắc một số môn thể thao
(Lưu Quang Hiệp và Cs, (2000), Sinh lý học TDTT; NXB TDTT HN)
Môn thể thao

VO2 max (l/p)

VO2 max(ml/kg. min-1)

Chạy cự ly trung bình

4.72 + 0.59

69.20 + 7.79

Chạy cự ly dài

4.57 + 0.34

72.55 + 3.47

Đua xe đạp

4.54 + 0.45

68.80 + 5.81

Bóng chuyền

4.51 + 0.46

54.28 + 2.04

Đua xe đạp sân bãi

4.49 + 0.26

63.24 + 5.28

Đua thuyền buồm

4.49 + 0.48

57.5 + 4.48

Bơi lội

4.27 + 0.19

66.54 + 5.49

Bật nhảy

4.12 + 0.39

56.23 + 4.98

Cầu lông

4.09 + 0.32

90.34 + 3.67

Chạy vượt rào cự ly ngắn

4.68 + 0.25

57.70 + 2.25

Bóng đá

3.97 + 0.39

58.56 + 2.26

Maratông

4.95 + 0.35

68.18 + 6.29
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Theo test Cooper có thể thực hiện với 2 cách: tính theo công thức hoặc tra
bảng tính VO2 max theo kết quả chạy được với độ dài tương ứng.
VO2 max = [0.02125 x kết quả chạy 12 phút (m) – 7.23717 x trọng lượng cơ
thể (kg)] /1000 (ml)
Bảng 4.17. Lượng hấp thu oxy tối đa được tính theo thành thích chạy 12 phút
(Nguồn tài liệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn
khoa học vận động viên, thành phố Thượng Hải)
Thành tích
chạy 12 phút

Lượng hấp thu oxy
tối đa (ml/kg.min-1)

Thành tích
chạy 12 phút

Lượng hấp thu oxy
tối đa (ml/kg. min-1)

1 000

14.0

2 500

45.9

1 100

16.1

2 600

48.0

1 200

18.3

2 700

50.1

1 300

20.4

2 800

52.3

1 400

22.5

2 900

54.4

1 500

24.6

3 000

56.5

1 600

26.8

3 100

58.5

1 700

28.9

3 200

60.8

1 800

31.0

3 300

62.9

1 900

33.1

3 400

65.0

2 000

35.3

3 500

67.1

2 100

37.4

3 600

69.3

2 200

39.5

3 700

71.4

2 300

41.6

3 800

73.5

2 400

4308

3 900

75.6

4.2.2.3. Thông khí phổi tối đa (VE max)
Thông khí phổi tối đa là lượng khí ra vào phổi tối đa trong thời gian một
phút. Thông khí phổi tối đa là một chỉ số quan trọng phản ánh chức năng hô hấp
ngoài và mức dự trữ có thể phát huy trong hoạt động gắng sức. Chỉ số thông khí
phổi tối đa không chỉ phản ánh độ mạnh yếu của các cơ hô hấp, độ lớn dung tích
phổi, mà còn phản ánh tính đàn hồi của các phế nang và độ thông đường dẫn khí.
Tuy không trực tiếp phản ánh năng lực hấp thu oxy nhưng VE max là chỉ tiêu
gián tiếp thông báo về năng lực ưa khí.
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VE max có thể được xác đinh trực tiếp trên máy phân tích trong hoạt động
công suất tăng dần tới tối đa, hoặc đo gián tiếp trên phế dung kế. Khi đó thể tích
khí thu được được gọi là thông khí phổi gắng sức (độ tin cậy thấp do phụ thuộc
vào ý thức của người lập test). VE max được đánh giá theo tuổi và giới tính.
4.2.2.4. Thương số hô hấp (RER)
Thương số hô hấp (VCO2/ VO2)- Đây là chỉ tiêu xác định tỷ lệ giữa thể tích
khí CO2 và O2. Trong trạng thái tĩnh và trong vận động chỉ tiêu này có ý nghĩa
khác nhau.
Trong yên tĩnh, thương số hô hấp phản ánh cơ chất tham gia chuyển hóa năng
lượng: nếu chất tham gia chuyển hóa là hydrat carbon (đường) thì thương số
bằng 1; nếu chuyển hóa từ các chất béo, RER = 0.7; nếu chuyển hóa từ các
amino acid, RER = 0.8. Thông tin này chỉ có giá trị trong nghiên cứu, mà không
có ý nghĩa trong đánh giá năng lực cơ thể.
Trong hoạt động vận động, giá trị của thương số hô hấp cho phép phản ánh
năng lực vận động yếm khí. Đặc biệt trong hoạt động gắng sức tối đa, trị số RER
đạt được là tiêu chí cho phép đánh giá năng lực yếm khí của đối tượng nghiên
cứu. Ở người bình thường, RER chỉ đạt được ngưỡng 1.2 - 1.3, còn với VĐV,
trung bình ở khoảng 1.5 - 1.6. Trong đánh giá, giá trị đạt được càng cao thì
chứng tỏ năng lực yếm khí càng tốt. Đây là kết quả đồng thời thu được trong quá
trình tiến hành test phân tích khí, vì vậy không đòi hỏi phải tổ chức thử nghiệm
riêng biệt.
Phối hợp các chỉ tiêu VO2 max, VE max và RER max sẽ cho phép đánh giá
khá đầy đủ về năng lực của chuyển hóa năng lượng, phản ánh năng lực chịu đựng
lượng vận động của VĐV. Vì vậy, đây là những chỉ tiêu quan trọng không chỉ
trong tuyển chọn mà cả trong đánh giá trình độ tập luyện của VĐV.
4.2.3. Hồng cầu và huyết sắc tố - các chỉ tiêu chức năng hệ máu
4.2.3.1. Hồng cầu
Hồng cầu và huyết sắc tố là những chỉ tiêu được quan tâm của hệ máu trong
tuyển chọn thể thao. Trong máu của động vật có xương sống đều có những tế bào
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biệt hoá mang sắc tố là hemoglobin (Hb). Sắc tố này làm cho tế bào có màu đỏ
nên gọi là hồng cầu. Chức năng chính của hồng cầu là vận chuyển oxy từ phổi
đến tế bào và CO2 từ tế bào đến phổi để đào thải ra môi trường bên ngoài. Ngoài
ra, hồng cầu còn tham gia trong vai trò điều tiết nồng độ pH của máu, đảm bảo sự
ổn định môi trường máu. Với những vai trò quan trọng đã cho thấy hồng cầu có
ảnh hưởng rất lớn năng lực vận động, cần được quan tâm trong tuyển chọn.
Hồng cầu trưởng thành ở người có hình đĩa, lõm 2 mặt và là một tế bào
không có nhân, có đường kính độ 7µm; ngày nay đại lượng thể tích trung bình
hồng cầu (MCV) được sử dụng để xác định kích thước của hồng cầu, MCV trong
khoảng 83 - 92fl. Số lượng hồng cầu trong 1mm3 máu của nam khoảng 5.000.000
và của nữ là 4.500.000. Mức giới hạn được coi là bình thường của hồng cầu
trong máu: ở nam: 4.3 -5.8 triệu/ mm3; nữ: 3.9 -5.4 triệu/ mm3. Tổng cộng trong
cơ thể có tới 25 tỷ hồng cầu. Trong vận động với công suất cực đại và cận cực
đại, số lượng hồng cầu tăng lên 10% so với mức ban đầu, có khi lên tới 6 triệu/
mm3 máu, do hồng cầu dự trữ được huy động và do hiện tượng cô đặc máu trong
vận động gây nên. Trong hoạt động công suất lớn hoặc trung bình, ở vận động
viên có xu hướng xuất hiện hiện tượng giảm hồng cầu, vì vậy rất cần được quan
tâm.
Do cấu trúc và số lượng hồng cầu có độ di truyền rất cao (94%), vì vậy trong
điều kiện sinh hoạt bình thường, cũng như dưới tác động của quá trình tập luyện
và thi đấu, số lượng hồng cầu ít biến đổi. Đây là cơ sở cho thấy sự cần thiết phải
sử dụng chỉ tiêu này trong tuyển chọn VĐV ngay từ giai đoạn ban đầu.
4.2.3.2. Huyết sắc tố - viết tắt là Hb hay HGB
Hemoglobin hay còn gọi là huyết sắc tố là thành phần chính trong cấu tạo, và
là thành phần giữ vai trò chức năng của tế bào hồng cầu.
Hemoglobin cấu tạo bởi chất protit là globin (96%) kết hợp với 4 phân tử
hem (4%, là thành phần tạo màu đỏ có chứa Fe). Phân tử hem có khả năng liên
kết với O2, CO2 để vận chuyển chúng trong máu, hoặc phân ly để nhường lại oxy
cho tế bào và giải phóng CO2 ra khỏi cơ thể. Trong máu của người trưởng thành
có khoảng 12 - 14g% hemoglobin. Ngày nay đơn vị đo lường có sự thay đổi, giới
187

hạn được coi là bình thường: nam: 140 - 160g/l; nữ: 125 - 145g/l. Giới hạn thiếu
máu nhược sắc ở nam: 130g/l, ở nữ: 125g/l. Toàn bộ lượng hemoglobin trong cơ
thể vào khoảng 600 - 800g. Giới hạn lý tưởng của Hb ở cả nam và nữ như nhau,
là 16g% (160 g/l). Khi hàm lượng Hb tăng trên ngưỡng lý tưởng sẽ làm tăng thể
tích hồng cầu, điều đó không chỉ làm giảm khả năng liên kết khí của chúng mà
còn đồng thời làm tăng độ nhớt của máu. Kết quả chung là làm ảnh hưởng đến
chức năng máu và chức năng tuần hoàn. Ngoài chức năng liên kết và vận chuyển
khí, HGB còn là một trong 4 hệ thống đệm của máu, giữ vai trò ổn định độ pH.
Hồng cầu và huyết sắc tố có độ di truyền cao (tương ứng là 94%:85%) và có
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo trao đổi khí và duy trì độ pH trong
quá trình hoạt động cơ. Do vậy trong tuyển chọn và đào tạo vận động viên thì chỉ
tiêu hồng cầu và huyết sắc tố có vai trò tiên quyết, chỉ tiêu đó phải đảm bảo cả về
số lượng và chất lượng. Ví dụ, người có bệnh máu, bệnh hồng cầu hình liềm…
thì nhất định không thể tuyển chọn được (chống chỉ định vĩnh viễn). Về số lượng
hồng cầu và huyết sắc tố tối thiểu phải đạt từ mức trung bình trở lên so với hằng
số sinh học theo lứa tuổi và giới tính (bảng 4.16).
Như đã nêu, trong thực tiễn hoạt động và thi đấu, dưới tác động của môi
trường máu nhiễm acid và các va chạm cơ học thường gây nên xu hướng thiếu
máu ở VĐV (tham khảo bảng 4.17). Độ chênh lệch cá thể về hàm lượng Hb có
thể phân ra làm 3 loại: loại hơi cao, loại bình thường và loại hơi thấp. Mỗi một
loại cơ bản có thể phân ra làm 2 loại phụ theo độ chênh lệch tiêu chuẩn (SD):
lớn hơn 10gam/lít thuộc nhóm có độ dao động lớn, thấp hơn 10gam/lít là thuộc
nhóm có độ dao động nhỏ. Nhóm có độ dao động nhỏ là loại tốt nhất vì chúng có
thể chịu được những bài tập vận động có lượng vận động lớn, đồng thời vận
động trong các môn mang tính chất bền bỉ khá tốt.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tiến hành các bài tập với lượng vận động
cao thì giá trị của hàm lượng Hb ở vận động viên giảm rõ rệt, sau một khoảng
thời gian kiên trì tập luyện thì hàm lượng Hb sẽ dần dần tăng trở lại. Do đó cần
chú ý, trong khi tuyển chọn nên tránh tiến hành kiểm tra chỉ tiêu nồng độ Hb của
các vận động viên trong khoảng thời gian bắt đầu tập luyện với lượng vận động
lớn sẽ không đảm bảo độ chính xác của kết quả.
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Bảng 4.16. Hằng số sinh học trung bình của người Việt Nam các lứa tuổi
(Bộ Y tế (2003), Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường
thập kỷ 90 – thế kỷ XX, Nxb Y học, Hà Nội)
Lứa tuổi

Giới tính

Hồng cầu
(Triệu/mm3)

(g/100ml)

Trẻ sơ sinh

Nam + nữ

5.101.036

13.60 ± 1.5

Từ 1-7 tuổi

Nam

4.031.051

12.80 ± 1.0

Nữ

319.393

13.95 ± 1.3

Từ 7-15 tuổi

Nam

372.390

13.72 ± 1.0

Nữ

4.201.021

14.60 ± 0.5

3.801.016

13.20 ± 0.55

Người lớn

Hb

Bảng 4.17. Giá trị bình thường Hb của vận động viên Trung Quốc
(Chỉ số tuyển chọn VĐV thành phố Thượng Hải năm 2005)
Thứ tự
Bóng chuyền
Điền kinh
Bơi

Hàm lượng Hb (g/l)

Giới
tính

VĐV trưởng thành

VĐV thiếu niên

Nam

14,18 ± 1,33

―

Nữ

12,72 ± 1,04

13,75 ± 0,68

Nam

14,52 ± 0,87

14,46 ± 1,14

Nữ

13,04 ± 1,09

13,17 ± 0,99

Nam

14,30 ± 1,06

13,58 ± 0,91

Nữ

12,46 ± 0,93

13,09 ± 0,89

4.2.4. Các chỉ tiêu sinh hóa
Trong y học thể thao hiện đại, kiểm tra sinh hóa là phương pháp kiểm tra có
độ tin cậy cao trong đánh giá trình độ tập luyện, cũng như trong tuyển chọn thể
thao. Tuy nhiên do tính phổ cập chưa cao mà trong thực tiễn thể thao phương
pháp này còn ít được sử dụng, đặc biệt là ở Việt Nam. Theo Pavlov: “Biểu hiện
cuối cùng của năng lực chức năng cơ thể người là quá trình sinh hoá, không hiểu
biết được điểm này thì không thể hiểu biết được bản chất của chức năng cơ thể
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người”. Mức độ cao thấp, mạnh yếu của năng lực trao đổi chất và chuyển hóa
năng lượng đều dựa vào năng lực của các quá trình sinh hoá diễn ra trong cơ thể
người, đồng thời quá trình này cũng chịu sự kiểm soát của các nhân tố di truyền.
Như mọi tính trạng khác của cơ thể của con người, nhân tố di truyền quyết định ở
một mức độ rất lớn tới năng lực chuyển hóa năng lượng yếm khí và năng lực
chuyển hóa năng lượng ưa khí. Bằng các phương pháp kiểm tra sinh hóa cho phép
đánh giá được thành phần các chất tham gia trong các quá trình trao đổi chất diễn
ra trong cơ thể, đây sẽ là cơ sở nắm bắt được bản chất sinh học của mọi năng lực
được biểu hiện ra bên ngoài bằng các tính trạng khác nhau, bao gồm cả hình thái
và chức năng.
Các chỉ tiêu quan trọng cần được quan tâm là: hàm lượng testosteron, LDH,
MDH, creatinine, acid lactic máu (BLa), urea huyết (BU).
4.2.4.1. Acid lattic máu ( BLa)
Sự hình thành acid lactic trong máu.
Chuyển hóa năng lượng là một dạng chuyển hóa cơ bản của quá trình trao
đổi chất. Chuyển hóa năng lượng đảm bảo cung cấp năng lượng sinh học cho
mọi hoạt động sống của cơ thể dưới dạng hợp chất hữu cơ giầu năng lượng là
adenosine triphosphat (ATP), trong đó có hoạt động cơ cơ. ATP là nguồn năng
lượng trực tiếp và duy nhất đáp ứng cho sự co cơ, lượng ATP được cung cấp là
yếu tố cuối cùng quy định năng lực hoạt động cơ và được hình thành theo 2
đường hướng là chuyển hóa năng lượng ưa khí và yếm khí.
Đường hướng chuyển hóa yếm khí (không có oxy tham gia) của cơ thể được
đảm bảo bởi 2 hệ thống cung cấp năng lượng đó là: hệ phosphagen và hệ đường
phân yếm khí (glucolysis hay hệ lactat). Acid lactic là sản phẩm trung gian của
quá trình chuyển hóa đường (glycogen và glucose) trong điều kiện không có
oxy, được hình thành từ việc khử acid pyruvic. Trong điều kiện có đủ oxy, quá
trình oxy hóa acid lactic lại được diễn ra theo hướng ngược lại. Như vậy, sự hình
thành và mất đi của acid lactic luôn nằm trong trạng thái cân bằng động, phụ
thuộc vào lượng oxy được cung cấp.
Trong quá trình vận động, nồng độ acid lactic tăng theo độ tăng của cường
độ vận động. Khi vận động ở công suất trung bình và nhỏ thì nồng độ acid lactic
tăng không đáng kể, nhưng khi cường độ vận động vượt qua ngưỡng yếm khí thì
190

nồng độ acid lactic sẽ tăng nhanh và cao. Giữa thời điểm tăng chậm và thời điểm
tăng đột biến xuất hiện một điểm ngoặt, được gọi là ngưỡng yếm khí của acid
lactic (viết tắt là LAT - Lactic acid Anaerobic Threshold). Trong khoa học,
ngưỡng yếm khí thông thường được sử dụng dưới 2 đại lượng là: ngưỡng yếm
khí cá thể (được xác định cho mỗi cá nhân) và ngưỡng yếm khí chung (quy ước
quốc tế chung cho mọi người) được xác định ở tiêu chuẩn là 4mmol/l. Ngưỡng
yếm khí cá thể của những vận động viên có trình độ khác nhau thì giá trị LAT
cũng tồn tại sự khác biệt, ở người khỏe mạnh bình thường LAT dao động trong
phạm vi 1,4 ~ 7,5 mmol/l.
Khi thực hiện vận động với cường độ tăng dần thì năng lực cung cấp năng
lượng của hệ glucolysis sẽ dần giữ vai trò chủ đạo, khi vượt khỏi phạm vi LAT
thì hệ năng lượng lactat sẽ phát huy công suất tối đa, lượng acid lactic được tích
lũy cao nhất.
Acid lactic được hình thành trong cơ, nếu lượng sinh ra tăng nhanh vượt quá
khả năng điều tiết của các hệ thống đệm trong cơ thì nó sẽ được vận chuyển vào
máu sau khoảng 2 phút từ khi được hình thành. Do là một acid mạnh, để giảm
bớt những ảnh hưởng xấu lên quá trình vận chuyển trong máu, acid lactic được
liên kết với protein vận chuyển và hình thành nên lượng lactat máu, viết tắt là
BLa. Hàm lượng BLa ở VĐV có thể đạt trên 15 mmol/l.
Phương pháp kiểm tra.
Để xác định lượng acid lactic hình thành trong vận động, thông thường
người ta phải sử dụng chỉ tiêu BLa do phân tích trong dịch tế bào là việc rất khó
thực hiện. Do đặc điểm quá trình hình thành BLa diễn ra chậm, vì vậy thời điểm
lấy mẫu máu xét nghiệm phải thực hiện khi VĐV đã dừng vận động sau 2 phút
mới đảm bảo thu được trị số cao nhất. Việc phân tích sinh hóa có thể được thực
hiện trên những phương tiện (máy) khác nhau với các quy trình cụ thể. Trong
thực tiễn thể thao, để có thể thu nhận kết quả một cách nhanh chóng, phương
pháp thường được áp dụng là dùng que thử trên thiết bị lưu động như thiết bị
Acusport (Đức).
Ý nghĩa ứng dụng Bla.
Trước hết cần chỉ rõ cơ sở khoa học của việc sử dụng chỉ tiêu BLa trong
đánh giá năng lực vận động. Năng lực cung cấp năng lượng của các vận động
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viên càng mạnh trong các hoạt động vùng năng lượng yếm khí thì lượng acid
lactic sản sinh ra càng nhiều, thành tích của vận động viên càng tốt (năng lực
yếm khí cao). Ngược lại, các vận động viên các môn sức bền ưa khí hoạt động
trong trạng thái ổn định thật, giá trị của acid lactic của các vận động viên xuất
sắc lại cần tương đối thấp, chứng tỏ năng lực đáp ứng oxy cao (năng lực ưa khí
tốt).
Với cự ly ngắn, hoạt động trong vòng 10 giây, giá trị acid lactic đạt mức
3mmol/l trở xuống là người có thành tích tốt. Điều đó chứng tỏ năng lực cung
cấp năng lượng của hệ thống phosphagen làm chủ, tiềm lực cung cấp năng lượng
không có acid lactic lớn, thời gian xuất hiện LAT cá thể muộn, được xem là ưu
thế trong các hoạt động tốc độ. Hàm lượng BLa không lớn còn do thời gian hoạt
động ngắn, tổng lượng acid lactic được tạo thành không nhiều nên đã bị khử bởi
hệ thống đệm tế bào. Việc nghiên cứu chỉ ra hàm lượng acid lactic trong máu
thấp với trình độ tập luyện cao ở VĐV các môn sức bền ưa khí đã cho thấy năng
lực đáp ứng oxy tốt, hệ năng lượng oxy hóa duy trì ở mức cao cho phép VĐV
đạt thành tích tốt.
Với những phân tích như trên, việc sử dụng BLa trong đánh giá năng lực vận
động, cũng như trong tuyển chọn được các chuyên gia coi là chỉ tiêu có độ tin
cậy và độ nhậy cảm cao. Trong tuyển chọn có thể vận dụng các giá trị của BLa
để đánh giá như sau:
- Để đánh giá năng lực yếm khí của VĐV cần căn cứ vào giá trị BLa max, là
giá trị lớn nhất đạt được trong test công suất tăng dần tới tối đa. Giá trị BLa càng
lớn, năng lực yếm khí càng tốt, ưu thế trong các hoạt động công suất lớn, thời
gian ngắn. BLa cũng được xem là thước đo khả năng chịu đựng acid của VĐV
trong hoạt động.
- Để đánh giá năng lực ưa khí cần căn cứ vào chỉ tiêu LAT được xác định
trong test công suất tăng dần tới tối đa. Ngưỡng yếm khí càng cao, chứng tỏ
năng lực ưa khí càng tốt (xem hình 4.2).
- Đối với những môn có thời gian nghiên cứu ngắn, cường độ lớn và tốc độ
nhanh như chạy 400m, chạy 800m và môn bơi 100m, 200m, hàm lượng acid
lactic càng cao, tốc độ nhanh, thành tích vận động tốt, chứng tỏ khả năng của hệ
thống cung cấp năng lượng hỗn hợp yếm - ưa khí của người đó tốt, có ưu thế
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trong các hoạt động vận động đòi hỏi sức bền hỗn hợp như bơi 200m, 400m và
chạy 800m (bảng 4.17).
Trên hình 4.2 biểu diễn đường động lực học của BLa được xác định trong
test lượng vận động tăng dần tới tối đa. Khi đối chiếu với điểm 4mmol/l acid
lactic (LAT chung) trong máu, nếu tốc độ bơi và tốc độ chạy càng cao thì chứng
tỏ khả năng ưa khí càng tốt, có ưu thế trong những môn sức bền ưa khí, cự ly
dài. Trong các hoạt động sức bền, lượng acid lactic giảm chứng tỏ trình độ tập
luyện và trạng thái chức năng cao. Trên hình vẽ cho thấy, khi đường gấp khúc di
chuyển về bên trái (lượng BLa tăng nhanh), thành tích giảm xuống (vận tốc
giảm), chứng tỏ khả năng ưa khí của VĐV không tốt. Việc tiến hành test lượng
vận động công suất tăng dần tới tối đa cho phép đồng thời thu được cả 2 chỉ tiêu:
BLa max và LAT cá thể.

m/s

Hình 4.2. Đường cong biểu diễn mối liên hệ giữa axid lactic và tốc độ
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Bảng 4.17. Bảng xác định giá trị LAT trong test tăng dần công suất
đối với môn bơi cự ly ngắn của vận động viên Trung Quốc
(Nguồn tư liệu: sổ tay chỉ đạo công tác tuyển chọn vận động viên
của thành phố Thượng Hải, 2005)
Môn

Bơi
4×400m

Giá trị
BLa

Cường
độ yêu
cầu (%)

Phút
giãn cách

Thời gian
lấy máu
(phút)

