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LỜI NÓI ĐẦU
Bóng rổ là môn thể thao thi đấu đối kháng trực tiếp trên
cùng một sân, mục đích của trận đấu là ghi được nhiều
điểm bằng cách cố gắng đưa bóng vào rổ đối phương một
cách đúng luật và ngăn cản, không cho đối phương ném
bóng vào rổ của đội mình. Bóng rổ hấp dẫn người chơi bởi
kỹ - chiến thuật rất phong phú và đa dạng, có sức lôi cuốn
mạnh mẽ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, là một trong những
môn thể thao thịnh hành và được ưa chuộng nhất ở Hoa
Kỳ và Trung Quốc.
Bóng rổ được du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX.
Thời kỳ đầu, bóng rổ chỉ được phát triển ở các thành phố
lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế và Hải Phòng... Sau khi đất
nước được giải phóng, phong trào tập luyện Bóng rổ ngày
càng phát triển mạnh mẽ và có sức thu hút đông đảo các
tầng lớp xã hội tập luyện nhất là học sinh, sinh viên.
Hiện nay, phong trào tập luyện bóng rổ đang phát triển
mạnh ở các thành phố lớn như: Hà Nội; Tp. Hồ Chí Minh;
Đà Nẵng; Cần thơ... các trường đại học, cao đẳng, trung
học chuyên nghiệp… Bóng rổ còn là môn học chính khóa
của các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở.
Giáo trình “Bóng rổ” được biên soạn để phục vụ việc
giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên các ngành
đào tạo của trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
Giáo trình trang bị những kiến thức cơ bản nhất về lý
thuyết và thực hành môn bóng rổ, giúp cho sinh viên sau
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khi ra trường có thể giảng dạy và huấn luyện môn bóng rổ,
đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Nội dung giáo trình
được kết cấu gồm 07 chương, chia làm 2 tập:
Tập 1 gồm 3 chương, trình bày sơ lược lịch sử, kỹ chiến
thuật và các bài tập kỹ, chiến thuật bóng rổ.
Tập 2 gồm 4 chương, giới thiệu các nguyên tắc, phương
pháp giảng dạy, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và tổ
chức thi đấu, trọng tài môn bóng rổ.
Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã sử dụng
những kinh nghiệm được đúc rút qua quá trình giảng dạy
nhiều năm, tham khảo nhiều công trình nghiên cứu khoa
học của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước; tuy đã có
nhiều cố gắng song chắc chắn sẽ không tránh khỏi những
thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng
góp quý báu của các đồng nghiệp và đông đảo độc giả để
“Giáo trình bóng rổ”được hoàn thiện hơn trong những lần
xuất bản tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn!
TẬP THỂ TÁC GIẢ
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Chương 1
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM
TÁC DỤNG CỦA MÔN BÓNG RỔ
Mục tiêu
Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về lịch sử ra đời, quá trình hình thành và phát triển của
môn thể thao bóng rổ.
Học xong chương 1, sinh viên có được:
- Những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời của môn
Bóng rổ, các kiến thức cơ bản về xu hướng phát triển môn
bóng rổ trong nước và quốc tế. Quá trình phát tri ển môn
bóng rổ trên thế giới, ở Việt Nam.
- Xu hướng phát triển môn thể thao bóng rổ.
- Quá trình phát triển của điều luật môn bóng rổ.
- Đặc điểm và tác dụng của môn bóng rổ.
1.1. Nguồ n gố c môn Bóng rổ
Tháng 12 năm 1891 Tiế n si ̃ James Nai Smit (1861-1939)
là gười gốc Canada , giảng viên Giáo dục Thể chất của
trường Huấ n luyê ̣n Springfield bang Massachusetts - Mỹ,
đã phát minh ra trò chơi bóng r ổ nhằ m mu ̣c đích gây hưng
phấ n và nâng cao thể lực cho ho ̣c sinh trong giờ thể du ̣c mà
ông đảm nhâ ̣n, đă ̣c biê ̣t là trong giờ ho ̣c mùa đông và mô tả
nó là “chơi bóng rổ rấ t dễ nhưng chơi giỏi nó thì rấ t khó”.
Trò chơi mới này có nhiề u nét sinh đô ̣ng và hấ p dẫn , vươ ̣t
cả mơ ước sáng tạo nhất của James Nai Smith , thời gian
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không lâu trò chơi này đã lan rô ̣ng ra toàn nước Mỹ và
ngày nay có hàng triệu triệu người trên thế giới yêu thích
trò chơi này.
Sự ra đười của trò chơi này đươ ̣c đánh giá là “một phát
kiế n vi ̃ đại của thế kỷ”
. Năm 1911 trường Cao đẳ ng
Springfield đã ghi nhâ ̣n công lao đóng góp của ông và
phong tặng James Nai Smith danh hiê ̣u vinh quang “kiê ̣n
tướng Giáo dục Thể chấ t” . Năm 1930 trường Đa ̣i ho ̣c tổ ng
hơ ̣p MacGill phong tă ̣ng ông danh hiê ̣u Tiế n si ̃ Y ho ̣c và
năm 1968 khánh thành bảo tàng James Nai Smith
“gian
phòng vinh quang bóng rổ”
tại trường Cao đẳng
Springfield. Điề u này đã thể hiê ̣n sự kính tro ̣ng đ ối với
người đã phát minh ra trò chơi tuyê ̣t vời trên thế giới .
Trước khi phát minh ra trò chơi ông đã tham khảo những
tài liệu lịch sử của các trò chơi với bóng mà thời gian trước
đã đươ ̣c phát tri ển ở châu Mỹ . Trò chơi này bắt nguồn từ
thế kỷ thứ X trước công nguyên , tương tự như bóng rổ go ̣i
là Pok-Tapok của các bộ lạc người da đỏ Inka và Maia ở
Mê-xi-cô, nô ̣i dung của trò chơi này là tung bóng vào mô ̣t
cái vòng bằng đá đă ̣t trên tường cao và theo chiề u thẳ ng
đứng vuông góc với mă ̣t đấ t . Bóng bằng cao su, hình cầu.
Đế n thế k ỷ thứ XVI s sau công nguyên , những người
Astek có trò chơi Ollamalituli ở Mê-xi-cô, đươ ̣c xem là tiề n
thân của môn bóng rổ hiê ̣n đa ̣i, mục đích của trò chơi này
là ném bóng cao su vào một chiếc vòng làm bằng đá , trò
chơi này không đơn thuầ n mang tiń h chấ t tiêu khiể n nữa ,
viê ̣c mỗi lầ n ném bóng vào vòng đá thành công đế n viê ̣c
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xác định thắng thua của mô ̣t đô ̣i và sẽ quyế t đinh
̣ số phâ ̣n
của đội trưởng đội thua.

Hình 1.1. Trò chơi Pok-Tapok
Luật chơi vô cùng đơn giản, hai đội chơi sẽ chuyền bóng
và cố gắng đưa vào lỗ chỉ bằng hông và khuỷu tay. Ở một
số vùng lân cận, luật chơi được đặt ra có chút ít thay đổi.
Các thành viên buộc quanh thắt lưng mình những vòng đá
có hình chiếc vợt và cố gắng đưa quả bóng vào lỗ bằng đá
nhỏ gắn trên tường với chiếc vợt đó. Trò chơi kết thúc khi
một đội ghi được điểm duy nhất.
Trong thời gian làm viê ̣c ta ̣i trường cao đẳ ng Springfield,
James Nai Smith đã gă ̣p Tiế n si ̃ Liuter Gulik , người luôn
luôn tim
̀ kiế m những hiǹ h thức , phương pháp giáo du ̣c thể
chấ t mới trong trường ho ̣c . Cùng với Tiế n si ̃ Liuter Gulik ,
Jasmes Nai Smith luôn luôn suy nghi ,̃ tìm cách làm cho giờ
học thêm sinh động và hấp dẫn . Xuấ t phát từ mu ̣c đić h đó
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ông đã khôi phu ̣c và nghi ̃ ra trò chơi đ ể phát triển thể lực
trong giờ ho ̣c và đă ̣c biê ̣t trong giờ ho ̣c vào mùa đông .

Hình 1.2. Trò chơi Ollamalituli ở Mê-xi-cô
Ngày 11/03/1892 trâ ̣n đấ u đầ u tiên đươ ̣c tổ chức với sự
hiê ̣n diê ̣n của 200 khán giả . Ông đã chọn 2 cái thùng làm
bằng gỗ hồng đào và treo bên cạnh ban công của gian đại
sảnh để làm rổ. Sau đó, ông đã tập hợp các sinh viên, và
giáo viên của Trung tâm huấn luyện Quốc tế YMCA lại
thành một nhóm gồm 18 người, chia họ ra làm 2 đội, mỗi
đội có 9 người, và chỉ định đội trưởng của mỗi đội. Nhiệm
vụ của hai đội lúc này là phải tìm cách đưa được bóng (lúc
này là quả bóng đá) vào gôn của đội kia. Điều đặc biệt là
hai đội phải tuân theo những điều luật cơ bản mà ông đã đặt
ra, đó là:
1) Trò chơi được chơi với quả bóng tròn và chơi bằng
tay.
2) Đấu thủ không được cầm bóng chạy.
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3) Bất kỳ một đấu thủ nào cũng có thể chiếm một vị trí
bất kỳ trên sân thi đấu ở mọi thời điểm.
4) Không có va chạm cơ thể giữa 2 đấu thủ.
5) Gôn là 2 cái rổ đặt nằm ngang cao hơn mặt sân…
Trận thi đấu bóng rổ đầu tiên được thi đấu vào ngày
2/3/1892 giữa sinh viên và giáo viên của Trung tâm huấn
luyện Quốc tế YMCA. Hình ảnh trận thi đấu đã được đăng
trên tạp chí Triangle bởi một sinh viên người Nhật và đã
tạo được một tiếng vang lớn trên khắp nước Mỹ.
Tuy nhiên, sau trận thi đấu đầu tiên ấy, 5 điều luật ban
đầu đã được ông James Nai smith thay đổi và bổ sung
thành 13 điều luật dựa trên nguyên tắc: Dùng sự khéo léo
để ghi điểm thì tốt hơn là dùng sức mạnh. Đây cũng chính
là những quy tắc được được James Nai Smith nhắc đến
trong cuốn “Luật bóng rổ cơ bản”. Cuốn sách được cho là
đặt nền móng sơ khai cho bộ môn bóng rổ hiện đại sau này.
Năm 1893 người ta đã phát minh ra bảng rổ để phòng
ngừa bóng rơi vào khán giả . Lúc này bảng rổ có chiều rộng
là 3,6m và chiề u cao là 1,8m. Dầ n dầ n theo quá trin
̀ h phát
triể n bảng rổ cũng đươ ̣c thay đổ i kić h thước lầ n cuố i cùng
vào năm 1895. Sau mô ̣t thời gian ngắ n người ta đã thay thế
bảng gỗ thành bảng meka trong suốt.
Ngày 18/06/1932 ở Geneva có một cuộc họp giữa các
đại diện của các hiệp hội bóng rổ, và Liên đoàn bóng rổ
nghiệp dư quốc tế (FIBA) được thành lập bởi 8 quốc gia.
Chủ tịch đầu tiên của FIBA là ông Leon Bouffard
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(Switzeland), tổng thư ký là ông Renato William Jones
(Great Britain).
FIBA đã triệu tập một hội nghị để soạn thảo kỹ lưỡng
luật bóng rổ quốc tế đầu tiên.
Mỗi đội gồm 5 đấu thủ và 2 người dự bị được thay 2 lần
trong trận đấu. Sau mỗi lần bóng vào rổ khi đang thi đấu
hoặc khi ném phạt, trận đấu được tiếp tục bằng nhảy tranh
bóng ở vòng tròn giữa sân. Luật bóng rổ, căn bản thì giống
như luật của Mỹ với một ít thay đổi. FIBA đã quyết định cứ
4 năm luật bóng rổ sẽ được sửa đổi, theo chu kỳ của đại hội
Olympic. Việc sửa đổi này được uỷ ban kỹ thuật thực hiện.
Giải Vô Địch Nam châu Âu đầu tiên được tổ chức năm
1935 ở Geneva. Có 10 nước được chọn tham dự. Đội vô
địch châu Âu đầu tiên là đội Latvia (trong trận chung kết,
Latvia thắng Spain với tỷ số 24 - 18).
Năm 1935 ở Olso, Ủy ban Olympic quốc tế đã chính
thức chấp thuận cho bóng rổ được thi đấu ở Berlin. Đây là
một giải bóng rổ lớn đầu tiên được tổ chức mà tính thống
nhất của trận đấu đã được thể hiện. Đội Mỹ đã thắng đội
Canada với tỷ số 19 - 8 (trận đấu diễn ra dưới mưa) đội Mỹ
đoạt huy chương vàng. Ông James Nai smith đã dự khán và
trao tặng huy chương cho những nhà vô địch.
Tại một hội nghị của FIBA ở Berlin đã thông qua những
thay đổi về luật bóng rổ với mục đích giữ sự cân bằng giữa
phòng thủ và tấn công và giới hạn lợi thế của đấu thủ có
chiều cao lớn hơn. Cho phép 3 lần tạm dừng. Nhảy tranh
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bóng ở vòng tròn giữa sân sau khi bóng vào rổ đã được bãi
bỏ. Được phát bóng biên ở đường cuối sân. Sự thay đổi có
tính chất cách mạng là sân thi đấu được chia làm 2 phần và
luật 10 giây được áp dụng. Đấu thủ có 4 lỗi cá nhân thì bị
trục xuất. Đấu thủ dự bị được tăng lên là 5 người.
Ngày 28/11/1939, James Nai Smith, người sáng lập ra
môn bóng rổ, đã qua đời ở Lawrence, Kensas.
Đã có một khoảng thời gian dài sau thế vận hội Olympic
Berlin, do chiến tranh thế giới lần thứ 2, hội nghị tiếp theo
chỉ được họp vào năm 1948 ở London. Luật 3 giây đã được
giới thiệu (Ở Mỹ áp dụng năm 1944). Sự thay đổi này đã
bắt buộc những đấu thủ cao lớn không thể đứng lâu ở dưới
rổ và cũng bảo đảm cho trận đấu được nhanh hơn. Số đấu
thủ dự bị được tăng từ 5 lên 7 người và được tạm dừng 4
lần. Trong 3 phút cuối của trận đấu, đội giữ bóng được
quyền chọn lựa phát bóng biên thay cho ném phạt. Luật bàn
chân trụ và được phép nhấc bàn chân trụ trước khi ném rổ,
chuyền bóng hoặc bắt đầu dẫn bóng. Các đấu thủ châu Á đã
giới thiệu kỹ thuật nhảy ném rổ. Tuy nhiên, song song với
đó cũng có thành kiến cho rằng kỹ thuật nhảy ném rổ chỉ
cần thiết cho các đấu thủ thấp bé.
Năm 1949 Liên đoàn bóng rổ chuyên nghiệp Bắc Mỹ
(NBA) được thành lập.
Năm 1950, giải Vô Địch Thế Giới lần thứ nhất của nam
được tổ chức tại Argentina.
Ngày 2 tháng 3 năm 1951 trận thi đấu của những Ngôi
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Sao NBA lần thứ nhất được tổ chức ở Boston. Đội Miền
Đông thắng đội Miền Tây với tỷ số 111 - 94. Cũng trong
năm đó tại sân vận động Olympic Berlin, đội Harlem
Globetrotters đã thi đấu biểu diễn trước một đám đông
75.000 người, một kỷ lục về số lượng khán giả của bóng rổ
mọi thời đại.
Năm 1952 sau thế vận hội Olympic Helsinki, có rất ít
luật được thay đổi. Lỗi cá nhân của đấu thủ được tăng lên 5
lỗi thay vì 4 lỗi. Đôi khi trận đấu trở nên buồn chán vì đội
dẫn điểm thường hay giữ bóng quá lâu trong khi thi đấu để
bảo vệ tỷ số. Để chống lại lối chơi này, lối chơi kèm người
toàn sân đã được áp dụng, đội Liên Xô lần đầu tiên đã trình
diễn một lối chơi gây ấn tượng ở Helsinki. Mọi người đều
biết, cần phải làm một điều gì đó nhưng không ai có một ý
tưởng nào. Trận đấu đã trở nên nguy hiểm.
Năm 1953 giải Vô địch châu Âu lần thứ 1 của nữ được
tổ chức tại Chile.
Năm 1954, Danny Biaston đã đưa ra một giải pháp hay
và NBA giới thiệu một luật mới: một đội phải ném rổ trong
vòng 30 giây.
Năm 1956 ở Melbourne, điều luật tương tự như thế cũng
được chấp nhận. Thời gian cho một lần tấn công được giới
hạn trong 30 giây và vấn đề nghệ thuật giữ bóng đã được
giải quyết. Khu vực ném phạt cũng được nới rộng thêm và
một hình thang mới được áp dụng để giữ những đấu thủ cao
lớn ở cách xa rổ. Ban kỹ thuật đã thiết lập lại sự cân bằng
giữa tấn công và phòng thủ. Đòi hỏi người tấn công có bóng
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phải rời bóng trước khi nhấc bàn chân trụ để dẫn bóng.
Nhảy ném rổ đã trở thành kỹ thuật được sử dụng nhiều
nhất để ném rổ. Kỹ thuật ném rổ, chuyền bóng và dẫn bóng
được sử dụng đa dạng phong phú. Chiến thuật cản người
được phổ biến khắp nơi. Lối chơi liên quan đến 2 đấu thủ
(bắt người) được thay thế bằng lối chơi phòng thủ khu vực
liên quan đến 5 đấu thủ, lối chơi này khó được thể hiện.
Năm 1958 Cúp các câu lạc bộ vô địch châu Âu cho nam
đã được tổ chức và năm 1959 tổ chức cho nữ.

Hình 1.3. Những hình ảnh đầu tiên của bóng rổ nữ
Sau hơn một trăm năm tồn tại, môn thể thao bóng rổ
cũng có nhiều thay đổi so với thời điểm ban đầu, nhưng với
tính hấp dẫn vốn có của mình, bóng rổ đã trở thành một
món ăn tinh thần không thể thiếu của người Mỹ. Chúng ta
có thể tìm thấy những rổ bóng được treo khắp nơi trên đất
Mỹ, từ khu vực tư nhân đến khu vực công cộng như trên
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các bức tường, các tòa nhà, thậm chí cả trong phòng riêng.
Bóng rổ Mỹ phổ biến trước hết bởi nó là nơi sản sinh ra
những thần tượng cho dân chúng. Và trên hết nó chính là
công cụ để gắn kết các sắc tộc trong đại gia đình Mỹ, gắn
kết mọi người không phân biệt màu da hay địa lý. Nhờ môn
bóng rổ mà những người Mỹ gốc Phi đã thành danh trên
đất Mỹ nhiều hơn, và Chính phủ Mỹ cần bóng rổ để xóa
ranh giới màu da và sắc tộc.
Không chỉ là món ăn tinh thần, một nét văn hóa của
nước Mỹ, mà giờ đây, bóng rổ còn trở thành một trong
những môn thể thao phổ biến trên toàn thế giới. Năm 1936,
môn thể thao hấp dẫn này đã trở thành một trong những bộ
môn thi đấu chính thức trong các kỳ Olympic.
Năm 1949, Liên đoàn bóng rổ chuyên nghiệp Bắc Mỹ
(NBA) được thành lập, và đến năm 1950, Giải vô địch
bóng rổ Thế giới lần đầu tiên đã được tổ chức tại
Argentina. Ngày nay, bóng rổ là môn thể thao có sự góp
mặt của hơn 250 triệu vận động viên được đăng ký trên
toàn thế giới, và là một gia đình đông nhất với 213 thành
viên của Liên đoàn bóng rổ quốc tế (FIBA). Còn những
cống hiến của người khai sinh ra bộ môn thể thao hấp dẫn
này - thầy giáo James Nai smith - đã được ghi nhận với
việc những giải thưởng thể thao quan trọng nhất về bộ môn
bóng rổ của Bắc Mỹ đều mang tên ông.
Qua hơn một trăm năm phát triển, môn bóng rổ giờ đây
cũng đã có nhiều sự thay đổi khác biệt so với buổi sơ khai
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ban đầu, thế nhưng tên tuổi của người phát minh ra nó vẫn
được những người hâm mộ nhớ đến.
1.2. Quá trình phát triển môn bóng rổ trên thế giới
và ở Việt Nam
1.2.1. Quá trình phát triển môn bóng rổ trên thế giới
Bóng rổ ra đời năm 1891 đến năm 1894 đã ban hành
điề u luâ ̣t chiń h thức , quá trình phát tri ển của trò chơi bóng
rổ đã kéo theo nhiề u điề u luâ ̣t thi đấ u đươ ̣c ra đời , cùng với
sự phát triể n đó thì du ̣ng cu ̣ trang thiế t bi ̣và trang phu ̣c thi
đấ u cũng đươ ̣c thay đổ i .
Năm 1894 chu vi của bóng đã tăng lên đế n 76,2 81,3cm.
Năm 1896 quy đinh
̣ các đấ u thủ đươ ̣c quyề n dẫn bóng
trong mo ̣i trường hơ ̣p.
- Giai đoaṇ 1: (từ năm 1891 đến 1818)
Đây là giai đoa ̣n hình thành môn thể thao bóng r
ổ và
đươ ̣c coi như mô ̣t môn thể thao mới . Từ chỗ đươ ̣c ta ̣o ra để
làm sinh động cho giờ học thể dục , bóng rổ đã dầ n dầ n trở
thành môn thể thao hội tụ được những ưu điểm.
Năm 1894 tại Mỹ , luâ ̣t bóng rổ chính thức đươ ̣c ban
hành. Trên cơ sở những điề u luâ ̣t thi đấ u người ta đã tiế n
hành tổ chức các cuô ̣c thi đấ u . Chiế n thuâ ̣t bóng rổ cũng
đươ ̣c hiǹ h thành và nhanh chóng phát tri ển song song với
sự phổ câ ̣p của trò chơi này . Lúc này những kỹ thuật cơ bản
cũng được ra đời như : bắ t bóng, chuyề n bóng, dẫn bóng và
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ném rổ. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấ u còn thiế u sự phố i
hơ ̣p đa da ̣ng và năng đô ̣ng của các k ỹ thuật. Sự phố i hơ ̣p
của kỹ thuật di chuyể n và k ỹ thuật ném rổ cũng chưa đươ ̣c
thực hiê ̣n , vẫn còn nhiều động tác mang tính độc lâ ̣p. Về
chiế n thuâ ̣t cũng chưa rõ ràng, chưa phân đinh
̣ rõ các vị trí.
Năm 1904 tại Thế vận hội l ần thứ III ở Saint Louis (Mỹ)
bóng rổ mới đươ ̣c tổ chức vài trâ ̣n đấ u mang tính biể u diễn ,
giới thiê ̣u trước những trâ ̣n đấ u nằ m tr ong chương trình thi
đấ u của thế vâ ̣n hô ̣i.
Trong giai đoa ̣n này , bóng rổ đã dầ n dầ n phát tri ển sang
các nước phương đông như
: Nhâ ̣t Bản ; Trung Quố c ;
Philippin… rồ i sang châu Âu và Nam Mỹ .
Năm 1913 giải Vô địch bóng r ổ châu Á lầ n đầ u
đươ ̣c tổ chức ta ̣i Manila - Philippin.