mmol/l

1 x 400

80 ~ 85

2~3

3

1

2

1 x 400

85 ~ 90

4~6

5

3

3

1 x 400

90 ~ 95

5~8

20

3

4

1 x 400

Bơi tốc
độ tối đa

Không
giới hạn

—

4,7,10

Cấp
số

Phân tổ

1

4.2.4.2. Creatine Phosphat (CP)
Sự sản sinh của CP.
Creatine phosphat (CP) không phải là một vật chất đáp ứng năng lượng trực
tiếp trong quá trình vận động của toàn cơ thể, mà chúng là cơ chất phosphoryl
hoá của creatine, tổng lượng CP của cơ thể vào khoảng 120 g, trong đó 95% tồn
tại trong cơ bắp.
Trong trạng thái không vận động, creatine trong cơ bắp dưới sự xúc tác của
creatin- kinase (CK), tiếp nhận liên kết phosphat giàu năng lượng được chuyển
từ phân tử ATP để hợp thành CP. Trong vận động, ATP là vật chất cung cấp
năng lượng trực tiếp duy nhất, nhưng khi nồng độ của chúng giảm xuống, thì CP
lại chuyển nhóm liên kết phosphat giàu năng lượng cho ADP để tạo thành ATP
dưới sự xúc tác của creatinkinase, để cung cấp ATP cho các hoạt động cơ bắp.
CP trong cơ thể người khoảng 20 - 30 mg/kg, nó được tích trữ trong cơ bắp,
dung lượng của chúng cao hơn ATP. Hiện nay người ta cho rằng ATP và CP khi
vận động với cường độ cao thì toàn bộ thời gian cung cấp năng lượng là khoảng
5 - 7 giây. Hàm lượng của ATP và CP do nhân tố di truyền quyết định, đặc biệt
là CP có độ di truyền cao là 67% - 89%, điều này có quan hệ trực tiếp tới khả
năng cung cấp năng lượng của hệ thống phosphagen trong điều kiện không có
oxy. Creatinin (Cr) trong nước tiểu là sản phẩm trao đổi chất của Cr hoặc CP
trong cơ thể người, được giải phóng ra ngoài theo nước tiểu.
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Thông thường người ta kiểm tra nồng độ Cr trong nước tiểu của các vận
động viên để phản ánh một cách gián tiếp mức độ CP trong cơ thể, cũng như
mức độ phát triển cơ bắp của vận động viên. Chỉ tiêu này càng lớn, chứng tỏ
mức dự trữ CP càng cao, năng lực yếm khí phi lactat của VĐV càng tốt, đồng
thời mức độ phát triển cơ bắp cũng tốt.
Ý nghĩa và đánh giá kết quả.
Hệ số creatine có trong nước tiểu được tính bằng mg creatine thải ra đối với
mỗi kg trong 24 giờ. Giá trị chỉ số của người lớn phát triển bình thường là khá
ổn định, nam giới là 18 - 32 mg/kg, nữ giới là 10 - 25 mg/kg.
Nghiên cứu đã chứng minh rằng, lượng creatine có trong nước tiểu thải ra
hàng ngày thể hiện sự tương quan với thành tích vận động. Hệ số creatine trong
nước tiểu của người bình thường không tập luyện thấp hơn của các vận động
viên có cùng độ tuổi. Vận động viên các môn thể thao như: chạy, ném lao, cử tạ
bóng đá, chạy dài, hàm lượng creatine trong nước tiểu khá cao, chứng tỏ mức dự
trữ CP của họ cũng khá cao.
Trong trạng thái không vận động, nếu trọng lượng cơ thể tương đồng, hệ số
creatine trong nước tiểu của vận động viên cao, mức độ CP của họ cũng cao,
mức độ phát triển và tỷ lệ cơ bắp tăng; Nếu hệ số creatine trong nước tiểu giảm
chứng tỏ việc tập luyện không hợp lý hoặc do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ.
Vì thế, sản phẩn trao đổi chất của CP không những chỉ phản ánh lượng năng
lượng chuyển hóa yếm khí, mà còn có thể đánh giá được khả năng thích ứng
lượng vận động của VĐV trong hoạt động yếm khí.
4.2.4.3. Testosterone huyết thanh
Sự sản sinh và vai trò của testosterone huyết thanh trong cơ thể.
Testosterone huyết thanh còn được gọi là hormone nam tính có ở cả nam và
nữ. Đây là một dạng đặc trưng tiêu biểu, mức ảnh hưởng của nó chiếm tới trên
75% tổng mức ảnh hưởng của các dạng androgen – là nhóm các hormone nam
tính được tiết xuất trong các tuyến nội tiết và được chuyển thẳng vào máu. Ở
nam giới, trên 90% lượng hormone được tiết xuất từ tinh hoàn và tuyến thượng
thận; còn ở nữ, khoảng 25% do tế bào buồng trứng và tuyến thượng thận tạo
thành, % còn lại là từ các tổ chức da, mô mỡ, gan chuyển hóa thành. Độ di
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truyền của testosterone huyết thanh rất cao, ở nam giới là 78%, nữ giới là 91%,
nên đặc biệt chú ý trong khâu chọn vận động viên, nhất là vận động viên nữ.
Do đặc điểm hoạt động điều tiết mà testosterone được coi là chất nội tiết
đồng hóa, có tác dụng kích thích dương tính tới quá trình sinh trưởng. Vai trò tác
dụng của testosterone được biểu hiện trong điều tiết các quá trình sau: thúc đẩy
sự tổng hợp các aminoacid thay thế, từ đó tăng cường tổng hợp protein, là cơ sở
thuận lợi cho sự sinh trưởng của xương và các sợi cơ; tăng cường sự tổng hợp
CP; kích thích hoạt động của tế bào erythropoitinogen; tăng cường dự trữ
glucose và glycogen trong các tổ chức và nâng cao tính quyết đoán, tự tin trong
tấn công. Hàm lượng và hoạt tính của testosterone huyết thanh có mối liên quan
mật thiết với độ lớn nhỏ của lực cơ, tuổi thọ của xương và trình độ phát triển
năng lực vận động. Trong thực tiễn hoạt động TDTT, người ta thường kiểm tra
nồng độ của huyết thanh để đánh giá năng lực vận động và tình trạng chức năng
cơ thể của các vận động viên, cũng như trong hoạt động tuyển chọn.
Do đặc tinh dễ bị biến đổi dưới ảnh hưởng cảu các yếu tố môi trường nên
việc lấy mẫu máu xét nghiệm cần được thực hiện nghiêm ngặt, thường được tổ
chức vào sáng sớm trong tình trạng cơ thể khỏe mạnh, hồi phục hoàn toàn sau
lượng vận động, không bệnh tật, ốm đau. Phương pháp xét nghiệm sinh hóa
được sử dụng là miễn dịch phóng xạ (RIA). Cho phép lấy mẫu máu xét nghiệm
từ tĩnh mạch và bảo quản trong môi trường lạnh.
Ý nghĩa và phương pháp đánh giá trong kiểm tra.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng vận động của vận động viên tương quan
chặt với nồng độ testosterone huyết thanh. Khi testosterone huyết thanh của vận
động viên tăng cao, chứng tỏ quá trình đồng hóa trong trao đổi chất của cơ thể
diễn ra mạnh, cho phép tiếp tục những bài tập có cường độ cao, có thể đạt hiệu
quả tốt trong tập luyện. Khi nồng độ testosterone huyết thanh của vận động viên
giảm sút rõ rệt, chứng tỏ cường độ vận động quá lớn hoặc xuất hiện trạng thái
mệt mỏi khó hồi phục; lúc này cần phải điều chỉnh lượng vận động hợp lý và
khôi phục lại trạng thái chức năng bình thường cho vận động viên.
Thông thường, khi nồng độ testosterone huyết thanh giảm xuống dưới 50%
mức ban đầu thì cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi quá mức, việc tập luyện và thi
đấu là hoàn toàn vô ích. Các vận động viên nam cần duy trì được nồng độ
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testosterone huyết thanh cao 15 nmol/l trở lên, còn đối với vận động viên nữ là
3.7 nmol/l trở lên, đó là một trong những điều kiện cơ bản để duy trì trạng thái
sung sức thể thao.
Những vận động viên trẻ trong độ tuổi phát dục có nồng độ testosterone
huyết thanh vượt trên mức phát triển bình thường so với độ tuổi của chúng
thường thuộc nhóm trưởng thành sớm. Những nhóm trưởng thành sớm thường
có khả năng vận động mạnh hơn những người cùng tuổi, nhưng chưa chắc đã có
thành tích tốt trong tương lai. Ngược lại những người thuộc nhóm phát triển
bình thường, tỷ lệ thành đạt lại tương đối cao. Đối với những môn có thể đạt
được thành tích sớm như: bơi, lướt ván, xiếc, bóng bàn…, thì có thể chọn những
người có nồng độ testosterone huyết thanh cao. Còn đối với những môn đạt
thành tích muộn như: nhảy cao, bóng rổ, chèo thuyền… thì nên xem xét kết hợp
với các chỉ tiêu khác của họ trong mức phát triển của tuổi sinh học bình thường.
Trong khi chọn vận động viên, thông thường chọn những thanh niên có nồng độ
testosterone huyết thanh nằm trên gới hạn ở các độ tuổi và năng lực vận động
phải mạnh. Những vận động viên nam có hàm lượng khoảng 15.0 nmol/l và nữ
có khoảng 4.0 nmol/l trở lên mới có khả năng chịu đựng lượng vận động lớn,
thích hợp để luyện tập và thi đấu đạt thành tích cao.
4.2.5. Các chỉ tiêu chức năng thần kinh – tâm lý
Các phương pháp cơ bản, thông dụng trong kiểm tra chức năng thần kinh,
tâm lý là các trắc nghiệm tâm lý từ đơn giản tới phức tạp, cho phép gián tiếp
đánh giá khả năng tiếp thu kỹ thuật và các thuộc tính thần kinh của VĐV. Một số
chỉ tiêu thông thường: loại hình thần kinh, khả năng phản xạ, khả năng quan sát,
cảm giác dùng lực và cảm giác không gian, khả năng tập trung chú ý, năng lực
xử lý thông tin, độ linh hoạt thần kinh…
4.2.5.1. Loại loại hình thần kinh
Các chỉ tiêu chức năng hệ thần kinh trung ương đều có độ di truyền rất cao:
loại hình thần kinh 90%, thời gian phản xạ 86%.
Quyết định chức năng hệ thần kinh trung ương là 3 thuộc tính đặc trưng chủ
yếu của quá trình thần kinh mà Paplov đã chỉ ra là:
- Cường độ hưng phấn và ức chế.
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- Tính cân bằng của quá trình hưng phấn và ức chế.
- Tính linh hoạt chuyển đổi giữa hưng phấn và ức chế.
Ba thuộc tính chủ yếu này lại do yếu tố di truyền chi phối 90%, chỉ có 10%
do môi trường giáo dục, rèn luyện quyết định, trong đó có sự hoàn thiện hệ thống
tín hiệu thứ 2 góp phần quan trọng. Quá trình tuyển chọn vận động viên thể thao
phải hết sức quan tâm về loại hình thần kinh của trẻ em. Vì loại hình thần kinh
quyết định khí chất, nhân cách và năng lực vận động của con người, loại hình
thần kinh rất khó dùng giáo dục, huấn luyện để cải tạo làm biến đổi được và vì
thế cần đánh giá từ sớm, trước tuổi dậy thì.
Paplov căn cứ vào quá trình hưng phấn và ức chế để chia loại hình thần kinh
thành 4 loại, căn cứ theo 3 thuộc tính: (1) Mạnh, cân bằng, linh hoạt; (2) Mạnh,
cân bằng, không linh hoạt; (3) Mạnh, không cân bằng; (4) Yếu. Nhà sinh lý học
Nga Farffel lại chia làm 4 loại là: thần kinh mạnh, thần kinh thăng bằng, thần
kinh nghệ sĩ và thần kinh yếu. Các nhà lý luận và tuyển chọn thể thao Trung
Quốc xác định loại hình thần kinh bằng biểu 808. Đây là phương pháp phân loại
đang được sử dụng rộng rãi, biểu mẫu sử dụng các ký tự dạng biến đổi của ký
hiệu “cái ly” (Cải biên từ bảng chữ cái của Anphimôp), vì vậy nó loại trừ được
sự khác biệt về trình độ văn hoá, dân tộc, chính trị. Kết quả xử lý số liệu bằng
cách tính điểm, dựa trên các kết quả 3 lần thử nghiệm (test): tổng số ký tự đã
soát, số ký tự soát đúng, số bỏ sót và số sai sót. Kết quả tính được so sánh với
bảng tiêu chuẩn để tìm ra loại hình thần kinh. Loại hình thần kinh được được xác
định theo 5 nhóm (bảng 4.18). Trong quá trình tuyển chọn cần căn cứ vào đặc
điểm vận của từng môn thể thao để xác định loại hình thần kinh phù hợp.
Bảng 4.18. Phân loại loại hình thần kinh theo biểu 808
(Nguyễn Ngọc Bích (1998), Tâm lý học nhân cách, Nxb giáo dục, Hà Nội)
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Nhóm

Loại hình thần kinh

Nhóm 1

Lynh hoạt – cận linh hoạt

Nhóm 2

Ổn định – Cận ổn định

Nhóm 3

Hưng phấn – Cận hưng phấn

Nhóm 4

Trung gian – Dưới trung gian – Cẩn thận

Nhóm 5

Dễ hiểu – Phân tán – Ức chế – Mơ hồ

4.2.5.2. Thời gian phản xạ
Thời gian phản xạ là chỉ tiêu thăm dò đặc tính kết cấu và chức năng của cung
phản xạ vận động. Nó gián tiếp phản ánh loại hình thần kinh và trực tiếp phản
ánh trạng thái tức thời của vỏ não và khả năng điều khiển của vỏ não đối với cơ
quan vận động. Thời gian phản xạ còn là chỉ tiêu đánh giá trạng thái sung sức thể
thao, mức độ mệt mỏi và hồi phục, không thể thiếu được trong tuyển chọn và
huấn luyện thể thao.
Trong thực tiễn thể thao thường sử dụng 2 dạng test đo thời gian phản xạ:
phản xạ đơn và phản xạ phức. Phản xạ đơn là phản xạ trước một tín hiệu dương
tính, phản xạ phức còn gọi là phản xạ lựa chọn do có sử dụng thêm tín hiệu âm
tính trong quá trình tiến hành thử nghiệm. Phụ thuộc vào dạng tín hiệu kích thích
được sử dụng có thể phân thành: phản xạ thị – vận động và phản xạ thính – vận
động.
Khi đánh giá cần lưu ý, do tốc độ lan truyền của tín hiệu và cơ quan cảm thụ
khác nhau mà kết quả test theo mỗi dạng cũng khác nhau, vì vậy khi so sánh hay
đánh giá theo các tiêu chuẩn chỉ được tiến hành khi thực hiện với cùng một
phương pháp. Căn cứ vào đặc điểm vận động của từng môn thể thao và lứa tuổi,
giới tính để xác định tiêu chuẩn tuyển chọn cho phù hợp.
4.2.5.3. Năng lực xử lý thông tin
Năng lực xử lý thông tin phản ánh thuộc tính linh hoạt của thần kinh, qua đó
cho phép đánh giá năng lực xử lý tình huống đặt ra trong thực tiễn hoạt động thể
thao. Để đánh giá có thể sử dụng phương pháp thông dụng là test soát vòng hở
Landolt.
Test soát vòng hở Landolt được tiến hành với biểu mẫu gồm 900 vòng hở sắp
thành 30 hàng, mỗi hàng 30 vòng, khe hở giữ lại quay theo 8 hướng với xác suất
các hướng ngang nhau. Người được kiểm tra phải gạch các vòng có khe hở cùng
một hướng theo quy định trong thời gian 5 phút. Căn cứ vào tốc độ, đúng sai để
tính lượng thông tin xử lý được và tra bảng tiêu chuẩn để đánh giá (Bảng 4.19).
4.2.5.4. Năng lực tập trung chú ý
Sử dụng bảng 25 ô do tác giả Phạm Ngọc Viễn cải biên từ trắc nghiệm của
nhà tâm lý học Liên Xô cũ. Mỗi ô được chia làm 2 theo đường chéo. Nửa trên là
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các số tự nhiên xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nửa dưới các số đó được đảo lộn
ngẫu nhiên. Người kiểm tra phải tìm và sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ở
phần dưới của ô (chữ số mầu đỏ) và ghi lại con số mầu đen cùng ô tương ứng vào
bảng nhỏ ở dưới (ghi từ trái sang phải, hết hàng trên xuống hàng dưới). Yêu cầu
thực hiện nhanh, chính xác. Kết quả được xác định theo công thức và đánh giá
theo bảng tiêu chuẩn (Bảng 4.20).
Bảng 4.19. Bảng tiêu chuẩn xác định năng lực sử lý thông tin
ký hiệu: S - đơn vị bít/giây( bít/s)
(Nguyễn Ngọc Bích (1998), Tâm lý học nhân cách, Nxb giáo dục, Hà Nội)
Phân loại

Kết quả kiểm tra

Loại tốt

S ≤ 2 bít/s

Loại khá

1,95 ≥ S > 1,55

Loại trung bình

1,5 ≥ S > 1,25

Loại yếu

1,25 ≥ S > 0,95

Loại kém

S > 0,95

Bảng 4.20. Bảng điểm chuẩn đánh giá năng lực tập trung chú ý
(Nguyễn Ngọc Bích (1998), Tâm lý học nhân cách, Nxb giáo dục, Hà Nội)
Phânloại

Kết quả kiểm tra

Loại tốt

P ≤ 2,5

Loại khá

2,9 ≥ P > 2,5

Loại trung bình

2,5 ≥ P > 3,9

Loại yếu

3,9 ≥ P > 4,5

Loại kém

P > 4,5
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4.3. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU THỂ LỰC
Tố chất thể lực (tố chất vận động) của vận động viên trẻ là cơ sở nền tảng của
việc tiếp thu kỹ thuật, chiến thuật trong huấn luyện thể thao. Đây chính là tiền đề
quan trọng hàng đầu cho những thành tích, kỷ lục trong tương lai. Chính vì vậy
trong quá trình tuyển chọn vận động viên thể thao ở giai đoạn ban đầu, thể lực là
một trong những yếu tố được quan tâm đặc biệt, và đây là các chỉ tiêu có vai trò
quan trọng hàng đầu trong quá trình tuyển chọn vận động viên.
Hoạt động thể lực, nhất là hoạt động thể dục thể thao rất đa dạng và phức tạp,
phụ thuộc vào công suất hoạt động, cơ cấu động tác và thời gian gắng sức, mỗi
một loại hoạt động đòi hỏi cơ thể phải thể hiện năng lực hoạt động của mình về
một mặt nào đó. Ví dụ, khi cử tạ hoặc ném đẩy, cơ thể cần phải tạo ra một lực rất
lớn để thắng lực cản hoặc tạo cho dụng cụ một vận tốc lớn, khi chạy 3000m, hệ
tim mạch và hô hấp phải làm việc bền bỉ để cung cấp đủ năng lượng và ô xy cho
cơ thể, khi tập thể dục dụng cụ, các động tác phải phối hợp rất khéo léo với
nhau...
Khả năng hoạt động thể lực có thể biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Nói cách khác, vận động có thể phát triển các mặt khác nhau của năng lực hoạt
động thể lực, các mặt khác nhau đó của khả năng hoạt động thể lực được gọi là tố
chất vận động.
Có 5 tố chất vận động: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả năng phối hợp vận
động, mền dẻo. Trong bất kỳ một hoạt động thể lực nào, các tố chất thể lực
không biểu hiện một cách đơn độc mà luôn phối hợp hữu cơ với nhau, sự phát
triển đến mức cực hạn của một tố chất nào đó chỉ có được trên cơ sở sự phát triển
toàn diện của các tố chất khác. Vì vậy muốn tuyển chọn được những vận động
viên thể thao tài năng, quá trình tuyển chọn cần phải đưa ra được những chỉ tiêu
đại diện cho 5 tố chất vận động, đồng thời trong mỗi môn thể thao cần xác định
một hoặc vài tố chất thể lực được thể hiện rõ rệt nhất, quyết định kết quả của hoạt
động chung, Ví dụ: chạy maratông, tố chất biểu hiện rõ nhất là sức bền, chạy
100m là sức nhanh, cử tạ là sức mạnh...
Sự hình thành kỹ năng vận động phụ thuộc nhiều vào mức độ phát triển các
tố chất vận động. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành kỹ năng vận động, các tố
chất vận động sẽ được hoàn thiện tùy theo nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn
huấn luyện thể thao, sự hoàn thiện kỹ năng kỹ xảo vận động hoặc nâng cao tố
chất thể lực có thể chiếm ưu thế.
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Mức độ phát triển các tố chất thể lực phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo và trạng
thái chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể. Quá trình tập luyện để phát triển
các tố chất cũng chính là phát triển và hoàn thiện các hệ chức năng có vai trò chủ
yếu trong mỗi một dạng hoạt động cơ bắp cụ thể. Ví dụ: tập luyện sức bền nhằm
phát triển chức năng tim, phổi và quá trình trao đổi chất, tập luyện sức mạnh
nhằm phát triển tiết diện ngang và thay đổi cơ cấu hóa học của sợi cơ...
Trong tuyển chọn vận động viên trẻ giai đoạn ban đầu, các chỉ tiêu thể lực
thường mang tính tổng hợp đối với mỗi môn thể thao khác nhau, và được phân
theo 2 nhóm test thể lực chuyên môn và các test thể lực chung để làm cơ sở đánh
giá năng lực vận động . Do đặc điểm phát triển các tố chất vận động diễn ra theo
các quy luật, phụ thuộc vào tuổi, vì vậy để đánh giá cần xây dựng các tiêu chuẩn
cụ thể theo từng chỉ tiêu phù hợp với tuổi và giới tính. Dẫn chứng trên các bảng
4.21, 4.22, 4.23, 4.24.
Bảng 4.21. Một số test sư phạm sử dụng trong các môn bơi lội
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)
TT

Test tố chất vận động chung

TT

Test chuyên môn

1

Bật xa tại chỗ (cm)

1

50m tự do

2

Dẻo gập thân (cm)

2

50m ngửa

3

Biên độ khớp cổ chân duỗi gấp (độ)

3

50m ếch

4

Dẻo khớp vai (cm)

4

50m bướm

5

T/g phản xạ đơn thính vân động (ms)

5

Xuất phát 10m - tự do

6

Chạy 3x10m (s)

6

Xuất phát 10m

7

Chạy 5 phút (m)

7

Xuất phát 10m

8

Bơi 10 phút (m)

8

200 m hỗn hợp

9

Test sức bền 100m các kiểu bơi

9

500 m tự do
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Bảng 4.22. Một số test sư phạm sử dụng trong các môn TDDC
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)
TT

Test tố chất vận động chung

TT

1

Khả năng thăng bằng và phối hợp
vận động

1

2

Khả năng mềm dẻo

2

3

Phân biệt dùng sức bằng lực kế
bóp tay

3

4

Lực bóp Max trung bình của 2 tay

4

Lộn sau chống tay

5

Nằm sấp chống đẩy

5

Rôn đát – lộn sau chống tay

6

Bật cao

6

Rôn đát – san tô sau bó gối

7

Chạy 20m XPC

7

Dùng đà lộn sấp lên thành chống

8

Chuối tay dựa tường

8

Chạy đà bật bục san tô trước bó gối

9

Bật xa

9

Nhẩy lộn trước chống tay

Test chuyên môn
Co tay trên xà đơn
Ke người trên thang gióng thể dục
Dẻo gập thân

Bảng 4.23. Những tiêu chuẩn thể lực chung của vận động viên bóng đá trẻ
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)

STT

Tuổi

Test kiểm tra
9

10

11

12

1

Chạy 60m (s)

10

9.6

9.4

9.4

2

Chạy 30 m (s)

6

5.7

5.2

5.2

3

Chạy 300m (s)

60.2

59.6

57

55

4

Bật xa tại chỗ (cm)

160

173

180

190

5

Bật cao tại chỗ (cm)

35

40

45

51

6

Nằm sấp chống đẩy (lần)

7

10

12

16

7

Lực lưng (kg)

56

59

65

69
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Bảng 4.24. Các Test và tiêu chuẩn mô hình vận động viên chạy cự ly ngắn
(Nguyễn Thế Truyền và Cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)
Thành tích chạy
100m trong giới
hạn (10 - 11 s)
(Nam)

Thành tích chạy
100m trong giới
hạn (11 - 11,7 s)
(Nữ)

Thành tích ban đầu trong chạy 100 m

11.62

13

Lứa tuổi bắt đầu tập chạy ngắn

14.6

14.1

8.2 - 9.4

8.28

3.8 - 3.9

4.25 - 4.30

Thời gian chạy nửa đầu cự ly (s)

5.7 - 5.75

6.15 - 6.20

Thời gian thời gian chạy nửa sau cự ly (s)

4.45 - 4.50

5 - 5.05

3 - 3.20

2.6 - 2.8

Nhảy 3 bước tại chỗ (m)

9 - 10

8 - 8.4

Nhảy 10 bước tại chỗ (m)

35 - 36

30 - 32

Thân trên - các cơ gấp

1.20

1.15

Đùi - các cơ gấp

1.10

1.05

Đùi - các cơ duỗi

3.0

2.8

Các đặc trưng mô hình

Số năm tập thể thao
Các chỉ số tốc độ (s)
Chạy 30 m tốc độ cao
Chạy 100 m

Các chỉ tiêu sức mạnh
Bật xa tại chỗ (m)

Các chỉ số sức mạnh, sức mạnh tốc độ
tương đối (kg)

4.4. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ KỸ THUẬT
4.4.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật
4.4.1.1. Yêu cầu chung
Các chỉ tiêu kỹ thuật thường rất đa dạng và mang đặc thù chuyên môn, phụ
thuộc vào trình độ luyện tập của vận động viên và yêu cầu, nội dung của từng
giai đoạn huấn luyện - đào tạo vận động viên từng môn thể thao. Do vậy khi lựa
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chọn các chỉ tiêu và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện hay tuyển
chọn thể thao phải căn cứ vào hệ thống các kỹ thuật của từng môn thể thao và nội
dung huấn luyện của từng giai đoạn cụ thể.
Các yêu cầu cơ bản trong đánh giá kỹ thuật của vận động viên.
- Các mặt (nội dung) đánh giá:
1) Đánh giá về khối lượng kỹ thuật.
2) Đánh giá tính toàn diện của kỹ thuật.
3) Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật.
- Các phương pháp đánh giá: theo 2 phương pháp:
• Phương pháp trực quan. Phương pháp trực quan thường dùng trong các
môn bóng, thể dục dụng cụ, hay các môn cá nhân.
• Phương pháp sử dụng các phương tiện kỹ thuật và các phần mềm vi tính
để quan sát và đánh giá. Đây là phương pháp quan trắc trong sinh cơ học hiện
đại, cho phép đánh giá chính xác, khách quan, và có thể lưu lại kết quả nghiên
cứu.
- Muốn có hiệu quả cần lập chương trình quan sát, bao gồm: mục đích, nội
dung, nhiệm vụ quan sát.
- Học cách quan sát và làm thử.
4.4.1.2. Nội dung, cách thức đánh giá
Đánh giá về khối lượng kỹ thuật: ghi lại được khối lượng của các hành vi
vận động hay số lượng động tác. Số lượng động tác có liên quan chặt chẽ với
thành tích và có giá trị thông báo lớn theo hướng tỷ lệ thuận. Đây là chỉ số cho
phép đánh giá sự thích ứng khối lượng kỹ thuật khác nhau ở từng môn thể thao,
có yêu cầu rất cao ở các môn thể thao mà thành tích phụ thuộc chính vào kỹ
thuật, như: thể dục dụng cụ, nhảy cầu, đấu kiếm hay bóng đá.
Thường ta ghi lại số lượng động tác thực hiện được, số km bơi được hay chạy
được, số kg nâng được. Từ đó xuất hiện câu hỏi - ở trình độ khác nhau lượng
động tác khác nhau và khác nhau ở các môn - vì thế khi đánh giá cần có quy ước
để so sánh.
205

Ví dụ: trong thể dục, nhóm động tác chia theo 4 nhóm: A, B, C, D, mà độ
khó được tăng dần, từ đó quy ước, 1 động tác ở B gấp 2 nhóm A…
Tính toàn diện:
Tính đa dạng - là sự đa dạng của kỹ thuật hay của hành vi vận động của bài
tập. Thông số này có mối tương quan đồng biến chặt chẽ với thành tích. Các môn
TD, nhảy cầu, võ, các môn bóng tính đa dạng cao, các môn chạy, bơi… tính đa
dạng thấp.
Đặc điểm của tính đa dạng kỹ thuật:
+ Trong huấn luyện bao giờ cũng có nhiều động tác hơn hay tính đa dạng cao
hơn.
+ Tính toàn diện bao gồm cả bên phải và bên trái.
+ Tính đa dạng thể hiện ở phần chuẩn bị của động tác cũng khác nhau, nhất
là trong các môn đối kháng. Sự chuẩn bị đa dạng nhằm che mắt đối phương.
Hiệu quả của kỹ thuật:
Hiệu quả kỹ thuật được biểu hiện theo các nội dung sau:
- Hiệu quả tuyệt đối của kỹ thuật là động tác chính xác, phù hợp với kỹ thuật
và đáp ứng được yêu cầu tiên tiến.
- Hiệu quả tương đối hay hiệu quả so sánh là so với kỹ thuật của vận động
viên ưu tú.
Thông thường để so sánh kỹ thuật giữa hai hay nhiều đội cần thu thập kỹ
thuật của đội bạn sau đó so sánh để rút ra kết luận (so sánh cùng hạng).
- Hiệu quả thiết thực của kỹ thuật
Đó là khả năng biến tiềm năng thành hiện thực. Trong thực tiễn vẫn thường
gặp, vận động viên có kỹ thuật, thể lực và thành tích tập luyện tốt song kết quả
lại thua đấu thủ kém hơn. Vì vậy cần lập biểu đánh giá thành tích, xác định yếu
tố nào chủ đạo (đánh giá tỷ trọng).
Cách thức đánh giá về kỹ thuật:
- Đánh giá theo lối tích hợp (tích phân): là xem xét bài tập một cách hoàn
chỉnh, nghĩa là thực hiện cả bài.
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- Đánh giá theo lối vi phân: là phân tích nhỏ từng phần của kỹ thuật để xem
đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu.
- Đánh giá tổng hợp là đánh giá được trên cơ sở của tích phân và vi phân. Lúc
đó ta sẽ tìm được nguyên nhân của hiệu quả.
4.4.2. Các chỉ tiêu chiến thuật
Trong quá trình kiểm tra về chiến thuật cần quan tâm đến 2 vấn đề cơ bản, đó
là các mặt hay nội dung đánh giá và phương pháp đánh giá.
4.4.2.1. Các nội dung đánh giá
- Đánh giá khối lượng chiến thuật.
- Đánh giá toàn diện chiến thuật.
- Đánh giá hiệu quả chiến thuật.
- Đánh giá tính hợp lý của chiến thuật.
Khối lượng của chiến thuật là đánh giá phương án, bước đi, trong việc thực
hiện chiến thuật. Khối lượng chiến thuật trong các môn bóng có ý nghĩa rất lớn,
nhưng ở một số môn không có ý nghĩa cao.
Tính toàn diện của chiến thuật là sự đa dạng của chiến thuật, phương án
tương phản, phương án đơn điệu…
Tính hợp lý của chiến thuật - chủ yếu trong các môn bóng. Ở đây là sự phân
phối về tốc độ, phân phối sức, vị trí, về người và sử dụng các phương án chiến
thuật có triển vọng nhất. Tính hợp lý là xem xét trong bối cảnh có tính đến đặc
điểm của đối phương.
Tính hiệu quả của chiến thuật là kết quả vận dụng chiến thuật có điêu luyện
và mang lại thành tích đã đặt ra hay không.
Nói đến chiến thuật là gắn liền với sự chuẩn bị kỹ thuật và thể lực của vận
động viên. Chiến thuật chỉ có thể đạt hiệu quả trên nền thể lực và kỹ thuật dồi
dào.
4.4.2.2. Phương pháp đo lường chiến thuật
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp ghi hình (máy quay video).
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Đó là phương pháp ghi lại tổng phương án và đánh giá theo tỷ lệ %:
Đánh giá đo lường chiến thuật

∑ phương án thành công
=

∑ phương án đã sử dụng

x 100%

Trong nội dung này chỉ đề cập đến khái niệm, yêu cầu và phương pháp ứng
dụng trong đánh giá kỹ thuật và chiến thuật. Như đã nêu, kỹ thuật và chiến thuật
không chỉ đa dạng mà quan trọng là mang tính dặc thù riêng của từng môn thể
thao và được hình thành và hoàn thiện trong suốt quá trình huấn luyện và đào tạo
nhiều năm.
Tuyển chọn ban đầu và định hướng thể thao trước hết cần tập trung lựa chọn
và đánh giá đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu hình thái, các chỉ tiêu chức năng đặc
trưng, có độ di truyền cao, ít chịu sự chi phối của môi trường huấn luyện. Các chỉ
tiêu được lựa chọn phải phù hợp với yêu cầu vận động của từng môn thể thao.
Trong tuyển chọn ban đầu và định hướng thể thao, các chỉ tiêu về thể lực cần
được quan tâm là các chỉ tiêu phản ánh thể lực chung, các chỉ tiêu thể lực chuyên
môn chưa phải là đối tượng chính được đánh giá. Do thể lực chuyên môn được
hình thành và hoàn thiện trong quá trình đào tạo sau này, vì vậy giá trị của các
chỉ tiêu này sẽ có tỷ trọng tăng dần cùng với quá trình tăng trưởng thành tích thể
thao.
Cũng như các chỉ tiêu thể lực chuyên môn, các chỉ tiêu kỹ - chiến thuật nhận
được sự quan tâm đánh giá cuối cùng, muộn nhất trong số các chỉ tiêu được ứng
dụng trong giai đoạn tuyển chọn ban đầu và định hướng thể thao. Nội dung này
thậm chí còn không có trong nội dung của kế hoạch tuyển chọn ban đầu ở những
bước đầu tiên của nhiệm vụ tuyển chọn. Sau giai đoạn huấn luyện ban đầu, tiến
tới tuyển chọn định hướng thể thao thì có thể lựa chọn một số kỹ thuật cơ bản đã
được huấn luyện để hình thành nên các chỉ tiêu tuyển chọn, vì vậy các chỉ tiêu kỹ
và chiến thuật chỉ được giải quyết chi tiết trong nội dung tuyển chọn của từng
môn thể thao, phù hợp với từng giai đoạn huấn luyện cụ thể trong quy trình huấn
luyện nhiều năm.
4.5. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TÂM LÝ TRONG TUYỂN CHỌN
Mọi khả năng vận động cơ bản của con người đều là kết quả của nhiều thuộc
tính tâm lý hoặc sự kết hợp hài hòa của nhiều yếu tố tâm lý thông qua luyện tập
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trên cơ sở yếu tố sinh học. Còn yếu tố tâm lý lại chịu sự ảnh hưởng rất nhiều từ
yếu tố di truyền. Vì vậy chỉ tiêu tâm lý của độ di truyền cao được lựa chọn làm
yếu tố để phân tích quyết định việc lựa chọn vận động viên thể thao, có thể nâng
cao tính khách quan và tính hiệu quả của việc lựa chọn vận động viên thể thao từ
góc độ tâm lý học (bảng 4.25).
Bảng 4.25. Mức độ di truyền của một số chỉ tiêu tâm lý
(Nguồn tài liệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn
khoa học vận động viên, thành phố Thượng Hải)
Chỉ tiêu tâm lý

Mức độ di truyền(%)

Tính quyết đoán trong việc phán đoán

96

Chống lại sự phản đối

95

Tính hiền hòa

91

Vận động

90

Chức năng hệ thống thần kinh (độ
mạnh, tính linh hoạt, tính cân bằng)

90

Tốc độ vận động

93

Tính hiếu kỳ

87

Điều tiết các xung động

96

Tính vững chắc của ý chí

93

Phản ứng tiềm ẩn

96

Phản ứng với những mâu thuẫn

80

Sức sống

79

Tính bền bỉ của ý chí

77

Tốc độ phản ứng

75

Tính cách cơ bản

75

Khả năng phân tích

72

Năng lực trí tuệ

66

Trạng thái tâm lý

60

Hạn chế vận động

65

Tốc độ động tác

50
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4.5.1. Khả năng vận động tâm lý trong việc lựa chọn vận động viên
4.5.1.1. Khái quát về khả năng vận động tâm lý
Khả năng vận động tâm lý còn gọi là khả năng điều hòa cân đối tri giác vận
động, là quá trình nhận biết tâm lý tới phản ứng động tác cho tới khả năng hoạt
động điều hòa hỗ trợ chúng, cũng chính là sự linh hoạt trong phản ứng động tác
tới khả năng điều hòa. (Tằng Phàm Huy, 1996)
Khả năng vận động tâm lý là cơ sở hình thành các loại kỹ năng. Con người
trong một hoàn cảnh khách quan cụ thể nào đó thực hiện một hành vi cụ thể, ví
dụ như trong việc học sinh viết chữ, tài xế điều khiển xe, người công nhân khởi
động máy móc, vận động viên bơi hoặc bắn súng, người diễn viên biểu diễn động
tác nhảy múa..., tất cả những động tác viết chữ, điều khiển xe, khởi động máy,
bơi, nhảy múa này đều là hệ thống động tác do một loạt các phương thức động
tác nhất định nào đó tạo nên, tất cả các động tác đó đều cần phải có sự phối hợp
lẫn nhau và điều hòa cân đối của một loạt các động tác sinh ra từ các bộ phận
khác nhau trên cơ thể. Khi một người nào đó nắm vững được những phương thức
động tác nhất định đồng thời hình thành một hệ thống động tác thông qua các
phương thức động tác nhất định đó thì người đó sẽ hình thành được một kỹ năng
cho mình. Kỹ năng vừa tồn tại trong các nhiệm vụ yêu cầu phải có sử dụng các
công cụ kèm theo như sử dụng búa, cầm sào nhảy cao, đi trên dây cáp treo, lái
máy bay... lại vừa tồn tại trong các hoạt động không yêu cầu sử dụng các công cụ
kèm theo như tập thái cực quyền, bơi, thậm chí là trong phát biểu, nói chuyện
cũng cần phải có kỹ năng. Như vậy ta có thể thấy rằng, nếu như khả năng hoạt
động tâm lý cá thể không phát triển hoàn thiện thì cá thể người đó sẽ không thể
thích ứng với môi trường sống một cách tốt. Người bị bệnh ngớ ngẩn hay mắc
bệnh mất trí của người già do lão hóa sớm sẽ luôn gặp phải rất nhiều khó khăn
trong khả năng vận động tâm lý, khó có thể nắm được những kỹ năng cần thiết
trong cuộc sống, vì vậy khả năng tự lo cho cuộc sống rất khó khăn.
4.5.1.2. Nội dung chủ yếu của khả năng vận động tâm lý
Độ chính xác của việc điều khiển: Độ chính xác của việc điều khiển có
nghĩa là chỉ khả năng của người được kiểm tra dùng tay, vai hoặc chân thực hiện
nhiệm vụ có tính chất tương đối lớn một cách nhanh chóng và chính xác. Khả
năng này không thể thiếu trong các thao tác sử dụng máy móc, công cụ. Ví dụ
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như trong các thao tác sử dụng các thiết bị chính xác có sự thay đổi với vận tốc
nhanh hay khi kéo đàn violon, yêu cầu các ngón tay phải được đặt ở vị trí thật
chính xác, hơn nữa còn phải di chuyển ngón tay thật nhanh và đúng lúc.
Tính cân đối giữa chân và tay: Tính cân đối giữa chân và tay chỉ khả năng
điều hòa và phối hợp các động tác khi kết hợp dùng tay với tay, tay với chân
hoặc chân với chân của người được kiểm tra. Sự hình thành và thành thạo của rất
nhiều các kỹ năng ví dụ như thể thao lướt sóng, đạp xe đạp, điều khiển xe ô tô,
diễn tấu đàn organ, đạp máy khâu… đều cần phải có sự tham gia của khả năng
này.
Xác định hướng trả lời: là khả năng khi phân biệt hình ảnh kích thích thị
giác, sau đó nhanh chóng quyết định phương thức hoặc hướng trả lời để đối ứng.
Trong các trường hợp đòi hỏi sự hoạt động nhanh trong thời gian rất ngắn, yêu
cầu đối với khả năng xác định hướng trả lời là rất cao, ví dụ như lái máy bay siêu
âm hay điều khiển đĩa bay.
Thời gian phản ứng: Thời gian phản ứng là khả năng cơ thể đưa ra phản ứng
thật nhanh trong thời gian thật ngắn trước một kích thích nào đó, đưa ra một phản
ứng đối với một kích thích đơn gọi là thời gian phản ứng đơn thuần, ví dụ như
những tín hiệu đã được xác định trước (tiếng vang của máy đánh nhịp hoặc ánh
đèn vụt sáng lên), giơ một ngón tay lên có thể kiểm tra được thời gian phản ứng.
Độ dài của thời gian phản ứng thông thường phản ánh khả năng phản ứng khởi
động của vận động viên. Ví dụ như vận dộng viên chạy ngắn có thể nâng cao
thành tích chạy ngắn của mình bằng cách giảm ngắn thời gian phản ứng.
Tốc độ động tác của chân tay: Tốc độ động tác của chân tay là chỉ khả năng
không yêu cầu phải tuyệt đối chính xác, chỉ cần phần mông và chân thực hiện
động tác khó nhanh hết mức có thể. Loại khả năng này không có quan hệ trực
tiếp với thời gian phản ứng. Có thể quan sát được biểu hiện của khả năng này khi
một vận động viên ném lao vung tay để ném cây lao ra xa hay vận động viên
bóng chuyền đập bóng.
Điều khiển tốc độ: khả năng tự điều chỉnh tốc độ vận động của mình, làm
cho tốc độ vận động hoặc phương hướng vận động của người đó với các vật
khách quan điều hòa với nhau, thống nhất với nhau. Ví dụ như vận động viên bắn
súng phải có sự tự điều chỉnh vận tốc và phương hướng của mình khi đuổi theo
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các mục tiêu đang di chuyển liên tục, để có thể hoàn thành động tác kéo cò súng
liên thanh một cách chính xác.
Tính linh hoạt của tay và vai: là khả năng của điều khiển những vật tương
đối lớn một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Vận động viên bơi thuyền trước khi
bắt đầu rẽ sóng tiến về phía trước cần phải chuẩn bị tốt khả năng vận động thao
tác của tay và vai trong thời gian ngắn này.
Tính linh hoạt của các ngón tay: là khả năng của các ngón tay có thể tiến
hành các động tác theo tính có kỹ năng và tính điều hòa cân đối. Tức là khả năng
dùng đầu ngón tay để cầm nắm các sự vật có kích thước nhỏ và tiến hành các
thao tác điều khiển trong thời gian ngắn và chuẩn xác, các động tác trong các
hoạt động như chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, điều khiển máy móc thiết
bị chính xác, người phát tin qua vô tuyến điện khi tiến hành phát tin, các bác sĩ
ngoại khoa trong lúc tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân… tất cả những thao tác
đó đều cần phải có khả năng linh hoạt của các ngón tay.
Tốc độ động tác của cổ tay: là khả năng cổ tay điều khiển tác động tới các
ngón tay (khớp xương lớn điều khiển tác động khớp xương nhỏ) để thực hiện vận
động nhanh. Ví dụ như dùng tay vỗ liên tục lên mặt bàn, nếu như tốc độ vỗ
nhanh thì nó phản ánh khả năng tốc độ động tác của cổ tay là mạnh. Khả năng
này đảm bảo vận tốc nhanh của các động tác do con người thực hiện.
Tính ổn định của tay và vai: Tính ổn định của tay và vai chỉ khả năng người
được kiểm tra trong lúc sử dụng tay và vai để hoàn thành động tác (đặc biệt là
các động tác định hướng) có thể giữ tính ổn định của của tay và vai. Khả năng
này không có yêu cầu gì đối với tốc độ hay sức mạnh của động tác. Ví dụ, khi
viết chữ bằng bút lông thì cần phải có tính ổn định này. Khi bắn súng trường ở tư
thế đứng, khả năng trong thao tác bắn súng từng phát một có liên quan chặt chẽ
với tính ổn định loại này.
Tính điều hòa cân đối giữa tay và mắt: Tính điều hòa cân đối giữa tay và
mắt là khả năng điều hòa cân đối và phối hợp với nhau giữa mắt khi tiếp nhận
kích thích từ bên ngoài với tay đưa ra các thao tác phản ứng. Biểu hiện cụ thể
nhất của khả năng này chính là dùng bút chì ném thật nhanh vào mục tiêu rất
nhỏ. Hay ngắm thật chuẩn lỗ chôn kim để xuyên sợi chỉ qua, môn nghệ thuật hội
họa với nét vẽ tỉ mỉ của Trung Quốc… đều phải dựa vào khả năng này.
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Cũng giống như năng lực trí tuệ, khả năng vận động tâm lý có tồn tại
ngưỡng sai lệch cá biệt. Có những người có khả năng tư duy trừu tượng rất cao,
nhưng khả năng vận động tâm lý tương đối là có thể kém một chút; có người lại
có khả năng tư duy trừu tượng và khả năng vận động tâm lý đều cao. Cùng một
người, nhưng sự phát triển của khả năng vận động tâm lý lại không phải hoàn
toàn cân bằng, ví dụ có một vài người tính ổn định tương đối tốt, một số người
khác lại có tính tốc độ tốt. Yêu cầu các hạng mục công việc đối với khả năng vận
động tâm lý không hoàn toàn giống nhau. Khả năng nối các đầu sợi vải của
người nữ công nhân dệt vải với khả năng dựng giàn giáo của người thợ xây thể
hiện sự khác biệt hoàn toàn. Phi công điều khiển máy bay đòi hỏi phải có khả
năng vận động tâm lý phát triển tới mức cao và toàn diện, còn người thợ máy
trong dây chuyền lắp ráp thì phải tăng cường tính linh hoạt của vai và tay, tính
linh hoạt của ngón tay cho tới khả năng điều hòa, cân đối mắt với tay. Nền sản
xuất hiện đại đã làm giảm tác dụng hoạt động của các cơ bắp lớn, tỷ trọng việc sử
dụng thật nhanh và chính xác các động tác cảm giác với các đối tượng nối liền
nhau lại tăng lên. Để lựa chọn và bồi dưỡng vận động viên, các bài kiểm tra được
tạo ra đúng lúc để có thể kiểm tra khả năng vận động tâm lý. Vì vậy, việc chú
trọng bồi dưỡng và phát triển khả năng vận động tâm lý có ý nghĩa thực tế đối
với quá trình thích hợp cuộc sống xã hội phong phú đầy màu sắc, đặc biệt là khai
thác, phát triển nền thể dục thể thao phong phú đa dạng.
4.5.2. Yếu tố động cơ tập luyện thể thao trong việc lựa chọn vận động viên
Động cơ tập luyện thể thao bao gồm động cơ thi đấu và động cơ thành tích
trong thể thao, ta còn có thể chia hai loại đó là động cơ từ bên trong và động cơ
từ bên ngoài của vận động. Động cơ tập luyện thể thao có một ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong việc thúc đẩy vận động viên thực hiện tốt các mục tiêu tập luyện
thể thao, vì vậy yếu tố động cơ tập luyện thể thao là một yếu tố không thể coi nhẹ
trong quá trình lựa chọn vận động viên thể thao.
4.5.2.1. Thuyết cơ bản về động cơ xuất phát từ bên trong
Bắt đầu từ thập niên 60 của thế kỷ 20, thuyết liên quan tới nhận thức đã có
nhiều ảnh hưởng lớn tới nghiên cứu những động cơ. Mọi người thường cho rằng,
người đầu tiên đưa những quan niệm tri thức dẫn đường cho con người tới việc
nghiên cứu những động cơ là White (White, 1959). Ông cho rằng, chỉ dựa vào lý
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luận các thao tác thì không đủ để giải thích một số hành vi nào đó của con người,
ví dụ như tính hiếu kỳ, thám hiểm, vui chơi và những thử nghiệm đối với việc
hoàn thành các nhiệm vụ. Những hoạt động này lại không có những khích lệ giải
thưởng rõ ràng, mặc dù đều được coi là được động lực từ bên trong chi phối.
De Charms (De Charms, 1968) lại đưa ra một quan điểm khác. Ông cho rằng
tự bản thân đưa ra quyết định lại là một yêu cầu cơ bản của con người. Vì vậy khi
một người nhận thức được hành vi của anh ấy là do chính bản thân anh ta tạo
nên, đó chính là động cơ xuất phát từ bên trong. De Charms đã sử dụng thuyết
nguồn kiểm sóat nguyên nhân - kết quả của Heider để miêu tả "quyết định đưa ra
bởi chính bản thân". Nguồn kiểm soát nguyên nhân - kết quả là chỉ ý thức của
con người đối với một nguyên nhân của hành vi nhất định nào đó. Nguồn kiểm
soát đến từ bên trong chỉ hành vi xuất phát từ bên trong, còn nguồn kiểm soát đến
từ bên ngoài là chỉ hành vi gây ra do một yếu tố từ bên ngoài kích thích tác động.
Thuyết về sự đánh giá nhận thức (cognitive evaluation theory, CET) là sự kết
hợp giữa quan điểm của White và De Charms, thuyết này cho rằng sự biến hóa tri
giác của tri giác khả năng và nguồn kiểm soát nguyên nhân - kết quả của cá thể
sẽ sinh ra những động cơ khác nhau xuất phát từ bên trong. Những năm 70 của
thế kỷ 20, có những nghiên cứu chứng minh rằng, khi một cá thể tham gia một số
những hoạt động đầy hứng thú, và những hoạt động này mang lại những phần
thưởng cho cá thể đó thì điều đó sẽ làm cho động cơ xuất phát từ bên trong giảm
đi, hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Deci (Deci, 1975). Deci cho rằng, hiện
tượng này xảy ra là do nguồn kiểm soát nguyên nhân - kết quả sinh ra sự thay
đổi. Một hành vi mà trước đó bị chi phối bởi nguồn kiểm soát đến từ bên trong,
khi nhận được phần thưởng làm cho kiểm soát đến từ bên trong chuyển hoá thành
kiểm soát đến từ bên ngoài, dẫn đến động cơ đến từ bên trong giảm xuống. Động
cơ đến từ bên trong cũng có thể chịu sự ảnh hưởng của sự thay đổi năng lực và trí
tuệ. Deci và Ryan (Deci & Ryan, 1985) đã khái quát và đưa ra ba tư tưởng cơ
bản của thuyết về đánh giá nhận thức:
Thứ nhất, bất cứ một sự việc gì có thể thúc đẩy tri giác nguồn kiểm soát đến
từ bên trong sẽ làm tăng động cơ đến từ bên trong.
Thứ hai, bất cứ một hoạt động nào có thể tăng cường tri giác khả năng sẽ làm
cho động cơ đến từ bên trong tăng cao.
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Thứ ba, không có một việc gì mà có liên quan tới khả năng và phản hồi tính
tự chủ có thể dẫn tới vô động cơ (amotivation).
Thuyết về sự đánh giá nhận thức chủ yếu là thuyết duy trì sự hứng thú trong
hoạt động cá thể, nhưng trong rất nhiều trường hợp, có những người vốn dĩ đã
không có sự hứng thú, cảm thấy không thích thú với những hoạt động thể thao,
nếu đã không có hứng thú thì không thể bàn tới việc duy trì sự hứng thú. Như
vậy, làm thế nào để kích thích hứng thú trong hoạt động? Để giải quyết được vấn
đề này, Deci và Ryan (Deci & Ryan, 1985) lại đưa ra thuyết tích hợp hữu cơ
(organismic intergration theory, OIT). Thuyết này có ý định sẽ giải thích làm thế
nào để làm cho một cá thể sinh ra những hứng thú đối với một hoạt động thể thao
mà lúc đầu không có hứng thú với nó. Thuyết tích hợp hữu cơ nghiên cứu về quá
trình nội hóa của con người, tức là cá thể sẽ chuyển hóa những hành vi được điều
tiết bởi những sự việc từ bên ngoài trở thành những hành vi được điều tiết bởi
quá trình bên trong. Deci (Deci, 1992) cho rằng khi cá thể nhận ra những hoạt
động nào đó mà lúc đầu không có gì là thú vị lại trở nên có ý nghĩa, đồng thời
làm toại nguyện những nhu cầu cơ bản xuất phát từ bên trong, sẽ gây ra một
khuynh hướng hoạt động hướng tới nội hóa.
4.5.2.2. Hình thức biểu hiện của hành vi thành tích
Maehr và Nicholls (Maehr & Nicholls, 1980) đưa ra ba hình thức của hành vi
thành tích, đồng thời cho rằng mục tiêu thành tích của hành vi quyết định hình
thức của hành vi thành tích. Hình thức đầu tiên đó chính là có xu hướng cho hành
vi thành tích quy về khả năng, tức là mục tiêu của hành vi là khả năng nâng cao
hết mức có thể việc đưa thành tích quy về khả năng cao của chính bản thân mà
không phải là quy về khả năng thấp.
Vì vậy, vận động viên có khuynh hướng tham gia một môn hoạt động mà anh
ta cho rằng môn hoạt động ấy có thể chứng minh khả năng của anh ấy. Trong loại
phương thức này, khát vọng muốn thể hiện khả năng của bản thân sẽ thúc đẩy
người vận động viên tham gia môn hoạt đông đó.Thành công hay thất bại được
phán đoán thông qua khả năng của người vận động viên có thể chứng minh được
hay không. Có người cho rằng, khả năng được quy về một loại điều tiết nhận thức,
đã thể hiện tác dụng trung tâm trong hành vi thành tích. Hình thức thứ hai đó chính
là hành vi thành tích trong định hướng nhiệm vụ. Maehr và Nicholls (Maehr &
Nicholls, 1980) cho rằng có những người không quan tâm tới năng lực của bản
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thân, mà lại có những biểu hiện kiệt xuất, những người này chú ý tới việc hoàn
thành hành vi, mục tiêu của hành vi là làm tốt hết sức mình, nhưng lại không quan
tâm tới kết quả. Loại hình thức thứ ba đó là hành vi được xã hội thừa nhận. Maehr
và Nicholls (Maehr & Nicholls, 1980) cho rằng có những lúc mọi người có những
biểu hiện rất tốt và đồng thời họ cũng thể hiện động cơ mãnh liệt của mình ra bên
ngoài, đó là do họ theo đuổi sự thừa nhận của xã hội dành cho mình, hành vi thành
tích của loại hình thức này có bao gồm cả yếu tố nỗ lực. Mục tiêu của vận động
viên là giành được sự tán dương khen ngợi có ý nghĩa quan trong từ những người
khác như huấn luyện viên, cha mẹ, khán giả, đồng đội…
4.5.2.3.Động cơ thành tích và thành tích thể thao
Định luật Yarks-Dodson nổi tiếng và thuyết đường cong U ngược được phát
triển dựa trên định luật này chiếm một vị trí then chốt trong nghiên cứu mối
quan hệ giữa động cơ thành tích và thành tích thể thao. Những nghiên cứu về kỹ
năng thể thao cho thấy, mối quan hệ giữa trình độ vận động và thành tích thể thao
là vô cùng phức tạp. Nghiên cứu phát hiện ra rằng động cơ thành tích và thành
tích thể thao chỉ có liên quan tới giai đoạn đầu trong quá trình học tập. Ngoài ra
nghiên cứu còn chỉ ra rằng những vận động viên được kiểm tra và chia thành hai
nhóm có động cơ thành tích cao thấp khác nhau khi thi đấu, thành tích cũng sẽ
không có sự thay đổi lớn. Cũng có một nghiên cứu khác cho thấy trong điều kiện
thi đấu, những người được kiểm tra có động cơ thành tích cao sẽ có thành tích
cao hơn những người được kiểm tra có động cơ thành tích thấp. Còn trong điều
kiện không phải là thi đấu, những người được kiểm tra có động cơ thành tích
thấp sẽ có thành tích cao hơn những người được kiểm tra có động cơ thành tích
cao. Như vậy có thể nói, những trận thi đấu có thể nâng cao thành tích thể thao
của những người có động cơ thành tích cao, nhưng sẽ làm giảm thấp thành tích
thể thao của những người có động cơ thành tích thấp (Roberts, 1972; Healey
&Landers, 1973; Ryan & Lakie, 1965)
4.5.3. Phương pháp kiểm tra tâm lý trong việc tuyển chọn vận động viên thể
thao
Hoạt động tâm lý hay hiện tượng tâm lý không thể nhìn thấy và không thể sờ
vào được, nhưng thông qua quan sát hoạt động tâm lý của người nào đó và đưa ra
phán đoán, đánh giá ta có thể rút ra được loại hình, mức độ, tính chất của hoạt
động tâm lý của người đó.
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Từ góc độ tuyển chọn vận động viên, thông qua việc kiểm tra tâm lý có thể
biết trước được người nào đã có được tố chất tâm lý thể thao trong thi đấu thể
thao và người nào phù hợp với loại hình thể thao nào. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa
ra một số phương pháp kiểm tra tâm lý được sử dụng trong việc lựa chọn vận
động viên thể thao để giới thiệu tới độc giả.
4.5.3.1. Cách thức kiểm tra đánh giá tâm lý
Trắc nhiệm về động cơ từ bên trong: Bảng đánh giá này chủ yếu được dùng
trong nghiên cứu thực tiễn về động cơ từ bên trong. Bài trắc nhiệm được cho
người được kiểm tra làm ngay sau khi người đó vừa tiến hành xong một hoạt
động thú vị trong một điều kiện thực nghiệm nào đó.
Trong bài trắc nhiệm có tất cả 5 phần. Đầu tiên, đưa ra một cách cụ thể rõ
ràng những liên quan tới các thông tin mà nó tạo nên bảng đánh giá IMI của bản
thân người được kiểm tra, đồng thời toàn bộ 45 hạng mục ghi điểm cho những
thông tin này lần lượt tạo thành 7 bảng phân lượng. Những bảng phân lượng và
đề mục này có những số liệu khác nhau, liên quan tới các hoạt động khác nhau.
Hiện có phiên bản của 22 điều mục tiêu chuẩn được sử dụng trong một số nghiên
cứu, trong 4 bảng phân lượng bao gồm thú vị/ hứng thú, khả năng chủ quan, lựa
chọn chủ quan và áp lực/căng thẳng thì bảng phân lượng thú vị/ hứng thú được
coi là phương pháp tự mình kể lại của kiểm tra động cơ từ bên trong. Như trên đã
nói, trên bình diện lý luận, lựa chọn tri giác và khả năng tri giác nên được chọn là
chỉ tiêu chính của việc kiểm tra động cơ và hành vi đến từ bên trong, còn áp
lực/căng thẳng nên là chỉ tiêu phụ trong việc kiểm tra động cơ đến từ bên trong.
Còn phiên bản 25 điều mục được dùng vào nghiên cứu vấn đề nội hóa, nó bao
gồm 3 bảng phân lượng là giá trị/tính có ích, thú vị/ hứng thú và lựa chọn tri giác.
Phiên bản cuối cùng có 29 điều mục, là những câu trắc nhiệm về tính tương quan
giữa con người với con người, bao gồm các bảng phân lượng là tính tương quan,
thú vị/ hứng thú, lựa chọn tri giác, áp lực/căng thẳng và nỗ lực.
Trong vận dụng thực tế, người được thực nghiệm thường lựa chọn bảng phân
lượng có liên quan tới những vấn đề mà họ đang tìm kiếm. Mọi người nên xây
dựng IMI cho nghiên cứu của mình. Đầu tiên cần phải quyết định xem bạn dùng
loại biến lượng nào (nhân tố), vấn đề mà bạn đưa ra được xây dựng trên cơ sở
như thế nào. Sau đó đưa ra các đề mục với thứ tự thích hợp từ những yếu tố này.
Nếu như bạn sử dụng điều mục giá trị/ tính có ích thì bạn cần phải hoàn thành
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điền vào chỗ trống của điều mục có liên quan. Nói theo một cách khác là nếu bạn
đang nghiên cứu việc mọi người có tin hay không một hình thức thể thao nào đó
có tác dụng với việc cải thiện khả năng tập trung, có tác dụng với một vận động
viên bóng rổ tài giỏi hay phát huy tác dụng trên một phương diện nào đó, thì hãy
sử dụng những thông tin này để điền vào các ô trống. Nếu như bạn không muốn
chỉ rõ một kết quả nào đó bạn hãy viết lại các đề mục thành "điều đó có tác dụng
hay không", "có mang lại lợi ích gì không "hay "có quan trọng không".
Bảng đánh giá động cơ từ bên trong sau khi đưa vào thực nghiệm. (Dưới
đây liệt kê toàn bộ 45 điều mục, cần điều khoản nào thì sử dụng điều khoản đóbảng 4.26):
Bảng 4.26. Đánh giá động cơ từ bên trong sau khi đưa vào thực nghiệm
(Nguồn tài liệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn
khoa học vận động viên, thành phố Thượng Hải)
Nội dung

Cơ bản
không đúng

Đúng một
phần

Rất đúng

Hứng thú/thích thú
Tôi rất thích thực hiện hoạt động này

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

Hoạt động này chơi rất vui
Tôi cảm thấy đây là một hoạt động
chán ngắt(R)
Hoạt động này không thể nào thu hút
được sự chú ý của tôi(R)
Tôi có thể khẳng định đây là hoạt
động rất thú vị
Tôi thấy hoạt động này rất có ý
nghĩa
Khi tôi thực hiện hoạt động này, tôi
đắn đo xem mình có thích nó nhiều
hay không
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Khả năng chủ quan
Tôi thấy tôi không giỏi về hoạt động
này
Tôi thấy khi so sánh với các học sinh
khác, tôi có thể thực hiện tốt hoạt
động này
Sau một thời qian tham gia hoạt
động này, tôi thấy mình có khả năng
rất tốt
Tôi thất hài lòng về biểu hiện của
mình trong hoạt động này
Kỹ thuật của tôi trong hoạt động này
rất tốt
Đây là hoạt động tôi không thể làm
tốt được(R)
Nỗ lực/tính quan trọng
Tôi rất nỗ lực trong việc này
Tôi chưa dành hết sức lực của mình
trong chuyện này
Tôi đã dành hết sức lực của mình
trong chuyện này
Hoàn thành tốt nhiệm vụ này vô
cùng quan trọng đối với tôi
Tôi không bỏ ra quá nhiều công sức
trong việc này
Áp lực/căng thẳng
Khi làm công việc này tôi không có
chút căng thẳng nào cả
Khi làm công việc này tôi thấy vô
cùng căng thẳng
Công việc này đối với tôi rất nhẹ
nhàng
Tôi có chút lo lắng khi hòan thành
công việc này
Khi hoàn thành công việc này tôi
thấy hơi áp lực