tiên

- Giai đoa ̣n 2: (từ năm 1919 đến năm 1931).
Ở giai đoạn này , đă ̣c điể m tiêu biể u là sự ra đời của các
Liên đoàn bóng rổ quố c gia.
Năm 1919 cuô ̣c thi đấ u quố c tế về bóng r ổ Âu - Mỹ đầu
tiên được tổ chức giữa 3 nước đó là : Italia; Mỹ và Pháp đã
gây ảnh hưởng lớn tới quá trình phát tri ển tiế p theo của
môn bóng rổ.
Tháng 10 năm 1927 tại Geneva đã thành lâ ̣p trường Giáo
dục thể chất. Tiế n si ̃ Ellmer Berri mô ̣t giáo viên trường Cao
đẳ ng Springfield đươ ̣c cử làm lãnh đa ̣o của trường . Mục
đích của nhà trường là phát triển môn bóng rổ ở châu Âu và
các châu lục khác . Môn Bóng rổ đã bắ t đầ u phát tri ển rô ̣ng
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rãi ở Tiệp Khắc ; Litva; Estonia; Latvia; Ý và Pháp . Trong
những năm này Hiê ̣p hô ̣i bóng rổ Nam Mỹ đã tổ chức các
giải thi đấu ở châu lu ̣c của mình . Các cuộc thi đấu tương tự
cũng được diễn ra ở châu Á và Đông Nam Á .
- Giai đoaṇ 3: (từ năm 1932 đến năm 1947).
Đây là giai đoa ̣n bóng rổ phát tri ển ma ̣nh mẽ trên toàn
thế giới. Sự kiê ̣n lớn nhấ t trong lich
̣ sử phát tri ển môn bóng
rổ là Liên đoàn Bóng r ổ Quốc tế đươ ̣c thành lâ ̣p vào ngày
18/6/1932, gọi tắt là FIBA (Fédération Internationale de
Basketball Amateur) . Có 8 thành viên tham gia tổ chức là :
Achentina; Hy la ̣p; Ý; Latvia; Bồ Đào Nha ; Rumani; Thụy
Điể n và Tiê ̣p Khắ c . Tại phiên ho ̣p đầ u tiên , các thành viên
đã đưa ra ý kiế n thố ng nhấ t chung về viê ̣c thành lâ ̣p liên
đoàn và thông qua những điề u luâ ̣t thi đấ u cu ̣ thể .
Năm 1932 các cuộc thi đ ấu bóng rổ quố c tế của nữ cũng
đã đươ ̣c tổ chức ta ̣i Pa ri (Pháp) giữa các đô ̣ i Ý ; Pháp và
Tiê ̣p Khắ c.
Năm 1935 Ủy ban thế vận hội quốc tế chính thức công
nhâ ̣n bóng r ổ là môn thể thao nằm trong chương trình thi
đấ u chính thức của Thế vâ ̣n hô ̣i . Thế vâ ̣n hô ̣i lầ n thứ XI
năm 1936 đã có 21 nước tham gia thi đấu. Đội tuyển Mỹ là
đô ̣i vô đich
̣ đầ u tiên.
Năm 1938 Giải vô địch bóng r ổ châu Âu đầ u tiên của nữ
đươ ̣c tổ chức ta ̣i Roma (Ý). Đội nữ của Ý vô đich.
̣
Năm 1947 trên các sân đấ u bóng r ổ quố c tế đã xuấ t hiê ̣n
các v ận động viên của Liên Xô và các nước xã hô ̣i chủ
17

nghĩa khác. Đây cũng chính là giai đoa ̣n bóng r ổ có sự ảnh
hưởng lớn đế n các nước châu Âu và trên toàn thế giới.
- Giai đoa ̣n 4: (từ năm 1948 đến năm 1965).
Năm 1948 đã có tới 50 quố c gia tham gia vào tổ chức
Liên đoàn bóng r ổ quốc tế. Thời kỳ này môn bóng rổ
không những phát tri ển về mă ̣t điạ lý mà còn phát tri ển về
kỹ chiến thuật. Lúc này cũng đã bắt đầu phân chia nhóm kỹ
thuâ ̣t, chiế n thuâ ̣t phù hơ ̣p với thực tế thi đ ấu. Các đô ̣ng tác
giả bắt đầu được áp dụng , cùng với đó là hiệu quả thi đấu
đươ ̣c nâng lên mô ̣t cách rõ rê ̣t . Các trận đấu có tỷ số ở mức
50 đến 60 điể m. Đặc biệt giai đoạn này xuất hiện động tác
ném rổ bằng một tay trên cao. Về chiế n thuâ ̣t, các vận động
viên cũng đã biế t chuyể n hóa từ kỹ thuâ ̣t cá nhân sang phố i
hơ ̣p nhóm và toàn đô ̣i . Lúc này các đô ̣i tuyể n của các quố c
gia ma ̣nh đã biế t sử du ̣ng chiế n thuâ ̣t tấ n công thông quá
trung phong. Bóng rổ thế giới đư ợc tiêu chuẩ n hóa về kỹ
thuâ ̣t thi đấ u thông qua viê ̣c tâ ̣p luyê ̣n các đ ộng tác hơ ̣p lý
và được nhiều nước vận dụng khác nhau.
Năm 1948 huấ n luyê ̣n viên người Mỹ , T.Artrer đã đưa
môn bóng rổ mini vào áp du ̣ng cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổ i
và được tổ chức theo những điều luật đơn giản . Liên đoàn
bóng rổ thế giới đã thành lâ ̣p Ủy ban chuyên môn chuyên
lo về bóng rổ mini.
Năm 1950 Giải vô địch bóng rổ nam lần đầu tiên được
tổ chức ta ̣i Achentina v à nước chủ nhà đã giành được chức
vô đich.
̣ Sau đó 3 năm (1953) ở Chile đã tổ chức Giải bóng
rổ vô đich
̣ thế giới của nữ . Đội tuyển Mỹ đã giành chức vô
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đich.
̣ Các giải vô địch thế giới của nam và nữ do FIBA tổ
chức thường xuyên 4 năm mô ̣t lầ n .
Trong giai đoa ̣n này trâ ̣n đấ u thể hiê ̣n xu t hế tấ n công
vươ ̣t trô ̣i. Kỹ thuật tấ n công có bước tiế n nhảy vo ̣t , chiế m
ưu thế hơn so với chiế n thuâ ̣t phòng thủ . Lúc này đã xuấ t
hiê ̣n các cầ u thủ cao to hoa ̣t đô ṇ g dưới rổ và khu vực 3 giây
để ghi điểm. Dầ n dầ n trong thi đ ấu đã xuấ t hiê ̣n những ha ̣n
chế về tin
́ h chấ t quyế t liê ̣t , nhịp độ của trận đấu thấp , tính
gay cấn cũng bị hạn chế do lúc này luâ ̣t chưa quy đinh
̣ về
thời gian giữ bóng của các đấu thủ . Các đội sử dụng chiến
thuâ ̣t giữ bóng lâu để kéo gi ãn đối phương cho các cầ u thủ
có chiều cao hoạt động dưới rổ ghi điểm. Vì vậy yêu cầu bổ
sung luâ ̣t theo xu thế tấ n công, hạn chế bớt ưu thế chiều cao
của v ận động viên đã đươ ̣c đă ̣t ra . Những thay đổ i về luâ ̣t
đã làm cho tiń h chấ t trâ ̣n đấ u thêm sinh đô ̣ng hơn , tăng tin
́ h
hấ p dẫn hơn . Kỹ - chiế n thuâ ̣t ngày càng phong phú hơn .
Từ đó môn bóng rổ ngày càng phát triển.
Năm 1965 Liên đoàn bóng rổ quốc tế đã công nhâ ̣n 122
liên đoàn bóng r ổ của các quốc gia trên thế giới là thành
viên của FIBA.
Giai đoa ̣n tiế p theo của bóng r ổ bắ t đầ u từ năm 1966.
Đây là giai đoa ̣n biể u hiê ̣n rõ sự khắ c phu ̣c của khủng
hoảng và hưng thinh
̣ tiế p theo của quá trình phát tri ển. Các
đô ̣i tuyể n của các nước xã hô ̣i chủ nghiã
, đă ̣c biê ̣t là các
vận động viên của Liên Xô cũ , đã thể hiê ̣n đươ ̣c trình đô ̣
cao trên đấ u trường quố c tế , đóng vai trò to lớn trong sự
nghiê ̣p phát triển bóng rổ trên thế giới.
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Năm 1983 FIBA đã có tới 157 thành viên của 5 châu lu ̣c.
Trong đó châu Âu có 31; châu Á 38; châu Phi 40; châu Mỹ
38 và châu Đại Dương 10 thành viên.
Năm 1987 FIBA có 168 thành viên.
Cứ 4 năm FIBA đại hội một lần nhằm đưa ra những thay
đổ i cầ n thiế t về nhân sự cũng như về luâ ̣t thi đấ u.
Xu hướng vâ ̣n du ̣ng kỹ - chiế n thuâ ̣t của các châu lu ̣c
trê ̣n thế giới:
Các đội của Nam Mỹ : Thường vâ ̣n du ̣ng tầ m vóc cao to
kế t hơ ̣p kỹ thuâ ̣t cá nhân điêu luyê ̣n cô ̣ng thể lực dồ i dào .
Các đội của châu Á : Thiên về tính linh hoa ̣t , sự khéo léo
với tầ m vóc trung biǹ h.
Các đôi châu Âu : Thiên về tầ m vóc cao to , có sức mạnh
để tấn công gầ n rổ , dũng mãnh trong thi đ ấu để áp đảo tinh
thầ n của đố i phương.
1.2.2. Quá trình phát triển môn bóng rổ ở Việt Nam
Vào khoảng năm 1930, bóng rổ xuấ t hiê ̣n ở mô ̣t số thành
phố lớn như : Sài Gòn ; Hà Nội ; Hải Phòng ; Nam Đinh
̣ ;
Huế … với mô ̣t số ít người tham gia; thời kỳ này trình độ kỹ
- chiế n thuâ ̣t còn la ̣c hâ ̣u , luâ ̣t đơn giản , thể lực của các v ận
động viên còn yế u .
Từ năm 1930 đến trước cách mạng t háng 8 năm 1945,
bóng rổ Viê ̣t Nam hầ u như là mô ̣t môn thể thao dành riêng
cho người Hoa Kiề u , ở đâu có người Hoa Kiều thì ở đó có
phong trào bóng r ổ mới đươ ̣c phát tri ển, các đô ̣i đa ̣i biể u
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của từng miền cũng như đội tuyển quốc gi a đã giao lưu du
đấ u với các nước Nhâ ̣t Bản
; Singapore; Philippin;
Malaysia… nòng cố t vẫn là người Hoa Kiề u . Ngoài ra còn
phát triển trong quân đô ̣i Pháp ; trong các trường Đa ̣i ho ̣c ,
Trung ho ̣c ở Viê ̣t Nam.
Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công , Viê ̣t Nam
đươ ̣c giải phóng , phong trào thể du ̣c thể thao đươ ̣c phát
triển tương đố i nhanh , bóng rổ xâm nhâ ̣p vào các trường
Đa ̣i ho ̣c và Trung ho ̣c chuyên nghiê ̣p và tổ chức đươ ̣c các
đô ̣i tuyể n tâ ̣p luyê ̣n có kế hoa ̣ch và tham gia thi đấ u .
Năm 1946 đến năm 1954 là thời kỳ toàn quốc kháng
chiế n chống thực dân Pháp, phong trào bóng r ổ bị hạn chế.
Ở vùng tự do phong trào lắng xuống , còn vùng tạm chiến
cũng chỉ bó hẹp ở những người Hoa Kiều . Mô ̣t số tron g
quân đô ̣i và trong ho ̣c sinh sinh viên.
Hòa bình lập lại năm 1954, mô ̣t nửa đấ t nước đươ ̣c giả i
phóng hoàn toàn , phong trào thể du ̣c thể thao đươ ̣c khôi
phục và phát tri ển phu ̣c vu ̣ đời sống lành mạnh của nhân
dân, phục vụ công tá c, phát triển sản xuấ t , kiế n thiế t xây
dựng tổ quố c.
Bóng rổ đươ ̣c phát tri ển và hin
̀ h thành đầ u tiên trong
quân đô ̣i là Đoàn thể thao Quân đô ̣i (Thể Công) cả miền
Bắc có 10 đô ̣i nhưng có đế n 9 đô ̣i là người Hoa Kiề u . Sau 3
tới 4 năm bóng rổ không những phát tri ển trong quân đô ̣i
mà còn phát triển cả trong ngành đường sắ t, giao thông, các
thành phố như : Hải phòng ; Hà Nội ; Quảng Ninh ; Nam
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Đinh.
̣ Số lươ ̣ng người tâ ̣p bóng r ổ ngày càng đông . Các đô ̣i
tuyể n của các tỉnh thành , các ngành bước đầ u tâ ̣p trung để
tâ ̣p luyê ̣n , đă ̣c biê ̣t trong ngành Giáo dục và Trung ương
Đoàn Viê ̣t Nam.
Trong giai đoa ̣n từ năm 1954 đến năm 1957 đã có những
cuô ̣c thi đấu giao hữu và các giải bóng rổ đươ ̣c tổ chức.
Năm 1958 đến năm 1959 phong trào bóng r ổ đươ ̣c duy
trì thường xuyên trong các xí nghiệp ; lực lươ ̣ng vũ trang…
đã có nhiề u giải đươ ̣c tổ chức như giải : Tổ ng Công đoàn ;
Giải các đội mạnh ; Giải hạng A , B; đă ̣c biê ̣t phong trào tâ ̣p
luyê ̣n bóng r ổ của nữ ở các thành phố như : Hà Nội , Hải
Phòng, Quảng Ninh và trong học sinh sinh viên.
Năm 1958 lầ n đầ u tiên trong lich
̣ sử phát tri ển bóng rổ
của Việt Nam , các đô ̣i bóng r ổ của Việt Nam đã mạnh dạn
thi đấ u giao lưu với các đô ̣i của nước ngoài .
Đội tuyển bóng r ổ Viê ̣t Nam đã từng thi đ ấu với đội
tuyển nước ngoài:
- Năm 1958 thi đấ u với đô ̣i “Bát Nhấ t” quân giải phóng
của Trung Quốc và bị thua với tỷ số đậm . Đội tuyển bóng
rổ của Việt Nam tham dự Đại hội Thể dục Thể thao quân
đô ̣i của các nước Xã hô ̣i chủ nghiã ta ̣i Cô ̣ng hòa Dân chủ
Đức và Việt Nam đã thắng đội Mông Cổ.
- Năm 1963 thi đấu với đô ̣i Campuchia, Viê ̣t Nam đã
thua.
- Cũng năm 1963 Viê ̣t Nam tham dự Đa ̣i hô ̣i Thể du ̣c
Thể thao quân đô ̣i của các nước Xã hô ̣i chủ nghiã ta ̣i Tru ng
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Quố c; Viê ̣t Nam đã thắ ng đô ̣i Rumani.
Những cuô ̣c thi đ ấu quố c tế và trong nước cho thấ y sự
phát triển của bóng rổ đã tiế p câ ̣n đươ ̣c mô ̣t số nước có nề n
bóng rổ tiên tiến . Viê ̣t Nam cũng đã nhanh chóng tiế p thu
những kỹ chiế n thuâ ̣t mới , đây cũng là bài ho ̣c đầ u tiên cho
sự phát triể n của bóng rổ . Đó cũng là tiề n đề cho sự phát
triển của môn bóng rổ ở Việt Nam.
Năm 1959 Bô ̣ môn Bóng r ổ của Ủy ban Thể dục Thể
thao Trung ương đươ ̣c thành lâ ̣p , đây cũng là mô ̣t bước
ngoă ̣t lớn cho sự phát tri ển bóng rổ ở Việt Nam . Lúc này
phong trào bóng r ổ tiế n nhanh, đã có cán bô ̣ tổ chức hướng
dẫn, từng bước đươ ̣c trang bi ̣kỹ - chiế n thuâ ̣t và đươ ̣c tiế p
câ ̣n với nề n bóng r ổ hiê ̣n đa ̣i . Các giải đô ̣i ma ̣nh , hạng A ,
hạng B cũng thường xuyên được tổ chức.
Giai đoa ̣n này các v ận động viên chủ yế u sử du ̣ng sự
linh hoa ̣t cùng kỹ -chiế n thuâ ̣t cơ bản để thi đấ u vì vâ ̣y hiê ̣u
quả thi đấu chưa cao . Từ phong trào qu ần chúng đã xuấ t
hiê ̣n mô ̣t số vận động viên cao từ 175cm đến 185cm.
Từ năm 1960 bóng rổ Viê ̣t Nam ngà y càng vững bước đi
lên cả về số lươ ̣ng và chấ t lươ ̣ng.
Ngày 18 tháng 5 năm 1962 Hiê ̣p hô ̣i bóng rổ Viê ̣t Nam đã
ra đời, Hô ̣i đã bầ u ra 19 thành viên để xây dựng và phát triển
phong trào bóng rổ. Hiê ̣p hô ̣i bóng rổ Viê ̣t Nam đã có vai trò
rấ t to lớn trong viê ̣c xây dựng và phát tri ển phong trào bóng
rổ. Mô ̣t số tỉnh ở phía bắ c đã thành lâ ̣p Hô ̣i bóng r ổ ở địa
phương và có sự phố i hơ ̣p chă ̣t chẽ giữa các Hô ̣i và Bô ̣ môn
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Bóng rổ giúp cho Ủy ban Thể dục Thể tha o đề ra nhiê ̣m vu ,̣
phương hướng phát tri ển bóng rổ ở Việt Nam . Từ đó góp
phầ n vào sự nghiê ̣p phát triển bóng rổ của nước nhà.
Năm 1963 bắ t đầ u quy đinh
ận
̣ tiêu chuẩ n đẳ ng cấ p v
động viên bóng rổ gồ m: Kiê ̣n tướng ; cấ p I ; II; III. Viê ̣c
phong cấ p v ận động viên bóng rổ là một nguồn cổ vũ lớn
thúc đẩy phong trào tập luyện bóng r ổ trong quầ n chúng và
vận động viên. Chỉ sau hai năm (1963 - 1964) đã có tới 6
kiê ̣n tướng, 30 vận động viên cấ p I và hàng trăm v ận động
viên cấ p II. Cũng trong thời gian này các điều luật bóng r ổ
đươ ̣c soa ̣n thảo theo quy đinh
̣ của FIBA . Và phù hợp với
bóng rổ Viê ̣t Nam lúc bấ y giờ .
Năm 1964 bóng rổ Viê ̣t Nam đã có những bước tiế n
đáng kể về số lươ ̣ng người tham gia , số đội bóng cũng tăng
lên đáng kể . Toàn miền bắc đã có 24.800 người tham gia
tâ ̣p luyê ̣n, có 130 đô ̣i bóng r ổ thiế u niên, 42 đô ̣i trẻ , 58 đô ̣i
hạng B, 16 đô ̣i ha ̣ng A…
Năm 1965 đến năm 1967 bóng rổ bước đầu được đưa
vào chính khóa t rong các trường Đa ̣i ho ̣c , Cao đẳ ng và
Trung ho ̣c chuyên nghiê ̣p . Trong hê ̣ thố ng cải cách của các
trường phổ thông , môn bóng rổ cũng từng bước được đưa
vào giảng dạy chính khóa.
Năm 1959 trường Trung cấp Thể du ̣c Thể thao Trung
ương ra đời. Đây là nơi đào ta ̣o lớp cán bô ̣ kế tu ̣c sự nghiệp
xây dựng và phát tri ển phong trào thể dục thể thao, trong
đó có môn bóng rổ.
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Từ năm 1968 đến năm 1974 do cuộc chiế n tranh phá
hoại miền Bắc cho nên các hoạt động thể du ̣c thể thao ta ̣m
thời bi ̣điǹ h trê ̣ , trong đó có môn bóng rổ, lúc này chỉ còn
mô ̣t số đô ̣i ha ̣ng A là nòng cố t , viê ̣c phân cấ p bóng r ổ cũng
bị gián đoạn . Sau cuộc chiế n tranh leo thang của Mỹ, bóng
rổ la ̣i đươ ̣c phu ̣c hồ i . Các giải hàng năm đư ợc tổ chức như :
Giải hạng A , hạng B và các đội mạnh . Viê ̣c đào ta ̣o cán bô ̣
bóng rổ đươ ̣c khôi phu ̣c , trở la ̣i việc công nhận các vận
động viên đa ̣t đẳ ng cấ p hàng năm và chấ t lươ ̣ng vận động
viên được nâng cao.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đấ t nước hoàn toàn giải
phóng. Với sự chỉ đa ̣o sát sao của ngành Thể du ̣c Thể thao ,
số lượng các đô ̣i bóng r ổ được phát triển ngày càng nhiều
kể cả nam và nữ . Năm 1975 có 9 đô ̣i tham gia , năm 1976
có 11 đô ̣i tham gia.
Từ năm 1976, các giải bóng r ổ hạng A nữ được tổ chức
và có nhiều vận động viên có đẳ ng cấ p .
Từ năm 1978 đến năm 1979 cuô ̣c chiế n tranh biên giới
phía bắc xảy ra , bóng rổ là môn mà người Hoa Kiều tham
gia đông đảo , do đó mô ̣t lực lươ ̣ng v ận động viên , huấ n
luyê ̣n viên và tro ̣ng tài đã trở về Trung Quố c làm cho
phong trào bóng r ổ giảm xuống cả về số lượng và chất
lươ ̣ng. Trong 2 năm này số đô ̣i tham gia các giải giảm 1/3,
số lươ ̣ng vận động viên có đẳ ng cấ p cũng bi ̣giảm đi.
Năm 1982 chính thức có giải bóng r ổ toàn quốc để phân
hạng A1, A2 đố i với nam và A đố i với nữ . Các đô ̣i bóng r ổ
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Bắ c và Nam thi đấ u thố ng nhấ t với mô ̣t luâ ̣t lê ̣ . Ở các giải
này đã xuất hiện hai trư ờng phái rõ rệt , phía Bắc tiếp cận
với phong cách của châu Âu (sử du ̣ng những vận động viên
có chiều cao đánh áp sát rổ của đối phương để ghi điểm ).
Các đội phía Nam với tầm vóc thấp , lấ y kỹ thuật cá nhân là
chính và chủ yế u sử du ̣ng chiế n thuâ ̣t tấ n công nhanh.
Năm 1985 tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần
thứ nhấ t môn bóng rổ đươ ̣c đưa vào chương trin
̀ h thi đấ u
của Đại hội , có 13 đô ̣i nam và 4 đô ̣i nữ . Đây cũng là lầ n
đầ u có sự thố ng nhấ t cao về luâ ̣t thi đấu bóng rổ, làm tiền
đề cho sự phân hạng và mở rộng tầm c ỡ của môn bóng rổ
cho những năm tiế p theo.
Sau này Hiê ̣p hô ̣i bóng r ổ Viê ̣t Nam đươ ̣c đổ i tên thành
Liên đoàn bóng r ổ Viê ̣t Nam go ̣i tắ t là VBF (Viê ̣t Nam
Basketball Federation ) và đã đề ra kế hoạch phát tri
ển
phong trào bóng rổ. Chủ yếu là khôi phục lại.
Tháng 11 năm 1993 Viê ̣t Nam gia nhâ ̣p Hiê ̣p hô ̣i bóng rổ
Đông Nam Á (SIEBA) và Liên đoàn bóng r ổ châu Á
(ABC) nhằ m hòa nhập và từng bước phát triể n phong trào .
Tháng 4 năm 1994 Viê ̣t Nam tham dự Giải vô đich
̣ Đông
Nam Á lầ n thứ nhấ t ta ̣i Malaysia gồ m có 9 nước tham gia .
Viê ̣t Nam đứng thứ 7, có thể thấy bóng r ổ Viê ̣t Nam ở thời
điể m đó vẫn còn rấ t ha ̣n chế .
Môn Bóng rổ đươ ̣c đưa vào trương trình thi đấ u của hầu
hết các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á
(SEA
Games). Tuy nhiên với đă ̣c thù về tầ m vóc của người Viê ̣t
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Nam còn nhiề u ha ̣n chế , điề u kiê ̣n kinh tế còn nhiều khó
khăn… điều đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển
môn bóng rổ ở nước ta.
Hiê ̣n ta ̣i bóng r ổ đă ̣c biê ̣t phát tri ển trong trường ho ̣c và
ở các tỉnh thành như : thành phố Hồ Chí Minh , Hà Nội, Đà
Nẵng, Hải Phòng , Cầ n Thơ , Yên Bái , Quảng Ninh , Sóc
Trăng, Ninh Thuâ ̣n , Bình Thuận , Lâm Đồ ng , Quảng Nam
(Hô ̣i An)… phong trào đươ ̣c duy trì và rấ t phát triể n trong
quân đô ̣i, đă ̣c biê ̣t là Binh chủng Không quân.
Hiê ̣n ta ̣i thành phố Hồ Chí Minh có đô ̣i Sài Gòn Heat
đang thi đấ u ta ̣ i Giải bóng r ổ vô đich
̣ Đông Nam Á rấ t
thành công. Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh còn thành lập
Liên đoàn bóng rổ và có quy chế hoa ̣t đô ̣ng riêng
. Hàng
năm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các giải cho các bâ ̣c
học và thu hút được rấ t nhiề u người tham gia.
1.3. Xu hƣớng và quá trình phát triển luật thi đấu
bóng rổ
1.3.1. Xu hƣớng phát triển môn thể thao bóng rổ
Trong thời gian hơn 100 năm tồn tại (từ 1891), bóng rổ
đã trở thành một trong những môn thể thao mà những thay
đổi về luật thi đấu và hệ thống tiến hành tổ chức thi đấu đã
trở thành phương tiện quản lý sự phát triển của môn thể
thao này. Với sự giúp đỡ của các Liên đoàn Bóng rổ các
quốc gia, FIBA đã tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện
các xu hướng bóng rổ và dựa trên cơ sở đó hoàn thiện nền
tảng của luật thi đấu, cũng như hệ thống tiến hành thi đấu.
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Quá trình này luôn đề ra những nhiệm vụ:
- Duy trì tính linh hoạt cao, sự căng thẳng cảm giác tâm
lý và sự hứng thú thể thao đối với bóng rổ của những người
tham gia và của khán giả.
- Giữ gìn nhịp độ phát triển của các vận động viên, trình
độ thành tích kỹ - chiến thuật của phần lớn các vận động
viên, trong đó có các kiện tướng cấp cao.
- Bảo đảm tính cân bằng hợp lý giữa tấn công và phòng
thủ.
- Duy trì mức độ tích cực cao, tính năng động, sự điêu
luyện và trí lực trong phối hợp thi đấu.
- Giữ gìn khả năng thực tế xuất hiện trong tiến trình thi
đấu, những phẩm chất và những năng lực cá nhân của các
vận động viên có lứa tuổi và chiều cao khác nhau.
- Hạn chế số lần vi phạm luật thi đấu một cách cố ý và
thô bạo, loại trừ hoàn toàn khỏi thực tế thi đấu những vi
phạm “có lợi” do luật và điều lệ cuộc thi.
- Tăng khối lượng những pha phối hợp tấn công cá nhân
- những pha đột phá lên rổ tích cực, dũng cảm từ phía sâu
trong sân.
- Mở rộng trận địa tấn công nhanh và tấn công sớm với
sự tham gia có tính chất bắt buộc của những vận động viên
cao lớn và các tình huống kết thúc tấn công và phản công
nhanh khác nhau bằng quả ném rổ từ ngoài vạch ba điểm.
- Nắm vững những kỹ năng tổng hợp thi đấu tay đôi để
phòng thủ không có sự yểm hộ chuyên môn, mặt và lưng
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hướng phía rổ, cũng như các kỹ năng tranh bóng bật lại một
cách tích cực (đặc biệt là bóng bật lại ở cự ly trung bình)
sau những lần ném rổ xa.
- Sử dụng hệ thống phòng thủ kèm người trên nửa sân
của đội mình cùng với kèm chặt vận động viên đang có
bóng trong khoảng cách rút ngắn với dự tính cướp phá
bóng, tích cực ngăn cản đối phương ném rổ từ xa, nhưng
không gây lỗi cá nhân.
- Tích cực thi đấu chống lại giai đoạn phát động và triển
khai tấn công nhanh của đối phương để không cho phép kết
thúc tấn công nhanh bằng quả ném rổ tính ba điểm.
- Thay đổi từng phần của đội hình mẫu: điều khiển các
vận động viên ném rổ thiện xạ, những hậu vệ có tính kiên
trì và có tốc độ (không phụ thuộc vào chiều cao), những
vận động viên có chiều cao và có năng lực toàn diện,... cần
kiểm tra lại hệ thống tuyển chọn.
- Nâng cao tính tổ chức và tính hướng đích trong vận
động của các vận động viên bóng rổ vào những thời điểm
thi đấu quan trọng như: chuyển từ tấn công sang phòng thủ
và từ phòng thủ sang tấn công, đồng thời chú ý đặc biệt đến
việc yểm hộ tuyến sau của đội và nhanh chóng phản công
lại sự phản công của đối phương vào thời điểm đối phương
kiểm soát bóng.
- Điều chỉnh các sơ đồ chiến thuật thi đấu của đội chống
lại phòng thủ khu vực của đối phương 3 - 2 với các vận
động viên tuyến trên có chiều cao trội hơn ở giới hạn của
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khu ném rổ tính ba điểm trong quá trình phối hợp thi đấu
theo chiều rộng phòng thủ bằng chuyền bóng dài từ cánh
này sang cánh kia và lọt vào phía trong “khu vực” có bóng
và không có bóng, và bằng mở rộng phạm vi di động của
các vận động viên trung phong.
- Nâng cao độ chắc chắn trong tranh bóng bật lại ở rổ
của đội mình trong thi đấu bởi 3 vận động viên cùng với sự
yểm hộ và kèm chặt các đối thủ đối phương đang dồn lên
đột phá rổ.
- Tăng cường sử dụng tất cả các cầu thủ dự bị của đội.
- Hoàn thiện tính linh hoạt và tính độc lập tư duy chiến
thuật của vận động viên, áp dụng kịp thời những quyết định
thích hợp trong những tình huống thi đấu phức tạp.
- Phát triển khả năng định hướng chính xác trên sân
(trong đó có định hướng theo các vạch sân) để chiếm lĩnh
vị trí tấn công có lợi cho ném rổ từ xa (3 điểm), đột phá rổ.
- Tăng độ tin cậy về cảm giác vận động của vận động
viên trong tình huống thi đấu thường xuyên thay đổi.
- Học cách giữ tỷ lệ hợp lý giữa các pha phối hợp tấn
công của đội: ném rổ từ xa ngoài vạch ba điểm, ném rổ từ
các cự ly trung bình và gần (ở các đội trình độ cao tỷ lệ
trung bình trong một trận đấu như sau: ném rổ từ xa ngoài
vạch ba điểm là 14 - 17 lần, từ cự ly gần là 35 - 40 lần, từ
cự ly trung bình là 28 - 30 lần).
Trong bóng rổ hiện đại những vấn đề liên quan đến việc
áp dụng luật thi đấu mới phải được hiểu một cách rõ ràng:
30

- Cần tăng trình độ sức bền chuyên môn của các vận
động viên.
- Hoàn thiện độ chính xác của các lần ném rổ xa (ba
điểm) là đòi hỏi mới mang tính nguyên tắc đối với các cấu
trúc cơ học và động học của các yếu lĩnh kỹ thuật.
- Cần phải thành thạo các kỹ năng chuyền bóng tốc độ
nhanh, mạnh hơn trong các tình huống thi đấu rất cơ động
(chuyền bóng dài trong tấn công nhanh, từ tuyến tấn công
này sang tuyến tấn công khác, chuyền bóng tấn công “qua
người phòng thủ”, chuyền bóng mạnh và chính xác sau khi
chạy biến tốc cùng với dẫn bóng,...) bằng các phương pháp
chuyền bóng cũng như bắt bóng đa dạng.
- Cần thực hiện những quả ném phạt với độ ổn định cao
nhất có thể (đặc biệt là các lần ném phạt đầu tiên) trên cơ
sở hoàn thiện tính ổn định tâm lý trước những động tác rắn
hay thô bạo của các đấu thủ đối phương, trước những tình
huống bất thường khác.
- Thay đổi từng phần nhiệm vụ trong vốn chiến thuật
phối hợp tấn công trận địa sẵn có (sử dụng chủ yếu những
phương thức phối hợp mang tính chất chu kỳ cùng với
phương thức chạy đan chéo ở vạch ba điểm, các phương
thức phối hợp thông qua trung phong trên đường ném phạt
cùng với kỹ năng thoát khỏi người phòng thủ của các cầu
thủ tấn công đến góc sân để ném rổ tính ba điểm, những
động tác cản người “thẳng góc” để thoát người từ đường
biên ngang đến vạch “ba điểm”.
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1.3.2. Quá trình phát triển của luật thi đấu bóng rổ
Quá trình phát tri ển của luâ ̣t thi đấu bóng rổ diễn ra từ
những ngày đầ u đươ ̣c thành lâ ̣p cho đế n năm
2015. Khi
luâ ̣t bóng rổ đươ ̣c ban hành chỉ gồ m 12 điề u:
1) Có thể ném bóng bằng 1 hoặc 2 tay về bất kỳ hướng
nào.
2) Có thể đánh bóng bằng 1 hoặc 2 bàn tay về bất kỳ
hướng nào (không được dùng nắm tay).
3) Đấu thủ không được cầm bóng chạy. Đấu thủ phải
ném bóng từ vị trí mà anh ta bắt bóng, cho phép đấu thủ bắt
bóng khi đang chạy với tốc độ nhanh.
4) Bóng phải được cầm ở một bàn tay hoặc giữa hai bàn
tay, cánh tay hoặc không được cơ thể sử dụng để giữ bóng.
5) Không được dùng vai hất, nắm kéo, xô đẩy, ngáng
chân, đấm. Được phép va chạm nh ẹ vào người đối phương.
Đấu thủ vi phạm lần đầu điều luật này sẽ tính là một lỗi, vi
phạm lần thứ hai sẽ bị trục xuất cho đến khi bóng vào rổ kế
tiếp được thực hiện, hoặc nếu hành động có ý định gây
thương tích cho đấu thủ trong suốt trận đấu, sẽ không được
thay người.
6) Một lỗi đấm bóng bằng nắm tay sẽ bị xử phạt. Nếu
một trong hai đội phạm 3 lỗi liên tiếp và sẽ tính là một lần
bóng vào rổ cho đối phương (lỗi liên tiếp nghĩa là không có
đối phương phạm lỗi trong lúc đó).
7) Bóng vào rổ được tính khi bóng được ném hoặc đánh
từ những vị trí trên sân vào rổ và nằm trong rổ, miễn là đối
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phương ngăn cản ném rổ không chạm hoặc gây khó khăn
cho bóng vào rổ. Nếu bóng nằm trên cạnh rổ và đối phương
làm xê dịch rổ, bóng sẽ được tính điểm.
8) Khi bóng ra biên, bóng được ném vào sân và được
chơi bởi đấu thủ đầu tiên chạm bóng, trong trường hợp có
tranh cãi đội làm bóng ra biên, trọng tài 2 sẽ ném bóng
thẳng vào trong sân. Người phát bóng biên có 5 giây để
phát bóng. Nếu anh ta giữ bóng lâu hơn, bóng sẽ được trao
cho đối phương phát biên. Nếu đội nào liên tục làm trì hoãn
trận đấu, trọng tài hai sẽ phạt đội đó một lỗi.
9) Trọng tài 2 là người phân xử các đấu thủ và ghi nhớ
các lỗi và thông báo cho trọng tài một khi một đội phạm 3
lỗi liên tiếp. Trọng tài một có quyền trục xuất các đấu thủ
theo điều luật số 5.
10) Trọng tài một là người phân xử bóng và ra quyết
định khi bóng ở trong cuộc, bóng ở trong sân, bóng thuộc
đội nào và theo dõi thời gian thi đấu. Trọng tài một sẽ ra
quyết định khi bóng vào rổ và theo dõi điểm; những nhiệm
vụ khác thông thường được thực hiện bởi trọng tài một.
11) Thời gian thi đấu là 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, nghỉ
giữa 2 hiệp là 5 phút.
12) Đội có số điểm nhiều nhất trong trận đấu sẽ được
tuyên bố thắng cuộc. Trong trường hợp trận đấu hòa, được
sự đồng ý của hai đội trưởng, trận đấu được tiếp tục cho
đến khi có một bàn thắng được thực hiện.
Trận thi đấu công khai đầu tiên của bóng rổ được diễn ra
ngày 02/03/1892 giữa sinh viên và giáo viên tại trường cao
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đẳng Springfield. Đội sinh viên đã thắng 5 - 1 trước hơn
200 khán giả. Từ đó, bóng rổ bắt đầu được phát triển rộng
rải khắp nơi và được giới thiệu ở Mexico. Cũng trong năm
1892, Lew Allen của trường Hartfort thuộc tiểu bang
Connecticut đã làm ra cái rổ hình trụ đan bằng dây chắc
chắn để loại bỏ cái rổ bằng gỗ cứng của Nai smith. Vòng
rổ treo ở ban công và một số khán giả đã bật cười khi
bóng nẩy ra khỏi vòng sắt. Để bóng không trúng khán giả,
hai tấm bảng (3,60m x 1,80m) đã được sử dụng lần đầu
tiên.
Ngày 22/03/1893, trận thi đấu đầu tiên của nữ đã được tổ
chức tại Northampton. Không có người đàn ông nào được
xem trận đấu này. Quả bóng rổ đã phát triển nhanh hơn và
quả bóng đá chính thức được thay thế bằng một quả bóng
rổ vào năm 1894. Mô ̣t năm sau , tấm bảng rổ có kích thước
1,80m x 1,20m đã được chấp thuận. Những quả ném phạt
được giới thiệu. Mô ̣t cái vòng m ới đã được sáng chế. Nó
gồm 1 cái lưới được treo vào vòng sắt và có một sợi dây
buộc đáy lưới. Khi kéo sợi dây bóng lọt khỏi lưới và thời
kỳ của cái thang gấp đã kết thúc.
Năm 1893 đội Chicago và Iowa đã tranh đua trong trận
đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Mỗi đội có 5 đấu thủ. Chicago
đã thắng 15-12. Không có đội nào được thay đổi đấu thủ.
Năm 1896, James Nai smith đã điều chỉnh lại luật. Bàn
thắng được thay đổi là hai điểm, quả ném phạt một điểm.
Kể từ năm 1896, liên đoàn thể thao nghiệp dư được giao
nhiệm vụ xây dựng và thay đổi các điều luật.
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Năm 1897 chính thức một đội gồm 5 đấu thủ và luật này
đã được mọi người đồng ý. Trước khi có điều luật này, trên
sân đôi khi đã xảy ra là có hơn 5 đấu thủ ở mỗi bên sân.
Năm 1905, bóng rổ đã đươ ̣c truyền bá rộng raĩ trong các
trường Trung học, Đại học và các tr ại lính. Nhiều sinh viên
ngoại quốc đã học ở trường thể thao Springfield trong thời
gian khi bóng rổ được khai sinh. Những sinh viên này đã
truyền bá môn thể thao mới vượt qua đại dương. Bóng rổ
đã được mang đến châu Âu, đặc biệt hơn là đến Pháp bởi
Mel Rideout, một sinh viên của Springfield.
Năm 1909 - 1910, tấm bảng trong suốt đã được chấp
thuận trong điều luật. Một đấu thủ bị trục xuất khi phạm
trên 4 lỗi cá nhân. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra
đã làm cho sự phát triển của bóng rổ đi xuống. Trong thời
gian chiến tranh, các lính Mỹ và các HLV thể thao, trong
đó có Nai smith đã mang tới châu Âu những cái mới của
môn Bóng rổ.
Năm 1919 tại Paris, giải thi đấu đầu tiên giữa các nước
đồng minh đã được tổ chức. Trong giải này, Mỹ đã thắng
Pháp và Ý. Đây là giải bóng rổ quốc tế đầu tiên và là con
đường dẫn đến Giải Vô địch thế giới và được Olympic
công nhận.
Năm 1923, tên lỗi người ném rổ được loại bỏ, lỗi cá
nhân phải ném phạt. Ở thế vận hội Olympic Paris năm
1924, bóng rổ được thi đấu biểu diễn.
Năm 1927, Abel Saperstein thành lập đội Harlem
Globetrotters. Những đấu thủ này đến từ Chicago và họ đã
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thi đấu trận đầu tiên ở Hinckley, Illinois. Kể từ đó họ đã
góp phần to lớn trong việc phổ biến rộng rãi môn bóng rổ ở
khắp nơi trên toàn thế giới, bóng rổ được chơi ở khoảng
100 quốc gia khác nhau. Những kỹ năng và trình độ cao
của đội Harlem thường gây sự thích thú, bóng rổ tiếp tục
lôi kéo sự chú ý của mọi giới.
Năm 1927, uỷ ban YMCA (Young Men’s Christian
Association: Hội Thanh Niên Cơ Đốc) thế giới hợp tác với
trường Cao đẳng Springfiel đã thành lập một trường quốc
tế về giáo dục thể chất ở Genevơ.
Năm 1932, chúng ta có thể chính thức nói về luật bóng
rổ của Mỹ. Sự yên ổn của thế giới, sự nhiệt tình của những
người bản xứ như là một thứ thời trang cộng thêm sự quan
tâm của chính quyền đã ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển
của bóng rổ.
Ngày 18/06/1932 ở Genevơ có một cuộc họp giữa các
đại diện của các hiệp hội bóng rổ, và Liên đoàn bóng rổ
nghiệp dư thế giới (FIBA) được thành lập bởi 8 quốc gia.
Chủ tịch đầu tiên của FIBA là ông Leon Bouffard
(Switzeland), tổng thư ký là ông Renato William Jones
(Great Britain). FIBA đã triệu tập hội nghị để soạn thảo kỹ
lưỡng luật bóng rổ quốc tế đầu tiên. Mỗi đội gồm 5 đấu thủ
và 2 người dự bị được thay 2 lần trong trận đấu. Sau mỗi
lần bóng vào rổ khi đang thi đấu hoặc khi ném phạt, trận
đấu được tiếp tục bằng nhảy tranh bóng ở vòng tròn giữa
sân. Luật bóng rổ, căn bản thì giống như luật của Mỹ với ít
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thay đổi. FIBA đã quyết định cứ 4 năm luật bóng rổ sẽ
được sửa đổi, theo chu kỳ của đại hội Olympic. Việc sửa
đổi này được Uỷ ban kỹ thuật thực hiện.
Năm 1935 ở Olso, uỷ ban Olympic thế giới họp đã chính
thức chấp thuận cho bóng rổ được thi đấu ở Berlin. Đây là
mô ̣t gi ải bóng rổ lớn đầu tiên được tổ chức, thể hiện tính
thống nhất của luật thi đấu. Đội Mỹ đã thắng đội Canada 19
- 8 (trận đấu diễn ra dưới mưa) đội Mỹ đoạt huy chương
vàng. Ông James Naismith đã dự khán và trao tặng huy
chương cho những nhà vô địch.
Hội nghị của FIBA ở Berlin đã đưa ra những thay đổi
của luật bóng rổ với mục đích là giữ sự cân bằng giữa
phòng thủ và tấn công và giới hạn lợi thế của đấu thủ có
chiều cao lớn hơn. Cho phép 3 lần tạm dừng. Nhảy tranh
bóng ở vòng tròn giữa sân sau khi bóng vào rổ đã được bãi
bỏ. Được phát bóng biên ở đường cuối sân. Sân thi đấu
được chia làm hai phần và luật 10 giây được áp dụng. Đấu
thủ có 4 lỗi cá nhân thì bị trục xuất. Đấu thủ dự bị được
tăng lên là 5 người.
Ngày 28/11/1939, James Nai Smith người sáng lập ra
môn bóng rổ đã qua đời ở Lawrence, Kensas. Đã có khoảng
thời gian dài sau thế vận hội Olympic Berlin, và do chiến
tranh thế giới lần thứ hai, cho nên đến năm 1948 hội nghị
tiếp theo mới được nhóm họp tại London. Luật 3 giây đã
được giới thiệu (ở Mỹ áp dụng năm 1944). Sự thay đổi này
đã bắt buộc những đấu thủ cao lớn không được đứng ở
dưới rổ và cũng bảo đảm cho trận đấu được nhanh hơn. Các
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đấu thủ dự bị được tăng từ 5 lên 7 người và được tạm dừng
4 lần. Trong 3 phút cuối của trận đấu, đội giữ bóng được
quyền chọn lựa phát bóng biên thay cho ném phạt. Luật bàn
chân trụ và được phép nhấc bàn chân trụ trước khi ném rổ,
chuyền bóng hoặc bắt đầu dẫn bóng. Các đấu thủ châu Á đã
giới thiệu kỹ thuật nhảy ném rổ. Tuy nhiên, song song với
đó cũng có thành kiến cho rằng kỹ thuật nhảy ném rổ chỉ
cần thiết cho các đấu thủ thấp bé.
Năm 1949 Liên đoàn Bóng rổ chuyên nghiệp NBA được
thành lập.
Năm 1950, giải Vô Địch Thế Giới lần thứ nhất của nam
được tổ chức tại Argentina.
Ngày 2 tháng 3 năm 1951 trận thi đấu của những Ngôi
Sao NBA lần thứ nhấ t đư ợc tổ chức ở Boston. Đội Miền
Đông thắng đội Miền Tây 111 - 94. Cũng trong năm đó tại
sân vận động Olympic Berlin, đội Harlem Globetrotters đã
thi đấu biểu diễn trước một đám đông 75.000 người, một
kỷ lục về số khán giả của mọi thời đại bóng rổ.
Năm 1952 sau thế vận hội Olympic Helsinki, có rất ít
luật được thay đổi. Lỗi cá nhân của đấu thủ được tăng lên 5
lỗi thay vì 4 lỗi. Đôi khi trận đấu trở nên buồn chán vì đội
dẫn điểm thường hay giữ bóng quá lâu trong khi đang thi
đấu để bảo vệ tỷ số. Để chống lại lối chơi này, lối chơi kèm
người toàn sân đã được áp dụng, đội Liên Xô lần đầu tiên
đã trình diễn lối chơi gây ấn tượng ở Helsinki.
Năm 1953 giải Vô Địch châu Âu lần thứ nhất của nữ
được tổ chức tại Chile.
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Năm 1954, ông Danny Biaston đã đưa ra một giải pháp
hay và NBA giới thiệu luật mới. Một đội phải ném rổ trong
vòng 24 giây.
Năm 1956 ở Melbourne, điều luật tương tự như vậy
cũng đã được chấp nhận. Thời gian cho một đợt tấn công
được giới hạn trong 30 giây và vấn đề thủ thuật giữ bóng
đã được giải quyết. Khu vực ném phạt cũng được nới rộng
thêm và một hình thang mới được áp dụng để giữ những
đấu thủ cao lớn ở cách xa rổ. Ban kỹ thuật đã thiết lập lại
sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ: đòi hỏi đấu thủ tấn
công có bóng phải rời bóng trước khi nhấc bàn chân trụ để
dẫn bóng.
Nhảy ném rổ đã trở thành kỹ thuật ném rổ được sử dụng
nhiều nhất. Kỹ thuật ném rổ, chuyền bóng và dẫn bóng
được sử dụng đa dạng phong phú. Chiến thuật cản người
được phổ biến khắp nơi. Lối chơi liên quan đến hai đấu thủ
(bắt người) được thay thế bằng lối chơi phòng thủ khu vực
liên quan đến 5 đấu thủ, lối chơi này khó được thể hiện.
Năm 1958 Cúp các CLB vô địch châu Âu dành cho nam
đã được tổ chức và năm 1959 tổ chức cho nữ.
Năm 1960, hội nghị ở Rome đã quyết định bỏ đường
giữa sân và sau đó, vào năm 1968 ở Mexico đường này lại
được khôi phục. Trong 5 phút cuối, mỗi lỗi cá nhân bị phạt
hai quả ném phạt, với điều kiện là đấu thủ bị lỗi không ném
bóng vào rổ. Nếu cả hai đội cùng phạm lỗi mà có xử phạt
giống nhau thì không cho ném phạt để giảm bớt những tình
huống này khi có ném phạt ở cả hai rổ. Khi những lần ném
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phạt không được hủy bỏ, tổng số lần ném phạt cho mô ̣t
hành động không được quá hai quả phạt và được quyền
phát bóng. Có nhiều sự khác nhau của các lần xử phạt đã
gây khó khăn cho trọng tài và đôi khi trọng tài ở vào tình
huống khó khăn khi cân nhắc hủy bỏ lần ném phạt và số lần
ném phạt còn lại. Điều luật dường như là quá rắc rối khiến
cho quyết định của trọng tài thường làm cho đấu thủ của cả
hai đội và khán giả không thể hiểu được.
Năm 1964 Hội nghị ở Tokyo đã đưa ra giới hạn của pha
thi đấu để xác định thế nào là một hành động liên quan đến
sự tính toán cho số lần ném phạt. Điều luật này không bao
giờ thật sự chính xác để giải quyết mọi tình huống có thể
xảy ra, song đã phải chờ đợi đến 20 năm mới có thể loại bỏ
được nó. Tại hội nghị ở Tokyo, ban kỹ thuật đã biên soạn
lại cuốn sách luật để dễ đọc và dễ hiểu hơn. Trong thời gian
này, kỹ thuật nhảy ném rổ đã được mọi đấu thủ sử dụng.
Trận đấu trở nên cá nhân hơn. Phản công nhanh xuất hiện
thường xuyên hơn và số điểm ghi được cũng tăng lên. Thể
lực của các đấu thủ cũng được cải thiện, bóng rổ đang được
thay đổi lớn lao để phát triển. Bố n năm sau ở Mexico xuất
hiện hình trụ tưởng tượng ở trên rổ, bỏ luật “người phòng
thủ không được chạm vào bóng nhưng người tấn công thì
được phép”. Từ lúc này, khi bóng nẩy lên từ vòng rổ về
phía trước, cả hai đấu thủ phòng thủ và đấu thủ tấn công có
thể chạm bóng. Trong 3 phút cuối, mỗi lỗi bị phạt hai quả
ném phạt và đội bị phạm lỗi được quyền chọn phát bóng
biên dọc thay cho ném phạt.
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Năm 1972 ở Munich, luật 3 phút cuối của trận đấu đã
được hủy bỏ. Không có sự khác biệt nào giữa 3 phút cuối
và thời gian còn lại của trận đấu. Trong thời gian này, đấu
thủ phạm lỗi với đối phương không ném rổ thì chỉ xử phạt
là cho phát bóng biên dọc, không cho ném phạt. Mục đích
của sự thay đổi luật này là đội phòng thủ có thể phạm
nhiều lỗi để ngăn cản người tấn công có thể đến vị trí ghi
điểm.
Năm 1973 tại giải Vô Địch châu Âu ở Barcelona, số lần
phạm lỗi đặc biệt là vào cuối trận đấu đã tăng lên rõ rệt.
Trung bình một trận đấu có hơn 61 lỗi. Điều này đã cho
thấy sự nguy hiểm và đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi.
Không có thời gian để chờ đến kỳ hội nghị tới. Cũng trong
thời gian này ở Barcelona một đề nghị đã được đưa ra. Nếu
trong mô ̣t hi ệp mô ̣t đ ội phạm 10 lỗi đồ ng đô ̣i , mỗi lỗi của
đấu thủ phạm thêm sẽ bị ném phạt hai quả. Cũng như vậy,
nếu mô ̣t đấu thủ phạm lỗi khi đội của anh ta kiểm soát bóng
thì bị phạt phát bóng biên.
Năm 1974 áp dụng luật mới và là mô ̣t bư ớc tiến bộ lớn.
Luật 10 lỗi đồ ng đô ̣i đã làm gi ảm bớt số lần lỗi và ở hội
nghị Montréal năm 1976 luật này được phê chuẩn. Cũng
trong hội nghị này, sau 10 lỗi đồng đội, không có sự khác
nhau trong việc xử phạt nếu mô ̣t đấu thủ bị lỗi trong khi ghi
điểm hoặc trong động tác ném rổ. Để bỏ vấn đề này, luâ ̣t
quy định: khi một đấu thủ bị lỗi trong động tác ném rổ và
bóng không vào rổ, có cơ hội để ném quả phạt thứ 3 nếu
mô ̣t trong hai q uả ném phạt đầu không vào rổ. Trong
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trường hợp nếu lỗi vào người ném rổ và bóng vào rổ, được
ném thêm một quả phạt.
Năm 1980, hội nghị ở Moscow cho phép 8 lỗi thay vì 10
lỗi đồng đội để giảm bớt hơn nửa số lỗi trong trận đấu. Lỗi kỹ
thuật của những người đi theo đội đã tăng lên. Luật đã quy
định: huấn luyện viên sẽ bị trục xuất khi bị ghi 3 lỗi kỹ thuật.
Lần đầu tiên sách luật giải thích thế nào là va chạm cá
nhân bị thổi phạt và xác định đấu thủ chịu trách nhiệm đối
với lỗi va chạm như thế nào (nguyên tắc chiều cao thẳng
đứng nói rằng: khoảng không gian ở trên hình trụ của đấu
thủ được bảo vệ; đấu thủ ở trên không được quyền rơi
xuống mô ̣t v ị trí khác mà vị trí này không bị chiếm trước
khi anh ta nhảy lên; thế nào là vị trí phòng thủ đúng luật và
trái luật; xử phạt đẩy người và cản người).
Năm 1979 NBA giới thiệu quả ném rổ 3 điểm. Cùng một
ý tưởng đó FIBA đã chấp thuận vào năm 1984, nhưng
khoảng cách từ đường 3 điểm tới rổ là 6m25 thay vì 7m24
như của NBA. Luật này đã mở ra sự phân chia mới trong
bóng rổ. Những đấu thủ có chiều cao thấp hơn có cơ hội tốt
hơn để ghi điểm. Trận đấu không còn chỉ dành riêng cho
những trung phong. Cũng trong thời gian này, sân thi đấu
được mở rộng thêm. Chiều ngang thêm 1m và chiều dài
thêm 2m. Số lỗi đồng đội được giảm bớt từ 8 lỗi còn 7 lỗi.
Xử phạt sau 7 lỗi đồng đội là ném phạt mô ̣t thêm mô ̣t quả
(đó là nếu mô ̣t đấu thủ ném phạt quả thứ nhấ t không vào rổ
thì không được ném tiếp quả thứ hai). Nếu lỗi vào đấu thủ
ném rổ ở vị trí 2 điểm thì ném 2 quả phạt, nếu lỗi vào đấu
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thủ ném rổ ở vị trí 3 điểm thì ném 3 quả phạt. Lỗi kỹ thuật
của huấn luyện viên thì xử phạt nặng hơn 2 quả ném phạt
và cộng thêm lần phát bóng biên.
Năm 1986, Hội nghị thế giới quyết định mỗi đấu thủ
phạm lỗi cố ý và lỗi trục xuất bị phạt 2 hoặc 3 quả ném
phạt và đội kia được thêm quyền phát bóng biên. Điều luật
này đã làm giảm bớt số lỗi kiểu này thường xảy ra vào thời
gian đó.
Năm 1990, quyền lựa chọn được hủy bỏ. Không có giới