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1
1

2
2

3
3

4 5 6
4 5 6

7
7

1

2

3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7
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Lựa chọn chủ quan
Tôi tin rằng trong hoạt động này tôi
có sự lựa chọn

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

Tôi thấy mình không có sự lựa chọn
nào khác khi đi theo hoạt động này

1

2

3

4 5 6

7

Tôi thấy rằng mình không thể không
làm như thế này

1

2 3

4 5 6

7

Tôi lựa chọn hoạt động này bởi tôi
thấy mình nên lựa chọn như thế

1

2 3

4 5 6

7

Tôi lựa chọn hoạt động này bởi
không thể không làm thế

1

2

3

4 5

7

1

2

3

4 5 6

7

Tôi tin rằng hoạt động này sẽ có lợi
cho____

1

2

3

4 5 6

7

Tôi tin rằng tham gia hoạt động này
sẽ rất quan trọng, bởi vì nó có
thể_____

1

2

3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

Tôi thấy rằng khi tham qia hoạt động
này nó sẽ giúp tôi

1

2 3

4 5 6

7

Tôi tin rằng tham gia hoạt động này
sẽ rất có lợi cho tôi

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

Tôi cảm thấy đầu tư vào hoạt động
này không phải là sự lựa chọn của
tôi

6

Giá trị/Tính có ích
Tôi tin rằng hoạt động này có giá trị
đối với tôi

Tôi rất sẵn sàng tham gia hoạt động
này lần nữa

Tôi cho rằng đây là một hoạt động
rất quan trọng
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Liên quan
Tôi có cảm giác có khoảng cách với
người này
Tôi thật sự nghi ngờ là người này lại
đã từng là bạn của tôi
Tôi cảm thấy thực sự có thể tin
tưởng người này
Tôi hy vọng sẽ có cơ hội giao tiếp
thường xuyên với người này
Tôi thực sự không muốn giao lưu
với người này nữa
Tôi không thấy mình thức sự tin
tưởng anh ta
Xem ra nếu có cơ hội tiếp xúc với
người này nhiều hơn nữa, tôi và anh
ấy sẽ trở thành bạn rất tốt
Tôi cảm thấy rất thân thiết với người
này

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2

3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

1

2 3

4 5 6

7

Phương pháp tính điểm đánh giá động cơ đến từ bên trong sau khi thực
nghiệm.
Đầu tiên đem số điểm của các điều mục có (R) ở cuối để tính đảo ngược lại,
tức là dùng 8 để trừ đi số điểm chọn trong điều mục này, cho số dư sau khi trừ
làm số điểm đạt được của điều mục này. Sau đó, tính giá trị trung bình của tất cả
số điểm đạt được trong các đề mục trong bảng phân lượng, giá trị trung bình này
chính là số điểm đạt được của bảng phân lượng. Điểm của bảng phân lượng này
sẽ được sử dụng khi phân tích các vấn đề có liên quan.
4.5.3.2. Trắc nhiệm về mục tiêu của thành tích thể thao
"Trắc nhiệm về mục tiêu của thành tích thể thao" có tất cả 9 điều mục, ta sử
dụng khoảng 2 phút để hoàn thành tất cả bài trắc nhiệm, bài trắc nhiệm này có
đặc điểm là rất thuận tiện, có hiệu quả và độ tin cậy cao, rất thích hợp dùng trong
kiểm tra mục tiêu tính trạng thái của vận động viên trong một tình huống cụ thể
nào đó.
Trắc nhiệm về mục tiêu của thành tích thể thao.
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Dựa vào bảng 4.27, bạn hãy dựa vào tình hình thực tế của bản thân để đưa ra
điểm số thích hợp với bạn nằm ở bên phải các câu hỏi dưới đây. 5 có nghĩa là
"hoàn toàn đồng ý", 1 có nghĩa là "hoàn toàn không đồng ý". Thông thường trong
thi đấu tôi cảm thấy điều thành công nhất chính là….
Bảng 4.27. Trắc nghiệm về mục tiêu của thành tích thể thao
(Nguồn tài liệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn khoa học
vận động viên, thành phố Thượng Hải)
Mức độ biểu hiện của
người trả lời trắc nghiệm

H. toàn đồng ý--H.toàn
không đồng ý

1

Khi khả năng của tôi đạt tới mức phát huy
5
tốt nhất

4

3

2

1

2

Khi tôi đánh bại đối thủ

5

4

3

2

1

3

Khi tôi cố gắng hết sức để thi đấu

5

4

3

2

1

4

Khi biểu hiện kỹ thuật của tôi có tiến bộ

5

4

3

2

1

5

Khi tôi có biểu hiện tốt hơn đối thủ

5

4

3

2

1

6

Khi tôi nỗ lực khắc phục các khó khăn

5

4

3

2

1

7

Khi khả năng thi đấu của tôi được nâng cao 5

4

3

2

1

8

Khi tôi là người giỏi hơn

5

4

3

2

1

9

Khi tôi có thể học được điều mới và cảm
5
thấy thú vị trong khi thi đấu

4

3

2

1

Đánh giá trắc nhiệm về mục tiêu của thành tích thể thao.
"Trắc nhiệm về mục tiêu của thành tích thể thao" mỗi phần chỉ có 3 câu hỏi,
điểm của mỗi phần từ 3~ 15 điểm.
1) Mục tiêu của nhiệm vụ: cộng điểm của các câu 3, 6, 9 lại với nhau, điểm
tổng cộng càng cao chứng tỏ mục tiêu của nhiệm vụ càng lớn.
2) Mục tiêu có liên quan tới bản thân: cộng điểm của các câu 1, 4, 7 lại với
nhau, điểm tổng cộng càng cao chứng tỏ mục tiêu có liên quan tới bản thân càng
lớn.
3) Mục tiêu có liên quan tới người khác: cộng điểm của các câu 2, 5, 8 lại với
nhau, điểm tổng cộng càng cao chứng tỏ mục tiêu có liên quan tới người khác
càng lớn.
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4.5.3.3. Đánh giá động cơ tập luyện
Kiểm tra động cơ tập luyện.
Xem bảng 4.28. Bạn hãy đọc các câu dưới đây, sau đó khoanh tròn "Ο" lên
các số điểm thích hợp với bạn để miêu tả cảm nhận của bạn đối với việc tập
luyện vận động. Điểm 0 có nghĩa là " hoàn toàn không đồng ý", điểm 4 là "hoàn
toàn đồng ý", các điểm số khác có nghĩa là những mức độ không giống nhau nằm
giữa hai điểm 0 và 4. Đáp án không quan trọng đúng hay sai, vì vậy hãy trả lời
theo đúng tình trạng thực tế của bạn.
Bảng 4.28. Đánh giá động cơ vận động
(Nguồn tài liệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn khoa học
vận động viên, thành phố Thượng Hải)
Mức độ biểu hiện của người
trả lời trắc nghiệm

Không đồng ý --- đồng ý

1

Tôi thích con đường thể thao chuyên nghiệp 0

1

2

3

4

2

Tôi rất hối hận khi đã đi theo con đường thể 0
thao chuyên nghiệp

1

2

3

4

3

Tôi có được rất nhiều hứng thú trong môn 0
thể thao tôi đã lựa chọn

1

2

3

4

4

Nếu như có thể lựa chọn, tôi sẽ thay đổi 0
luyện tập một môn thể thao khác

1

2

3

4

5

Đi theo môn thể thao tôi đã lựa chọn là một 0
hình thức hưởng thụ

1

2

3

4

6

Nếu như có thể lựa chọn, tôi sẽ không luyên 0
tâp để thi đấu nữa

1

2

3

4

Đánh giá của "đánh giá động cơ vận động".
"Đánh giá động cơ vận động" có tất cả 6 câu hỏi, số điểm đạt được từ 0 ~ 24
điểm; điểm càng cao động cơ vận động càng lớn. Tổng điểm được tính theo công
thức sau đây:
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Câu 1 + câu 3 + câu 5 - câu 2 - câu 4 - câu 6 + 12
3 câu hỏi của 2 bảng phân lượng dưới có số điểm từ 1 ~ 12 điểm.
Bảng phân lượng của khuynh hướng tham gia : câu 1 + câu 3 + câu 5; điểm
càng cao khuynh hướng tham gia càng lớn; Bảng phân lượng của khuynh hướng
tránh né: câu 2 + câu 4 + câu 6, điểm càng cao khuynh hướng tránh né càng lớn.
4.5.4. Đánh giá kiểm tra loại hình thần kinh 80 • 8
Bảng kiểm tra loại hình thần kinh được tạo thành bởi 10 hình vẽ theo một
quy luật nhất định ở trong bảng, có tất cả 30 dòng x 50 ví dụ, do đó đặt ra yêu
cầu rất kỹ lưỡng đối với kích thước và loại giấy dùng để in, nếu scan hay in ra
bảng kiểm tra này đều không có giá trị, vì vậy, nên tiến hành kiểm tra chính thức,
nếu có người muốn kiểm tra thì nên tham khảo cuốn sách nổi tiếng "Nghiên cứu
kiểm tra và đánh giá loại hình thần kinh của người", tác giả Trương Khanh Hoa,
Vương Văn Anh, hoặc có thể truy cập vào trang web http:/www.szhyre.com/ để
liên hệ với các thầy Trương Khanh Hoa, Vương Văn Anh.
Phương pháp kiểm tra.
Bảng 80 • 8 có 3 loại bảng với độ khó khác nhau và trình tự kiểm tra liên
hợp, có thể tiến hành kiểm tra với cá nhân hoặc tập thể. Khi kiểm tra, cần yêu cầu
có một không gian yên tĩnh, ánh sáng vừa đủ, trạng thái chức năng của người
được kiểm tra bình thường, sử dụng một chiếc bút, người kiểm tra chuẩn bị sẵn 3
tờ giấy cho mỗi bảng 80 • 8, vẽ sẵn các ký hiệu biểu diễn, chuẩn bị một chiếc
đồng hồ bấm giây.
Người kiểm tra giới thiệu một cách ngắn gọn và dễ hiểu về "Kiểm tra đánh
giá loại hình thần kinh 80 • 8". Đây là một loại hình kiểm tra tâm lý có hiệu quả,
qua đó có thể kiểm tra khả năng phản ứng, khả năng quan sát, mức độ tập trung
của khả năng chú ý, đặc điểm và mức ổn định của tâm lý… của bản thân, có tác
dụng tham khảo đối với việc nâng cao tố chất tâm lý và tự mình hoàn thiện bản
thân. Để làm tốt bài kiểm tra, bạn nên: (1) thực sự nghiêm túc, thực sự cầu thị,
không được có chút dối trá nào trong câu trả lời; (2) tập trung lắng nghe những
giải thích của người kiểm tra, nếu có gì chưa hiểu rõ thì phải hỏi ngay người
kiểm tra khi thích hợp; (3) mọi hành động đều nghe theo sự chỉ huy của người
kiểm tra, tiến hành kiểm tra theo yêu cầu, quy tắc và phương pháp đã thống nhất,
không được tự tiến hành theo ý mình. Kiểm tra là yêu cầu mọi người phải tìm ra
224

những ký hiệu được yêu cầu tìm theo quy định, quy tắc thống nhất một cách cẩn
thận, nhanh chóng và chính xác; yêu cầu trong năm phút phải tìm ra được những
ký hiệu, cố gắng tìm càng nhiều càng tốt, không tìm sai và bỏ sót ký hiệu.
Trước khi tiến hành kiểm tra, người được kiểm tra đánh số 1, 2, 3 lên 3 tờ
đánh giá để chuẩn bị dùng cho 3 bài kiểm tra có độ khó khác nhau, sau đó cẩn
thận điền nội dung vào các cột đầu bảng trong bảng 1, bảng 2, 3 chỉ viết tên, sau
khi điền xong đặt bài làm vào ngăn bàn hoặc úp mặt sau của bài thi lên trên mặt
bàn.
Kiểm tra biểu đồ và 3 phương pháp kiểm tra.
Kiểm tra bảng số 1: Quy định 2 ký hiệu tiêu chuẩn là ký hiệu phải tìm cho
toàn bài, tức là ký hiệu phải tìm trên mỗi một dòng là 2 ký hiệu này, cho dù là chỉ
1 ký hiệu xuất hiện hay cả hai ký hiệu xuất hiện cùng lúc thì đều cần phải tìm.
(Phương pháp này quan sát tốc độ hình thành ức chế phân biệt, có thể phản ánh
khả năng phân biệt của vỏ não). Trước khi tiến hành kiểm tra, người kiểm tra
hướng dẫn trên bảng cách tìm các ký hiệu cần phải tìm cho các thí sinh, sau khi
các thí sinh đã hiểu thì tiếp tục đưa ra hai loại ký hiệu cần tìm và bắt đầu kiểm tra
chính thức. Người được kiểm tra khi nghe thấy khẩu lệnh " chuẩn bị" thì ngay lập
tức mở bảng số 1 lên, cầm bút; nghe thấy hiệu lệnh "bắt đầu", lập tức đọc và tìm
những ký hiệu đúng theo từng hàng từng câu hỏi một cách nhanh chóng và hết
sức chính xác, sau khi tìm thấy thì dùng bút để gạch một gạch ngang vào chính
giữa ký hiệu này, cố gắng không gạch sai, gạch thiếu, sau khi gạch sai không
được xóa đi gạch lại (nếu đã sửa lại vẫn không được tính điểm).
Nếu như gạch thiếu thì không được bổ sung vào nữa. Tìm xong một hàng,
chuyển xuống dòng sau tìm tiếp, cho đến khi hết thời gian. Khi nghe hiệu lệnh
"hết giờ”, người được kiểm tra nhanh tay gạch √ vào ký hiệu cuối cùng mà đang
đọc tới, lập tức dừng bút, úp bảng kiểm tra xuống hoặc để trong ngăn bàn, đồng
thời cầm bảng số 2 ra, nhưng vẫn để úp xuống mặt bàn, nghỉ giải lao một lúc
(khoảng 30 giây)
Kiểm tra bảng số 2: Hai ký hiệu phía bên phải ngoài đường kẻ của mỗi hàng
là ký hiệu cần phải tìm của hàng đó, tức là ký hiệu cần phải tìm đều thay đổi ở
mỗi hàng,
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Cho dù là chỉ 1 ký hiệu xuất hiện hay cả hai ký hiệu xuất hiện cùng lúc thì
đều cần phải tìm. Còn lại tất cả đều giống như bài kiểm tra số 1. Khi nghe thấy
hiệu lệnh "hết giờ", người được kiểm tra nhanh tay gạch √ vào ký hiệu cuối
cùng mà đang đọc tới, lập tức dừng bút, úp bảng kiểm tra xuống hoặc để trong
ngăn bàn, đồng thời cầm bảng số 3 ra, nhưng vẫn để úp xuống mặt bàn, nghỉ giải
lao một lúc (khoảng 1 phút)
Bảng 4.29 Bảng kiểm tra loại hình thần kinh (chú thích trong hình vẽ)
(Nguồn tài lyệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn khoa học
vận động viên, thành phố Thượng Hải)

Kiểm tra bảng số 3: ngoài 2 ký hiệu được quy định là ký hiệu cần phải tìm
trong mỗi hàng ra, còn có một ký hiệu đặc biệt, tất cả các ký hiệu cần tìm đứng
ngay đằng sau ký hiệu đặc biệt đó không được gạch một gạch ngang lên nó mà
phải khoanh tròn. Còn lại đều giống với bảng 1 và 2. Khi nghe thấy hiệu lệnh
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"hết giờ", người được kiểm tra nhanh tay gạch √ vào ký hiệu cuối cùng mà đang
đọc tới, lập tức dừng bút, xếp bảng 1, 2, 3 theo thứ tự rồi đặt lên bàn. Bài kiểm
tra đến đây là hòan thành.
Phương pháp đánh giá.
Mỗi một bảng đếm xem có bao nhiêu số ký hiệu đã được đọc, bao nhiêu số
ký hiệu tìm đúng, bao nhiêu số ký hiệu bỏ sót và bao nhiêu số ký hiệu tìm sai,
bảng 3 còn phải tìm số ký hiệu đặc biệt bị tìm nhầm, vì vậy, 3 bài kiểm tra có tất
cả 13 số liệu ban đầu. Sau đó tính số điểm đạt được, tỷ lệ bị bỏ sót, tỷ lệ làm
nhầm, cuối cùng đánh giá loại hình thần kinh theo tiêu chuẩn đã định. Trong quá
trình phân biệt và tính toán kết quả của bài kiểm tra có thể sử dụng máy tính để
tinh toán, kết quả cuối cùng cần phải gửi tới những nhân viên đào tạo chuyên
nghiệp phân tích, đánh giá và tư vấn.
1) Cách tính số điểm đạt được:
K1 = D1 – 01 + 0.125 (A1-D1-X1)
K2 = D2 – 02 + 0.125 (A2-D2-X2)
K3 = D3 – 03 - 0.5E + 0.125 (A3-D3-X3)
K = (0.8K1 + K2 + 1.2K3)/3
K1, K2, K3 là tổng số điểm đạt được của bài đánh giá số 1, 2, 3, K là điểm
số bình quân gia quyền kiểm tra liên hợp;
A1, A2, A3 là tổng số ký hiệu đã đọc được trong bài đánh giá số 1, 2, 3.
D1, D2, D3 là tổng số ký hiệu đã tìm đúng trong bài đánh giá số 1, 2, 3.
01, 02, 03 là tổng số ký hiệu bị sót trong bài đánh giá số 1, 2, 3.
X1, X2, X3 là tổng số ký hiệu bị tìm nhầm trong bài đánh giá số 1, 2, 3.
E là tổng số ký hiệu đặc biệt bị tìm nhầm.
Cách tính tỷ lệ phần trăm tìm nhầm (tức là tỷ lệ phần trăm của số ký hiệu bị
gạch nhầm trong tất cả các ký hiệu đã đọc).
G1 = X1/(A1 - D1) . 100%
G2 = X2/(A2 - D2) . 100%
G3 = X3+E/(A3 - D3+E) . 100%
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G = (0.8G1 + G2 + 1.2G3)/3
G1, G2, G3 là tỷ lệ phần trăm của bảng đánh giá số 1, 2, 3.
G là là tỷ lệ phần trăm sai bình quân gia quyền kiểm tra liên hợp.
Cách tính tỷ lệ phần trăm các ký hiệu bị sót (tức là tỷ lệ phần trăm của số ký
hiệu bị sót trên số ký hiệu đúng trong tổng số ký hiệu đã được đọc):
H1 = 01/D1.100%
H2 = 02/D2 .100%
H3 = 03/D3 .100%
H=(0.8H1+H2+1.2H3)/3
H1, H2, H3 là tỷ lệ phần trăm sai của bảng đánh giá số 1, 2, 3.
H là tỷ lệ phần trăm sót bình quân gia quyền kiểm tra liên hợp.
Tất cả những phép tính trên đều có thể sử dụng máy tính, chỉ cần nhập 13 số
liệu ban đầu đã được duyệt vào máy tính là có thể cho ra số điểm, tỷ lệ sai, tỷ lệ
bị sót của 3 bài kiểm tra có mức độ khó khác nhau ở trên, cho mức xếp loại vị trí,
điểm số tiêu chuẩn, loại hình thần kinh của 3 loại chỉ tiêu trong cùng độ tuổi,
cùng nhóm giới tính (bao gồm 16 loại).
2) Phỏng theo đánh giá 16 loại hình thần kinh: "bảng đánh giá 80 •8 "(bảng
4.30).
Bảng 4.30. Bảng phân chia 16 loại hình thần kinh
(Nguồn tài liệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn khoa học
vận động viên, thành phố Thượng Hải)
Kiểu

Tên gọi

Tổ hợp 3 chỉ tiêu các loại hình

1

Loại hình tốt nhất

555

2

Loại hình linh hoạt

554 545 544

3

Loại hình ổn định

455 454 445 444

4

Loại hình bình tĩnh

355 354 345 344

5

Loại hình hưng phấn

515 514 525 524 415 414 425 424
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6

Loại hình kém hưng phấn

315 314 325 324

7

Loại hình dễ xao động

551 541 552 542 451 441 452 442

8

Loại hình kém dễ xao động 351 341 352 342

9

Loại hình trên hạng trung

553 543 533 523 513 532 522 512 531 521
535 534 511
435 434 453 443 433 423 413 432 422 412

10

Loại hình hạng giữa

431 421 411 335 334 353 343 335 334 353
343 333 323 313 332 312 331 321 311

11

Loại hình dưới hạng trung

235 234 253 243 233 213 232 222 212 231

12

Loại hình hạng trung thấp

135 134 153 143 133 123 113 132 122 112

13

Loại hình cẩn thận

255 254 245 244 155 154 145 144

14

Loại hình

215 225 214 224 115 125 144 124

15

Loại hình…..

251 252 241 242 151 152 141 142

16

Loại hình……

111

….

221 211

131 121

4.5.5. Bảng đánh giá kiểm tra trắc nghiệm về 14 loại yếu tố nhân cách (cá
tính) của trẻ nhỏ
Bảng đánh giá kiểm tra trắc nhiệm về 14 loại yếu tố nhân cách (cá tính) của
trẻ nhỏ (children personality questionnaire, CPQ) thích hợp với độ tuổi từ 8 ~ 14
tuổi, nối tiếp với độ tuổi thích hợp 16PF, là một loại bảng đánh giá kiểm tra nhân
cách trẻ nhỏ mà được coi là khá hay hiện nay. Bảng 4.31 có tất cả 140 câu hỏi,
mỗi câu hỏi có 2 hoặc 3 phương án, trả lời theo hình thức phán đoán. Thời gian
kiểm tra là 50 phút. Có thể tiến hành kiểm tra tập thể hoặc kiểm tra cá nhân. Ở
Trung Quốc đã có bản chỉnh lý của trường đại học sư phạm Hoa Đông.
Ngoại trừ các yếu tố cá biệt, hầu hết đều nối tiếp với yếu tố 16PF, lấy ví dụ
để bám sát với nghiên cứu. Phương pháp đánh giá cũng giống như 16FP.
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CPQ cũng với những tiêu chuẩn của các yếu tố khác nhau phân thành các yếu
tố ba loại nhân tố cá tính thứ cấp ------- nhân tố nhân cách hai mặt; thích ứng----lo lắng; hướng nội-------hướng ngoại; độ nhạy cảm của thần kinh thấp-------- độ
nhạy cảm của thần kinh cao theo tổ hợp công thức nhất định. Vì trẻ nhỏ có tính
khả biến và tính thích nghi về cá tính nên khi sử dụng kết quả sau kiểm tra CPQ
cần càng phải giải thích thận trọng, nhất thiết tránh phiếm diện chủ quan.
Bảng 4.31. Bảng đánh giá CPQ xác định cá tính của trẻ nhỏ
bao gồm 14 loại yếu tố tâm lý cá tính
(Nguồn tài liệu: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyển chọn khoa học
vận động viên, thành phố Thượng Hải)
Yếu
tố

A

B

C

D

E

F

G

H

Tên
gọi

tính
hòa
đồng

tính
thông
minh

tính ổn
định

tính
hưng
phấn

tính
mưu
cầu

tính
thoải
mái

tính
bền bỉ

tính
bản
lĩnh

Yếu tố

I

J

N

O

Q3

Q4

Tên gọi

tính nhạy
cảm

tính nhiệt
huyết

tính lý trí

tính lo
lắng

tính kỷ
luật

tính căng
thẳng

4.6. ĐÁNH GIÁ TRỰC QUAN TRONG TUYỂN CHỌN
Tuyển chọn vận động viên đánh giá trực quan là phương pháp dựa trên cơ sở
kinh nghiệm tuyển chọn, thông qua quan sát động tác và thể hiện của vận động
viên được xét để đánh giá. Những biện pháp này có thể coi là các biện pháp
tuyển chọn bổ trợ, hoặc các nhân tố tổng hợp xét đến. Và cũng có thể xem là biện
pháp tuyển chọn bước đầu.
4.6.1. Khả năng chuyển động linh hoạt của mắt và tuyển chọn vận động viên
Khả năng chuyển động linh hoạt của mắt chỉ khả năng thị giác nhìn theo mục
tiêu và phản ứng với mục tiêu trong một thời gian nhất định của người được kiểm
tra. Nó phản ánh khả năng tập trung quan sát và nắm bắt thông tin của người
được kiểm tra trong quá trình học tập động tác kỹ thuật.
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4.6.1.1. Phương pháp thị giác nhìn theo mục tiêu
Phương pháp kiểm tra.
Nhìn theo hai hướng trái phải: Để hai mục tiêu ở hai bên trái phải cách nhau
2 m, người tiến hành kiểm tra yêu cầu người được kiểm tra nhìn theo mục tiêu
xuất hiện hai bên trái phải với tốc độ nhanh. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 mục
tiêu là 2 m, tốc độ 1m/s, thời gian nhìn theo 30 giây.
Nhìn theo mục tiêu theo hai hướng trên dưới: để hai mục tiêu ở trên dưới
cách nhau 2 m, người tiến hành kiểm tra yêu cầu người được kiểm tra nhìn theo
mục tiêu xuất hiện ở trên dưới với tốc độ nhanh. Khoảng cách lớn nhất giữa 2
mục tiêu là 2 m, tốc độ 1m/s, thời gian nhìn theo 30 giây.
Nhìn theo mục tiêu di chuyển vòng tròn: người được kiểm tra đứng cách mục
tiêu 2 m, đường kính mục tiêu 1m (hình 4), người tiến hành kiểm tra yêu cầu
người được kiểm tra nhìn theo mục tiêu A di chuyển theo chiều kim đồng hồ và
theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, mỗi kiểm 15 giây.
Đánh giá kiểm tra.
Xắp xếp 3 người đứng đối diện với người được kiểm tra, quan sát đánh giá sự
vận động của mắt người được kiểm tra, dựa vào các tiêu chuẩn phân thành ba cấp
là rất nhanh, thích hợp và rất chậm. Cuối cùng tổng hợp đánh giá của 3 người để
đưa ra kết quả cuối cùng.
4.6.1.2. Phương pháp phản ứng thị giác đối với mục tiêu (hình 4.3)
Phương pháp kiểm tra.
Các mục tiêu để thử cách nhau 1 mét.
Bước đầu tiên: Người tiến hành kiểm tra hô: bắt đầu
Xuất hiện A,B,C:

A

Người kiểm tra hô: ghi lại

B
1m

C
1m

Bước thứ 2: Người tiến hành kiểm tra hô: bắt đầu
Xuất hiện B,C,A:
Người kiểm tra hô: ghi lại

C

B
1m

A
1m

Bước thứ 3: Người tiến hành kiểm tra hô: bắt đầu
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Xuất hiện C,A,B:

C

Người kiểm tra hô: ghi lại

A
1m

B
1m

Bước thứ 4: Người tiến hành kiểm tra hô: bắt đầu
Xuất hiện C,B,A:

C

Người kiểm tra hô: ghi lại

B
1m

A
1m

Bước thứ 5: Người tiến hành kiểm tra hô: bắt đầu
Xuất hiện B,A,C:

1m

Người kiểm tra hô: ghi lại

C

A

B

1m

Bước thứ 6: Người tiến hành kiểm tra hô: bắt đầu
Xuất hiện A,C,B:
Người kiểm tra hô: ghi lại