hạn số quả ném phạt được thực hiện trong tình huống xảy
ra. Trong trường hợp có nhiều lỗi xảy ra, trọng tài xác định
thứ tự của các lỗi và xử phạt theo thứ tự lỗi xảy ra. Không
còn phức tạp, đắn đo suy nghỉ khi xử phạt, điều này giúp
cho mọi người dễ hiểu hơn. Đấu thủ bị phạm lỗi không có
quyền chọn phát bóng biên thay cho ném phạt. Cũng trong
thời gian này, vấn đề huấ n luyê ̣n viên và nh ững người đi
theo đội ở trong khu vực tiếp giáp với sân thi đấu được đưa
ra bàn cãi và quyết định. Khu vực băng ghế của đội được
đưa ra để giữ huấ n luyê ̣n viên và gh ế cá nhân được đặt
trong khu vực của đội. Trong trường hợp có ai rời khỏi khu
vực băng ghế mà không có lý do chính đáng , huấ n luyê ̣n
viên sẽ bị phạt lỗi kỹ thuật. Ngoài ra, nếu ai rời khỏi khu
vực băng ghế của đội khi bất ngờ xảy ra xô sát ở trong sân
thi đấu, ngay lập tức người đó bị trục xuất.
Cũng trong kỳ họp này, các trọng tài bắt đầu cầm bóng
trong mọi tình huống phát bóng biên trên sân. Phát bóng
biên không được di chuyển dọc theo biên dọc hơn mô ̣t
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bước bình thường. Trong quả ném phạt cuối, các đấu thủ
đứng xếp hàng ở hai bên có thể bước vào khu vực giới hạn
ngay khi bóng rời khỏi tay của đấu thủ ném phạt. Mô ̣t luật
mới được giới thiệu. Trọng tài chính có thể sửa chữa một
vài sai lầm liên quan đến xử phạt quả ném phạt và điểm.
Năm 1992 một quyết định lịch sử khi FIBA chấp thuận
cho các VĐV bóng rổ nhà nghề Mỹ tham dự Thế Vận Hội
Olympic Barcelona 1992. Những trận thi đấu của đội
“Dream Team” là sự kiện được nhiều người quan tâm nhất
trong suốt thời gian của đại hội Olympic này.
Năm 1994 toàn bộ cuốn sách luật bóng rổ đã được biên
soạn lại. Một trận đấu bóng rổ có thể thi đấu 2 hiệp x 20
phút hoặc 4 hiệp x 12 phút. Phát bóng biên luôn luôn ở
điểm gần nhất nơi xảy ra vi phạm kể cả đường cuối sân.
Động tác ném rổ trong trường hợp nhảy ném rổ, động tác
ném rổ được tiếp tục cho đến khi 2 bàn chân của người
ném chạm lại mặt sân. Luật chạy bước được viết lại đầy đủ
hơn. Bàn chân đầu tiên chạm mặt sân là bàn chân trụ thay
cho bàn chân sau. Được phép úp rổ, có nghĩa là trong một
đường chuyền bóng, bóng bay xuống rổ và ở trên vòng rổ,
đấu thủ tấn công cũng có thể chạm vào bóng. Thuật ngữ lỗi
“cố ý” được thay đổi là lỗi phản tinh thần thể thao. Trọng
tài không thể thổi lỗi phản tinh thần thể thao vì lỗi đã phạm
trong những phút cuối của trận đấu, có thể dừng đồng hồ
thi đấu. Lỗi phản tinh thần thể thao được xử phạt theo cùng
mô ̣t cách từ đầu cho đến cuối trận đấu. Luật mô ̣t thêm mô ̣t
được hủy bỏ, thay cho luật mô ̣t thêm mô ̣t là lu ật ném phạt
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hai quả. Nếu mô ̣t đ ấu thủ , HLV, hoặc bất kỳ mô ̣t thành
viên của đội mà bị trục xuất, họ phải rời sân thi đấu và ở
trong phòng thay đồ của đội trong suốt trận đấu, hoặc nếu
họ muốn, họ sẽ rời khỏi nhà thi đấu. Trong khi ném phạt
chỉ có 6 đấu thủ được nhảy tranh bóng bật trở lại: ba đấu
thủ phòng thủ và hai đấu thủ tấn công ở dọc khu vực giới
hạn và đấu thủ ném phạt. Các đấu thủ còn lại phải ở sau
đường ném phạt kéo dài và sau đường 3 điểm.
Năm 1998 luâ ̣t xác đ ịnh rõ thêm về trường hợp bóng trở
về sân sau. Thay đổi cách xử phạt lỗi hai bên khi xảy ra lỗi
hai bên, nếu đội nào đang kiểm soát bóng thì đội đó được
phát bóng biên. Có thêm lỗi kỹ thuật phản tinh thần thể
thao và có thay đổi trong cách cho ném phạt. Trong lần
ném phạt quả thứ hai hoặc chỉ có một quả ném phạt sẽ do
trọng tài trước trao bóng cho người ném phạt. Ở hai phút
cuối của trận đấu, bóng vào rổ thì đồng hồ dừng lại.
Ngày 8 tháng 5 năm 2000, FIBA đã thông qua luật bóng
rổ năm 2000 với 58 điều luật và có nhiều thay đổi. FIBA
chính thức giới thiệu và áp dụng phương pháp 3 trọng tài
thi đấu 4 hiệp, luật 10 giây còn 8 giây, luật 30 giây còn 24
giây và bóng phải chạm vòng rổ mới kết thúc một đợt 24
giây. Ở hai phút cuối của trận đấu khi bóng vào rổ thì được
hội ý hoặc thay người, lỗi kỹ thuật của đấu thủ chính thức
ném một quả phạt và được phát bóng biên ở giữa sân, lỗi
đồng đội còn 4 lỗi.
Ngày 01/9/2004 FIBA áp dụng cho hai đội được thay
người khi bóng chết. Lỗi kỹ thuật được ném hai quả phạt.
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Từ tháng 4 năm 2014 đến nay FIBA bổ sung một số điều
luâ ̣t sau:
1) Sắp xếp lại thứ tự các lỗi
Lỗi cá nhân, lỗi hai bên, lỗi kỹ thuật, lỗi phản tinh thần
thể thao, lỗi truất quyền, đánh nhau. (thứ tự trước đây: lỗi
cá nhân, lỗi hai bên, lỗi phản tinh thần thể thao, lỗi truất
quyền, lỗi kỹ thuật, đánh nhau). Đây là cách sắp xếp theo
tính chất nghiêm trọng của lỗi.
2) Điều chỉnh phạm vi của nửa vòng tròn không phạm
lỗi tấn công
Đường kẻ nửa đường tròn không phạm lỗi tấn công
thuộc khu vực không phạm lỗi tấn công. Người phòng thủ
có 1 chân hoặc cả 2 chân tiếp xúc với khu vực nửa vòng
tròn không phạm lỗi tấn công sẽ được coi là đang trong khu
vực nửa vòng tròn không phạm lỗi tấn công (trước đây yêu
cầu phải có cả hai chân ở trong mới được coi là đang ở
trong khu vực nửa vòng tròn không phạm lỗi tấn công).
3) Cách tính thời gian cho đợt tấn công (trước đây tính
thời gian đợt tấn công là 24 giây).
Nếu đội tấn công cướp được bóng ở sân trên sau khi
bóng chạm vành rổ, thời gian cho đợt tấn công mới là 14
giây (trước đây là 24 giây). Mục đích là để rút ngắn thời
gian tấn công, tăng nhịp độ trận đấu; cũng có nghĩa là mở
rộng phạm vi của khu vực nửa vòng tròn không phạm lỗi
tấn công.
4) Cho phép lấy số áo 0, 00 và số áo từ số 1 đến số 99
(trước đây chỉ cho phép sử dụng số áo từ 4 - 15).
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5) Làm rõ hơn quy định về điểm cho từng quả ném rổ,
xác định rõ số quả ném phạt khi phạm lỗi có động tác ném
rổ, xác định vị trí bóng rời tay ném (trước đây chỉ được
giải thích trong các sách hướng dẫn ngoài luật của liên
đoàn bóng rổ quốc tế).
A4 thực hiện ném bóng rời tay ở khu vực ném rổ 3 điểm,
bóng đang trong quá trình bay lên thì bị cầu thủ B4 ở khu
vực ném rổ 2 điểm nhảy lên chạm bóng, bóng vào rổ tính 3
điểm.
6) Số lần hội ý không thay đổi, nhưng ở 2 phút cuối của
hiệp thứ 4, mỗi đội chỉ được hội ý tối đa 2 lần.
Mục đích là để làm tăng nhịp độ trận đấu.
7) Một trong những yếu tố bóng về sân sau đổi thành đội
kiểm soát bóng ở sân trước (trước đây là kiểm soát bóng
lên sân trước).
Định nghĩa về đội kiểm soát bóng ở sân trước như sau:
- Cầu thủ có hai chân tiếp xúc với phần sân trước cầm
bóng, bắt bóng, dẫn bóng hoặc
- Chuyền bóng với đồng đội ở sân trước. Nghĩa là A4 ở
sân sau thực hiện chuyền bóng cho A5 ở sân trước, B4 từ
sân trước bật nhảy lên và bắt được bóng ở trên không, đồng
thời thực hiện chuyền bóng cho B5 ở sân sau trước khi rơi
xuống đất ở phần sân sau. Đây được coi là hợp lệ (trước
đây bị coi là phạm luật bóng về sân sau).
8) Lỗi kỹ thuật
Một cầu thủ phạm hai lỗi kỹ thuật sẽ bị truất quyền thi
đấu (trước đây không có luật này).
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Xử phạt: Ném 1 quả phạt và phát bóng biên (trước đây
ném 2 quả phạt và phát bóng biên).
9) Trong 2 phút cuối của hiệp thứ 4 và các hiệp phụ, khi
vị trí bóng ở ngoài đường biên, đồng thời bóng vẫn đang
trên tay của trọng tài hoặc ở vị trí mà người ném biên có
thể khống chế bóng. Nếu cầu thủ phòng thủ trên sân gây ra
va chạm với cầu thủ tấn công ở trên sân sẽ bị bắt phạm lỗi,
đây được coi là lỗi phản tinh thần thể thao (trước đây chỉ
được ghi trong sách giải thích luật, hiện nay được đưa vào
sách luật chính thức).
Hiện nay, bóng rổ là môn thể thao có hơn 250 triệu VĐV
đã đăng ký trên toàn thế giới. Bóng rổ là mô ̣t gia đình đông
nhất với 198 quốc gia thành viên của FIBA. Bóng rổ là
môn thể thao tốc độ, năng động, hấp dẫn và là thu hút rất
nhiều người. Số điểm thay đổi mỗi phút làm cho trận đấu
hấp dẫn từ đầu cho đến cuối trận. Bóng rổ là mô ̣t trong
những môn thể thao được mọi người ưa thích nhất trên thế
giới và môn bóng rổ ngày càng phát triển, trở thành môn
thể thao hiện đại.
1.4. Đặc điểm và tác dụng của môn bóng rổ
Bóng rổ là môn thể thao có tác dụng nâng cao các tố
chấ t vâ ̣n đô ̣ng của cơ thể như : sức nhanh , sức ma ̣nh ; sức
bề n, sự khéo léo và khả năng chiụ đựng cường đô ̣ vâ ̣n đô ̣ng
lớn. Đặc biệt là tính linh hoạt , trí thông minh . Tâ ̣p luyê ̣n
bóng rổ nâng cao lòng dũng cảm , ý chí quyết thắng , khắ c
phục khó khăn, dám nghĩ dám làm…
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Bóng rổ đòi hỏi người tâ ̣p luôn v ận đô ̣ng với cường đô ̣
rấ t lớn. Phạm vi hoạt động của c ầu thủ trên sân thi đấ u di
chuyể n liên tục, đòi hỏi người tâ ̣p phải sử du ̣ng nhiề u đ ộng
tác phức ta ̣p, biế t sử du ̣ng linh hoạt các giác quan của mình
một cách nhanh chóng và chuẩn xác . Bóng rổ mang tính
tâ ̣p thể cao, sự hiê ̣p đồng giữa các đấ u thủ như mô ̣t sơ ̣i dây
liên hệ chặt chẽ với nhau . Nế u mô ̣t đấ u thủ thiế u ý thức
phố i hơ ̣p chiế n thuâ ̣t , trình độ kỹ thuật cá nhân không điêu
luyê ̣n sẽ làm ảnh hưởng đế n hiê ̣u quả thi đấ u của cả tâ ̣p thể .
Vì vậy cá nhân luôn luôn phải gắn liền với tập thể .
Bóng rổ có tác dụng lớn trong việc giáo dục thể chấ t và
đa ̣o đức cho con người vì nó là môn thể thao tâ ̣p thể
, có
tính đối kháng cao , hoạt động trên sân toàn diện và khẩn
trương.
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 1
1. Trình bày nguồn gốc ra đời của môn bóng rổ?
2. Trình bày quá trình phát triển của môn bóng rổ trên
thế giới?
3. Trình bày quá trình phát triển của môn bóng rổ ở Việt
Nam?
4. Trình bày những đặc điểm và tác dụng của môn bóng
rổ?
5. Trình bày xu hướng phát triển môn thể thao bóng rổ?
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Chương 2
KỸ THUẬT MÔN BÓNG RỔ
Mục tiêu
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ
thống kỹ thuật bóng rổ như: kỹ thuật di chuyển không
bóng; kỹ thuật dẫn bóng; kỹ thuật chuyền bắt bóng và kỹ
thuật ném rổ.
Học xong chương 2, sinh viên sẽ nắm được:
- Khái quát về kỹ thuật bóng rổ.
- Những nguyên lý chung của hệ thống kỹ thuật bóng rổ;
sự chuẩn bị thể lực chung và chuyên môn trong quá trình
học tập.
- Phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản về
lý thuyết và thực hành, thực hiện các kỹ thuật một cách
thành thạo.
- Có năng lực vận dụng những kiến thức về bóng rổ, ứng
dụng vào giảng dạy ở các trường học thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân, các cơ sở hay trung tâm Thể dục thể thao.
- Nắm bắt được những phương pháp giảng dạy và tập
luyện kỹ thuật bóng rổ. Biết phân tích, thị phạm và truyền
đạt một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật bóng rổ cho người
học. Có tiềm năng để không ngừng nâng cao trình độ
chuyên môn đáp ứng với các yêu cầu phát triển thể dục thể
thao trong giai đoạn đổi mới và phát triển hiện nay. Khả
năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không
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ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, vươn lên đáp ứng
những yêu cầu mới của xã hội.
- Nhận thức được giá trị xã hội, phẩm chất đạo đức của
người giáo viên, hướng dẫn viên, người cán bộ hoạt động
trong lĩnh vực thể dục thể thao. Có trách nhiệm với xã hội
về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá trình công tác.
2.1. Khái niệm ky ̃ thuâ ̣t bóng rổ
Bất cứ một hoạt động vận động nào cũng đều có nhiệm
vụ vận động, tức là có mục đích cụ thể nào đó cần đạt
được. Một hành vi vận động thường bao gồm hệ thống các
động tác thực hiện theo một trình tự nhất định, phù hợp với
đặc điểm nhiệm vụ vận động nào đó và các điều kiện chủ
quan, khách quan khi thực hiện nhiệm vụ vận động đó.
Trong tập luyện và thi đấu bóng rổ, việc thực hiện các
động tác kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cử động
trong các tình huống luôn luôn thay đổi. Do thi đấu đối
kháng trực tiếp trên cùng một sân nên sự va chạm của các
đấu thủ là rất mạnh, các tình huống diễn ra liên tục trên
phạm vi hẹp, vì vậy đòi hỏi các vận động viên phải luôn
luôn đổi mới và hoàn thiện các động tác kỹ thuật. Điều đó
được chứng minh qua sự ra đời của các kỹ thuật mới phù
hợp với xu hướng phát triển của bóng rổ hiện đại. Vậy kỹ
thuật cơ bản của bóng rổ là: sự tổng hợp và hoàn thiện của
các động tác cho phép giải quyết một cách có hiệu quả nhất
các nhiệm vụ vận động cụ thể trong quá trình thi đấu.
Trong môn bóng rổ, mỗi kỹ thuật phải dựa trên nguyên
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lý chung, dựa trên mối quan hệ có tính quy luật tương đối
ổn định của sự vận động, đó là cấu trúc của động tác, dựa
trên các đặc tính không gian, thời gian (tư thế cơ thể, biên
độ động tác, tốc độ động tác, đường bay của bóng, tính
nhịp điệu...); nói một cách khác một số kỹ thuật cơ bản của
bóng rổ đã được các nhà chuyên môn tính toán một cách
chi tiết trên cơ sở khoa học, các quy luật cơ bản về giải
phẫu, vật lý, sinh cơ...
2.2. Nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật bóng rổ
Kỹ thuật bóng rổ là sự tổng hợp và hoàn thiện của các
động tác cho phép giải quyết một cách có hiệu quả nhất các
nhiệm vụ vận động cụ thể trong quá trình thi đấu. Sự đa
dạng của các điều kiện để vận dụng một động tác nào đó là
nhân tố kích thích việc hình thành và hoàn thiện những
phương pháp thực hiện động tác đó. Phương pháp thực hiện
động tác được xác định bởi ba yếu tố cơ bản đó là: cấu trúc
động hình học; cấu trúc động học và cấu trúc nhịp điệu.
Trong mỗi giai đoạn phát triển của kỹ thuật, khi vận
động viên biết vận dụng những động tác kỹ thuật hợp lý
vào những tình huống thi đấu cụ thể sẽ mang lại hiệu quả
thi đấu cao. Cầu thủ bóng rổ cần phải sử dụng thành thạo
các động tác và phương pháp kỹ thuật khác nhau, biết xử lý
chúng một cách nhanh nhẹn và có độ chính xác cao trong
quá trình thi đấu.
Dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn, các nhà
chuyên môn đã tổng kết và đánh giá trình độ điêu luyện của
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vận động viên dựa trên các tiêu chuẩn sau:
- Sử dụng thành thạo khối lượng tối ưu các động tác và
phương pháp tiến hành để thực hiện có hiệu quả nhất các
nhiệm vụ thi đấu đã định.
- Vận du ̣ng các đ ộng tác một cách chính xác, ổn định và
có hiệu quả trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi các yếu tố
ngoài ý muốn nảy sinh như mệt mỏi, căng thẳng về tâm lý
thi đấu, chịu sức ép từ khán giả và các điều kiện khác.
- Cầu thủ bóng rổ phải biết tự điều chỉnh các giai đoạn
động tác kỹ thuật một cách chắc chắn nhờ đảm bảo được độ
chính xác và hiệu quả cao, không mắc sai lầm trong quá
trình thi đấu.
Ở những giai đoạn phát triển khác nhau của môn bóng
rổ, số lượng động tác, phương pháp thực hiện động tác đã
được thay đổi và hoàn thiện dựa trên nền tảng phát triển
chiến thuật tấn công hay phòng thủ. Việc thay đổi luật thi
đấu luôn luôn căn cứ vào sự phát triển trình độ thi đấu bóng
rổ từ đó làm phong phú thêm cho việc áp dụng những chiến
thuật phù hợp với các điều luật được sửa đổi. Ngày nay
không phải tất cả mọi khả năng của kỹ thuật thi đấu đều có
thể vận dụng được, những khả năng, chức phận và phối hợp
vận động của cơ thể con người là vô tận, đấu thủ tập luyện
tốt sẽ tạo dựng được khả năng phán đoán tốt để thực hiện
được nhiệm vụ trong những tình huống luôn thay đổi, và
vận dụng hiệu quả những kỹ thuật tiên tiến trong quá trình
thực hiện chiến thuật tấn công hay phòng thủ.
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Việc thực hiện các động tác kỹ thuật bóng rổ có thể chia
ra làm hai loại - thực hiện với tốc độ lớn (biên độ ngắn) và
thực hiện tốc độ chậm (biên độ dài), hai loại này có sự khác
nhau rất cơ bản theo khả năng co cơ, biểu hiện cảm xúc, sự
hoạt động tích cực của vận động viên.
Trong các động tác kỹ thuật có biên độ lớn thì tốc độ
chuyển động của các bộ phận cơ thể không lớn, nhờ đó có
thể dễ dàng đạt được độ chính xác như mong muốn (điều
này có thể giải thích tại sao khi rất mệt mỏi vận động viên
vẫn thực hiện được động tác kỹ thuật có hiệu quả trong
phạm vi hẹp).
Tuy nhiên không phải tất cả các động tác kỹ thuật đều
quyết định đến tính chất của trận đấu mà ý thức phối hợp,
tính đồng đội trong thi đấu, không cá nhân cộng với nền
tảng thể lực xung mãn, tinh thần dũng cảm… mới mang lại
hiệu quả cao trong quá trình thi đấu.
2.3. Phân loại kỹ thuật bóng rổ
Phân loại kỹ thuật là sự phân chia tất cả các động tác kỹ
thuật và phương pháp thực hiện thành các phần và nhóm
trên cơ sở các dấu hiệu nhất định. Tiêu chí phân loại trước
hết liên quan đến chức năng của động tác trong thi đấu thể
thao (chức năng tấn công hay phòng thủ), dẫn đến nội dung
động tác kỹ thuật (có bóng hay không bóng), cũng như dẫn
đến những đặc điểm về cấu trúc động hình học và động lực
học của động tác kỹ thuật.
Kỹ thuật bóng rổ được chia làm hai phần chính. Kỹ thuật
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tấn công và kỹ thuật phòng thủ. Trong mỗi phần được chia
ra làm hai nhóm. Nhóm kỹ thuật tấn công gồm những kỹ
thuật: di chuyển không bóng và kỹ thuật kiểm soát bóng.
Nhóm kỹ thuật phòng thủ gồm: kỹ thuật di chuyển không
bóng; kỹ thuật tranh cướp bóng và phản công. Ở mỗi nhóm
đều có các động tác kỹ thuật và phương pháp thực hiện
động tác kỹ thuật khác nhau. Trong quá trình phát triển của
kỹ thuật thì một số kỹ thuật có sự biến đổi động tác nhằm
mang lại hiệu quả trong quá trình tấn công hay phòng thủ,
được thể hiện ở chi tiết riêng của cấu trúc động tác. Ngoài
ra, những điều kiện thực hiện đặc thù khi di chuyển hay tư
thế phòng thủ cơ bản đều hướng tới mục đích là đánh lừa
được đối phương để thực hiện ý đồ chiến thuật trong thi
đấu. Khoảng cách giữa các vận động viên cũng ảnh hưởng
đến hiệu quả thực hiện kỹ thuật, vì vậy biết lựa chọn
khoảng cách hợp lý sẽ mang lại hiệu quả khi thực hiện các
động tác kỹ thuật.
Trong bảng phân loại kèm theo dưới đây, động tác giả
không được đưa thành mục riêng, bởi vì động tác giả chỉ là
một phần động tác cụ thể do vận động viên thực hiện (ví
dụ, vẫy tay khi chuyền bóng, ngắm khi ném rổ, các động
tác bước chân hay đổ người…) với dụng ý làm cho đối
phương có phản ứng sai, nhờ đó tận dụng thời cơ để giành
được vị trí thuận lợi nhằm áp dụng thành công hơn một
động tác tiếp theo.
Có thể trình bày sơ đồ mang tính nguyên tắc cơ bản về
phân loại kỹ thuật bóng rổ như sau:
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Kỹ thuật di chuyển