C

A
1m

B
1m

Đánh giá kiểm tra.
Xắp xếp 3 người quan sát, dựa vào trạng thái chuyển động của mắt và các
mục tiêu ghi lại có chính xác hay không để đánh giá. Tiêu chuẩn có thể chia làm
2 cấp chính xác hay không chính xác.
4.6.2. Khả năng mô phỏng và tuyển chọn vận động viên
Khả năng mô phỏng chỉ khả năng lặp lại động tác theo yêu cầu hoặc mệnh
lệnh của người được kiểm tra, nó phản ánh khả năng sơ đẳng học tập động tác
trong tương lai. Mục này chủ yếu nói đến kiểm tra năng lực mô phỏng tiết tấu
động tác và khả năng mô phỏng phối hợp động tác.
4.6.2.1. Kiểm tra khả năng mô phỏng tiết tấu động tác
Phương pháp kiểm tra.
Người được kiểm tra dựa vào động tác mà người tiến hành kiểm tra thực hiện
mà lặp lai động tác. (người kiểm tra làm một lần, người được kiểm tra làm lại
một lần).
Lần thứ nhất: da ─ da, da ─ da, ─ da, da ─ da!
Lần thứ hai: da, da ─ da ─ da, da ─ da ─ da da!
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Lần thứ ba: da, da ─ da da─da da ─da!
da, da ─ da da─da da ─da!
Lần thứ tư: da─da da ─da ─ da da─ da ─da da da!
da─da da ─da ─ da da─ da ─da da da!
Đánh giá kiểm tra.
Xắp xếp ba người quan sát đứng đối diện với người được kiểm tra, tiêu chuẩn
đánh giá chia thành 3 mức là tốt, bình thường và kém. Tổng hợp ý kiến của ba
người làm kết quả đánh giá cuối cùng
4.6.2.2. Kiểm tra khả năng mô phỏng phối hợp động tác
Phương pháp kiểm tra.
Người được kiểm tra diễn lại động tác mà người tiến hành kiểm tra thực
hiện.
- Tay trái và tay phải cùng lúc thực hiện vận động có quỹ đạo khác nhau:
tay trái vẽ hình tròn, tay phải vận động đưa ra đưa vào tạo thành đường thẳng;
tay phải vẽ hình tròn, tay trái vận động đưa ra đưa vào tạo thành đường thẳng
- Vận động đá chân: người được kiểm tra đứng thẳng hai chân bắt chéo nhau.
Bước một: đá chân trái ra trước, đứng nghiêm, đá chân phải (mũi chân phải
thẳng).
Bước hai: Đá chân trái sang ngang, đứng nghiêm, đá chân phải sang ngang.
Bước ba: chân trái vẽ hai vòng tròn, nhảy thẳng lên 2 lần.
Bước bốn: chân phải vẽ hai vòng tròn, nhảy thẳng lên 2 lần.
Đánh giá kiểm tra.
Xắp xếp ba người quan sát đứng đối diện với người được kiểm tra, tiêu
chuẩn đánh giá chia thành 3 mức là tốt, bình thường và kém. Tổng hợp ý kiến
của ba người làm kết quả đánh giá cuối cùng.
4.6.3. Khả năng nói và tuyển chọn vận động viên
Khả năng nói chỉ khả năng khi người được kiểm tra dựa vào mệnh lệnh
hoặc yêu cầu để thể hiện khả năng khẩu ngữ và khả năng ứng đáp nhanh của
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mình. Nó có thể phản ánh mức độ tư duy nhanh trong khi học tập động tác trong
tương lai và khả năng giữa tập luyện và tìm tòi. Mục này chủ yếu giới thiệu khả
năng đọc thành lời và khả năng đối đáp nhanh.
4.6.3.1. Kiểm tra khả năng đọc thành lời
Phương pháp kiểm tra.
Tuyển chọn một đoạn văn ngắn khoảng 300 chữ, sau khi người được kiểm
tra xác nhận không có từ mới hoặc được giải thích từ mới người đó phải đọc
đoạn văn đó với ba tốc độ là chậm, vừa và nhanh, mỗi tốc độ đọc một lần.
Đánh giá kiểm tra.
Xắp xếp 3 quan sát viên, xác định các mức tốt, bình thường và kém. Tổng
hợp đánh giá của ba người và đưa gia kết quả cuối cùng.
4.63.2. Kiểm tra khả năng đối đáp
Phương pháp kiểm tra.
Chuẩn bị 10 cầu hỏi, người được kiểm tra bốc một câu hỏi và thời gian suy
nghĩ là 1 phút.
Đánh giá kiểm tra.
Xắp xếp 3 quan sát viên, xác định các mức tốt, bình thường và kém. Tổng
hợp đánh giá của ba người và đưa gia kết quả cuối cùng.
Chú ý: Câu hỏi chuẩn bị phải không quá khó, kỳ lạ và hiếm gặp mà cần phải
dễ hiểu, có tính phổ biến. Giống như: Tại sao trước khi ăn cơm phải rửa tay? Tại
sao khi gặp vấn đề không hiểu phải hỏi người khác.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1. Phân tích ý nghĩa của các chỉ số hinh thái cơ thể được sử dụng trong tuyển
chọn?
2. Phân tích ý nghĩa của các chỉ số chức năng cơ thể được sử dụng trong
tuyển chọn?
3. Phân tích ý nghĩa của các chỉ số thể lực cơ thể được sử dụng trong tuyển
chọn?
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4.Phân tích ý nghĩa của các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong tuyển chọn?
5. Phân tích ý nghĩa của các chỉ số chiến thuật được sử dụng trong tuyển
chọn?
6. Khả năng vận động tâm lý trong việc lựa chọn vận động viên?
7. Yếu tố động cơ tập luyện thể thao trong việc lựa chọn vận động viên?
8. Phương pháp kiểm tra tâm lý trong việc tuyển chọn vận động viên thể
thao?
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CHƯƠNG V
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VIÊN
VÀ CÁC BƯỚC TRONG TUYỂN CHỌN
Chương 5 sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về đánh giá khả năng vận động
viên và các bước trong tuyển chọn vận động viên thể thao. Bao gồm những nội
dung cơ bản sau: Phân tích cá thể vận động viên; Đánh giá và phân tích chỉ tiêu
tuyển chọn ban đầu; Phân tích chỉ tiêu tuyển chọn giai đoạn chuyên môn hóa sâu;
Đánh giá và phân tích tính giai đoạn của chỉ tiêu tuyển chọn; Dự đoán giá trị chỉ
tiêu tuyển chọn; Một số vấn đề cần chú ý trong việc đánh giá tuyển chọn; Giai
đoạn sơ tuyển của tuyển chọn ban đầu; Giai đoạn phức tuyển (nâng cao - đi sâu)
của tuyển chọn ban đầu; Giai đoạn trung tuyển trong tuyển chọn ban đầu; Giai
đoạn tuyển chọn chuyên nghiệp.
5.1. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN
5.1.1. Phân tích cá thể vận động viên
Phân tích cá thể vận động viên là biện pháp chủ yếu tập trung vào các vận
động viên có trình độ cao, dựa theo yêu cầu của từng môn thể thao và đặc điểm
từng cá nhân để quyết định nội dung kiểm tra một cách có mục đích. Phương
pháp tuyển chọn đặc biệt này quyết định các chỉ tiêu kiểm tra và các yêu cầu
đánh giá. Qua quá trình đánh giá, so sánh cá thể có thể giữ lại những đặc điểm và
ưu thế phát triển của từng cá thể. Loại hình phân tích cá thể này được thiết lập
trên cơ sở đặc điểm của các môn để tuyển chọn những vận động viên có khả
năng bẩm sinh, đào tạo một cách có trọng điểm và huấn luyện có mục đích.
Mỗi cá thể là một đối tượng nghiên cứu, đặc biệt là sự khác biệt của các cá
thể vận động viên tài năng, trình độ cao là nổi bật và dễ nhận biết. Để xác định
những điểm khác biệt cụ thể ở các cá thể, ngoài những đặc tính chung của môn
thể thao cần phải tiến hành những nghiên cứu cá thể có mục đích. Ví dụ: vận
động viên chạy vượt rào Lưu Tường có thể đạt được trình độ thuộc hạng tốt nhất
thế giới không phải là vấn đề chung của nghiên cứu tập thể mà là nhằm vào
những đặc trưng riêng của Lưu Vũ để nghiên cứu một cách có mục đích, đặc biệt
là so sánh với Alan Johnhanson- vận động viên thế giới cùng môn chạy vượt rào
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có trình độ cao nhất. Tiến hành so sánh phân tích cá thể có thể có những điểm
mạnh, tăng cường việc giữ lại những ưu thế của bản thân (đây là điểm quan trọng
nhất), thậm chí là những ưu điểm nhỏ, có liên quan trực tiếp đến trình độ phát
triển cuối cùng của một môn thể thao và nâng cao thành tích của vận động viên.
Nghiên cứu cá thể một cách chuyên sâu và cụ thể cũng gián tiếp phản ánh trình
độ phát triển khoa học thể dục thể thao của một quốc gia.
Tuyển chọn vận động viên là phươg thức kiểm tra có hiệu quả. Việc sàng lọc
ra các vận động viên tài năng tìm được một cách ngẫu nhiên cho thấy mối quan
hệ giữa ưu thế bẩm sinh và năng lực thể thao. Cuối cùng, việc thông qua phán
đoán khoa học để tìm ra cá thể vận động viên tài năng có những quy luật phát
triển nhất định. Hiện nay đã có một số môn thể thao thiết lập mô hình các yếu tố
cấu thành năng lực thi đấu của các vận động viên ưu tú (bảng 5.1).
Bảng 5.1. Mô hình đặc trưng của các vận động viên bóng bàn
Vương Kim Xán (2005), Phương pháp và nguyên lý tuyển chọn
trong thể thao, Nxb TTND, Bắc Kinh.
Nhân tố
Hình thể

Tố chất
Kỹ thuật
Chiến
thuật

Đặc trưng cơ bản

Mức độ ảnh hưởng

Vóc dáng phù hợp nam cao khoảng 1m75, nữ
1m65;

Bình thường

Sức khỏe tốt, có thể tham gia các trận đấu khó
khăn và quyết liệt.

Cơ bản

Nhanh nhẹn, tốc độ tốt, phản ứng nhanh, có
năng lực nhất định và có sức chịu đựng tốt.

Quan trọng

Sở trường nổi bật, kỹ thuật toàn diện, không có
nhược điểm về trí tuệ.

Nhân tố mang tính
quyết định

Phong phú đa dạng, khả năng ứng biến tốt

Nhân tố mang tính
quyết định

Tâm lý

Tràn đầy tự tin, ý trí kiên cường, khả năng
khống chế bản thân tốt.

Trí lực

Ham tìm hiểu, học hỏi kiến thức khoa học, năng
lực hiểu biết tốt, học động tác kỹ thuật nhanh,
trong các trận đấu quan trọng có khả năng đưa
ra những quyết định đúng lúc.

Cơ sở quan trọng
Quan trọng
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5.1.1.1. Tạo dựng mô hình đặc trưng việc phân tích cá thể
Năng lực thi đấu là sự thể hiện rõ nét tài năng của vận động viên trên đấu
trường, là tất cả những bản lĩnh cần có khi vận động viên tham gia tập luyện và
thi đấu, cũng là sự thể hiện một cách tổng hợp về thể chất, kỹ thuật, ý chí và tâm
lý thi đấu của vận động viên. Cơ sở ban đầu là nâng cao một cách cụ thể tám liên
kết: hình thể, công dụng, tố chất, sự điều tiết, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý, và tri
thức. Mỗi một cá nhân đều có một tố chất tổng hợp liên quan đến một môn thể
thao và mục tiêu phấn đấu. Việc vạch ra mục tiêu này là dựa vào sự tích lũy
không ngừng các kết quả tuyển chọn lâu dài, cá nhân và tập thể phải được đào
tạo nên bằng những hình thức đặc trưng. Trong sách “Mô hình năng lực thi đấu
và tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên” đã viết: “là bộ phận làm nên mục tiêu
luyện tập của vận động viên, mục tiêu năng lực thi đấu vừa có thể xem là mục
tiêu chính của thành tích thi đấu vừa có thể xem là kết cấu mô hình, năng lực thi
đấu của mô hình thành tích, nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn lại là căn cứ không thể
thiếu trong tiến hành tuyển chọn”.
Nhân tố đặc trưng của đối
tượngtốtuyển
chọn của đối tượng tuyển chọn
Sơ đồ 5.1. Bảng kết cấu nhân
đặc trưng
(Vương Kim Xán (2005), Phương pháp và nguyên lý tuyển chọn
trong thể thao, Nxb TTND, Bắc Kinh)
Năng
lực thức
thi đấu
Tốcyếu
độ phát
triển
Tiềm
lựcnhững
phát triển
Phương
tuyển chọn chủ
là chỉ
vậncủa
động viên đạt
được
yêu cầu
năng
lưc
thi
đấu
trong
tương
lai
tại của
VĐV
và hiện
chỉ tiêu
cụ thể,
hệ thống miêu tả những yêu cầu, tiêu chuẩn này gọi là mô hình

tuyển chọn, sau khi xác định được mục tiêu tuyển chọn một cách rõ ràng, thiết lập
mô hình tuyển chọn vận động viên ưu tú ở cấp độ phù hợp hoặc cấp khác nhau. Sơ
đồ 5.1 sẽ cung cấp những căn cứ tham khảo cho việc tuyển chọn.
Thiết lập mô
hình tuyển
chọn nên Thời
chú ý nhữngMức
điểm sau: Tiềm
Năng
Năng
Nâng
Tiềm
độ
lựcNghiên cứu
lực mô hìnhcao
lực môn
1)
đặc trưng gian
của vận động
viên trìnhlực
độ cao ở các
nỗ
thi
thi
biên
luyện
phát
luyện
thể thao.
lực
đấu
đấu
độ
tập
triển
tập
của
2)
Điều
tra
các
nhân
tố
hợp
thành
năng
lực
thể
thao
ở
giá
trị
trung
bình,
giá trị
bẩm
sau
VĐV
nàyvi biến động của cá thể tập thể.
cao sinh
nhất và phạm
3) Dựa vào số liệu tuyển chọn nhiều năm và kiểm tra luyện tập, tiến hành
phân tích thống kê số liệu để quyết định hệ thống chỉ tiêu và tỷ lệ quan trọng của
các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích.
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4) Nắm chắc mối quan hệ giữa các nhân tố, đem tất cả các chỉ tiêu và tiêu
chuẩn cụ thể hợp thành một hệ thống đánh giá tổng hợp, thiết lập cấp bậc biến
động, các mô hình tuyển chọn hoặc các cấp bậc mô hình tuyển chọn (Sơ đồ 5.2).
Kết cấu mô hình năng lực thi đấu của các vận động viên ưu tú trở thành mục
tiêu hàng đầu của vận động viên, hướng dẫn tuyển chọn mang tính dự đoán giai
đoạn tuyển chọn vận động viên, phải liên hệ mật thiết với mục tiêu cuối cùng của
luyện tập nhiều năm. Xem sơ đồ 5.2 các nhân tố của đối tượng tuyển chọn.
5.1.1.2. So sánh chiều ngang đặc trưng năng lực thi đấu của từng cá thể
Phương thức cơ bản cấu thành khả năng thi đấu của vận động viên là có quy
luật, do tám nhân tố dưới đây tổ hợp tạo thành. Nhưng đối với những cá thể vận
động viên khác nhau tác dụng nhiều hay ít của những nhân tố trong thi đấu đều
xoay quanh nội dung chuyên môn thi đấu, quá trình thi đấu trong thi đấu.
Khả năng thi đấu trong mặt thể hình, kỹ nănng, trí tuệ và tâm lý đều có nhân
tố di truyền bẩm sinh ở các mức độ khác nhau (bảng 5.2). Các nhân tố có tính
bẩm sinh chủ yếu được biểu hiện ra thông qua hiệu ứng di truyền. Về mặt thể
hình, vận động viên Trung Quốc luôn có những khoảng cách nhất định so với các
vận động viên Âu, Mỹ; khoảng cách này chủ yếu là do di truyền. Các vận động
viên Âu, Mỹ đặc biệt là các vận động viên da đen có những ưu thế về thể hình và
thể cách. Trong mục hình thể ở bảng khảo sát tuyển chọn, nó rất có ưu thế trong
chạy và nhảy. Nguồn vận động viên ưu tú bẩm sinh cũng lớn hơn nhiều so với
vận dộn viên Trung Quốc.
Thể lực

Hình thể

Chức năng

Kết
cấu
năng
lực
thi
đấu
của
VĐV

Chịu ảnh hưởng
lớn nhất của yếu tố
chủng tộc và di
truyền

Tố chất
Kỹ năng

Nhịp nhàng

Kỹ thuật

Chịu ảnh hưởng ít
nhất của yếu tố
chủng tộc và di
truyền

Chiến thuật
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Chức năng tâm lý
Trí lực

Tâm lý

Hiểu biết

Chịu ảnh hưởng
rất nhỏ

Sơ đồ 5.2. Mối quan hệ giữa kết cấu năng lực của
vận động viên và ảnh hưởng của yếu tố di truyền
Vương Kim Xán (2005), Phương pháp và nguyên lý tuyển chọn
trong thể thao, Nxb TTND, Bắc Kinh.

Ví dụ như: người da trắng, khi khoảng một tuổi rưỡi sải tay) đã vượt quá
chiều cao. Về sau sải tay rõ ràng là vượt quá chiều cao. Vận động viên nổi tiếng
môn chạy cự ly ngắn người nga V. Borzou, quán quân môn chạy 200m và 100m
Olympic Munich, có sải tay vượt quá chiều cao 24 cm. Vận động viên nổi tiếng
người Đức M.Gros, người lập kỷ lục thế giới môn bơi tự do nam 200m, bơi
bướm 100m, có sải tay vượt quá 28cm, được giới bơi lội đặt biệt danh “tín thiên
vương”. Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc từng liên tiếp đạt thành tích cao
thế giới, được đăng quang vị trí “ngũ liên quán” (năm lần đạt quán quân liên
tiếp), không chỉ tranh giải quán quân với á quân Cuba mà còn lưu giữ những tư
liệu quý giá về chỉ số thể hình của hai đội. Đội Cuba chiều cao bình quân là
179.78cm, chiều cao bình quân của đội tuyển Trung Quốc là 179.46cm. Nhưng
đội Cuba có bình quân sải tay vượt qua chiều cao 13.4cm, còn Trung Quốc nhiều
nhất chỉ có 5.3cm, bình quân toàn đội có sải tay vượt qua chiều cao 3.19cm. Chỉ
số tỷ lệ chi dưới trung bình của đội Cuba là 58.5%, cao nhất là 59.9%, thấp nhất
là 57.3%. Tỷ lệ trung bình của Trung Quốc là 55.2%, cao nhất là 55.9%, thấp
nhất là 54.7 %. Điều đó đủ để chứng minh biểu hiện của di truyền chủng tộc và
sự khác biệt.
Bảng 5.2. Mức độ khác nhau về khả năng thi đấu của VĐV
qua các yếu tố thể hình, kỹ nănng, trí tuệ và tâm lý
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Tăng Phàm Huy & Cs (1999), Nghiên cứu tiêu chuẩn tuyển chọn Vận động viên hạng
1,2,3 TP Thượng Hải, Uỷ ban thể dục thể thao Thượng Hải.
Năng lực thi đấu

Năng lực thi đấu
bẩm sinh

Con đường đạt được

Hiệu ứng di truyền

Ảnh hưởng của
đời sống

Ảnh hưởng của
tập luyện

Hình thể

+++

+

+

Chức năng

++

+

+++

Tố chất

+

+

+++

Nhanh nhẹn

+

++

+++

+

+++

Kỹ thuật

Năng lực thi đấu
do luyện tập

Chiến thuật

+++

Tâm lý

+

+++

+++

Kiến thức

+

++

+++

Chú thích: +++: cao
++: trung bình
+: thấp

Trong tất cả các yếu tố tạo nên năng lực thi đấu thì yếu tố thể chất, nhân tố di
truyền ảnh hưởng nhiều nhất. Trong thể chất thì hình thể, chức năng là hai yếu tố
tác động, ảnh hưởng lẫn nhau; hình thể tốt cung cấp cho việc thực hiện chức
năng một sự đảm bảo vật chất to lớn, chức năng phải thể hiện thông qua hình thể,
kết quả của tác dụng tổng hợp của hình thể và chức năng là tố chất quan trọng
trong năng lực thi đấu thể dục thể thao. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng
một người có thể chất yếu trong một khoảng thời gian ngắn có thể chịu được
lượng vận động tập luyện nặng vượt quá thể chất. Chỉ có kết cấu hình thể trong
quá trình dần phù hợp với vận động nặng xảy ra biến đổi phù hợp về mặt kết cấu,
chức năng cũng thực hiện đột phá và nâng cao, tố chất của cơ thể và khả năng
vận động cũng nhờ đó mà được tăng lên, quá trình này chính là kết quả do tập
luyện mà có. Thời gian hao tổn càng nhiều thì càng lãng phí nhiều. Nhưng những
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người có điều kiện hình thể bẩm sinh ưu việt, thân hình cao, cơ thể cường tráng
thì xuất phát điểm tham gia thi đấu thể thao cũng cao, nhanh có thành quả, khả
năng tiềm ẩn lớn.
Mặc dù về thể hình các vận động viên Trung Quốc có những yếu điểm nhất
định nhưng trên phương diện các vận động viên ưu tú của các môn thể thao thì có
thể xếp vào loại hàng đầu thế giới, dù nhược điểm thể chất khá lớn. Ví dụ, vận
động viên Diêu Minh đứng hàng đầu về đội ngũ vận động viên chủ lực của NBA.
Thể lực kém hơn rất nhiều so với vận động viên da đen dẫn đến khả năng đối
kháng tương đối kém, như bóng rổ là môn thể thao phát triển ưu thế trên cao,
Diêu Minh cao 2m26 không chút thua kém, lại năng động và linh hoạt không hề
kém bất cứ vận động viên NBA nào. Bởi thế đã bù lại sự kém cỏi về thể hình. Tất
cả các môn đồng đội đều do các cá thể tạo thành, trong tám mục về khả năng thi
đấu mỗi cá thể ít nhiều đều có những ưu thế riêng, tập trung lại có thể phát huy
tối đa điểm mạnh của mình. Ví dụ, có thể bổ sung cho nhau sự khác biệt về thể
hình, vận động viên có thân hình cao to phối hợp, hỗ trợ vận động viên có thân
hình thấp bé, có thể gọi đây là phương thức “lấy mạnh bù yếu”. Một đặc điểm
nổi bật hơn là về phát huy uy lực chiến thuật đồng đội, chiến thắng áp đảo đối
phương, các vận động viên Trung Quốc không hề thua kém các tuyển thủ hàng
đầu Âu-Mỹ. Trừ có phương diện thể chất, vận động viên Trung Quốc có những
thua kém, còn trên tất cả những phương diện khác vận động viên Trung Quốc
đều ngang bằng, thậm chí vượt các vận động viên ưu tú của Âu Mỹ.
Khả năng thi đấu của cá thể chủ yếu là do luyện tập lâu dài, nâng cao trình độ
luyện tập mà có. Khi tuyển chọn, phải khách quan phân tích tiềm năng phát triển
và tiềm năng luyện tập của vận động viên làm căn cứ. Nhìn vào bảng ta thấy khả
năng thi đấu phụ thuộc khác nhau vào hiệu ứng di truyền trong đó ảnh hưởng của
đặc trưng hình thái là sâu sắc nhất, hiệu ứng đời sống chủ yếu thể hiện ở hai
phương diện tâm lý và tri thức, hiệu ứng luyện tập có thể thấy được trong sự thay
đổi của khả năng thi đấu, đặc biệt tố chất thể thao và chức năng có ảnh hưởng
quan trọng đến kỹ năng của vận động viên.
5.1.1.3. Thực nghiệm và đánh giá của phân tích cá thể
Bất cứ mô thức quần thể của thực nghiệm và đánh giá vận động viên ưu tú
đều được thiết lập trên cơ sở lấy mô thức cá thể làm căn cứ đối chiếu. Khi sự
khác biệt của cá thể trong mô thức quần thể là rất lớn thì cần thiết phải thiết lập
đặc trưng quần thể giống với các tuyển thủ ưu tú, nhưng nó lại rất khó để phản
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ánh đặc trưng giữa các cá thể. Tính có mục đích của mô thức cá thể luôn luôn là
ưu thế có hiệu quả nhất mà tuyển thủ thi đấu có thể chiến thắng đối phương, cũng
là nguyên tố có ưu thế thiên tài nhất.
Trong sách “Tiêu chuẩn tuyển chọn và mô thức năng lực thi đấu của vận
động viên” về kiểm nghiệm nguời được tuyển chọn vào đội chủ yếu phản ánh ở
các phương diện sau đây:
1) Phải tăng cường tiến hành đánh giá và phân tích người được chọn.
Kiểm tra xem vận động viên được chọn có phải là vận động viên có tố chất
thể thao bẩm sinh, tiềm lực phát triển to lớn phù hợp hay không, đồng thời tiến
hành kiểm nghiệm định kỳ. Thông thường tiến hành theo hai bước kiểm nghiệm
đầu tiên và kiểm nghiệm cuối cùng.
Kiểm nghiệm đầu tiên là tiến hành kiểm tra định kỳ nhiều mục vận động viên
được tuyển, lấy việc phán đoán kết quả tuyển chọn có đạt đến mục tiêu dự đoán
hay không, lấy thông tin phản ánh để kịp thời điều chỉnh và sửa chữa kế hoạch
tuyển chọn. Kiểm nghiệm cuối cùng là chỉ việc theo đuổi kiểm tra hệ thống nhiều
năm vận động viên được tuyển cuối cùng thể hiện kết quả đánh giá của tuyển
chọn kiểm nghiệm (năng lực vận động, thành tích thể thao). Đánh giá kết quả
tuyển chọn chủ yếu thể hiện ở:
2) Tỷ lệ loại bỏ vận động viên là tỷ lệ giữa tổng số các vận động viên của cấp
bậc luyện tập và tổng số vận động viên ưu tú đạt đến trìng độ nào đó. Giá trị đó
càng cao thì tỷ lệ đào thải càng cao, hiệu lực tuyển chọn càng khác biệt. Giữa cơ
quan quản lý dưới một cấp và trên một cấp có thể sử dụng tỷ lệ chuyển vận để
tiến hành đánh giá, là tỷ lệ chuyển vận giữa số lượng vận động viên của cấp bậc
huấn luyện thể thao và tổng số vận động viên ưu tú đạt được trình độ nhất định
nào đó, giá trị tỷ lệ càng cao thì tỷ lệ chuyển vận càng cao, hiệu suất tuyển chọn
càng cao.
Hiệu quả kinh tế mà hiệu quả luyện tập tạo ra là tỷ lệ giữa thời gian xã hội
bồi dưỡng một vận động viên đã được tuyển chọn và tổng số kinh phí đầu tư.
Thời gian ngắn thì kinh phí đầu tư ít, hiệu suất kinh tế càng tốt.
So sánh giữa số người đạt được giải thưởng trong những trận đấu lớn và số
người luyện tập.
Chú ý:
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Mô hình vận động viên ưu tú là có tính tương đối và có thể thay đổi, phát
triển cùng với sự phát triển của thi đấu thể thao, đòi hỏi phải điều chỉnh và hoàn
thiện liên tục.
Chỉ tiêu tham khảo cá thể vận động viên ưu tú làm căn cứ, biến động cùng
với quy luật phát triển khoa học kiểm tra và sự phát triển của thi đấu thể thao.
Chỉ tiêu thông thường bao gồm: chỉ tiêu số lượng của thành tích thể thao
chuyên môn và thứ tự các trận đấu quan trọng và quy định trong cấp bậc, kết quả
kiểm nghiệm tiêu chuẩn hóa của tổng số các chỉ tiêu được chứng minh là có hiệu.
Phương pháp tuyển chọn phải có tính hiệu quả, tính đáng tin cậy, tính khách
quan, tính kinh tế, tính khả thi để đánh giá.
Kết cấu quá trình tuyển chọn phải đạt hiệu quả cao, đa chức năng, sạch sẽ,
nhiều vận động viên và đảm bảo tính khoa học, trình độ hiểu biết, năng lực thực
tế mạnh và thái độ làm việc tích cực.
Đánh giá hiệu quả tuyển chọn mang tính khoa học về trình tự thực hiện,
phương tiện, máy móc. Chủ yếu đánh giá thông qua các mặt như tính ổn định,
tính nhất quán, tính đẳng giá của kiểm nghiệm.
Quá trình tuyển chọn phải thông qua đánh giá về lý luận, phương pháp dự
đoán, kiểm nghiệm tính chính xác, tính kinh tế và tính khả thi.
Nên thường xuyên tiến hành kiểm tra phân tich hệ thống các nhân tố kể trên,
đồng thời không ngừng điều chỉnh làm cho công tác tuyển chọn không ngừng
được nâng cao và chuyên sâu
5.1.2. Đánh giá và phân tích chỉ tiêu tuyển chọn ban đầu
Cơ sở, số lượng, chỉ tiêu tham gia tuyển chọn vận động viên giai đoạn ban
đầu là rất nhiều. Trên cơ sở phổ cập và mở rộng tập luyện thể thao toàn dân trên
phạm vi rộng, thông qua thi đấu thể thao, các chỉ tiêu, các tuyển thủ được các
chuyên gia nhận định là có đầy đủ tố chất thể thao và có tiềm lực thể thao được
coi là đối tượng tuyển chọn ban đầu. Do trình độ thể thao và cấp bậc tuyển chọn
tương đối thấp, số lượng tương đối nhiều, điểm tuyển chọn cũng nhiều, phạm vi
tương đối rộng, lại lấy tuổi nhỏ là chính nên việc quyết định hệ thống chỉ tiêu
kiểm tra trở thành thông dụng, đơn giản, có tính khả thi và có tính thực hiện, hiệu
quả cao cùng với quy mô tổ hợp tương đối cao.
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Thông thường quá trình tuyển chọn phân thành 3 cấp: tuyển chọn ban đầu,
chuyên môn hóa sâu và hoàn thiện thể thao.
Do cấp độ tuyển chọn khác nhau nên tất cả nội dung và phương pháp đánh
giá cũng có những khác biệt. Cấp độ càng cao thì phải sử dụng càng nhiều
phương pháp, vì vậy nội dung đánh giá cũng toàn diện hơn, các tiêu chuẩn kiểm
tra càng cao, đánh giá khảo sát cũng kỹ càng tỉ mỉ hơn. Tuyển chọn ban đầu là
cấp độ cơ bản của tuyển chọn vận động viên, Giai đoạn này chủ yếu là tuyển
chọn đánh giá khả năng phát triển năng lực thể thao của vận động viên trẻ
5.1.2.1. Chỉ tiêu và căn cứ tuyển chọn ban đầu
Căn cứ tuyển chọn ban đầu thường tiến hành ở những môn thể thao thi đấu
tập thể, thông thường quá trình này chỉ tiêu thi đấu được chia thành 2 loại lớn, 5
chỉ tiêu nhỏ để tiến hành chọn lọc vận động viên (sơ đồ 5.3).
Tuyển chọn ban đầu thuộc về cấp độ cơ sở, thông qua một số nhân tố bẩm
sinh và khả năng thực tế trong hoạt động thể thao, tiến hành tuyển chọn và đánh
giá tiềm năng của vận động viên trẻ. Sau đó tiến hành điều tra đánh giá với nội
dung sau:
1) Điều tra di truyền và lý lịch gia đình.
2) Giám định mức độ trưởng thành.
3) Đánh giá thể hình vận động viên và chức năng.
4) Tiến hành kiểm tra tố chất thể thao, bước đầu đánh giá mức độ trưởng
thành.
5) Đánh giá một số phẩm chất tâm lý.
6) Tìm hiểu thái độ của bản thân trẻ và gia đình về học tập và luyện tập, mức
độ tán thành của người lớn trong gia đình, đồng thời phán đoán những ảnh hưởng
của đời sống, học tập và luyện tập đối với trẻ.
5.1.2.2. Đặc tính giai đoạn của tuyển chọn ban đầu
- Quyết định người luyện tập có thể tham gia tập huấn không. Sau khi tiến
hành huấn luyện có hệ thống, thấy có năng lực thông thường, chịu được lượng
vận động lớn, từ đó quyết định giai đoạn trung tuyển, quyết định tính khả thi của
phát triển chuyên môn.
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Tố
chất
vận
động
Thi
đấu

Sức nhanh

Chạy ngắn, bơi ngắn,
trượt ngắn

Sức mạnh

Nhảy, ném, cử tạ

Sức bền

Chạy bền, bơi dài, trượt dài

thể
thao
Loại

Loại
biểu hiện

Chính xác, khó, đẹp

Loại
đối kháng

Qua lưới, cùng sân,
cạnh tranh

kỹ
năng

Sơ đồ 5.3. Chỉ tiêu tuyển chọn ban đầu vận động viên
(Tăng Phàm Huy & Cs (1999), Nghiên cứu tiêu chuẩn tuyển chọn Vận động viên hạng
1,2,3 TP Thượng Hải, Uỷ ban thể dục thể thao Thượng Hải)

- Giai đoạn ban đầu chú ý đến những tiêu chuẩn mang tính di truyền tương
đối cao, xem khả năng tiềm ẩn của người tập luyện là lớn hay nhỏ. Nội dung chỉ
tiêu kiểm tra nên đơn giản, tính sáng tạo cao, đặt nền móng vững chắc cho kiểm
tra đặc trưng môn thể thao của tuyển chọn trung cấp.
- Giai đoạn này không yêu cầu độ chính xác cao của các chỉ tiêu kiểm tra, ưu
tiên tập trung vào chỉ tiêu thể hình, khả năng nhanh nhẹn và năng lực tâm lý.
Mối liên hệ giữa tuyển chọn ban đầu và trình độ vận động viên
Tuổi tác và dự đoán cuối cùng.
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Để đạt được thành tích thể thao cao, cần thiết phải nắm vững những quy luật
phát triển thành tích của vận động viên theo từng độ tuổi. Thành tích kỷ lục ngày
càng cao, buộc chúng ta phải thường xuyên xem xét lại và điều chỉnh những tiêu
chuẩn tuyển chọn và yêu cầu định ra trước đây, đổi mới thời hạn đào tạo và hoàn
thiện, bao gồm cả độ tuổi đạt được thành tích thể thao. Cách nhìn biện chứng như
vậy cho phép chúng ta năng động hơn, khắc phục tệ bảo thủ, kinh nghiệm chủ
nghĩa.
Lý thuyết thể thao hiện đại chia thành ba vùng thành tích thể thao: vùng
thành tích cao bước đầu, vùng thành tích cao nhất và vùng duy trì thành tích.
Bảng 5.3 và 5.4 giới thiệu những giới hạn tuổi của các vùng đạt thành tích thể
thao của nam và nữ một số môn thể thao. Trong quá trình xây dựng kế hoạch
nhiều năm, cần phải tính đến thời gian tập luyện cần thiết để đạt thành tích thể
thao cao nhất của từng môn. Những vận động viên có năng khiếu thường đạt
thành tích thể thao cao ban đầu sau 4 - 6 năm tập luyện và đạt thành tích cao nhất
sau 7 - 9 năm đào tạo chuyên sâu. Nhịp độ phát triển thành tích của vận động
viên xuất sắc tùy thuộc vào trình độ ban đầu và độ tuổi của họ. Nhưng trong tất
cả các nhóm tuổi, nhịp độ phát triển cao nhất thường thấy ở 2 năm đầu tập luyện
chuyên sâu.
Để tuyển chọn được chính xác và xây dựng hợp lý quá trình hoàn thiện thể
thao, điều quan trọng là cần phải biết được nhịp độ phát triển thành tích thể thao
theo thời gian, đồng thời cần nắm vững thời gian tập luyện cần thiết để đạt được
những thành tích thể thao cao như kiện tướng hoặc kiện tướng quốc tế và khả
năng duy trì thành tích cao đó được bao lâu.
Bảng 5.3. Những giới hạn tuổi của các vùng đạt thành tích thể thao (nam)
(Nôvicốp A.Đ, Matvêép L.P, 1980, Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất,
Nxb TDTT, Hà Nội)
Vùng thành tích
cao ban đầu (tuổi)

Vùng khả năng
tối ưu (tuổi)

Vùng duy trì
kết quả cao (tuổi)

- Chạy 100m

17 - 21

22 - 24

25 - 26

- Chạy 800m

18 - 22

23 - 25

26 - 27

- Chạy 10.000m

21 - 24

25 - 27

28 - 29

Các môn thể thao
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- Nhảy cao

17 - 21

22 - 24

25 - 26

- Ném lao

19 - 23

24 - 26

27 - 28

- Bơi (100-200m)

15 - 17

18 - 20

21 - 22

- TD dụng cụ

16 - 18

19 - 21

22 - 24

- Vật võ

17 - 21

22 - 24

25 - 26

- Cử tạ

18 - 19

20 - 24

25 - 27

- Quyền Anh

18 - 20

21 - 24

25 - 27

- Bóng rổ

18 - 21

22 - 25

26 - 28

- Bóng đá

17 - 21

22 - 26

27 - 28

- Bắn súng

20 - 24

25 - 29

30 - 40

Bảng 5.4. Những giới hạn tuổi của các vùng đạt thành tích thể thao (nữ)
(Nôvicốp A.Đ, Matvêép L.P, 1980, Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất,
Nxb TDTT, Hà Nội)
Vùng thành tích
cao ban đầu (tuổi)

Vùng khả năng
tối ưu (tuổi)

Vùng duy trì
kết quả cao (tuổi)

- Chạy 100m

16 - 19

20 - 22

23 - 25

- Chạy 800m

18 - 20

21 - 23

24 - 25

- Nhảy cao

16 - 18

19 - 22

23 - 24

- Ném lao

18 - 22

23 - 24

25 - 26

- Bơi (100-200m)

13 - 14

15 - 18

19 - 20

- TD dụng cụ

12 - 15

16 - 17

18 - 19

- Bóng rổ

16 - 18

19 - 23

24 - 25

Các môn
thể thao

Nghiên cứu độ tuổi của những VĐV và các nhà vô địch tham dự 17 Đại hội
Olympic từ 1896 đến 1972 cho thấy: hơn một nửa (55% - 59%) số VĐV tham dự
Đại hội Olympic từ 25 tuổi trở lên: có 29 – 31% từ 20 - 25 tuổi và 12% từ 16 - 20
tuổi. Như vậy, mặc có sự phát triển rõ rệt về thành tích kỷ lục trong những năm
gần đây, độ tuổi đạt thành tích cao nhất là một đại lượng tương đối ổn định và
trong phần lớn các môn thể thao thường vào độ tuổi tương đối trưởng thành (Bảng
5.5).
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Bảng 5.5. Độ tuổi đạt thành tích thể thao cao nhất
(Nôvicôp A.Đ, Matvêep L.P, 1980, Lý luận và phương pháp
giáo dục thể chất, Nxb TDTT, Hà Nội)
Số TT

Môn thể thao

Tuổi
Nữ

Nam

1

Điền kinh

24,1

26,0

2

Bơi lội

17,6

18,0

3

Thể dục dụng cụ

18,5

23,7

4

Cử tạ

-

26,3

5

Đua xe đạp quốc lộ

-

22,7

6

Bóng rổ

22,6

24,0

7

Bóng chuyền

26,6

25,4

8

Vật tự do

-

24,4

9

Quyền Anh

-

21,4

10

Nhảy cầu

17,4

20,4

11

Bắn súng

20,0

20,7

Tóm lại, những độ tuổi đạt thành tích thể thao chủ yếu phản ánh tiềm năng
của cơ thể, mức độ phát triển những khả năng về chức phận và hình thái, cũng
như độ chín muồi về sinh học của cơ thể. Vì vậy, nghiên cứu thời gian tập luyện
cần thiết để đạt thành tích cao trong quá trình hoàn thiện cho phép xây dựng cơ
sở khoa học của các giai đoạn tuyển chọn, định hướng và chuyên môn hóa thể
thao đúng và kịp thời, dự báo hiệu quả và xây dựng kế hoạch huấn luyện hợp lý,
giữ gìn cho VĐV không tập luyện quá sức, không sử dụng lượng vận động tập
luyện và thi đấu quá mức.
Sự phát triển thành tích thể thao cũng có quy luật nhất định. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, thời gian đạt được cấp bậc vận động viên tương đối ổn định. Nói
chung, thời gian trung bình để chuyển cấp bậc này sang cấp bậc khác thường là 1
- 2,5 năm. Thời gian chuyển từ cấp dự bị kiện tướng đến kiện tướng thể thao và
từ kiện tướng đến kiện tướng quốc tế đòi hỏi lâu hơn cả (từ 2,5 - 4,5 năm). Bảng
5.6 giới thiệu thời gian tập luyện cần thiết để đạt trình độ VĐV các cấp từ cấp III
đến kiện tướng thể thao trong một số môn.
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Bảng 5.6. Thời gian tập luyện cần thiết để đạt trình độ VĐV các cấp
(Harre. D (1996), Học thuyết huấn luyện, Nxb TDTT, Hà Nội)
TT

Môn

Cấp 1- DBKT

DBKT- KT

KT - KTQT

1

Điền kinh

1,9

1,7

1,4

2

Bơi lội

1,2

1,4

2,7

3

Thể dục dụng cụ

1,9

2,4

2,3

4

Cử tạ

1,8

2,3

4,6

5

Đua xe đạp

1,2

1,4

3.5

6

Quyền Anh

1,6

2,2

2,1

Ghi chú:

- DBKT = Dự bị kiện tướng
- KT = Kiện tướng

- KTQT = Kiện tướng quốc tế
Hiện nay, thời gian tập để đạt tiêu chuẩn kiện tướng thể thao ngày càng ngắn
hơn. Chẳng hạn, VĐV bơi lội nam muốn đạt đanh hiệu kiện tướng trước đây
(1971) phải mất khoảng 7,3 năm, nhưng đến gần đây, chỉ cần tập 5,3 năm. Đối
với môn thể dục dụng cụ, trước đây cần 9,3 năm, nhưng hiện nay chỉ còn 7,7
năm; cử tạ trước đây 8,7 năm, nhưng hiện nay chỉ còn 6,9 năm (Bảng 5.7).
Bảng 5.7. Thời gian tập luyện cần thiết để trở thành kiện tướng thể thao
(Harre. D (1996), Học thuyết huấn luyện, Nxb TDTT, Hà Nội)
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Số
TT

Môn thể thao

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nhào lộn
Quyền Anh
Vật
Đua xe đạp việt dã
Bóng chuyền
Thể dục dụng cụ
Thể dục nghệ thuật
Điền kinh
Bơi lội
Cử tạ
Bóng đá

Thời gian (năm)
Nữ

Nam

7,2
5,8
5,7
5,7
8,5
7,7
5,8
5,3
6,9
7,6

6,2

4,2
8,0
6,8
7,3
5,5
4,4
-

12

Bắn súng

5,5

5,5

Tuy nhiên, ngay cả những vận động viên có năng khiếu và nhịp độ phát triển
thành tích cao nếu muốn đạt được đỉnh cao thành tích, cũng phải tập luyện từ 5 10 năm hoặc lâu hơn. Nếu đào tạo vận động viên cứng nhắc, nóng vội muốn
nâng thành tích lên đỉnh cao ngay, thường dẫn đến căng thẳng quá mức về thần
kinh và thể chất, rất dễ buộc phải từ giã sớm sự nghiệp thể thao nâng cao của
mình. Bảng 5.8, 5.9 là ví dụ cụ thể minh họa về tuổi bắt đầu tập luyện và quá
trình phát triển của các vận động viên Trung Quốc.
Bảng 5.8. Tuổi bắt đầu luyện tập thể thao của thanh thiếu niên Trung Quốc
(Tăng Phàm Huy & Cs (1992),Tuyển chọn Vận động viên
khoa học, Nxb TTND, Bắc Kinh)
Tuổi

6 - 7 tuổi

7 - 8 tuổi

9 - 11 tuổi

11 - 13 tuổi

11 - 13 tuổi

Môn

Thể dục
dụng cụ (nữ)

Bơi, thể dục
dụng cụ
(nam)

Điền
kinh(chạy,
nhảy)

Bóng rổ, bóng
chuyền, bóng
đá

Cử tạ, đảy tạ

Thể dục nghệ
thuật

Bónh bàn,
Wushu

Kiểm tra hình thể.
Tiêu chuẩn kiểm tra thể hình vận động viên giai đoạn ban đầu và chức năng
cơ thể có mối quan hệ mật thiết. Các tiêu chuẩn thường được dùng là chiều cao,
cân nặng và tỷ lệ giữa thân hình và chiều cao. Chiều cao, cân nặng trở thành các
chỉ số thể hình thường dùng. Do yêu cầu về chiều cao thi đấu của các môn không
giống nhau nên chiều cao trở thành điều kiện hàng đầu của tuyển chọn và có ảnh
hưởng lớn đến môn thể thao được chọn.
Bảng 5.9. Giai doạn thành công của các vận động viên Olympic Trung Quốc
Tăng Phàm Huy & Cs (1992),Tuyển chọn Vận động viên
khoa học, Nxb TTND, Bắc Kinh
Chỉ số

Tuổi bắt đầu
luyện tập(tuổi)

Tuổi lần đầu trở
thành tuyển thủ

Thời gian để trở
thành tuyển thủ
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Olympic(tuổi)

Thể
hình

Kỹ
năng

Loại
đặc
trưng

Loại
đặc
trưng

Olympic(năm)

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Tính
nhanh

11,5

11,3

21,7

20,9

10,2

9,6

Sức mạnh
-tốc độ

14,1

13,0

23,9

24,1

9,8

11,1

Sức bền

15,9

14,1

24,1

21,7

8,2

7,6

Tính
chính xác

15,7

15,1

24,3

23,1

8,6

8,0

độ khó ,
đẹp.

8,7

7,9

21,5

18,1

12,8

10,2

Tính đối
kháng
gián tiếp

12,2

11,9

23,5

23,1

11,3

11,2

Tính đối
kháng
trực tiếp

13,1

12,8

25,3

22,9

12,2

10,1

Tính thi
đấu quyết
liệt

15,4

14,4

23,3

23,6

7,9

9,2

Quá trình tuyển chọn phải sử dụng phương pháp khoa học để bổ sung, đánh
giá, cùng với tuyển chọn trung cấp, thông qua dự đoán tuổi xương có thể giải
quyết vấn đề phát triển chiều caở các cấp độ khác nhau và dự đoán kết quả cuối
cùng của tuyển chọn môn thể thao.
Tố chất vận động.
Năm tố chất cơ thể là sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khéo léo và mềm dẻo có
vai trò quan trọng trong giai đoạn tuyển chọn ban đầu, các tố chất này được thể
hiện trong quá trình tập luyện có liên quan đến thành tích thể thao của vận động
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viên. Có thể thông qua tiêu chuẩn rèn luyện của trường học và biểu hiện thể thao
cơ sở như chạy, nhảy, ném để tiến hành đánh giá ban đầu. Ví dụ: tố chất tốc độ
có thể đánh giá ở chạy 60m, tố chất sức mạnh chân có thể đánh giá qua nhảy xa
và nhảy cao, sức của tay đánh giá qua kéo tay xà đơn, nhanh nhẹn thông qua số
lần gập người trong 1 phút, chịu lực bền thông qua chạy bền 50m x 8 (dưới 12
tuổi), 800m và 1500m (12 tuổi trở lên), tố chất linh hoạt thông qua lực nắm, tố
chất nhanh nhẹn thể hiện qua gập người về phía trước và vặn mình.
Việc đánh giá trình độ phát triển các tố chất cơ thể sau này của vận động viên
giai đoạn ban đầu rất khó, ngoài những tố chất chịu ảnh hưởng lớn do bẩm sinh
như tốc độ, sức bền là tương đối chính xác, các tố chất như sức mạnh, mềm dẻo
chịu ảnh hưởng ít của bẩm sinh, và ảnh hưởng lớn của tập luyện nên việc đánh
giá là tương đối khó.
Kiểm tra tâm lý
Kiểm tra đầu tiên về năng lực tâm lý của vận động viên giai đoạn ban đầu
chủ yếu thông qua phương pháp quan sát để hiểu được những đặc tính tâm lý và
bản chất của đối tượng.
Trong trận đấu gay go, quyết liệt, khi tinh thần phấn chấn có thể điều động
toàn bộ sức lực, có những biểu hiện mạnh mẽ, phù hợp và các tố chất tâm lý tốt
như quyết đoán, có nghị lực và thần kinh mạnh mẽ, có ý chí quyết tâm giành
thắng lợi...
Ngoài ra, thông qua phỏng vấn gia đình, nhà trường, nói chuyện với các đối
tượng được tuyển chọn, quan sát tìm hiểu cách ứng xử với mọi người, sở thích,
thái độ học tập và những biểu hiện trong luyện tập thi đấu thường ngày. Từ các
mặt sở thích, tính cách, tiến hành đánh giá tổng hợp bước đầu đối tượng tuyển
chọn, tạo nền móng vững chắc cho chỉ tiêu tâm lý cơ bản của kiểm tra ở các giai
đoạn sau.
5.1.3. Phân tích chỉ tiêu tuyển chọn giai đoạn chuyên môn hóa sâu
Vận động viên tham gia giai đoạn tuyển chọn chuyên môn hóa sâu đã từng
hoặc đang tham gia tập luyện môn thể thao chuyên biệt phù hợp năng khiếu của
họ nên việc kiểm tra mang tính đặc trưng với quy mô lớn. Các vận động viên
tham gia tuyển chọn giai đoạn chuyên môn hóa sâu trải qua khoảng thời gian tập
luyện từ 3 đến 5 năm, hầu hết các vận động viên đều có thể đạt được danh hiệu
vận động viên cấp 2, cấp 3 quốc gia trở lên. Trong giai đoạn này, luyện tập và
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khảo sát, kiểm chứng khả năng bẩm sinh của thiếu niên: đối với thiếu niên trúng
tuyển mỗi năm định kỳ chụp và nộp 1 bản chụp xương XQ: tiến hành giám định
mức độ phát triển và giai đoạn cao trào của phát triển, đồng thời kiểm tra trình độ
thể thao và nhịp độ nâng cao thành tích sau thời gian luyện tập; tiến hành dự
đoán khả năng tập luyện và chịu được lượng vận động nặng trong thời gian dài
hay không.
Giai đoạn này dựa vào năng lực mà vận động viên thể hiện: sở thích, đam
mê, biên chế của môn thể thao tập luyện và năng lực dẫn dắt của toàn đội của
người huấn luyện để chọn cho vận động viên một hoặc vài môn thể thao phù hợp
với bản thân; quyết định những định hướng khác trong tương lai và chỉ tiêu kiểm
tra định hướng chính xác có liên quan trực tiếp đến thành công cuối cùng của vận
động viên.
5.1.3.1. Căn cứ quyết định chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên giai đoạn
chuyên môn hóa sâu
Đối với chẩn đoán trạng thái năng lực thi đấu và dự đoán tiềm lực thi đấu của
vận động viên được kiểm tra, căn cứ là phải tiến hành xoay quanh đặc điểm
chuyên môn và năng lực thi đấu. Hệ thống chỉ tiêu tuyển chọn và kết cấu năng
lực thi đấu của vận động viên là đồng nhất. Khi thiết lập hệ thống chỉ tiêu năng
lực thi đấu chuyên môn cần phải chú ý những điểm sau:
- Cần phải chú ý tính trọng điểm và tính toàn diện của hệ thống chỉ tiêu
tuyển chọn.
Yêu cầu bao gồm các phương diện năng lực thi đấu thể, kỹ, tâm, trí và tám
phương diện hình thái chức năng, tố chất, nhịp nhàng, kỹ thuật, chiến thuật, tâm
lý, hiểu biết của cấu trúc tổng hợp. Những yếu tố này thường thể hiện rõ nét
trong thi đấu chuyên môn.
Trên cơ sở quyết định yêu cầu toàn diện, dựa theo yêu cầu của môn thể thao
phân biệt tác dụng của các loại năng lực thi đấu để đưa ra đánh giá tương ứng.
Hai đối chiếu khác biệt này có thể thể hiện thông qua những chỉ tiêu quan trọng
khác nhau. Đồng thời phát huy tác dụng trong công tác tuyển chọn. Các chỉ tiêu
tuyển chọn có ý nghĩa trọng quan trọng trong hệ thống tuyển chọn. Có thể nhìn
thấy các nhân tố quyết định và trọng điểm của từng phương diện từ những hệ
thống chỉ tiêu tuyển chọn của các môn thể thao khác nhau (bảng 5.10).
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Bảng 5.10. Bảng phân biệt cấp bậc tác dụng của các yếu tố quyết định
năng lực thi đấu của vận động viên ở các môn thể thao.
Tăng Phàm Huy & Cs (1992,)Tuyển chọn Vận động viên
khoa học, Nxb TTND, Bắc Kinh.
Loại thể năng chủ đạo

Loại hình kỹ năng chủ đạo

Tính
nhanh

Tính
sức lực
nhanh

Tính
bền

Tính
biểu
hiện
khó.
Đẹp

**

***

**

***

**

**

**

***

***

***

***

**

**

**

**

**

***

***

***

**

**

***

***

***

**

**

*

***

**

***

***

***

**

**

**

***

***

***

***

***

**

*

**

*

**

***

***

***

**

**

**

**

***

***

***

***

*

*

*

*

**

**

**

**

Chỉ tiêu

Chú thích:

Tính
biểu
hiện
chính
xác

Tính
đối
kháng
qua
lưới

Tính
đối
kháng
cùng
sân

Tính
thi đấu
kịch
liệt

***: Tác dụng tính quyết định.
**: Tác dụng quan trọng.
*: Tác dụng cơ bản.

- Nên chú ý những đặc trưng chuyên môn của kết cấu năng lực thi đấu và đặc
điểm của từng vận động viên.
Tác dụng của các tố chất là lớn hay nhỏ có sự khác biệt rõ rệt với cá thể vận
đông viên khác nhau và các chỉ tiêu khác nhau. Thực tế cho thấy:
“Những môn như điền kinh, bơi lội, cử tạ, đua thuyền, đua xe đạp thì các
động tác là đơn lẻ, vận động viên chỉ cần trên cơ sở luyện tập một cách thành
thạo để nắm vững được sự hợp lý của kỹ thuật các động tác, chủ yếu dựa vào
việc không ngừng nâng cao trình độ thể năng, lấy lực lượng nhiều hơn, tốc độ
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nhanh hơn và độ kiên trì mạnh mẽ hơn để không ngừng nâng cao trình độ thi đấu.
Nhưng tuyển thủ những môn thể thao như thể dục dụng cụ, nhảy cầu, trượt băng
nghệ thuật phải dựa trên cơ sở thể năng tốt, không ngừng phát triển và nắm bắt
những động tác kỹ thuật mới thì mới có thể có khả năng tham gia những trận đấu
có tính cạnh tranh cao. Tất cả các môn bóng cùng với những môn boxing, đấu
kiếm, Judo, vật đòi hỏi vận động viên phải có một sự chau dồi các động tác kỹ
thuật, đồng thời vận dụng linh hoạt trong thi đấu mà hai bên cùng phải không
ngừng có sự trao đổi qua lại kỹ thuật và chiến thuật. Trong những chỉ tiêu thể
năng, chỉ tiêu về tính kiên trì trong môn chạy dài và trung bình, đua xe đạp có
yêu cầu vô cùng đặc biệt đối với hệ thống tuần hoàn và tố chất sức bền của vận
động viên. Nó đòi hỏi tuyển thủ phải có dung tích tim lớn và khả năng hấp thu
tốt, lượng hồng cầu trong máu cao, tỷ lệ sợi cơ trong cơ bắp cao. Chỉ tiêu tính
sức lực nhanh trong nhảy, ném, đẩy tạ đòi hỏi hệ thần kinh trung ương của vận
động viên có thể đưa ra những điều khiển động tác có hiệu quả cao. Tỷ lệ sợi cơ
trong cơ bắp cao, tốc độ co cơ nhanh”.
- Nên chú ý đến ảnh hưởng của chỉ tiêu chiều cao với môn thể thao.
Những môn thể thao khác nhau thì có những yêu cầu đặc trưng khác nhau đối
với chỉ tiêu hình thể học chiều cao này. Những môn như bóng rổ, bóng chuyền,
nhảy cao, vượt rào đòi hỏi vận động viên phải có chiều cao hơn bình thường; rất
nhiều tuyển thủ nam môn ném đều có chiều cao từ 2m trở lên. Nhưng những môn
như thể dục dụng cụ, wushu, chạy cự ly trung bình, chạy dài, và cử tạ theo hạng
trọng lượng thấp thì yêu cầu về chiều cao là trong khoảng từ 1m58 đến 1m78 còn
những môn thể thao còn lại đa phần nằm trong khoảng giữa hai loại nói trên.
- Nên chú ý đến ảnh hưởng của chỉ tiêu tuổi xương đến thành công.
Dự đoán chính xác tiềm lực phát triển khả năng thi đấu thể thao của vận động
viên, nắm vững đặc điểm tuổi xương có tác dụng tham khảo quan trọng đối với
đánh giá khoa học mức độ trưởng thành, phát triển của chỉ tiêu tuyển chọn tuổi
xương. Có một số môn thể thao mức độ hoàn thiện phát triển xương có thể sớm
hơn một chút, không yêu cầu cao về chiều cao, giai đoạn tuổi đạt được thành tích
tương đối sớm, thường là có tuổi xương khá cao, yêu cầu đối với sức lực cơ bắp
cũng cao, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu của tuyển chọn. Ngược lại,
yêu cầu cao về chiều cao thì giai đoạn tuổi đạt thành tích muộn, thậm chí là có
thể đẩy lùi vận động môn thể thao, cần phải kéo dài hơn một chút thời gian theo
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đuổi và kiểm tra chỉ tiêu tuyển chọn. Phải dựa theo đặc điểm phát triển của thanh
thiếu niên và đặc trưng từng loại hình môn thể thao khác nhau mà quyết định thái
độ đối với mỗi chỉ tiêu tuyển chọn. Chỉ như thế mới có thể đạt đến được “chọn
được người giỏi, tác dụng cũng nâng cao”. Vì thế tuổi thành tài của môn thể thao
quyết định thời gian bắt đầu tuyển chọn ở môn thể thao đó là sớm hay muộn.
Thường thì đối với những vận động viên có tuổi giống nhau, vận động viên
trưởng thành muộn sẽ có tiềm lực phát triển hơn vận động viên trưởng thành
sớm. Đối với những vận động viên cùng tuổi thì những tuyển thủ trải qua huấn
luyện ngắn cũng có khả năng vận động mạnh hơn tuyển thủ qua huấn luyện dài,
tuyển thủ chịu lượng vận động nhỏ cũng mạnh hơn tuyển thủ chịu lượng vận
động lớn. Để giải quyết vấn đề này, cần phải tiến hành sớm, nên sớm đưa vào
thời gian luyện tập hệ thống. Nhưng ngược lại nếu chịu lượng vận động rất lớn
quá sớm không những dễ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường, xuất hiện tình
trạng “quá tải”, tiềm năng luyện tập lớn hơn của vận động viên cũng dễ bị thui
chột trong quá trình đòi hỏi thành công quá vội vàng.
5.1.3.2. Tuyển chọn vận động viên giai đoạn chuyên môn hóa sâu
Trong hệ thống nội dung tuyển chọn vận động viên giai đoạn chuyên môn
hóa sâu, đầu tiên phải xem xét đặc điểm vận động từng môn thể thao chuyên sâu
để quyết định nội dung tuyển chọn cụ thể. Ngoài những mặt như tuổi tác phù
hợp, chiều cao lý tưởng, thể hình, tố chất vận động tốt đẹp, trình độ đại cảm và
chức năng tâm lý đặc sắc, phẩm chất tâm lý ưu việt và kỹ năng vận động, đặc
điểm vận động trong từng môn cũng phán ánh toàn diện đến ứng dụng của tuyển
chọn chuyên môn, cung cấp hướng dẫn lý luận cho việc quyết định hệ thống
tuyển chọn.
Trong tám nhân tố cấu thành nên năng lực thi đấu, tố chất vận động là biểu
hiện của thể năng vận động viên, tăng cường khả năng nhịp nhàng là phản ánh
khả năng nhịp nhàng của trung ương thần kinh trong quá trình hoàn thiện kỹ
năng của vận động viên. Bản thân loại hình phản ánh này đã bao gồm khả năng
phản ánh, đồng đều, tiết tấu, nhanh nhẹn và khả năng định hướng không gian.
Để có thể chọn ra được những vận động viên có tố chất thể thao bẩm sinh tương
đối cao, thông qua tuyển chọn khoa học lại càng có thể nâng cao năng lực thi đấu
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của vận động viên nhanh hơn. Nên dựa vào vị trí của từng tố chất năng lực thi đấu
trong môn thể thao để làm cơ sở ứng dụng hệ thống tuyển chọn (bảng 5.11).
Trong tám nhân tố cấu thành nên năng lực thi đấu, nhân tố quyết định của
chuyên môn thể thao không chỉ có các nhân tố di truyền, bẩm sinh có tác dụng
quan trọng mà năng lực thi đấu sau này qua luyện tập cũng đạt được những phát
triển tương ứng. Nhưng “cơ sở quan trọng” lại lấy bẩm sinh làm nhân tố chủ đạo.
Trong tuyển chọn vận động viên, giai đoạn chuyên môn hóa sâu trở lên nhất định
phải tiến hành kiểm tra tình hình phát triển của những nhân tố này.
Bảng 5.11. Tuyển chọn căn cứ vào vai trò của từng tố chất trong thi đấu
Tăng Phàm Huy & Cs (1992),Tuyển chọn Vận động viên
khoa học, Nxb TTND, Bắc Kinh.
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lực