K.T khống chế
bóng

Kỹ thuật tấn công

Dẫn bóng

Ném bóng

NémChuyền bóng

Đón, bắt bóng

Quay người

Bước dừng

Bước dừng
Bật nhảy

Chạy
Đ. kiện thực hiện

Bật nhảy

Các điều liện, tình huống thực hiện

Bước dừng

B.dạng kỹ thuật

Quay - chuyển hướng

Chộp bóng

Chạy

Các điều liện, tình huống thực hiện

Biến dạng kỹ thuật

Các phương thức kỹ thuật

Hất, phá bóng

Biến dạng kỹ thuật

K.T khống chế bóng và
cản phá

Gạt, cướp bóng

Ph. thức K.thuật

K.T di chuyển

Kỹ thuật phòng thủ

Chặn phá bóng

Các phương thức

thuật

pháp kỹ

Các thủ

Các nhóm

Kỹ thuật bóng rổ

Tranh cướp bóng dưới
rổ
Giằng bóng

Kèm người

Bước di chuyển cơ bản
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Sự phân loại kỹ thuật bóng rổ được trình bày theo sơ đồ
này dựa trên cơ sở phân tích từng phương pháp thực hiện
các kỹ thuật có tính hệ thống. Trong trường hợp này,
phương pháp thực hiện được xem là một hệ thống, bao gồm
nhiều cử động của các bộ phận cơ thể vận động viên. Từ
đó, kỹ thuật động tác trong bóng rổ được phân chia thành
các giai đoạn:
- Giai đoạn chuẩn bị của động tác: tạo tiền đề để thực
hiện thành công động tác.
- Giai đoạn cơ bản: nhằm trực tiếp giải quyết nhiệm vụ
vận động chính.
- Giai đoạn kết thúc: là giai đoạn chuyển từ thực hiện
động tác sang trạng thái chuẩn bị cho các động tác tiếp
theo.
Trong thực tế huấn luyện thể thao, điều quan trọng là
không những phải nắm bắt, biết phân tích các động tác kỹ
thuật thành một hệ thống bao gồm từ những cử động (yếu
lĩnh) nào đó mà còn phải biết các yếu lĩnh đó liên quan với
nhau và tác động qua lại lẫn nhau như thế nào.
Cấu trúc động hình học miêu tả hình thức các cử động
trong không gian và thời gian: thực hiện động tác bằng một
tay hay hai tay từ dưới thấp, từ trên cao hay từ trước ngực,
từ phía sau, nhanh hay chậm. Theo trình tự kế tiếp nhau
v.v… Cấu trúc động lực học xác định một cách rõ hơn các
lực tác dụng và chúng có tác động ra sao ở thời điểm thực
hiện động tác.
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Những ký hiệu quy ước trong giảng dạy
và huấn luyện bóng rổ
: Đường di chuyển của cầu thủ
: Dẫn bóng
: Chuyền bóng
: Ném rổ
: Yểm hộ
: Di động sau yểm hộ
: Lăn bóng
: Quay người
4

: Cầu thủ tấn công

2

: Cầu thủ phòng ngự

2.4. Kỹ thuật di chuyển không bóng trong bóng rổ
2.4.1. Mục đích tác dụng của kỹ thuật di chuyển
không bóng trong bóng rổ
Di chuyển là một phần của hệ thống động tác kỹ thuật
nhằm giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của vận động viên
bóng rổ trong quá trình thi đấu. Các động tác di chuyển là
cơ sở của kỹ thuật bóng rổ. Để di chuyển trên sân, vận
động viên cần sử dụng các động tác đi, chạy, nhảy, dừng,
quay người và các bước trượt. Nhờ có các động tác này,
vận động viên có thể chọn vị trí đúng, thoát khỏi sự kèm
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chặt của đối phương trong tấn công hay ngăn cản được đối
phương. Ngoài ra nó còn bổ trợ cho việc thực hiện các
động tác kỹ thuật như dẫn bóng, chuyền bóng hay ném rổ
một cách chính xác, giúp cho vận động viên giữ được thăng
bằng ở trên không cũng như tiếp đất…
2.4.2. Các động tác đi, chạy, nhảy và dừng nhanh
trong bóng rổ
Đi - Trong bóng rổ đi so với các động tác di chuyển
khác được áp dụng ít hơn. Đi sử dụng chủ yếu là để thay
đổi vị trí trong những lúc nghỉ ngắn hay khi giảm cường độ
các động tác thi đấu, cũng như để thay đổi nhịp độ chuyển
động liên quan đến chạy.
Đi trong bóng rổ khác với đi bộ bình thường, khi thực
hiện di chuyển đi hai chân hơi chùng gối, nhờ vậy vận động
viên có thể tăng tốc bất ngờ…
Chạy - Trong bóng rổ chạy là một phương pháp di
chuyển cơ bản. Chạy trong bóng rổ khác nhiều so với chạy
trong điền kinh. Vận động viên phải biết tăng tốc độ từ
những vị trí xuất phát khác nhau, theo bất kỳ hướng nào,
mặt hay lưng lên trước, biết nhanh chóng thay đổi hướng
và tăng tốc độ chạy trong phạm vi giới hạn của sân.
Trong các môn bóng, việc tăng tốc độ chạy một cách đột
ngột và bất ngờ, hoặc là tăng tốc độ xuất phát, được gọi là
chạy biến tốc. Chạy biến tốc là phương pháp tốt nhất để
thoát khỏi sự kèm chặt của đối phương, di chuyển đến chỗ
không người nhằm đạt được ý đồ trong thi đấu.
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- Chạy nghiêng theo đường thẳng, đường vòng:
Chạy nghiêng là một trong những kỹ thuật cơ bản của hệ
thống kỹ thuật di chuyển không bóng trong bóng rổ, được
sử dụng chủ yếu cho vị trí tiền phong và trung phong, chạy
nhanh lên sân đối phương, tạo tình huống hơn người, bắt
bóng ném rổ đối phương. Thực hiện ở các tình huống phản
công nhanh. Chạy nghiêng có hai kỹ thuật: chạy nghiêng
theo đường thẳng và chạy nghiêng đường vòng. Chạy
nghiêng đường thẳng: hai mũi chân hướng chạy, mặt và
thân người quay về hướng rổ (hướng đồng đội chuyền bóng
lên) hai tay vung đánh tự nhiên, khi chạy yêu cầu phải đạt
được tốc độ, khi đến vòng 3 điểm chạy xiết góc 45 độ, nhận
bóng ném rổ. Chạy nghiêng đường vòng chỉ khác chạy
nghiêng đường thẳng về hướng di chuyển. Khi chạy
nghiêng đường vòng phải chú ý trọng tâm nghiêng vào
trong sân để tránh bị văng người ra khỏi sân theo lực ly
tâm. Kỹ thuật chạy nghiêng đường vòng thường được thực
hiện ở sát đường biên dọc.