Tính
Loại nhanh

○○○

●●●

●●●
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○○○

●●○

○○○

○○

Tính
mạnh

●●○

●●●

●●●

●○○

○○○

●●○

○○○

○○

Tính
bền

○○

●●●

●●●

○○○

○○○

○○○

○○○

○○

Tính
biểu
hiện

●○○

●●○

○○○

●●○

●●●

●●●

○○○

○○○

Tính
năng đối
kháng

●○○

●●●

●●○

●●●

●●○

●●●

●●●

●●○

hình
thể
lực

Loại
hình
kỹ

Chú thích : nhân tố quyế định: ●●●; nhân tố cơ sở : ●●○;
nhân tố cơ bản: ●○○; nhân tố bình thường : ○○
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5.1.4. Đánh giá và phân tích tính giai đoạn của chỉ tiêu tuyển chọn
Hình thành nên năng lực thi đấu của vận động viên không chỉ có điều kiện
bẩm sinh mà còn có sự tham gia của các nhân tố sau này do tập luyện. Phải đặc
biệt chú ý đến việc sáng tạo biểu hiện và không gian, môi trường tài năng vận
động để phát huy khả năng bẩm sinh, sau đó thông qua bồi dưỡng và huấn luyện
khoa học của hệ thống làm cho những tài năng thể thao khác đạt được biểu hiện
đầy đủ nhất. Độ khó và thời gian biểu hiện được quyết định dựa theo giai đoạn
nhạy cảm không giống nhau của tố chất vận động ở giai đoạn lứa tuổi của các
thanh thiếu niên. Trong giai đoạn bùng phát có lợi cho thời kỳ nhạy cảm tố chất
vận động của thanh thiếu niên, công tác tuyển chọn có thể hoàn toàn bắt kịp và
vô cùng quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ thành công của tuyển chọn. Vì vậy,
công tác tuyển chọn không thể được quyết định chỉ thông qua một lần kiểm trasẽ không tránh khỏi trùng lặp hoặc tiến hành nghiên cứu và theo đuổi kiểm tra
tính giai đoạn một cách trọng điểm; đặc biệt là trình độ vận động càng cao thì đặc
điểm kiểm tra chuyên môn càng rõ ràng, yêu cầu cũng cao hơn. Cuối cùng tiến
hành dạy và tuyển chọn xoay quanh mô thức kết cấu của năng lực thi đấu của
vận động viên.
Quá trình huấn luyện các vận động viên ưu tú là quá trình không ngừng chẩn
đoán và sàng lọc, là quá trình tiến hành tổ chức công tác tuyển chọn và quá trình
huấn luyện nhiều năm một cách liên tục và có tính giai đoạn.
Tiến hành đồng thời tuyển chọn và đào tạo vận động viên thể thao phải
tuân thủ tính liên tục của quy luật khách quan của quá trình huấn luyện lâu năm,
thiết lập, sắp xếp và lập kế hoạch tuyển chọn có đường lối tương ứng với tính
giai đoạn. Thông qua nâng cao trình độ luyện tập ở các giai đoạn làm cho trạng
thái năng lực thi đấu của vận động viên ngày một sát với mô thức kết cấu năng
lực thể thao của các vận động viên ưu tú.
5.1.4.1. Căn cứ tuyển chọn tính giai đoạn vận động viên ưu tú
Các vận động viên ưu tú tuyến một và tuyến hai đã đồng loạt tham gia huấn
luyện giai đoạn cơ sở, thể hiện tài năng bẩm sinh khá cao hoặc rất cao, đồng thời
trải qua huấn luyện chuyên môn có hệ thống, có khả năng tiếp tục bồi dưỡng để
trở thành tuyển thủ ưu tú hơn. Sau khi trải qua huấn luyện tăng cường ở giai đoạn
nâng cao, có rất nhiều khả năng tiếp cận gần đến mô thức trạng thái của vận động
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viên ưu tú trở và thành đối tượng tuyển chọn chuyên nghiệp tuyến một. Và có thể
cùng với các tuyển thủ thể thao ưu tú đại diện cho quốc gia tham gia các trận đấu
cấp độ cao, tham dự cuộc thi lớn thế giới hoặc thi đấu các giải dự tuyển, sớm
vượt lên trên phạm trù chọn “ tài”, thì sẽ không còn là vấn đề vận phán đoán
động viên đó có giá trị để tiếp tục bồi dưỡng hay không nữa mà là vấn đề chẩn
đoán trạng thái năng lực thi đấu của vận động viên.
5.1.4.2. Phân chia giai đoạn của công tác tuyển chọn
Nhìn từ những vận động viên tuyến hai trở lên, đã tham gia huấn luyện nhiều
năm, trọng điểm tính giai đoạn nên tiếp cận trong phạm vi kiểm tra cận, ngắn,
trung kỳ thời gian càng ngắn, đánh giá và kiểm tra càng chính xác, hơn thế cũng
có hiệu quả tốt hơn với huấn luyện (bảng 5.12).
Bảng 5.12. Chỉ tiêu đánh giá trong giai đoạn chuyên môn hóa
và hoàn thiện sâu của vận động viên
(Tăng Phàm Huy & Cs (1992), Tuyển chọn Vận động viên
khoa học,Nxb TTND, Bắc Kinh)
Chuyên môn hóa và hoàn thiện sâu của Mục tiêu tuyển chọn và huấn luyện
quá trình huấn luyện nhiều năm
Giai đoạn nâng cao chuyên môn

Bắt đầu tiến hánh sàng lọc hoặc trước khi
kiểm tra luyện tập chuyên môn

Giai đoạn thi đấu tốt nhất

Thưc hiện mô thức kết cấu năng lực thi
đấu của vận động viên ưu tú

Giai đoạn duy trì thi đấu

Cố gắng duy trì đặc trưng kết cấu của
năng lực thi đấu của vận động viên ưu tú

Phạm vi thời gian của kiểm tra và huấn Dự đoán cận kỳ -1 năm
luyện
Dự đoán ngắn kỳ -1 đến 5 năm
Dự đoán trung kỳ -5 đến 20 năm
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5.1.5 Dự đoán giá trị chỉ tiêu tuyển chọn
Dự đoán là dự vào quy luật khách quan của phát sinh, phát triển của sự vật
đem đối chiếu với chiều hướng phát triển và khả năng biến hóa hiện nay hoặc
đang biểu hiện ra để đưa ra phán đoán khoa học. Quá trình này là thiết lập trên cơ
sở lấy sự thật làm căn cứ, lấy phương pháp nghiên cứu khoa học (thiết bị máy
móc hiện đại hóa) làm cơ sở, thông qua những phương pháp tổng hợp hợp lý,
đơn giản, có hiệu quả, thu lượm một số lượng lớn hình mẫu, tiến hành phân tích
thống kê toán học. Nhưng nếu chỉ nắm vững nhân tố cơ bản của tuyển chọn là
không đủ mà nên kết hợp số liệu, chỉ tiêu và phân tích kết quả đạt được với kinh
nghiệm tuyển chọn thực tiễn của người tuyển chọn, kiểm tra năng lực thi đấu
trong tương lai của vận động viên.
5.1.5.1. Các loại hình dự đoán
Dự đoán bao gồm nhiều loại hình khác nhau, chỉ tiêu quyết định cũng không
giống nhau. Khi sử dụng giá trị chỉ tiêu tuyển chọn để tiến hành dự đoán, phải
nhận biết rõ những mục tiêu dự đoán, thực hiện thuộc loại nào (bảng 5.13).
Bảng 5.13. Chỉ tiêu dự đoán trong tuyển chọn vận động viên
(Lưu Hiến Vũ (1991),Tuyển chọn vận động viên thể thao, NXBTT nhân dân TQ)
Dự đoán kinh nghiệm dựa vào những kinh nghiêm trực tiếp hoặc
gián tiếp dự đoán sơ lược tình tình phát triển sau này

Trên mức độ
khoa học

Dự đoán trực quan---xây dựng trên cơ sở tư duy nhận thức quy luật
phát triển sự vật của con người, dự đoán dựa trên kinh nghiệm và
năng lực phân tích tổng hợp của con người.
Dự đoán khoa học ---tuyển chọn giá trị chỉ tiêu đáng tin cậy, trên cơ
sở tiêu chuẩn định lượng hóa hợp lý, làm dự đoán chính xác phù hợp
hiện thực khách quan tình hình phát triển giá trị chỉ tiêu tuyển chọn
một cách chuẩn xác.
Dự đoán cận kỳ---dự đoán tình hình phát triển của sự vật trong vòng
một năm
Dự đoán ngắn kỳ---dự đoán tình hình phát triển trong vòng 1 đến 5
năm
Dự đoán trung kỳ--- dự đoán tình hình phát triển trong vòng 5 đến 20
năm
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Độ dài thời
gian

Số lượng dự
đoán

Mức độ định
lượng hóa

Thời gian
phát triển

Dự đoán dài kỳ--- dự đoán tình hình phát triển trong vòng 20 đến 25
năm
Dự đoán xa---dự đoán trong vòng 25 năm trở lên
Dự đoán dơn nhất---chỉ tiến hành dự đoán xu hướng thay đổi phát
triển sau này và trình độ có thể đạt được
Dự đoán phức hợp---tiến hành một số dự đoán cá biệt và chỉnh thể
đối với các tiêu chuẩn khác nhau nhưng vẫn có mối lyen hệ, xem xét
xu hướng phát triển trong tương lai và trình độ có thể đạt được.
Dự đoán định lượng---nói rõ sự thay đổi định lượng của việc dự
đoán xu thế phát triển sau này, tốc độ tăng giảm và khẩ năng đạt
được một trình độ nào đó.
Dự đoán định tính---xây dựng giá trị tiêu chuẩn dự đoán trên cơ sở tư
duy logic, phân tích logic và suy lý logic, đánh giá thong qua việc
tăng cường sử dụng chữ viết và ngôn ngữ.
Dự đoán động thái ---tiến hành dự đoán so sánh các số lyệu về thứ tự
một số thời kỳ và thời gian
Dự đoán tình thái---tiến hành dự đoán so sánh với các dữ lyệu về
quan hệ nội tại giữa các hiện tượng trong cùng một thời kỳ

5.1.5.2 . Những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến kiểm tra giá trị chỉ tiêu
tuyển chọn
Hiện nay, những dự đoán về giá trị chỉ tiêu được quyết định bởi thành tích
thể thao, có ba mặt ảnh hưởng lớn nhất đến thành tích thể thao bao gồm:
1) Những nhân tố có thể khống chế: là nhân có thể thay đổi, như là những
nhân tố về môi trường, đặc điểm tính cách.
2) Nhân tố không thể hoặc rất khó khống chế, như di truyền…
3) Nhân tố tương đối ổn định, như chiều cao, số đo các vòng, nhân tố tâm
lý…
Một bộ phận lớn các nghiên cứu về độ di truyền các nhân tố có thể khống chế
đều được công nhận và tiếp nhận, dù vậy vẫn còn tồn tại một số tranh luận.Ví dụ,
trong báo cáo đã công bố về độ di truyền của nhân tố tốc độ đã chỉ ra rằng tốc độ
phản ứng là 0.75, tốc độ động tác là 0.50, tốc độ đổi dời là 0.78. Tốc độ động tác
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có độ di chuyển thấp nhất trong các tố chất tốc độ cùng với độ nhanh chậm của
động tác hoàn thành, nó có tác dụng quyết định như thế nào đối với các chỉ tiêu
thể thao, từ đó có tác dụng như thế nào tới việc nâng cao thành tích thể thao.
Những vấn đề này vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc cần phải tăng cường thảo
luận một cách khoa học.
Đối với các nhân tố có thể khống chế và tương đối ổn định, nên áp dụng so
sánh các giá trị chỉ tiêu tuyển chọn tài năng với giá trị chỉ tiêu của các vận động
viên ưu tú đã đạt được những thành công như đã dự đoán và cũng là một phương
pháp hiệu quả đáng tin cậy. Cho dù công tác tuyển chọn vận động viên thể thao
vẫn đang được phát triển theo hướng này và đã đạt được những thành quả to lớn
nhưng do số lượng dự án nhiều, việc kết hợp xây dựng giá trị tiêu chuẩn chuyên
nghiệp và so sánh đối chiếu chưa đủ nên việc xây dựng mô hình vận động viên
ưu tú chuyên nghiệp lại càng thiếu hụt.
5.1.6. Một số vấn đề cần chú ý trong việc đánh giá tuyển chọn
Trong quá trình đánh giá cần luôn luôn chú ý rằng, công tác tuyển chọn vận
động viên phải kết hợp mật thiết với việc huấn luyện vận động viên, cung cấp cơ
sở lý luận cho thực tiễn tuyển chọn VĐV thể thao, phục vụ thực tiễn. Nên chú ý
những vấn đề sau đây:
5.1.6.1. Phối hợp mật thiết với huấn luyện viên, thực hiện kế hoạch huấn
luyện và kiểm tra dự đoán tiêu chuẩn
Trọng điểm đánh giá sau khi kiểm tra là “hạt giống” vận động viên thể thao.
Ngoài việc tiến hành kiểm tra tuyển chọn định kỳ thông thường, tổ tuyển chọn
còn phải thảo luận với người huấn luyện, phối hợp thực hiện kế hoạch tập luyện
và theo đuổi đầy đủ các phương pháp chỉ tiêu kiểm tra. Đồng thời dựa theo kết
quả kiểm tra để tiến hành phân tích, đưa ra kế hoạch cải tiến phương pháp huấn
luyện, điều chỉnh lượng vận động, tăng cường kiến nghị những phương pháp bảo
đảm chất dinh dưỡng.
Trong công tác kiểm tra giám sát, điều kiện sáng tạo tích cực, tích lũy dần
dần và hoàn thiện các phương thức kiểm tra có thể nâng cao trình độ khoa học
của công tác kiểm tra, giám sát. Đối với kiểm tra giám sát trọng điểm hạt giống
vận động viên trong quá trình luyện tập chủ yếu nên sử dụng một số những chỉ
tiêu sinh lý và sinh hóa như mạch đập, huyết sắc tố, nước tiểu có chứa protein, số
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nhịp đập của tim trong quá trình vận động… Chỉ tiêu tố chất cơ thể vận động
viên có thể được xem là tiêu chí để kiểm tra giám sát. Định kỳ kiểm tra một số
chỉ tiêu tố chất đồng thời tiến hành đối chiếu với những yêu cầu cơ bản nhất của
quá trình huấn luyện- đào tạo sẽ có lợi cho việc cải thiện luyện tập.
5.1.6.2. Chú ý đến tính chuyên môn của chỉ tiêu kiểm tra
Cần tránh hiện tượng nhấn mạnh chỉ tiêu kiểm tra chuyên môn trong năng lực
thi đấu của vận động viên nhưng lại ít chú ý đến chỉ tiêu kiểm tra loại hình kỹ
năng hoặc chỉ chú ý nhấn mạnh tiêu chí kiểm tra loại hình kỹ năng chủ đạo của
môn thể thao mà ít chú ý đến chỉ tiêu kiểm tra chuyên môn. Thỏa mãn một số chỉ
tiêu chuyên môn dễ định lượng như hình thể, tố chất, chức năng nhưng xem nhẹ
các chỉ tiêu kiểm tra khó định lượng như kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý học. Làm
cho hệ thống chỉ tiêu, nội dung tuyển chọn, phương thức thiết kế có tính toàn
diện, tính mục đích và có tính hiệu quả với những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu
đến vận động chuyên môn đó, nếu không sẽ xảy ra tình trạng chỉ đạt được một
nửa hiệu quả mong đợi thậm chí là đưa ra những kết luận sai lầm.
5.1.6.3. Chú ý kiểm tra chặt chẽ, độ tin cậy các chỉ tiêu kiểm tra.
Các phương tiện kiểm tra và phương pháp kiểm tra trong quá trình tuyển chọn
nên đưa về một thể thống nhất, dự đoán và đánh giá kết quả kiểm tra nên khách
quan và chính xác. Để đạt được điều này nhất thiết phải chú ý đến những điểm
sau:
a) Bộ phận định lượng, chỉ tiêu, phương tiện định lượng và phương pháp định
lượng của quá trình tuyển chọn phải có yêu cầu thống nhất về chỉ tiêu. Như vậy
kết quả số liệu đạt được mới có được tính cạnh tranh và ý nghĩa nghiên cứu khoa
học.
Thông qua phương thức định lượng giống nhau lặp lại nhiều lần thì kết quả
đạt được là hoàn toàn giống nhau.
b) Phải đánh giá một cách khách quan những số liệu kiểm tra được, không
được dùng ý kiến chủ quan để phán đoán, đặc biệt là có một số nhân tố giá trị
không dễ kiểm tra chính xác thì cũng phải đánh giá một cách khách quan, chính
xác, có căn cứ khoa học đáng tin cậy.
c) Tiến hành dự đoán chính xác, đáng tin cậy đối với các phương diện tuyển
chọn như chỉ tiêu, năng lực, trình độ phải đạt được, dù nội dung, phương pháp và
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cách thức tuyển chọn không phải là tĩnh, nó phát triển theo sự phát triển của khoa
học kỹ thuật tuyển chọn, nhưng nó lại vô cùng quan trọng trong đánh giá độ tin
cậy ở mỗi giai đoạn.
5.1.6.4. Đối với những vận động viên có trình độ cao thì phải đặc biệt chú ý
tùy đối tượng mà huấn luyện
Dù mục đích và các bước tuyển chọn có những điểm tương đồng thì cũng nên
dựa vào đặc điểm chuyên môn để nắm bắt những khác biệt về sở trường của mỗi
vận động viên. Khi tuyển chọn phải tìm ra những nhân tố chủ đạo quyết định
thành tích của môn thể thao, tiếp đó là dùng các phương pháp, cách thức có tính
mục đích phù hợp nhất để kiểm tra, đánh giá và dự đoán. Phải suy xét kỹ lưỡng
giới tính, tuổi tác, tuổi hạn chế luyện tập, môi trường khác biệt của mỗi vận động
viên và những điều kiện khác. Đánh giá một cách khách quan các đặc điểm của
vận động viên này cũng không giống nhau.
a) Chú ý xoay quanh dự đoán tiến hành tổng hợp kiểm tra có hiệu quả.
Tất cả những đánh giá, kiểm tra không phải là mục đích mà chỉ là phương
thức, quá trình, là cơ sở hoặc tiền đề để dự đoán. Mục đích cuối cùng là xoay
quanh dự đoán trong tương lai có thể trở thành vận động viên ưu tú hay không
làm trọng tâm. Trong đó việc kiểm tra còn phải kết hợp với kinh nghiệm tuyển
chọn. Kinh nghiệm tuyển chọn là hiểu biết cảm tính của người tuyển chọn có
được trong quá trình tuyển chọn thực tiễn và cũng có tính hạn chế nhất định.
Nhưng kinh nghiệm là vô cùng quý giá, chỉ cần thông qua những thực nghiệm
khoa học thì một số kinh nghiệm đó cũng có thể trở thành lý luận, ngược lại nó
còn tiếp tục phục vụ cho công tác tuyển chọn. Nhưng kinh nghiệm tuyển chọn
không thể thay thế cho tuyển chọn khoa học vì nó thường mang tính mù mịt và
mang tính phiến diện chủ quan của bản thân người tuyển chọn. Do vậy, chỉ có
kết hợp tốt tuyển chọn khoa học và tuyển chọn kinh nghiêm mới có thể tìm được
tiền đồ hiệu quả, nâng cao tỷ lệ thành tài.
b) Nên chú ý đến công cụ và thiết bị ở từng nơi mà tiến hành kiểm tra tuyển
chọn.
Điểm này có thể giải quyết những vấn đề thực tế trong công tác tuyển chọn,
nó có yêu cầu cao về thiết bị và công cụ kiểm tra. Vì thế những vùng không có
cách nào sử dụng phương pháp chỉ tiêu kiểm tra thì nên tránh sử dụng. Nhưng có
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thể tuyển chọn những phương thức kiểm tra có thể tiến hành hoặc sử dụng một số
chỉ tiêu có liên quan và những phương pháp kiểm tra đơn giản để thay thế.
5.2. CÁC BƯỚC TRONG TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN
Việc tuyển chọn vận động viên thể thao là việc thông qua một quá trình thử
nghiệm và quan sát chọn ra những đối tượng để huấn luyện và bồi dưỡng, phát
triển từ những thiếu niên nhi đồng có những biểu hiện nổi bật trong thể thao hoặc
một phương diện nào đó trong thể thao. Quá trình tuyển chọn từ những bước sơ
tuyển đến việc đưa ra quyết định cuối cùng cần hai đến ba năm, thậm chí một
khoảng thời gian dài hơn; tránh hiện tượng trong khoảng thời gian khá ngắn đã
đưa ra tuyển chọn, trừ khi thiếu hụt vận động viên thì phải bổ sung ngay lực
lượng dự bị.
Công tác tuyển chọn chủ yếu chia làm hai giai đoạn: giai đoạn tuyển chọn
ban đầu và giai đoạn tuyển chọn chuyên nghiệp. Trong đó, giai đoạn ban đầu lại
được chia thành ba giai đoạn: sơ tuyển, phúc tuyển, trung tuyển. Giai đoạn tuyển
chọn chuyên nghiệp có thể chia thành hai giai đoạn sơ tuyển và tuyển chọn quyết
định.
5.2.1. Giai đoạn sơ tuyển của tuyển chọn ban đầu
Giai đoạn sơ tuyển (áp dụng với vận động viên cấp 3) là giai đoạn đầu của
việc bồi dưỡng những vận động viên ưu tú. Tất cả công việc tuyển chọn trong
thời gian này đều ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng của vận động
viên sau này. Quá trình này là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyển chọn
vận động viên thể thao.
Trong giai đoạn sơ tuyển, các huấn luyện viên và những người tham gia vào
công tác tuyển chọn sẽ bắt đầu từ những phương pháp thử nghiệm đơn giản và
quan sát thông thường trên các phương diện như lịch sử gia đình, tình hình sức
khỏe, khả năng sinh lý, tố chất cơ thể, tâm lý, mức độ trưởng thành, lịch sử tham
gia thể thao… Dựa vào những thử nghiệm này để hiểu rõ hơn trình độ ban đầu và
tiềm năng phát triển sau này của những trẻ em tham gia tuyển chọn, từ đó quyết
định xem những đối tượng đã được chọn liệu có thể đáp ứng những điều kiện cơ
bản của bước huấn luyện đầu tiên.
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5.2.1.1. Công tác chuẩn bị của giai đoạn sơ tuyển
Định ra phương án thi vòng đầu.
Định ra kế hoạch và phương án thực hiện chi tiết công tác tuyển chọn vận
động viên, thực hiện một cách có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch, có bước
tiến hành cụ thể.
Nội dung cụ thể gồm:
1) Xác định rõ mục tiêu bồi dưỡng, số lượng vận động viên cụ thể trong dự
án và trình độ cuối cùng mà vận động viên đạt được.
2) Xác định khu vực, đơn vị, số lượng và độ tuổi người tham gia tuyển chọn.
3) Định ra bảng kiểm tra, bao gồm chỉ tiêu, phương pháp, nội dung của quá
trình thử nghiệm như điều tra hoàn cảnh gia đình, phẩm chất đạo đức, tư tưởng…
4) Định ra thời gian, địa điểm, phương pháp đăng ký tham gia, thời gian và
địa điểm tiến hành kiểm tra.
5) Định ra bản đăng ký, nội dung bao gồm: điều kiện tham gia, hoàn cảnh gia
đình, quá trình và thành tích thể thao, trình độ học vấn… Sau khi điền xong bản
đăng ký sẽ được đơn vị sở tại thẩm duyệt và được đơn vị tuyển chọn vận động
viên lập hồ sơ.
6) Định ra danh sách người tham gia, phân công và phương pháp thực hiện.
7) Tuyên truyền thu hút sự quan tâm của mọi người, nâng cao chất lượng của
người tham gia, có kế hoạch cụ thể đối với nội dung, phương thức, phương pháp
tuyên truyền.
8) Toàn bộ dự án phải được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý để từ đó có
thể xác định chính xác thực lực và khả năng của đối tượng tham gia, hạn chế
những thiếu sót, sai lầm thông qua thảo luận một cách khoa học, nghiêm túc chấp
hành theo phương án tốt nhất đã được lãnh đạo thẩm duyệt.
Giai đoạn đánh giá và tuyển chọn.
- Sau khi tiến hành kiểm tra, chuẩn bị làm phân tích toàn diện các mặt của tất
cả các đối tượng được tuyển chọn, đồng thời tiến hành đánh giá tổng hợp, cùng
với huấn luyện viên đưa ra danh sách tập huấn rồi đưa lên để xin phê duyệt.
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- Sau khi phê duyệt, đưa ra thông báo tập huấn, và làm các thủ tục có liên
quan.
- Công việc của cả giai đoạn sơ duyệt phải hợp tác tối đa giữa các mặt, tiếp
thu ý kiến của các giáo viên thể dục, các huấn luyện viên, chủ nhiệm lớp, và phụ
huynh của các vận động viên được chọn.
5.2.1.2. Nội dung kiểm tra của giai đoạn sơ tuyển
Hình thể.
Hình thể chủ yếu là nói về vòng đo, chiều rộng của các bộ phận cơ thể như:
chiều cao, độ dài tứ chi, ví dụ: chiều cao, cân nặng, vòng ngực, vòng bụng, vai
rộng, chân dài loại H, chân dài loại A, chân dài loại B, chân dài loại C,cẳng chân
dài, tay dài, …
Tuỳ theo từng môn thể thao thể thao mà có yêu cầu về hình thể khác nhau,
nội dung kiêm tra đã được chọn và những yêu cầu cụ thể cũng không giống nhau.
Vì thế, khi kiểm tra phải dựa theo tình hình cụ thể để mà đưa ra quyết định sắp
xếp một cách cụ thể nội dung kiểm tra và yêu cầu kiểm tra, không nên chọn quá
nhiều, thường thì sơ tuyển chọn từ 6 - 8 mục để kiểm tra.
Chức năng sinh lý.
Để tiết kiệm nhân lực, sức lực và thời gian khi sơ tuyển, tiêu chuẩn kiểm tra
chức năg sinh lý không nên quá nhiều, thậm chí là không cần kiểm tra, thường
thì chỉ tiêu kiểm tra gồm: phổi, huyết áp, mạch đập…
Tố chất vận động.
Tố chất cơ thể bao gồm tố chất cơ thể thông thường và tố chất cơ thể đặc biệt,
tố chất cơ thể đặc biệt cần phải kết hợp các chuyên môn cụ thể để xác định,
thường thì nội dung kiểm tra tố chất cơ thể bao gồm:
1) Kiểm tra tốc độ: chạy 30m hoặc 60m.
2) Kiểm tra sức lực: lực cơ lưng, lực nắm, lực cơ tay, lực của cân, lực cơ
bụng (có thể tiến hành tuyển chọn và tính toán động tác).
3) Kiểm tra lực công phá: bật xa, chống đẩy,… (có thể tuyển chọn và tính
toán động tác).
4) Kiểm tra sức bền: tùy theo độ tuổi và môn thể thao mà kiểm tra chạy
400m, 800m hoặc 1500m.
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5) Tố chất nhanh nhạy: kiểm tra lực nắm, chạy giật lùi… (có thể tiến hành
tuyển chọn và tín toán động tác ).
6) Tố chất khéo léo: kiểm tra khả năng gập người, uốn dẻo, vặn mình (có thể
tiến hành tuyển chọn và tính toán động tác)
7) Tố chất tâm lý: khi sơ tuyển, chỉ tiêu tố chất tâm lý không nên quá nhiều.
thường chỉ kiểm tra loại hình thần kinh, loại khí chất và hình thức.
8) Kỹ thuật chuyên môn: tìm hiểu xem vận động viên được chọn đã từng qua
luyện tập chuyên môn hay chưa, có thể thiết lập một số động tác kỹ thuật có liên
quan đến chuyên môn đã chọn và quan sát khả năng tiếp thu của đối tượng vận
động viên được chọn.
9) Mức độ phát triển của cơ thể: để tiết kiệm kinh tế thường người ta dùng
chỉ tiêu giới tính thứ hai để giám định, ví dụ: ở nơi điều kiện tốt, thì có thể sử
dụng tuổi xương để đánh giá mức độ phát triển sinh lý của cơ thể là tốt nhất.
10) Nội dung điều tra: bao gồm điều tra phả hệ, phẩm chất tư tưởng, thành
tích học tập, thành tích thể thao từ trước đến nay.
Trên cơ sở điều tra và kiểm tra, kết hợp với các môn thể thao cụ thể để tiến
hành đánh giá tổng hợp, tuyển chọn các thanh thiếu niên có điều kiện tốt tham
gia tập luyện.
5.2.1.3. Giám định mức độ phát triển sinh lý giai đoạn sơ tuyển
1) Dựa vào phim chụp tuổi xương.
Trong thời gian kiểm tra các yếu tố về cơ thể, tiến hành chụp tuổi xương các
vận động viên sơ tuyển, để làm số liệu sơ khảo quan trọng cho lưu giữ tài liệu,
sau đó mỗi năm định kỳ chụp một lần tuổi xương (bất kỳ là kiểm tra thể trạng
hay không) tiến hành đối chiếu đánh giá và giám định mức độ phát triển cơ thể.
2) Dùng trình tự xuất hiện đặc trưng giới tính thứ 2 để đánh giá mức độ phát
triển sinh lý.
Nên dùng tiêu chuẩn phân độ, tuổi răng,… để tiến hành kiểm tra vận động
viên sơ tuyển, đồng thời tiến hành đối chiếu với tuổi xương kết hợp kỳ kinh
nguyệt và thời gian xuất hiện di tinh để đánh giá đặc trưng giới tính thứ hai.
Vận động viên sơ tuyển cấp 3 và vận động viên sơ tuyển tuyến hai đều phải
mỗi năm kiểm tra ít nhất một lần. Nội dung kiểm tra có những khác biệt nhưng
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mục đích là xoay quanh phân tích đánh giá và phán đoán tương lai. Trong quá
trình kiểm tra tuyển chọn, một số chỉ tiêu tương đối nhạy cảm và trực quan như
mức độ phát triển sinh lý, chiều cao, tỷ lệ chiều dài tay chân, trong yêu cầu luyện
tập có thể làm một số đánh giá và phản ánh đơn giản.
5.2.1.4. Chọn độ tuổi sơ tuyển
Do yêu cầu và đặc điểm của các môn thể thao khác nhau nên thời gian đạt
được thành tích cao nhất cũng khác nhau, vì vậy, độ tuổi sơ tuyển cũng khác
nhau. Một số môn thể thao chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn là đã có thể
tiến hành tuyển chọn nhưng lại có những môn đòi hỏi có một khoảng thời gian
dài hơn mới có thể bắt đầu tuyển chọn. Gần đây thể. thao phát triển mạnh mẽ,
trình độ thể thao không ngừng được nâng cao, tuổi đạt thành tích ngày càng nhỏ,
vì vậy tuổi tuyển chọn cũng nhỏ. Những nguyên tắc cơ bản trong sơ tuyển các
môn thể thao là yêu cầu về tốc độ, tính bột phát, tính nhịp nhàng tương đối cao,
những môn thể thao có kỹ thuật phức tạp thì công tác tuyển chọn phải tiến hành
sớm hơn, yêu cầu về sức khỏe tương đối cao; môn thể thao có kỹ thuật đơn giản,
công tác sơ tuyển sẽ muộn hơn. Do trình độ và thành tích thể thao không ngừng
biến đổi, độ tuổi tuyển chọn cho giai đoạn huấn luyện ban đầu có thể khái quát
như sau: độ tuổi tham gia tập luyện = tuổi bình quân của vận động viên môn thể
thao lần đầu đạt quán quân thế giới trong mấy kỳ gần đây - (10 - 12 năm), một số
môn thể thao tiến hành tuyển chọn rất sớm. Trên bảng 5.14 có thể tham khảo tuổi
bắt đầu tập luyện ở một số môn thể thao…
Bảng 5.14. Phạm vi kiểm tra tuổi các giai đoạn tập luyện
và huấn luyện chuyên môn
(Nguyễn Thế Truyền và cs (2002), Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện
trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà nội)
Giai đoạn - Tuổi
TT