Hình 2.1. Kỹ thuật chạy nghiêng
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- Chạy biến tốc:
Chạy biến tốc là một trong những kỹ thuật di chuyển
không bóng trong bóng rổ nhằm thay đổi tốc độ (lúc nhanh,
lúc chậm) làm cho đối phương bị động và khó ngăn cản. Từ
đó người tấn công có cơ hội thoát khỏi sự kèm cặp của đối
phương, giành thế chủ động khi tấn công. Khi thực hiện:
thân người hơi ngả ra trước, dùng hai bàn chân đạp đất đột
ngột, nhanh, liên tục và có sức mạnh để tăng tần số bước
chạy, kết hợp với động tác vung tay hợp lý để đưa cơ thể
lao nhanh về trước. Khi giảm tốc độ dùng mũi bàn chân
miết đất để hoãn xung, giảm tốc độ chạy. Nhờ kỹ thuật
chạy biến tốc, các đấu thủ dễ thoát khỏi sự kèm chặt của
đối phương, di chuyển ra chỗ trống, thuận lợi cho việc bắt
bóng ném rổ ghi điểm.
- Chạy đổi hướng (biến hướng):
Chạy biến hướng là một trong những kỹ thuật di chuyển
không bóng trong bóng rổ nhằm thay đổi đột ngột phương
hướng trong lúc chạy, thoát khỏi sự kèm chặt của đối
phương, giành thế chủ động khi tấn công. Khi đang chạy
bình thường, đấu thủ muốn đổi hướng chạy thì dùng bàn
chân phải tiếp đất, gối chùng, trọng tâm thấp (động tác giả)
sau đó đạp mạnh chân phải xoay thân người chuyển hướng
sang bên trái và thoát khỏi đối phương. Nếu đổi hướng từ
trái sang phải thì làm ngược lại. Chú ý khi thực hiện: động
tác giả thực hiện với tốc độ vừa phải nhưng khi xoay người
đổi hướng, thực hiện với tốc độ nhanh; đặt chân động tác
giả cách từ 50 đến 70 cm bên cạnh đối phương.
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Hình 2.2. Kỹ thuật chạy biến hướng
Nhảy
Được sử dụng như những động tác lặp lại nhưng nó lại
là căn bản của nhiều động tác kỹ thuật khác. Trong thi đấu
bóng rổ có rất nhiều kỹ thuật đòi hỏi cầu thủ phải hoàn
thành trên không như: nhảy tranh bóng, nhảy ném rổ, cướp
cắt bóng, tranh cướp bóng dưới rổ… các động tác này đòi
hỏi cầu thủ phải bật nhảy nhanh chóng, liên tục trong các
tình huống và phương pháp thực hiện khác nhau; đấu thủ
phải chiếm được ưu thế trong khi thực hiện các động tác kỹ
thuật. Có hai cách thực hiện bật nhảy: bật nhảy bằng một
chân và bật nhảy bằng hai chân.
- Bật nhảy bằng một chân
Khi bật nhảy chân giậm nhảy hơi co gối và đưa ra trước,
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gót chân chạm đất trước, đồng thời nhanh chóng chuyển
sang bàn chân và dùng mũi bàn chân đạp đất. Cùng lúc với
chân đạp đất thì nâng lườn vung tay kết hợp với động tác
nâng gối của chân lăng lên để hỗ trợ cho trọng tâm cơ thể
chuyển dịch lên cao. Khi cơ thể bật lên điểm cao nhất
(điểm dừng) thì hạ đùi, duỗi chân lăng ra và khép lại song
song tự nhiên với chân giậm nhảy, động tác trên không
phải nhịp nhàng. Tiếp đất hai chân rộng bằng vai, chú ý co
gối hoãn xung khi cơ thể rơi xuống để giữ thăng bằng,
tránh chấn thương và tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các
động tác tiếp theo. Bật nhảy một chân thường được sử dụng
trong tình huống có bước đà.

Hình 2.3. Kỹ thuật bật nhảy bằng một chân
- Bật nhảy bằng hai chân
Khi bật nhảy hai chân giậm nhảy rộng bằng vai, nhanh
chóng chùng gối, trọng tâm thấp hai tay vung ra sau tương
ứng với thân người hơi ngả ra trước. Sau đó hai chân dùng
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sức đạp đất, nhanh chóng duỗi thẳng gối, nâng lườn đồng
thời hai tay vung lên trên cao chiếm vị trí không gian tạo
thuận lợi cho việc tranh cướp bóng… khi cơ thể ở trên
không cần vươn duỗi tự nhiên. Khi tiếp đất, dùng mũi của
hai bàn chân tiếp đất trước sau đó đến gót chân đồng thời
chùng gối để hoãn xung giúp cho cơ thể thăng bằng, tạo
thuận lợi cho việc thực hiện động tác tiếp theo. Bật nhảy
bằng hai chân phần lớn được thực hiện tại chỗ, song đôi lúc
cũng có thể thực hiện có bước đà.

Hình 2.4. Kỹ thuật bật nhảy bằng hai chân
Dừng nhanh
Là kỹ thuật thường được sử dụng khi các đấu thủ đang
chạy, đột ngột dừng lại để thoát khỏi sự kèm cặp của đối
phương. Kỹ thuật này thường được kết hợp với các kỹ thuật
khác nhằm giải quyết ý đồ chiến thuật trong thi đấu bóng
rổ. Có hai loại dừng nhanh: dừng nhanh bằng nhảy dừng và
dừng nhanh bằng hai bước dừng:
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- Dừng nhanh bằng nhảy dừng
Khi cầu thủ đang di động với tốc độ vừa và chậm, muốn
dừng nhanh, có thể dùng bước nhảy bằng một chân hoặc
hai chân (bay trên không) thân người hơi ngả ra sau, hai
chân đồng thời chạm đất, gối chùng, trọng tâm thấp, hai tay
co tự nhiên ở trước ngực, mắt nhìn phía trước, giữ trọng
tâm thăng bằng. Chú ý khi thực hiện: khi tiếp đất gót chân
tiếp đất trước sau đó với đến bàn chân, khoảng cách hai
chân rộng bằng vai, hai bàn chân song song nhau.

Hình 2.5. Kỹ thuật dừng nhanh bằng nhảy dừng
- Dừng nhanh bằng hai bước dừng
Khi cầu thủ đang chạy nhanh, muốn dừng nhanh bằng
hai bước dừng: Bước ra trước một bước dài hơn bước bình
thường, dùng gót chân chạm đất trước, tiếp đó là bàn chân
đồng thời nhanh chóng co gối, thân người hơi ngả ra sau,
trọng tâm chuyển dịch ra sau, kế tiếp thực hiện bước thứ
hai, khi chân chạm đất mũi bàn chân hơi xoay vào trong,
66

chân trước chân sau, dùng mũi bàn chân trước đạp ghìm
xuống mặt sân, hai tay co tự nhiên trước ngực, trọng tâm
thấp mắt quan sát phía trước, giữ cơ thể thăng bằng. Chú ý:
kết thúc động tác hai bàn chân song song rộng bằng vai,
chân trước chân sau, hai tay co tự nhiên trước ngực, trọng
tâm thấp…

Hình 2.6. Dừng nhanh bằng hai bước dừng
2.4.3. Tƣ thế phòng thủ cơ bản
Đây là tư thế rất quan trọng trong bóng rổ bởi tư thế này
là nền tảng của một số kỹ thuật cơ bản khác. Trong phòng
thủ cũng từ tư thế này đấu thủ sẽ thực hiện tốt được các
bước trượt ngang, tiến, lùi khi cần đến. Tư thế phòng thủ cơ
bản cũng có thể sử dụng trong tấn công như: nhảy dừng bắt
bóng, nhảy ném rổ hay tại chỗ cầm bóng qua người...
Chính vì vậy nó được gọi là tư thế phòng thủ cơ bản.
Cách thức thực hiện: Hai chân đứng rộng bằng vai song
song nhau, gối trùng, trọng tâm thấp, hai tay co tự nhiên trước
67

ngực, lòng bàn tay xòe đều tự nhiên, lưng thẳng, mắt quan sát
phía trước, giữ cho cơ thể thăng bằng và vững chắc.

Hình 2.7. Tư thế phòng thủ cơ bản
2.4.4. Kỹ thuật trƣợt ngang, tiến lùi
Bước trượt là kỹ thuật cơ bản của bước chân trong quá
trình phòng thủ. Nắm vững các kỹ thuật di động cơ bản
trong phòng thủ này tức là bước đầu nắm được kỹ năng cơ
bản về di động trong phòng thủ và điều chỉnh thăng bằng
cơ thể, đồng thời đặt nền móng vững chắc hơn cho việc học
tập kỹ thuật phòng thủ.
- Trượt ngang:
Từ tư thế phòng thủ cơ bản (hai chân đứng rộng bằng vai
song song nhau, gối chùng, trọng tâm thấp hai tay co tự
nhiên trước ngực, lòng bàn tay xòe đều tự nhiên, lưng
thẳng, mắt quan sát phía trước, giữ cơ thể thăng bằng và
vững chắc). Khi trượt sang bên phải, bàn chân bên trái đạp
đất, chân phải bước lướt sang theo hướng trượt, cùng lúc
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chân phải chạm đất thì chân trái cũng lập tức bước theo lên
áp sát với chân phải, hai chân cần giữ một khoảng cách nhất
định. Cứ như thế chân phải tiếp tục trượt sang phải, chân
trái sẽ lướt theo sau. Nếu trượt sang trái thì làm ngược lại.

Hình 2.8. Kỹ thuật trượt ngang
Chú ý khi thực hiện: Hai chân đuổi nhau bay là là mặt
sân, trọng tâm thấp, không nhấp nhô, trượt về bên nào tay
bên đó chếch cao tay còn lại chếch thấp, hai tay tạo thành
hình cách cung, mắt quan sát hướng trượt, giữ cơ thể thăng
bằng và vững chắc.
- Trượt tiến:
Hai chân đứng trước sau, tay cùng chân đứng phía trước
giơ cao chếch trước, tay còn lại chếch thấp ở bên cạnh thân
người. Khi trượt má trong của bàn chân đứng sau đạp đất,
chân đứng trước bước ra trước một bước nhỏ. Sau khi chân
trước chạm đất, chân sau sẽ trượt theo chân trước ra trước
và giữ thư thế đứng chân trước chân sau.
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Chú ý khi thực hiện: Trọng tâm không nhấp nhô, hai
chân trượt đuổi nhau, mắt quan sát hướng trượt, giữ cơ thể
thăng bằng và vững chắc.

Hình 2.9. Kỹ thuật trượt tiến
- Trượt lùi:
Đứng chân trước chân sau, hai tay hạ thấp. Khi trượt
dùng má trong của bàn chân trước đạp đất, chân còn lại
cùng lúc đạp đất trượt theo, hai chân đuổi nhau, trọng tâm
thấp, không nhấp nhô, kết thúc giai đoạn trượt đứng ở tư
thế phòng thủ cơ bản chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo.

Hình 2.10. Kỹ thuật trượt lùi
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2.4.5. Tại chỗ quay ngƣời
Động tác quay người được sử dụng rất nhiều trong quá
trình thi đấu. Trong tấn công quay người để nhảy ném rổ,
thoát khỏi sự kèm chặt của đối phương… Trong phòng thủ
quay người để thoát khỏi sự yểm hộ của đối phương, di
chuyển lên ngăn cản đối phương ném rổ… Trong thi đấu có
thể quay người ở nhiều góc độ khác nhau, tùy thuộc và tình
huống thi đấu mà vận động viên vận dụng góc độ quay cho
hợp lý, nhưng quay người 180 độ vẫn là cơ bản nhất.
Cách thức thực hiện quay người 180 độ:
Từ tư thế phòng thủ cơ bản (hai chân đứng rộng bằng
vai song song nhau, gối chùng, trọng tâm thấp hai tay co tự
nhiên trước ngực, lòng bàn tay xòe đều tự nhiên, lưng
thẳng, mắt quan sát phía trước, giữ cho cơ thể thăng bằng
và vững chắc). Khi quay, dùng cạnh ngoài của bàn chân
lăng đạp mạnh, đồng thời vặn lườn, dùng trọng tâm của cơ
thể tạo đà xoay 180 độ. Kết thúc động tác trở về tư thế
đứng phòng thủ cơ bản.
Chú ý khi thực hiện: Trọng tâm thấp, chân lăng bay là là
mặt sân, khi quay chân trụ hơi nhấc gót (dùng nửa bàn
chân trên làm trụ), không được đổi chân trụ.
Để xác định quay sau và quay trước, cần xác định chân
trụ và chân lăng. Khi chân trái làm trụ, chân phải là chân
lăng. Chân lăng quay ngược kim đồng hồ là quay trước.
Chân lăng quay theo chiều kim động hồ là quay sau:
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Hình 2.11. Kỹ thuật quay trước

Hình 2.12.. Kỹ thuật quay sau
2.5. Kỹ thuật dẫn bóng
2.5.1. Mục đích tác dụng của kỹ thuật dẫn bóng trong
thi đấu bóng rổ
Dẫn bóng là một trong những kỹ thuật tấn công quan
trọng. Đây là một động tác kỹ thuật được cầu thủ giữ bóng
dùng tay ấn đẩy liên tục, dựa vào lực phản của mặt sân với
bóng, làm bóng nảy lên xuống tại chỗ hoặc dẫn về bất kỳ
hướng nào. Kỹ thuật dẫn bóng không chỉ là phương pháp
tấn công cá nhân quan trọng mà còn là cầu nối quan trọng
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để tổ chức phối hợp tấn công toàn đội. Nắm vững và thành
thạo kỹ thuật dẫn bóng cầu thủ có thể nâng cao năng lực
khống chế, chi phối bóng và năng lực tấn công cá nhân
cũng như năng lực tổ chức phối hợp toàn đội. Thường
xuyên tiến hành tập luyện các loại hình kỹ thuật dẫn bóng,
không những có thể nâng cao được kỹ thuật dẫn bóng mà
còn là nền tảng để phát triển kỹ thuật chuyền bóng, bắt
bóng và ném rổ.
2.5.2. Phân loại kỹ thuật dẫn bóng
+ Dẫn bóng cao:
- Dẫn bóng tại chỗ.
- Dẫn bóng di chuyển (đường thẳng đường vòng).
- Dẫn bóng tốc độ.
- Dẫn bóng biến hướng.
- Tại chỗ dẫn bóng qua người bằng bước thuận.
- Tại chỗ dẫn bóng qua người bằng bước nghịch.
- Dẫn bóng quay đổi tay (900; 1800; 3600).
- Dẫn bóng đổi tay sau lưng.
+ Dẫn bóng thấp:
- Dẫn bóng tại chỗ.
- Dẫn bóng di chuyển.
- Dẫn bóng qua hai chân.
2.5.3. Mục đích tác dụng, phân tích kỹ thuật, phƣơng
pháp giảng dạy và một số bài tập giảng dạy, huấn luyện
kỹ thuật dẫn bóng
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2.5.3.1. Kỹ thuật dẫn bóng tại chỗ
Mục đích của kỹ thuật:
Trong thi đấu bóng rổ, khi không chuyền bóng hoặc ném
rổ được mới thực hiện kỹ thuật dẫn bóng. Có rất nhiều kỹ
thuật dẫn bóng nhưng dẫn bóng tại chỗ mục đích là để
chuẩn bị thực hiện ý đồ kỹ- chiến thuật tiếp theo. Vì vậy kỹ
thuật dẫn bóng tại chỗ cũng là một trong những kỹ thuật
dẫn bóng cơ bản trong hệ thống kỹ thuật dẫn bóng.
Phân tích kỹ thuật:
- Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai, chân
trước chân sau, gối chùng, trọng tâm thấp, mắt quan sát
phía trước, tay cầm bóng tự nhiên ở trước ngực.
- Khi dẫn: Bàn tay mở rộng tự nhiên đồng thời duỗi cánh
tay rồi đến cẳng tay, khi tay gần thẳng hết thì dùng lực gập
cổ tay, miết các ngón tay vào bóng, khi bóng chạm đất nảy
lên thì tay dẫn chủ động đưa ra đón bóng, tiếp xúc bóng
đầu tiên là các đầu ngón tay, sau đó đến lòng bàn tay đồng
thời kéo bóng lên theo hướng bóng nảy, cứ như vậy thực
hiện động tác tiếp theo. Chủ động điều khiển sao cho bóng
chuyển động nhịp nhàng theo ý muốn.
Chú ý: Điểm tiếp xúc giữa tay và bóng sẽ quyết định
hướng đi của bóng:
+ Dẫn bóng tại chỗ: đối diện với điểm nảy.
+ Dẫn ra trước: phía trên đằng sau bóng.
+ Dẫn bóng về sau: phía trên đằng trước bóng.
+ Dẫn bóng sang phải: phía trên bên trái bóng.
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+ Dẫn bóng sang trái: phía trên bên phải bóng.

Hình 2.13. Tại chỗ dẫn bóng
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật tại
chỗ dẫn bóng. Phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập
luyện từng phần của kỹ thuật. Tập luyện từ đơn giản đến
phức tạp, từ tại chỗ dẫn bóng cao đến dẫn bóng thấp, dẫn ra
trước- về sau, dẫn sang trái sang phải kết hợp đổi tay…
Trong quá trình tập luyện, giáo viên quan sát nhắc nhở và
sửa chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng tại chỗ

- Bài tập 1: Tại chỗ dẫn bóng cao.
Yêu cầu: Đứng hai hàng quay mặt vào nhau như hình vẽ
tại chỗ dẫn bóng cao. Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ 2 phút, nghỉ
giữa 30 giây. Sau mỗi tổ đổi tay dẫn bóng. Trọng tâm thấp,
gối trùng, mắt quan sát phía trước, tay không dẫn bóng co
tự nhiên che chắn bóng. Lưu ý, khi tay dẫn bóng gần thẳng
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hết thì cổ tay gập, ngón tay miết bóng. Phối hợp nhịp
nhàng, không phạm luật dẫn bóng.

Hình 2.14.
- Bài tập 2: Tại chỗ dẫn bóng thấp.
Yêu cầu: Đứng hai hàng đối diện nhau như hình vẽ thực
hiện kỹ thuật tại chỗ dẫn bóng thấp (bóng nảy dưới đầu
gối). Dẫn bóng ra trước về sau, sang trái sang phải đổi tay.
Lưu ý, mắt không nhìn bóng (quan sát phía trước), tay
không dẫn bóng phải che chắn bóng, trọng tâm thấp, gối
trùng.

Hình 2.15.
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- Bài tập 3: Tại chỗ dẫn bóng đổi tay.
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang như hình vẽ, thực
hiện kỹ thuật dẫn bóng đổi tay.

Hình 2.16.
Chú ý, hai chân đứng rộng bằng vai, trọng tâm thấp gối
trùng, mắt quan sát phía trước, dẫn bóng đổi tay liên tục,
dẫn bóng về hướng nào thì lòng bàn tay hướng về hướng
đó, điểm tiếp xúc giữa tay và bóng là phía trên bên phải
(khi dẫn bóng sang trái), nếu dẫn bóng sang phải thì làm
ngược lại, không phạm luật dẫn bóng.
2.5.3.2. Kỹ thuật dẫn bóng di chuyển đường thẳng
đường vòng
Mục đích tác dụng
Trong thi đấu bóng rổ dẫn bóng đường thẳng hoặc
đường vòng khi không bị đối phương kèm sát, trong một số
tình huống cũng có thể sử dụng kỹ thuật này để thực hiện
dẫn bóng tốc độ hai bước ném rổ hoặc dẫn bóng để thoát
khỏi sự kèm cặp của đối phương. Vì vậy, kỹ thuật dẫn bóng
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đường thẳng, đường vòng cũng là một trong những kỹ thuật
dẫn bóng cơ bản.

Hình 2.17. Kỹ thuật dẫn bóng đường thẳng
Phân tích kỹ thuật
- Tƣ thế chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai chân
trước chân sau, chân cùng tay dẫn bóng đặt sau, gối trùng,
trọng tâm thấp hơi dồn vào chân trước, mắt quan sát phía
trước.
- Khi dẫn: Tay dẫn bóng duỗi ra phía trước, khi tay gần
thẳng hết cổ tay gập, ngón tay miết bóng, lòng bàn tay
hướng xuống đất, tay kia đánh tự nhiên. Khi bóng nảy lên
tay dẫn bóng nhanh chóng đón lấy bóng, khống chế bóng
theo ý muốn (ngang tầm ngực). Điểm tiếp xúc giữa tay và
bóng (phía trên đằng sau bóng), tay chuyển động theo chiều
lên xuống và ra trước. Tùy thuộc vào tốc độ di chuyển cũng
như hướng chạy để điều khiển bóng theo ý muốn.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật dẫn
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bóng đường thẳng, đường vòng. Phân tích, thị phạm kỹ
thuật. Triển khai tập luyện, tập luyện từ đơn giản đến phức
tạp, từ dẫn bóng chạy chậm đến chạy nhanh, từ chạy đường
thẳng đến chạy đường vòng. Trong quá trình tập luyện giáo
viên quan sát nhắc nhở và sửa chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng di chuyển đƣờng thẳng đƣờng vòng
- Bài tập 1: Dẫn bóng di chuyển đường thẳng (hình
2.18).

Hình 218
Yêu cầu: Xếp thành 3 hàng như hình vẽ, thực hiện kỹ
thuật dẫn bóng đường thẳng, chạy với tốc độ trung bình,
dẫn bóng thẳng hướng di chuyển. Trong quá trình dẫn chú
ý tới kỹ thuật, tay dẫn bóng co duỗi tự nhiên, khi tay gần
thẳng hết cổ tay gập, ngón tay miết bóng, mắt quan sát phía
trước điều khiển bóng trong tầm khống chế. Bước chạy
phải tự nhiên, tay không dẫn bóng đánh nhịp nhàng, không
phạm luật dẫn bóng. Mỗi người thực hiện từ 4 đến 5 lần,
sau mỗi lần thực hiện đổi tay dẫn bóng.
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- Bài tập 2: Dẫn di chuyển đường vòng (hình 2.19).

Hình 219
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ, dẫn bóng theo
cung 3 điểm, dùng kỹ thuật chạy nghiêng đường vòng
(trọng tâm hơi dồn vào chân phía gần rổ), tay phía ngoài
dẫn bóng, tay kia che chắn bóng, chạy tự nhiên, dẫn với tốc
độ chậm sau tăng dần. Chú ý kỹ thuật dẫn bóng, không
phạm luật chạy bước và hai lần dẫn bóng. Mỗi người thực
hiện từ 5 đến 7 lần sau mỗi lần đổi tay dẫn bóng và đổi
chiều dẫn bóng.
- Bài tập 3: Dẫn bóng di chuyển đường vòng kết hợp
đường thẳng (hình 2.20).
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ ở góc sân lần
lượt thực hiện dẫn bóng theo cung 3 điểm sau đó dẫn bóng
đường thẳng theo biên dọc. Lưu ý, đường vòng chạy tốc độ
trung bình, đường thẳng chạy tốc độ cao, không phạm luật
dẫn bóng. Mỗi người hiện từ 4 đến 6 lần, sau mỗi lần thực
hiện đổi tay dẫn bóng và đổi chiều ngược lại.
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Hình 2.20
- Bài tập 4: Dẫn bóng tốc độ 25m (hình 2.21).

Hình 2.21
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện theo tín hiệu của người điều khiển, dùng tay dẫn bóng
khống chế bóng không để bóng nảy cao quá ngực, chạy với
tốc độ cao, về cuối sân giảm dần tốc độ. Mỗi người thực
hiện từ 4 đến 5 lần. Sau mỗi lần đổi tay dẫn bóng. Không
phạm luật khi dẫn bóng.
2.5.3.3. Kỹ thuật dẫn bóng biến hướng
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Hình 2.22. Kỹ thuật dẫn bóng biến hướng
Mục đích của kỹ thuật
Trong thi đấu bóng rổ, khi không bị đối phương kèm sát,
lợi dụng những sơ hở của người phòng thủ, người tấn công
thực hiện kỹ thuật dẫn bóng biến hướng để vượt qua đối
phương, thực hiện hai bước ném rổ hoặc phối hợp với đồng
đội, tạo điều kiện thuận lợi để tấn công. Vì vậy, kỹ thuật
dẫn bóng biến hướng là một trong những kỹ thuật cơ bản
trong hệ thống kỹ thuật dẫn bóng.
Phân tích kỹ thuật
- Tƣ thế chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai chân
trước chân sau, chân cùng tay dẫn bóng đặt trước, gối
trùng, trọng tâm thấp hơi dồn vào chân trước, mắt quan sát
phía trước.
- Khi đẫn: Khi đang dẫn bóng bình thường, muốn
chuyển hướng đột ngột để qua đối phương (tạo sự bất ngờ),
dùng chân cùng tay dẫn bóng bước chếch phía trước một
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góc 45 độ, gối trùng, sau đó chuyển hướng, nghiêng người
kết hợp đổi tay dẫn bóng (lưng quay vào đối phương), bóng
nảy ngang ngực, chân sau đạp mạnh tạo đà bước vượt,
thoát khỏi đối phương và thực hiện ý đồ tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật dẫn
bóng biến hướng, sau đó phân tích, thị phạm kỹ thuật.
Triển khai tập luyện, tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ
không có chướng ngại vật đến có chướng ngại vật, từ chậm
đến nhanh, sau đó kết hợp có người phòng thủ. Thực hiện
biến hướng đổi tay dẫn (bên thuận và bên nghịch)…
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng biến hƣớng
- Bài tập 1: Dẫn bóng biến hướng qua chướng ngại vật
(hình 2.23).

Hình 2.23
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện dẫn bóng qua chướng ngại vật. Khi qua chướng ngại
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vật đặt chân trụ cách chướng ngại vật từ 30 đến 50cm,
trọng tâm thấp, chân trước gối trùng, tay không dẫn bóng
che chắn bóng, xoay lưng vào chướng ngại vật khi đổi
hướng, đạp mạnh chân sau thoát khỏi chướng ngại vật một
cách nhanh chóng. Không phạm luật dẫn bóng.
- Bài tập 2: Dẫn bóng biến hướng luồn cọc kết hợp ném
rổ (hình 2.24).

Hình 2.24
Yêu cầu: Chia 2 nhóm xếp thành hàng dọc như hình vẽ.
Thực hiện lần lượt. Lưu ý, khi qua cọc trọng tâm thấp,
bóng nảy ngang ngực, qua mỗi cọc kết hợp đổi tay dẫn,
xoay lưng vào cọc, che chắn bóng, khi chuyển hướng phải
nhanh và dứt khoát. Không phạm luật dẫn bóng. Ném rổ
xong dẫn bóng lên cuối hàng đối diện. Mỗi người thực hiện
từ 5 đến 7 lần sau đó đổi bên.
- Bài tập 3: Dẫn bóng tốc độ kết hợp biến hướng + ném
rổ (hình 2.25).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc như hình vẽ, lần lượt thực
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hiện. Dẫn bóng tốc độ lên chướng ngại vật - thực hiện kỹ
thuật dẫn bóng biến hướng qua chướng ngại vật, tiếp tục
dẫn bóng qua chướng ngại vật tiếp theo, sau khi qua
chướng ngại vật cuối cùng thì bắt bóng thực hiện hai bước
ném rổ một tay dưới thấp, ném rổ xong bắt bóng- tiếp tục
thực hiện ngược lại, khi dẫn ngược lại chú ý quan sát tránh
va chạm. Chú ý khi thực hiện kỹ thuật vượt qua chướng
ngại vật (trọng tâm thấp, biến hướng kết hợp với đổi tay
dẫn bóng, sử dụng bước vượt khi biến hướng, bóng nảy
ngang thắt lưng, không phạm luật dẫn bóng). Mỗi người
thực hiện từ 7 đến 10 lần.

Hình 2.25
2.5.3.4. Kỹ thuật tại chỗ dẫn bóng qua người bằng
bước thuận (hình 2.26).
Mục đích của kỹ thuật
Sử dụng để dẫn bóng khi bị đối phương kèm sát không
thể chuyền bóng hoặc ném rổ được, đặc biệt là trong những
tình huống đột phá ném rổ. Thực hiện tốt kỹ thuật tại chỗ
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dẫn bóng qua người bằng bước thuận sẽ làm cho đối
phương khó ngăn cản và qua người một cách dễ dàng để
thực hiện những ý đồ tiếp theo. Vì vậy, tại chỗ dẫn bóng
qua người bằng bước thuận cũng là một trong những kỹ
thuật dẫn bóng rất cơ bản trong hệ thống kỹ thuật dẫn bóng

Hình 2.26. Kỹ thuật tại chỗ cầm bóng
qua người bằng bước thuận
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, hai tay cầm bóng trước bụng, gối trùng
trọng tâm thấp dồn đều hai chân mắt quan sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Chân cùng tay dẫn bóng bước
một bước nhỏ chếch 45 độ (ngang với chân đối phương)
đồng thời xoay vai đưa bóng sang bên hông (cùng tay dẫn
bóng) lưng hướng vào đối phương, trọng tâm dồn lên chân
trước, sau đó dẫn bóng và nhanh chóng bước chân sau vượt
lên trước và thoát khỏi người kèm.
Phương pháp giảng dạy
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Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật tại
chỗ dẫn bóng qua người bằng bước thuận, sau đó phân tích,
thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từng phần kỹ thuật,
tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không có người
phòng thủ tới có người phòng thủ, từ chậm đến nhanh, sau
đó kết hợp có người phòng thủ và hoàn thiện kỹ thuật.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật tại chỗ
dẫn bóng qua ngƣời bằng bƣớc thuận
- Bài tập 1: Tại chỗ dẫn bóng qua người (hình 2.27).

Hình 2.27
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ lần lượt thực
hiện. Chú ý, trọng tâm thấp, đặt bước chân ngang với
chướng ngại vật đồng thời kết hợp xoay vai đưa bóng sang
bên hông (lưng hướng vào chướng ngại vật) sau đó nhanh
chóng dẫn bóng và thoát khỏi chướng ngại vật bằng bước
thuận. Mỗi người thực hiện từ 15 đến 20 lần, sau mỗi lần
thực hiện đổi bên (đổi tay dẫn bóng). Không phạm luật
chạy bước (tay rời bóng trước khi nhấc chân trụ).
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- Bài tập 2: Tại chỗ dẫn bóng qua người kết hợp ném rổ
góc 45 độ (hình 2.28).

Hình 2.28
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ lần lượt thực
hiện. Chú ý, bước chân cùng tay dẫn bóng ngang chân đối
phương kết hợp xoay vai đưa bóng sang hông cùng tay dẫn
bóng (lưng hướng vào người kèm), trọng tâm thấp dồn lê
chân trước đồng thời dẫn bóng và nhanh chóng thoát khỏi
đối phương bằng bước thuận, khi đã qua đối phương, dẫn
bóng vào thực hiện kỹ thuật hai bước ném rổ 1 tay dưới
thấp. Luân phiên nhau thực hiện, mỗi người thực hiện từ 15
đến 20 lần, sau mỗi lần đổi bên (đổi tay dẫn bóng). Không
phạm luật chạy bước (tay rời bóng trước khi nhấc chân trụ).
- Bài tập 3: Tại chỗ dẫn bóng qua người kết hợp ném rổ
góc chính diện (hình 2.29).
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Chú ý, bước chân cùng tay dẫn bóng ngang chân đối
phương kết hợp xoay vai đưa bóng sang hông cùng tay dẫn
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(lưng hướng vào người kèm) ,trọng tâm thấp dồn lên chân
trước đồng thời dẫn bóng qua người bằng bước thuận, khi
đã qua chướng ngại vật, dẫn bóng vào thực hiện kỹ thuật
hai bước ném rổ một tay dưới
thấp, ném rổ trực tiếp. Ném
xong dẫn bóng ra sau
hàng.Luân phiên nhau thực
hiện, mỗi người thực hiện từ
15 đến 20 lần, sau mỗi lần đổi
bên (đổi tay dẫn bóng).
Không phạm luật chạy bước
(tay rời bóng trước khi nhấc
chân trụ).

Hình 2.29

- Bài tập 4: Chuyền bóng-nhảy dừng bắt bóng-dẫn bóng
qua người ném rổ (hình 2.30).
Yêu cầu: Xếp hàng như
hình vẽ lần lượt thực hiện
chuyền bóng cho người phục
vụ - di chuyển nhảy dừng bắt
bóng - dẫn bóng qua người
bằng bước thuận - hai bước
Hình 2.30
ném rổ 1 tay dưới thấp, ném
xong bắt bóng dẫn ra sau hàng. Chú ý tới kỹ thuật khi thực
hiện (không phạm luật chạy bước, sử dụng bước vượt khi
qua người, dẫn bóng nảy ngang tầm ngực). Mỗi người thực
hiện từ 15 đến 20 lần.
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2.5.3.5. Kỹ thuật tại chỗ dẫn bóng qua người bằng
bước nghịch (hình 2.31)

Hình 2.31. Kỹ thuật tại chỗ cầm bóng
qua người bằng bước nghịch
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để dẫn bóng khi bị đối phương kèm sát
không thể chuyền bóng hoặc ném rổ được, đặc biệt là trong
những tình huống đột phá ném rổ. Nếu thực hiện tốt kỹ
thuật tại chỗ dẫn bóng qua người bằng bước nghịch sẽ làm
cho đối phương khó ngăn cản và dễ dàng vượt qua đối
phương để thực hiện những ý đồ tiếp theo. Vì vậy kỹ thuật
tại chỗ dẫn bóng qua người bằng bước nghịch cũng là một
trong những kỹ thuật dẫn bóng rất cơ bản trong hệ thống kỹ
thuật dẫn bóng.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, hai tay cầm bóng ở trước bụng, gối
trùng trọng tâm hạ thấp dồn đều trên hai chân mắt quan
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sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân ngược tay dẫn bóng
chéo góc 45 độ (ngang với chân của đối phương) đồng thời
xoay vai đưa bóng sang bên hông (cùng tay dẫn bóng) lưng
hướng vào đối phương, trọng tâm dồn lên chân trước, sau
đó dẫn bóng và nhanh chóng bước chân sau lên trước và
thoát khỏi người kèm.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật tại
chỗ dẫn bóng qua người bằng bước nghịch, sau đó phân
tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập từng phần kỹ thuật,
tập từ đơn giản đến phức tạp, từ không có người phòng thủ
tới có người phòng thủ, từ chậm đến nhanh sau đó kết hợp
có người phòng thủ và hoàn thiện kỹ thuật.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật tại chỗ
dẫn bóng qua ngƣời bằng bƣớc nghịch
- Bài tập 1: Tại chỗ dẫn bóng qua người (hình 2.32).

Hình 2.32
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Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Chú ý, trọng tâm thấp, bước chân ngược tay dẫn bóng
chéo góc 45 độ và đặt ngang với chướng ngại vật đồng thời
kết hợp xoay vai đưa bóng sang bên hông (lưng hướng vào
chướng ngại vật) sau đó nhanh chóng dẫn bóng và thoát
khỏi chướng ngại vật bằng bước nghịch. Mỗi người thực
hiện từ 15 đến 20 lần, đổi bên sau mỗi lần thực hiện (đổi
tay dẫn bóng). Không phạm luật chạy bước (tay rời bóng
trước khi nhấc chân trụ).
- Bài tập 2: Tại chỗ dẫn bóng qua người kết hợp ném
rổ(hình 2.33).

Hình 2.33
Yêu cầu: Xếp hàng như hình vẽ, lần lượt thực hiện. Chú
ý bước chân bên tay dẫn bóng ngang chân đối phương kết
hợp xoay vai đưa bóng sang hông bên tay dẫn (lưng hướng
vào người kèm), trọng tâm thấp dồn lên chân trước đồng
thời dẫn bóng nhanh chóng thoát khỏi đối phương bằng
bước nghịch, khi đã qua đối phương, dẫn bóng thực hiện kỹ
thuật hai bước ném rổ 1 tay dưới thấp. Luân phiên nhau,
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mỗi người thực hiện từ 15 đến 20 lần, sau mỗi lần thì đổi
bên (đổi tay dẫn bóng). Không phạm luật chạy bước (tay
rời bóng trước khi nhấc chân trụ),
- Bài tập 3: Tại chỗ dẫn bóng qua người kết hợp ném rổ
góc chính diện (hình 2.34).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
như hình vẽ, lần lượt thực hiện.
Chú ý, bước chân cùng tay dẫn
bóng ngang chân đối phương
kết hợp xoay vai đưa bóng
sang hông cùng tay dẫn (lưng
hướng vào người kèm), trọng
tâm thấp dồn lê chân trước

Hình 2.34

trọng tâm thấp dồn lê chân trước đồng thời dẫn bóng qua
người bằng bước nghịch, khi đã qua chướng ngại vật, dẫn
bóng vào thực hiện kỹ thuật hai bước ném rổ một tay dưới
thấp, ném rổ trực tiếp. Ném xong dẫn bóng ra sau hàng.
Luân phiên nhau thực hiện, mỗi người thực hiện từ 15 đến
20 lần, sau mỗi lần thì đổi bên (đổi tay dẫn bóng). Không
phạm luật chạy bước (tay rời bóng trước khi nhấc chân trụ).
Bài tập 4: Chuyền bóng--nhảy dừng bắt bóng-dẫn bóng
qua người ném rổ (hình 2.35).
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ lần lượt thực
hiện. Chuyền bóng cho người phục vụ - di chuyển nhảy
dừng bắt bóng - dẫn bóng qua người bằng bước nghịch hai bước ném rổ 1 tay dưới thấp, ném xong bắt bóng dẫn ra
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sau hàng. Chú ý tới kỹ thuật
khi thực hiện (không phạm luật
chạy bước, sử dụng bước vợt
khi qua người, dẫn bóng nảy
ngang tầm ngực). Mỗi người
thực hiện từ 15 đến 20 lần.
2.5.3.6. Kỹ thuật dẫn bóng
quay đổi tay (hình 2.36)

Hình 2.35

Phân tích kỹ thuật
- Tƣ thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau rộng bằng
vai, chân bên tay dẫn bóng đặt sau, gối trùng, trọng tâm
thấp hơi dồn chân đặt trước, mắt quan sát phía trước.

Hình 2.36. Kỹ thuật dẫn bóng quay đổi tay
- Khi đẫn: Khi đang dẫn bóng bình thường, muốn dẫn
bóng quay đổi tay qua đối phương, ta sẽ thực hiện như sau:
dùng chân ngược với tay dẫn bước chéo, đặt trước chân trụ
của đối phương từ 30 đến 40cm, kết hợp kỹ thuật quay
người, đổi tay dẫn bóng, lúc này chân trụ thấp, lưng thẳng,
quay lưng vào đối phương, tay không dẫn bóng phải che
chắn bóng, dùng lực của chân trụ đạp mạnh miết xuống đất
94

bước vượt khỏi đối phương thực hiện ý đồ tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật dẫn
bóng quay đổi tay 360 độ, sau đó phân tích, thị phạm kỹ
thuật. Triển khai tập luyện từng phần kỹ thuật, tập luyện từ
đơn giản đến phức tạp, từ không có chướng ngại vật đến có
chướng ngại vật, từ chậm đến nhanh sau đó kết hợp có
người phòng thủ. Thực hiện biến hướng đổi tay dẫn (bên
thuận và bên nghịch)…
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
óng quay đổi tay
- Bài tập 1: Dẫn bóng quay 180 độ đổi tay kết hợp ném
rổ (hình 2.37).

Hình 2.37
Yêu cầu: Xếp hàng lần lượt thực hiện. Khi qua chướng
ngại vật đặt chân trụ cách chướng ngại vật từ 30 đến 40cm,
trọng tâm thấp lưng thẳng, khi quay kết hợp đổi tay dẫn
bóng không để bóng nảy cao quá ngực, không ngửa long
bàn tay, đạp mạnh chân trụ bước vượt khỏi chướng ngại vật
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nhanh, mạnh, ném rổ chính xác. Dẫn bóng không phạm
luật. Mỗi người thực hiện từ 3 đến 5 lần, sau mỗi lần thì đổi
tay dẫn, lúc đầu thực hiện chậm sau tăng tốc dần.
- Bài tập 2: Dẫn bóng quay đổi tay 360 độ 3 lần cự ly
28m (hình 2.38).

Hình 2.38
Yêu cầu: Xếp thành hàng lần lượt thực hiện. Khi qua
chướng ngại vật đặt chân trụ cách chướng ngại vật từ 30
đến 40cm, trọng tâm thấp, lưng thẳng; khi quay kết hợp đổi
tay dẫn bóng không để bóng nảy cao quá ngực, không ngửa
lòng bàn tay, đạp mạnh chân trụ bước vượt khỏi chướng
ngai vật nhanh, mạnh. Dẫn bóng không phạm luật. Mỗi
người thực hiện từ 3 đến 5 lần, sau mỗi lần thì đổi tay dẫn,
lúc đầu thực hiện chậm, sau đó tăng tốc dần.
- Bài tập 3: Dẫn bóng tốc độ kết hợp quay đổi tay + ném
rổ (hình 2.39).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Dẫn bóng tốc độ lên chướng ngại vật - thực hiện kỹ
thuật dẫn bóng quay đổi tay qua chướng ngại vật, tiếp tục
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dẫn bóng qua chướng ngại vật tiếp theo, khi qua chướng
ngại vật cuối cùng thì bắt bóng thực hiện hai bước ném rổ
một tay dưới thấp, ném rổ xong bắt bóng tiếp tục thực hiện
ngược lại, khi dẫn ngược lại chú ý quan sát tránh va chạm.

Hình 2.39
Chú ý khi thực hiện kỹ thuật vượt qua chướng ngại vật
(trọng tâm thấp, quay đổi tay dẫn bóng, bóng nảy ngang
thắt lưng, không phạm luật dẫn bóng). Mỗi người thực hiện
từ 10 đến 15 lần.
- Bài tập 4: Hai người phối hợp dẫn bóng quay đổi tay
kết hợp ném rổ (hình 2.40).