Môn thể thao

Ban đầu

Chuyên môn
hóa sâu

Hoàn thiện
thể thao

1

Kỹ xảo

8-10

10-14

14-17

2

Bóng rổ,
bóng chuyền

10-13

12-17

16-18
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3

Cầu lông

10-13

12-17

16-18

4

Boxing

12-15

14-17

17-18

5

Đấu vật

10-13

12-17

16-18

6

Đua xe đạp

12-14

14-17

17-18

7

Bóng Úc

10-13

12-17

16-18

8

Thể dục dụng cụ (nam)

8-10

10-14

14-17

9

Thể dục dụng cụ (nữ)

7-9

19-14

14-17

10

Thể dục nghệ thuật

7-9

12-17

17-18

11

Đua thuyền Rowing

10-12

12-17

17-18

12

Canoeing

11-14

13-17

16-18

13

Đua ngựa

11-13

13-17

17-18

14

Trượt băng tốc độ

10-12

12-17

17-18

15

Điền kinh

11-13

13-17

17-18

16

Trượt tuyết ván và trượt
tuyết hai hạng

9-12

12-17

17-18

17

Đua xe địa hình

8-11

10-15

14-17

18

2 môn toàn năng

9-12

11-17

16-18

19

Nhảy tuyết

9-11

12-17

17-18

20

Thuyền buồm

9-12

11-17

16-18

21

Bơi

7-10

7-14

12-17

22

Nhảy cầu

8-11

10-15

14-17

23

Bóng ném

10-13

12-17

16-18

24

Đua xe trượt tuyết

11-14

13-17

16-18

25

5 môn hiện đại

10-13

12-17

16-18

26

Bắn súng

11-14

13-17

16-18

27

Bắn cung

11-13

13-17

17-18
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28

Bắn đĩa

14-15

15-17

18

29

Tennis, bóng bàn

14-15

15-17

14-17

30

Cử tạ

13-14

14-17

17-18

31

Đấu kiếm

10-13

12-17

16-18

32

Trượt băng nghệ thuật

7-9

9-13

13-17

33

Khúc côn cầu

10-12

12-17

16-18

34

Cờ vua quốc tế

9-13

12-17

15-18

5.2.1.5. Điều tra phả hệ
Dùng phương pháp và quan điểm di truyền học để điều tra đặc trưng của gia
đình, nội dung điều tra gồm có:
- Tìm hiểu về hình thái gia đình của đối tượng tuyển chọn.
Ví dụ, tình trạng sức khỏe, thể hình, cân nặng, chiều cao của bố mẹ, ông bà
nội ngoại, anh chị em, đồng thời xem họ có mắc bệnh có tính di truyền, bệnh cấp
mãn tính không nhằm tránh tuyển chọn phải vận động viên mắc phải những bệnh
do di truyền mang lại.
- Tìm hiểu khả năng vận động và sở thích thị hiếu gia đình đối tượng tuyển
chọn gồm các mặt như khả năng lao động của bố mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị
em của đối tượng sơ tuyển, đặc biệt là đối với gia đình có truyền thống thể thao
và con của các vận động viên, xem khả năng vận động có thể bằng hoặc hơn bố
mẹ được không?
- Điều tra tình trạng lúc mới sinh của đối tượng tuyển chọn.
+ Đối tượng sinh ra đủ ngày đủ tháng, sinh khó hay sinh non, khi sinh non
thường có thể trạng yếu. Trường hợp sinh khó do gặp khó khăn trong khi sinh dễ
dẫn đến thiếu dưỡng khí, để lại những nguy cơ mắc bệnh tiềm tàng trong hệ tim
mạch, nhưng bệnh này không xuất hiện trước tuổi dậy thì, mà sau tuổi dậy thì sức
khỏe ngày càng kém so với người bình thường.
+ Tình trạng sức khỏe của người mẹ trong thời kỳ nuôi con bằng sữa có ảnh
hưởng trực tiếp đến tình hình sức khỏe người con sau này.
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+ Tình hình sức khỏe của đối tượng sau khi tuyển chọn có mắc các bệnh cấp,
mãn tính không. Chiều cao, cân nặng khi sinh ra là bao nhiêu? Mấy tháng sau khi
sinh thì mọc răng sữa, mấy tuổi bắt đầu thay răng. Tìm hiểu thời gian mọc răng
sữa, thay răng đối chiếu với tuổi của xương sau này, có thể dự đoán tình trạng
phát triển.
+ Nghề nghiệp và tình hình kinh tế của bố mẹ đối tượng tuyển chọn. Điều
kiện kinh tế tốt có thể đảm bảo một số điều kiện vật chất nhất định cho vận động
viên được chọn. Việc điều tra về tiểu sử gia đình cung cấp tài liệu tham khảo cho
công tác tuyển chọn và huấn luyện trình bày trên bảng 5.15.
Bảng 5.15. Bảng điều tra tiểu sử gia đình vận động viên
Tăng Phàm Huy & cs (1992),Tuyển chọn Vận động viên khoa học,
Nxb TTND, Bắc Kinh
Họ và tên: …………………………………………………………………..
Giới tính: ……………………………………………………………………
Ngày sinh: ………………………………………………………………….
Người huấn luyện:………………………………………………………….
Thời gian từ khi bắt đầu tập luyện chuyên môn:…………………………
Quan hệ với
vận động viên

Bố

Mẹ

Ông
nội

Bà
nội

Ông
ngoại

Bà
ngoại

Anh
em

Chị
em

Chiều cao (cm)
Cân nặng (kg)
Ngoại hình (béo, thừa
cân, gầy, rất gầy)
Tinh cách (hướng nôi,
hướng ngoại, trung tính)
Tuổi bố, mẹ khi mang
thai
Tình hình sức khỏe
người mẹ trong thời
gian mang thai
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Công việc và chức vụ
của bố, mẹ
Trình độ văn hóa của
bố, mẹ
Sở thích, đam mê (chỉ
hạn chế trong lĩnh vực
thể thao và nghệ thuật)
Năm đầu tiên xuất hiện
kỳ kinh nguyệt ở người
mẹ (tuổi)
Tình trạng sức khỏe (đã
từng mắc bệnh cấp, mãn
tính hay chưa)
Tình trạng lúc sinh:con thứ:

Độ cong sinh lý cột sống: bình thường
Cong về trước cong về sau

Sinh thuận sinh sớm

Hình thái lồng ngực: bình thường ngực ức
gà

Tình trạng sức khỏe khi sinh

Hai vai,

Chiều cao khi mới sinh (cm)
cân nặng (kg)

Khuỷu tay có thể giãn hết cỡ hay không
(mức độ giá trị căng)

Tháng bắt đầu mọc răng

Chân theo kiểu chữ X hay chữ O

Tuổi bắt đầu thay răng

Khuỷu chân có thể giãn hết cỡ hay không
(mức độ giá trị căng)

Đã từng mắc bệnh cấp mãn tính hay Tình trạng độ cong mu bàn chân
bệnh truyền nhiễm gì hay chưa
Kết quả

Người điều bảng:

…………………………
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Ngày tháng năm

5.2.1.6. Kiểm tra sức khỏe
Sau khi đã điều tra người thân của vận động viên tham gia tuyển chọn phải
tiến hành kiểm tra sức khỏe vận động viên; như thế có thể loại bỏ những bệnh di
truyền có tính ổn định, đặc biệt là loại bỏ được những bệnh ảnh hưởng đến năng
lực thể thao hoặc những nhược điểm về sinh lý ảnh hưởng đến phát triển kỹ
thuật, chiến thuật vận động. Nội dung kiểm tra bao gồm:
- Hệ thống huyết quản: Dùng máy đo nhịp tim, điện tâm đồ để kiểm tra tim,
âm tim, huyết áp tối đa, tối thiểu.... (huyết áp thấp là dưới 90 mmHg + số tuổi,
huyết áp cao không được vượt quá 90mmHg).
- Hệ hô hấp: Kiểm tra ngực, phổi để phòng các bệnh về ngực, tần số hô hấp.
- Kiểm tra chức năng vùng bụng để phòng trừ các bệnh về vùng bụng:
- Kiểm tra máu; số lượng hồng cầu, bạch cầu...
- Kiểm tra nước tiểu.
- Kiểm tra: thị lực, mù màu, thính lực.
5.2.1.7. Đánh giá tổng hợp chỉ tiêu
Số liệu sau khi kiểm tra chỉ tiêu tuyển chọn là vô cùng quan trọng. Người
tuyển chọn phải chỉnh lý, nhập và thống kê số liệu một cách cẩn thận, tỉ mỉ đồng
thời phân tích, đánh giá và kịp thời phản hồi lại với huấn luyện viên và bộ phận
quản lý nghiệp vụ tập luyện
Quản lý số liệu.
- Sau khi kiểm tra, người tuyển chọn phải thu thập các bản điều tra ban đầu
và phân loại dựa theo môn thể thao thi đấu của đội tuyển thể thao.
- Trước khi nhập số liệu phải kiểm tra số liệu ở bảng điều tra ban đầu, xác
nhận và loại bỏ những số liệu có sự chênh lệch, có sai sót trong bảng kiểm tra,
kịp thời bổ sung và sửa chữa. Đặc biệt là sẽ không kiểm tra lại loại hình thần
kinh nên người tuyển chọn phải nhanh chóng hoàn thành kết quả đánh giá loại
hình thần kinh.
- Điền vào cột tuổi xương tuổi của xương hoặc mức độ phát triển của các đặc
trưng về giới tính để làm cơ sở đánh giá.
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- Thống nhất đơn vị kiểm tra của chỉ tiêu tuyển chọn. Ví dụ: thành tích môn
chạy 800m là 2 phút 30 giây thì phải viết là 150 giây.
- Tiến hành thông kê số liệu đã nhập. Khi nhập số liệu phải có hai người cùng
làm, một người đọc một người nhập.
Chỉ tiêu đánh giá.
Đánh giá chỉ tiêu mức độ trưởng thành: dựa vào tuổi xương hoặc dùng mức
độ trưởng thành theo đặc trưng giới tính thứ hai để so sánh với tuổi đời của vận
động viên để đánh giá xem vận động viên đó là phát triển bình thường, phát triển
sớm hay muộn. Đối chiếu với đánh giá về hình thể, chức năng, tố chất…
Đánh giá chỉ tiêu đơn mục: dựa theo giới tính, mức độ trưởng thành của vận
động viên và giá trị kiểm tra mỗi tiêu chuẩn so sánh với giá trị tiêu chuẩn của
những người cùng tuổi là có thể đạt được đẳng cấp và điểm số mà chỉ tiêu này đã
đạt được.
Thông qua đánh giá đơn mục có thể phân tích được ưu điểm và nhược điểm
của vận động viên đó. Người tuyển chọn phải kịp thời phản ánh những thông tin
này đến người huấn luyện để người huấn luyện tiến hành khảo sát khi thiết lập kế
hoạch luyện tập. Thông qua tích lũy số liệu, giám sát số liệu và đánh giá số liệu
để phân tích mức độ nâng cao trình độ thể thao và chiều hướng phát triển trong
tương lai của vận động viên.
Đánh giá chỉ tiêu tổng hợp.
Đánh giá tổng hơp là chỉ việc dựa theo những số liệu kiểm tra được về chỉ
tiêu tuyển chọn lớn hơn như hình thể, chức năng, chuyên môn, tố chất để tiến
hành một đánh giá tổng quát nhất. Hiện nay Thượng Hải đang nghiên cứu ra
phần mềm tính điểm “đánh giá tổng hợp tuyển chọn vận động viên tuyến 1, 2 , 3”
dựa trên cơ sở những số liệu thu thập được từ nhiều năm, có hy vọng rằng các số
liệu kiểm tra về vận động viên sẽ nhanh chóng được kiểm tra thông qua phần
mềm tính điểm này.
5.2.2. Giai đoạn phúc tuyển (nâng cao - đi sâu) của tuyển chọn ban đầu
Phúc tuyển là trên cơ sở của công việc sơ tuyển tiến hành sàng lọc thêm một
lần nữa qua một khoảng thời gian luyện tập từ 6 tháng đến 12 tháng. Nhiệm vụ
chính của giai đoạn này là thông qua một số phương thức kiểm tra và cơ sở luyện
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tập quan sát có trọng điểm và hiểu rõ tình hình biến đổi các về các mặt như hình
thể, chức năng sinh lý, tố chất cơ thể, trình độ tâm lý, phát triển cơ thể của đối
tượng tuyển chọn. Đồng thời trong quá trình tập luyện phải học được cách nắm
vững năng lực kỹ thuật thể thao từ đó quyết định bước đầu những thanh thiếu
niên có thể tiến hành luyện tập hệ thống phù hợp với mỗi môn thể thao. Nếu ai
không phù hợp thì sẽ bị loại bỏ.
Phúc tuyển là dựa trên cơ sở của công tác sơ tuyển, trong quá trình cho huấn
luyện thử tiến hành sàng lọc thêm một bước, nội dung kiểm tra cũng giống như khi
sơ tuyển nhưng chỉ tiêu kiểm tra nhiều hơn và chuyên sâu hơn. Sơ tuyển là thông
qua một lần kiểm tra và quan sát để quyết định vận động viên được chọn nhưng
phức tuyển lại thông qua kiểm tra và quan sát định kỳ nhiều lần. Ngoài hiểu rõ
những biến đổi và trình độ của các mặt như hình thể, chức năng sinh lý, tố chất cơ
thể, trình độ tâm lý, phát triển cơ thể trong tập luyện thể dục thể thao còn phải học
cách nắm vững và vận dụng trình độ kỹ thuật thể thao. Như vậy ta sẽ chọn được
những vận động viên có tiền đồ phát triển thể thao một cách tốt hơn.
5.2.2.1. Kiểm tra sức khỏe
Nếu phát hiện trong số những vận động viên đã được chọn mắc bệnh ảnh
hưởng nghiêm trọng đến năng lực thể thao thì sẽ phải loại bỏ ngay. Ví dụ như
những vận động viên có bệnh viêm gan B, bệnh kháng nguyên bề mặt đường tính
thì cũng bị loại bỏ.
Những nội dung khác bao gồm: tình hình về huyết áp, bệnh mỡ máu, thị lực,
bệnh truyền nhiễm, bệnh về mũi, bệnh vể răng, bệnh về tim mạch, phổi, tức
ngực, mù màu, HB5AGP, cơ quan vận động bị ảnh hưởng nghiêm trọng… và
những tình hình như lịch sử bị thương, lịch sử bệnh tình, tình hình bệnh truyền
nhiễm.
- Hình thể: Trong phức tuyển hình thể phải được kiểm tra định kỳ, nội dung
kiểm tra cơ bản cũng giống với khi sơ tuyển.
- Chức năng sinh lý: Dựa theo từng môn thể thao cụ thể và điều kiện kiểm
tra sinh lý. Ngoài những chỉ tiêu sơ tuyển còn phải thêm một số chỉ tiêu chức
năng sinh lý như lượng khí hít thở nhiều nhất, nhóm máu.
- Tố chất cơ thể: Ngoài kiểm tra những tố chất thông thường của cơ thể còn
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phải dựa theo đặc điểm từng môn thể thao để sắp đặt một số tố chất cơ thể đặc
biệt. Cần tăng cường những nội dung khác có mức độ khó hơn những nội dung
của sơ tuyển
Tố chất cơ thể cũng phải được kiểm tra định kỳ.
- Kỹ thuật thể thao: Cần phải kiểm tra định kỳ trình độ kỹ thuật thể thao, nội
dung kiểm tra được thiết lập dựa theo những đặc điểm tương ứng với từng môn
thể thao.
- Tố chất tâm lý: Trong giai đoạn phức tuyển ngoài tiến hành kiểm tra loại
hình thần kinh, loại khí chất, loại hình tâm lý hướng nội hay hướng ngoại. Ngoài
ra cũng phải kiểm tra trình độ tâm lý của vận động viên. Ví dụ, mức độ chín chắn
trong suy nghĩ, chú ý phối hợp…
Việc quan trọng hơn là quan sát tố chất tâm lý của vận động viên được chọn
thể hiện trong khi tập luyện bình thường và khi thi đấu để tiến hành đánh giá toàn
diện, chính xác.
- Khả năng trí lực: Thông qua quan sát các vận động viên đã được tuyển
chọn trong tập luyện tiếp thu các động tác nhanh hay chậm, tốt hay xấu và khả
năng tùy cơ ứng biến theo tình huống trong khi thi đấu, cũng có thể thông qua
thành tích học tập để hiểu được trí lực của các vận động viên đã được tuyển chọn
và có thể đánh giá được một cách toàn diện hơn khả năng trí lực của các vận
động viên.
5.2.2.2. Đánh giá tổng hợp
Định kỳ tiến hành tính toán tốc độ tăng trưởng của các hạng mục đã nêu trên
như hình thể, tố chất cơ thể, thành tích thể thao.
100 (TT2 – TT1)
T = 0.5 (TT1 + TT2)
Trong đó:

T: tốc độ tăng trưởng TT1: giá trị ban đầu
TT2: giá trị cuối cùng sau 1 hoặc 2 năm

Dựa vào tốc độ tăng trưởng của thành tích thể thao năm thứ 1, 2 đến năm thứ
2 để tiến hành đánh giá tổng hợp và dự đoán tương đối chính xác thành tích thể
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thao của 4 đến 4, 5 năm sau. Cần tăng cường đối chiếu tốc độ tăng trưởng và
mức độ trưởng thành. Có những lúc tốc độ tăng trưởng nhanh là do tốc độ phát
triển cơ thể tăng gây ra; tốc độ tăng trưởng nhanh ở người trưởng thành sớm
thường không bền vững.
5.2.3. Giai đoạn chung tuyển trong tuyển chọn ban đầu
Chung tuyển (đạt trình độ vận động viên cấp hai) là giai đoạn cuối cùng của
tuyển chọn ban đầu, còn gọi là giai đoạn định hướng. Vào thời kỳ này, khả năng
vận động của thiếu niên nhi đồng không ngừng phát triển và xuất hiện những
năng khiếu rất rõ rệt.
Nhiệm vụ chủ yếu của người tuyển chọn và huấn luyện viên trong giai đoạn
này là quan sát toàn diện các nhân tố như thành tích tập luyện, tố chất thể lực, trí
lực, tâm lý, thể hình và tính ổn định của thành tích thông qua các bài huấn luyện
chuyên môn và các môn thể thao thi đấu, đưa ra những dự đoán chuẩn xác về
trình độ phát triển và khả năng vận động của mỗi vận động viên, cuối cùng là
chọn chuyên môn, đồng thời phải có phán đoán để giữ lại và tiếp tục huấn luyện
những vận động viên có triển vọng, loại những vận động viên không có tương lai
phát triển trong chuyên môn đã chọn.
5.2.4. Giai đoạn tuyển chọn chuyên nghiệp
Tuyển chọn chuyên nghiệp là giai đoạn tiếp theo của tuyển chọn bước đầu.
Giai đoạn này yêu cầu người tuyển chọn và huấn luyện viên phải tiếp tục nghiên
cứu sâu hơn khả năng vận động của mỗi vận động viên, đưa ra những đánh giá
chính xác đối với trình độ tập luyện và tiềm năng phát triển của họ, dự đoán
thành tích thể thao mà họ có thể đạt được trong tương lai, nhằm tuyển chọn
những vận động viên có thể đạt được thành tích xuất sắc nhất vào đội tuyển thể
thao chuyên nghiệp. Giai đoạn này chủ yếu phân thành 2 bước: bước sơ tuyển và
bước quyết tuyển.
5.2.4.1. Sơ tuyển (vận động viên cấp hai)
Giai đoạn này gọi là giai đoạn huấn luyện thử nghiệm. Tuyển những vận
động viên có tiềm năng phát triển và trình độ tập luyện tốt vào đội tuyển thể thao
chuyên nghiệp để tham gia tập huấn. Bước này được tiến hành dưới sự hợp tác
của huấn luyện viên các trường thể thao của các tỉnh, thành. Tư liệu về các đối
tượng đã được chọn như tình trạng về các mặt thành tích tập luyện, tố chất thể
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lực, thể hình, phát triển sinh lý, tâm lý, trí lực của các vận động viên trong thời
kỳ huấn luyện bước đầu phải được ghi chép lại càng chi tiết càng tốt. Trên cơ sở
phân tích tổng hợp nhiều tư liệu, tiếp tục dự đoán trình độ mà đối tượng được
chọn có thể đạt được, đưa những người xuất sắc vào đội tuyển chuyên nghiệp
tiếp tục tập huấn.
Tuyển chọn chuyên nghiệp là giai đoạn tiếp tục và nâng cao của giai đoạn
chung tuyển, nội dung tuyển chọn về cơ bản giống với giai đoạn phức tuyển. Đây
là giai đoạn chọn lọc kỹ càng, chú trọng vào kỹ năng chuyên môn và tốc độ nâng
cao trình độ của các vận động viên, tiếp tục chọn ra những vận động viên có trình
độ cao về kỹ thuật tham gia huấn luyện nâng cao. Trong thực tế không thể có một
tài năng thập toàn thập mỹ trong thể thao, mà chỉ có thông qua tuyển chọn khoa
học, tăng tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian đào tạo, nắm bắt các nhân tố có tác
dụng quyết định để tạo nên thành tích vượt trội mới có thể tìm ra càng nhiều hơn
những tài năng hậu bị cho ngành thể dục thể thao.
5.2.4.2. Quyết tuyển
Giai đoạn này về cơ bản là vòng cuối cùng của công tác tuyển chọn (đã đạt
trình độ vận động viên hạng 1). Trong quá trình tập huấn và khảo sát, người
tuyển chọn và huấn luyện viên phân tích tổng hợp một cách khoa học và sâu sắc
hơn bằng các phương pháp khác nhau, đưa các vận động viên có tiềm năng phát
triển vượt trội, thành tích tập luyện xuất sắc vào đội tuyển thể thao chuyên
nghiệp. Mỗi một giai đoạn tuyển chọn đều phải có tính hợp lý, tin cậy và khách
quan của cuộc tuyển chọn. Điều này có ảnh hưởng lớn đến độ chính xác trong
phán đoán.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG V
1. Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của việc đánh giá và phân tích chỉ tiêu
tuyển chọn vận động viên?
2. Ý nghĩa của việc đánh giá và phân tích các gia đoạn tuyển chọn vận động
viên?
3. Đặc điểm việc dự đoán giá trị chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên?
4. Phân tích những chú ý trong tuyển chọn vận động viên?
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5. Trình bày đặc điểm các bước tuyển chọn vận động viên?
a. Trình bày đặc điểm Giai đoạn sơ tuyển vận động viên ?
b. Trình bày đặc điểm Giai đoạn phức tuyển vận động viên?
c. Trình bày đặc điểm Giai đoạn tuyển chọn chuyên nghiệp vận động viên?
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