Hình 2.40

Yêu cầu: Hai người phối
hợp chuyền bắt bóng như
hình vẽ. Số 1 chuyền bóng
cho số 2 sau đó di chuyển
kèm số 1 phòng thủ, yểm hộ
cho đồng đội số 2 dẫn bóng
quay đổi tay qua người vào
thực hiện hai bước ném rổ 1
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tay dưới thấp. Chú ý, khi dẫn bóng quay đổi tay trọng tâm
hạ thấp, bóng nảy ngang thắt lưng, che chắn bóng và nhanh
chóng thoát khỏi người phòng thủ vào ném rổ. Luân phiên
nhau thực hiện, mỗi người thực hiện từ 7 đến 10 lần.
Không phạm lỗi, phạm luật.
2.5.3.7. Kỹ thuật dẫn bóng đổi tay sau lưng (hình 2.40)
Mục đích của kỹ thuật
Trong thi đấu bóng rổ, khi bị đối phương kèm sát, người
tấn công thực hiện kỹ thuật dẫn bóng đổi tay sau lưng để
thoát khỏi đối phương, làm cho đối phương bất ngờ và khó
ngăn cản từ đó tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện ý đồ
chiến thuật tiếp theo. Vì vậy, kỹ thuật dẫn bóng đổi tay sau
lưng là một trong những kỹ thuật cơ bản trong hệ thống kỹ
thuật dẫn bóng.

Hình 2.41. Kỹ thuật dẫn bóng đổi tay sau lưng
Phân tích kỹ thuật
- Tƣ thế chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai chân
trước chân sau, chân bên tay dẫn bóng đặt ở phía sau, gối
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trùng, trọng tâm thấp hơi dồn vào chân trước, mắt quan sát
phía trước.
- Khi dẫn: Dùng chân ngược tay dẫn bóng bước chếch
một góc 45 độ, cách chân trụ đối phương từ 30 đến 40cm
trọng tâm dồn lên chân trước đồng thời xoay người đổi tay
dẫn bóng đằng sau lưng, nhanh chóng bước vượt qua đối
phương thực hiện ý đồ tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật dẫn
bóng đổi tay sau lưng, sau đó phân tích, thị phạm kỹ thuật.
Triển khai tập luyện từng phần của kỹ thuật, tập luyện từ
đơn giản đến phức tạp, từ tại chỗ đến di chuyển, từ không
có chướng ngại vật đến có chướng ngại vật, từ chậm đến
nhanh sau đó kết hợp có người phòng thủ. Thực hiện dẫn
bóng đổi tay sau lưng, bên thuận bên nghịch…
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng đổi tay sau lƣng
- Bài tập 1: Tại chỗ dẫn bóng đổi tay sau lưng (hình
2.42).
Yêu cầu: Xếp thành 2 hàng ngang, quay mặt vào nhau
tại chỗ dẫn bóng. Trọng tâm thấp, gối trùng, hai tay cầm
bóng để bên hông sau đó đưa bóng ra sau lưng, dùng một
tay dẫn bóng từ sau lưng ra trước sau đó bắt bóng lại. Thực
hiện từ 5 đến 7 lần, khi quen dần kết hợp dẫn bóng đổi tay
sau lưng (không bắt bóng lại nữa). Thực hiện theo tín hiệu
của người điều khiển, đổi tay, đổi bên dẫn bóng.
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Hình 2.42
- Bài tập 2: Dẫn bóng đổi tay sau lưng vượt chướng
ngại vật (hình 2.43).
Yêu cầu: Xếp thành hàng lần lượt thực hiện. Khi qua
chướng ngại vật trọng tâm thấp, đặt chân trụ cách trướng
ngại vật từ 30 đến 40cm, xoay thân người kết hợp đổi tay
dẫn sau lưng, bước vượt qua chướng ngại vật một cách
nhanh chóng. Không phạm luật dẫn bóng. Lúc đầu dẫn
chậm sau tăng dần tốc độ, qua chướng ngại vật cuối cùng
kết hợp kỹ thuật ném rổ một tay dưới thấp.

Hình 2.43
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- Bài tập 3: Dẫn bóng tốc độ- đổi tay sau lưng + ném rổ
(hình 2.44).

Hình 2.44
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Dẫn bóng tốc độ lên chướng ngại vật - thực hiện kỹ
thuật dẫn bóng đổi tay sau lưng qua chướng ngại vật, tiếp
tục dẫn bóng qua chướng ngại vật tiếp theo, sau khi qua
chướng ngại vật cuối cùng bắt bóng thực hiện hai bước
ném rổ một tay dưới thấp, ném rổ xong bắt bóng tiếp tục
thực hiện ngược lại, khi dẫn ngược lại chú ý quan sát tránh
va chạm. Chú ý khi thực hiện kỹ thuật vượt qua chướng
ngại vật (trọng tâm thấp, bóng nảy ngang thắt lưng, không
phạm luật dẫn bóng). Mỗi người thực hiện từ 10 đến 15 lần.
- Bài tập 4: Hai người phối hợp dẫn bóng đổi tay sau
lưng kết hợp ném rổ (hình 2.45).
Yêu cầu: Hai người phối hợp chuyền bắt bóng như hình
vẽ. Số 1 chuyền bóng cho số 2 sau đó di chuyển kèm số 1
phòng thủ, yểm hộ cho đồng đội số 2 dẫn bóng đổi tay sau
lưng qua người vào thực hiện hai bước ném rổ 1 tay dưới
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thấp. Chú ý, khi dẫn bóng
đổi tay sau lưng trọng tâm
hạ thấp, bóng nảy ngang thắt
lưng, che chắn bóng và
nhanh chóng thoát khỏi
người phòng thủ vào ném
rổ. Luân phiên nhau thực
hiện, mỗi người thực hiện từ

Hình 2.45

7 đến 10 lần. Không phạm lỗi, phạm luật.
2.5.3.8. Kỹ thuật dẫn bóng qua hai chân (hình 2.45)

Hình 2.46. Kỹ thuật dẫn bóng qua hai chân
Mục đích của kỹ thuật
Trong thi đấu bóng rổ, khi bị đối phương kèm sát, người
tấn công thực hiện kỹ thuật dẫn bóng qua hai chân để thoát
khỏi đối phương, làm cho đối phương bất ngờ và khó ngăn
cản từ đó tạo thuận lợi để thực hiện ý đồ chiến thuật tiếp
theo. Vì vậy, kỹ thuật dẫn bóng qua hai chân là một trong
những kỹ thuật cơ bản trong hệ thống kỹ thuật dẫn bóng.
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Phân tích kỹ thuật
- Tƣ thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau rộng bằng
vai, chân bên tay dẫn bóng đặt sau, gối trùng, trọng tâm
thấp hơi dồn lên chân trước, mắt quan sát phía trước.
- Khi dẫn: Dùng chân ngược tay dẫn bóng bước chếch
một góc 45 độ, hai chân rộng bằng hai vai, trọng tâm hơi
dồn lên chân trước, kết hợp tay dẫn bóng qua hai chân, tay
còn lại đón bóng, điểm nảy của bóng giữa hai chân, sau đó
nhanh chóng bước chân sau lên một bước thoát khỏi đối
phương và thực hiện ý đồ tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật dẫn
bóng qua hai chân, sau đó phân tích, thị phạm kỹ thuật.
Triển khai tập luyện từng phần của kỹ thuật, tập luyện từ
đơn giản đến phức tạp, từ tại chỗ đến di chuyển, từ không
có chướng ngại vật đến có chướng ngại vật, từ chậm đến
nhanh sau đó kết hợp có người phòng thủ. Thực hiện dẫn
bóng qua hai chân bên thuận, bên nghịch…
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng qua hai chân
- Bài tập 1: Tại chỗ dẫn bóng qua hai chân (hình 2.47).
Yêu cầu: Xếp thành hàng ngang quay mặt vào nhau như
hình vẽ, tại chỗ dẫn bóng qua hai chân. Đứng hai chân rộng
bằng hai vai chân trước chân sau, gối trùng trọng tâm thấp,
dẫn bóng qua lại hai chân, điểm nảy của bóng giữa hai
chân. Lúc đầu dẫn chậm sau tăng dần tốc độ, mắt không
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nhìn bóng, không phạm luật dẫn bóng.

Hình 2.47
- Bài tập 2: Dẫn bóng qua 2 chân vượt chướng gại vật
kết hợp ném rổ (hình 2.48).
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Khi dẫn qua chướng ngại vật trọng tâm thấp đồng thời
dẫn bóng qua hai chân, xoay người che chắn bóng, nhanh
chóng bước vượt khỏi chướng ngại vật, khi qua chướng
ngại vật cuối cùng kết hợp hai bước ném rổ một tay dưới
thấp. Không phạm luật dẫn bóng.

Hình 2.48
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- Bài tập 3: Dẫn bóng tốc độ kết hợp biến hướng (hình
2.49).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Dẫn bóng tốc độ lên chướng ngại vật - thực hiện kỹ
thuật dẫn bóng đổi tay sau lưng qua chướng ngại vật, tiếp
tục dẫn bóng qua chướng ngại vật tiếp theo, sau khi qua
chướng ngại vật cuối cùng bắt bóng thực hiện hai bước
ném rổ một tay dưới thấp, ném rổ xong bắt bóng tiếp tục
thực hiện ngược lại, khi dẫn ngược lại chú ý quan sát tránh
va chạm. Chú ý khi thực hiện kỹ thuật vượt qua chướng
ngại vật (trọng tâm thấp, đổi tay sau lưng khi qua chướng
ngại vật, bóng nảy ngang thắt lưng, không phạm luật dẫn
bóng). Mỗi người thực hiện từ 10 đến 15 lần.

Hình 2.49
- Bài tập 4: Hai người phối hợp dẫn bóng qua hai chân
kết hợp ném rổ (hình 2.50).
Yêu cầu: Hai người phối hợp chuyền bắt bóng như hình
vẽ. Số 1 chuyền bóng cho số 2 sau đó di chuyển kèm số 1
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phòng thủ, yểm hộ cho đồng đội số 2 dẫn bóng qua hai
chân qua người vào thực hiện hai bước ném rổ 1 tay dưới
thấp. Chú ý, khi dẫn bóng qua hai chân trọng tâm hạ thấp,

Hình 2.50

bóng nảy ngang đầu gối, che
chắn bóng và nhanh chóng
thoát khỏi người phòng thủ vào
ném rổ. Luân phiên nhau thực
hiện, mỗi người thực hiện từ 7
đến 10 lần. Không phạm lỗi,
phạm luật.

2.6. Kỹ thuật chuyền bóng
2.6.1. Mục đích tác dụng của kỹ thuật chuyền bóng
Chuyền bóng là một kỹ thuật cơ bản, nhờ đó mà các đấu
thủ phối hợp chuyền bóng cho nhau trong quá trình tấn
công. Chuyền bóng tốt sẽ là cơ sở cho sự phối hợp giữa các
cầu thủ trong thi đấu. Chuyền bóng tốt sẽ tạo điều kiện để
đồng đội bắt bóng thuận lợi, tạo cơ hội ném rổ ghi điểm.
Đặc biệt trong các tình huống phản công nhanh, nếu
chuyền bóng không tốt sẽ không thể thực hiện được chiến
thuật tấn công nhanh, sẽ bị đối phương cắt, cướp bóng và
phản công ngược lại. Trong tấn công khu vực, chuyền bóng
không tốt cũng sẽ không thể tạo điều kiện cho đồng đội có
cơ hội bắt bóng đột phá lên rổ hoặc ném rổ ngay.
Trong bóng rổ, có rất nhiều kỹ thuật chuyền bóng khác
nhau, điều quan trọng là phải biết sử dụng kỹ thuật chuyền
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bóng sao cho hợp lý, phù hợp với tình huống trong thi đấu.
Cự ly và tốc độ chuyền bóng phải phù hợp, không quá
mạnh và cũng không quá nhẹ, nếu mạnh quá sẽ làm cho
đồng đội khó bắt bóng, nếu nhẹ quá đối phương có thể cắt;
cướp bóng…
2.6.2. Phân loại kỹ thuật chuyền bóng
+ Chuyền bóng bằng 1 tay
- Chuyền bóng bằng một tay trên vai.
- Chuyền bóng bằng một tay bên mình (trực tiếp và
đất).
- Chuyền bóng bằng một tay trên cao.
- Chuyền bóng bằng một tay dưới thấp.
- Chuyền bóng bằng một tay qua đầu.
- Chuyền bóng bằng một tay sau lưng (trực tiếp và
đất) .
- Chuyền bóng bằng một tay qua vai.
- Chuyền bóng bằng một tay qua nách .
+ Chuyền bóng bằng 2 tay
- Chuyền bóng bằng hai tay trước ngực (trực tiếp và
đất).
- Chuyền bóng bằng hai tay trên đầu.
- Chuyền bóng bằng hai tay bên mình (trực tiếp và
đất).
- Chuyền bóng bằng hai tay dưới thấp.

bật

bật

bật

bật

- Chuyền bóng bằng hai tay bên đầu.
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2.6.3. Những yếu lĩnh của kỹ thuật chuyền bóng
Khả năng chuyền bóng tốt sẽ quyết định việc thành hay
bại của một đội bóng. Phối hợp chuyền bóng tốt sẽ giúp
cho đội bóng giữ được nhịp độ của trận đấu, tạo điều kiện
thuận lợi để đồng đội ném rổ ghi điểm. Nắm vững những
yếu lĩnh sau đây sẽ giúp cho đấu thủ trở thành người
chuyền bóng tốt:
- Nắm vững nguyên lý kỹ thuật chuyền bóng.
- Sử dụng được nhiều kỹ thuật chuyền bóng.
- Dùng sức mạnh của cổ tay là chính, khi chuyền phải
gập cổ tay, miết mạnh ngón tay vào bóng.
- Chuyền bóng tránh được sự ngăn cản của đối phương.
- Tạo sự bất ngờ, sử dụng nhiều động tác giả làm cho đối
phương khó đoán được ý đồ khi ta chuyền.
- Phải phán đoán được cự ly để sử dụng lực chuyền và
tốc độ chuyền.
- Biết sử dụng kỹ thuật chuyền bóng phù hợp với tình
huống trong thi đấu như: đối phương giơ tay trên cao thì
phải chuyền dưới thấp hoặc chuyền bật đất; đối phương
dùng tay che chắn dưới thấp thì chuyền trên cao…
- Phải quan sát phán đoán khi đồng đội di chuyển vào
chỗ chống thì ngay lập tức phối hợp chuyền bóng…
Nắm vững được những yếu lĩnh trên sẽ giúp cho đấu thủ
chuyền bóng một cách chính xác, làm cho đối phương khó
ngăn cản được bóng khi ta chuyền mang lại hiệu quả trong
quá trinh thi đấu.
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2.6.4. Mục đích tác dụng, phân tích kỹ thuật, phƣơng
pháp giảng dạy và một số bài tập giảng dạy, huấn luyện
kỹ thuật chuyền bóng
2.6.4.1. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước ngực
Mục đích tác dụng
Kỹ thuật chuyền bắt bóng hai tay trước ngực là kỹ thuật
cơ bản, được sử dụng nhiều trong quá trình thi đấu. Nó đơn
giản và rất hiệu quả, có thể sử dụng kỹ thuật này để chuyền
bóng ở các cự ly khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là cự ly
trung bình, thường là không có đối phương ngăn cản, các
đấu thủ sẽ chuyền qua lại để di chuyển tìm cơ hội tấn công.
Trong một số trường hợp cũng có thể chuyền kín (bật đất)
khi đối phương đã giơ tay cao ngăn cản…
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
chân trước chân sau, gối khuỵu, trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay cầm bóng tự nhiên để trước bụng, mắt quan
sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bóng từ bụng đưa lên ngực đồng
thời chuyển trọng tâm lên chân trước, hai tay duỗi nhanh
mạnh về hướng chuyền, khi tay gần thẳng hết thì duỗi cổ
tay kết hợp lực giữa thân người, cánh tay, cổ tay và các
ngón tay miết bóng.
- Giai đoạn kết thúc: Trọng tâm dồn lên chân trước,
thân người vươn về hướng chuyền bóng, hai tay song song
nhau, hai mu bàn tay hướng vào nhau, tay thẳng hướng
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chuyền, mắt quan sát phía trước (hình 2.51).

Hình 2.51. Chuyền bóng bằng hai tay trước ngực
Phương pháp giảng dạy
Trong quá trình giảng dạy thường kết hợp phân tích và
thực hiện kỹ thuật chuyền và bắt cùng một lúc.
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật
chuyền bắt bóng hai tay trước ngực. Phân tích, thị phạm
từng phần của kỹ thuật, sau đó kết hợp phân tích và thị
phạm toàn bộ kỹ thuật. Triển khai tập luyện từng phần của
kỹ thuật. Tập không bóng (giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn
thực hiện; giai đoạn kết thúc). Khi đã định hình được từng
phần của kỹ thuật kết hợp tập với bóng. Lưu ý, tập từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, từ tại chỗ
tới di động… trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát
nhắc nhở và sửa chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng hai tay trƣớc ngực
- Bài tập 1: Hai người đứng cách nhau 4m tại chỗ
chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực (hình 2.52).
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Hình 2.52
Yêu cầu: Hai người chuyền qua lại như hình vẽ, thực
hiện 3 tổ x 20 đến 30 lần. Thời gian nghỉ giữa mỗi tổ là một
phút. Lưu ý, gối trùng, trọng tâm thấp, chân trước chân sau,
tầm bóng bay ngang ngực. Khi tay gần thẳng thì xoay cổ
tay, dùng lực cổ tay duỗi mạnh về hướng chuyền, ngón tay
miết bóng. Khi kết thúc hai tay thẳng, song song nhau, hai
mu bàn tay hướng vào nhau, trọng tâm dồn chân trước.
- Bài tập 2: Hai người đứng cách nhau 4m tại chỗ
chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực (bật đất- hình 2.53).

Hình 2.53
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Yêu cầu: Hai người chuyền qua lại như hình vẽ, mỗi cặp
thực hiện 3 tổ. Thời gian nghỉ giữa mỗi tổ là 1 phút. Gối
trùng, trọng tâm thấp, chân trước chân sau, chuyền bóng
chạm đất gần người bắt (điểm bóng chạm đất là 2/3 quãng
đường về phía người bắt). Khi tay gần thẳng thì xoay cổ
tay, dùng lực của cổ tay duỗi mạnh về hướng chuyền, ngón
tay miết bóng. Kết thúc động tác hai tay thẳng, song song
nhau, hai mu bàn tay hướng vào nhau, trọng tâm dồn lên
chân trước.
- Bài tập 3: Ba người chuyền 2 bóng (hình 2.54).

Hình 2.54
- Yêu cầu: Ba người đứng thành hình tam giác đều có
cạnh từ 4 đến 4,5m như hình vẽ. Thực hiện kỹ thuật chuyền
bắt bóng hai tay trước ngực. Chuyền 2 quả bóng liên tục.
Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ từ 30 đến 35 lần, thời gian nghỉ giữa
mỗi tổ 45 giây. Trong quá trình thực hiện chú ý tới kỹ
thuật. Kết thúc động tác tay thẳng hướng chuyền, hai tay
song song nhau, hai mu bàn tay hướng vào nhau, trọng tâm
dồn chân đặt trước.
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- Bài tập 4: Hai hàng phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng hai tay trước ngực (hình 2.55).

Hình 2.55
Yêu cầu: Xếp thành 2 hàng dọc đứng đối diện cách nhau
15m, thực hiện kỹ thuật di chuyển chuyền bắt bóng hai tay
trước ngực. Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ 2 phút, nghỉ giữa 30 giây.
Lưu ý, chuyền và bắt trong di chuyển, tầm bóng bay ngang
ngực; chú ý tay bắt bóng hình phễu, khi kết thúc tay thẳng
hướng chuyền, hai tay song song nhau, mu bàn tay hướng
nhau, cổ tay duỗi mạnh,
ngón tay miết bóng.
- Bài tập 5: Bốn hàng
phối hợp di chuyển chuyền
bắt bóng hai tay trước
ngực: (hình 2.56).
Yêu cầu: Bốn hàng
chuyền 2 bóng. Thực hiện
2 tổ mỗi tổ 4 phút, nghỉ

Hình 2.56
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giữa 45 giây.Lưu ý, chuyền bắt bóng trong di chuyển,
chuyền bóng bay ngang ngực, kết thúc động tác hai tay
song song nhau, tay thẳng hướng chuyền, cổ tay duỗi
mạnh, ngón tay miết bóng, người ở ngoài chuyền xong
chạy sau người chuyền, người ở trong chuyền xong chạy ra
sau hàng bắt bóng. Phối hợp nhịp nhàng, mới đầu chuyền
nhẹ chạy chậm, sau tăng dần tốc độ, sau một tổ là đổi
hướng di chuyển.
- Bài tập 6: Hai người di chuyển chuyền bắt bóng hai
tay trước ngực (hình 2.57).

Hình 2.57
Yêu cầu: Xếp thành hàng như hình vẽ, hai người một
cặp lần lượt thực hiện. Chú ý, khoảng cách giữa hai người
khi di chuyển từ 4 đến 4,5m, sử dụng kỹ thuật chạy
nghiêng đường thẳng. Chuyền bóng ngang ngực, tay thẳng
hướng chuyền, chuyền bóng về phía trước và trong tầm
khống chế của người bắt. Phối hợp nhịp nhàng. Lưu ý, lúc
đầu chạy với tốc độ chậm sau tăng dần, phối hợp 2 bước
ném rổ.
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- Bài tập 7: Ba người di chuyển chuyền bắt bóng 2 tay
trước ngực (hình 2.58).

Hình 2.58
Yêu cầu: Xếp thành 3 hàng dọc từng nhóm 3 người thực
hiện. Lưu ý, chuyền bắt bóng trong di động, chuyền bóng
bay ngang ngực, chuyền lên phía trước người bắt, chuyền
xong nhanh chóng chạy sau người bắt bóng, giữ khoảng
cách trong quá trình di chuyển. Chú ý tới kỹ thuật chuyền
bắt bóng hai tay trước ngực. Lúc đầu chạy chậm, sau tăng
dần và phối hợp ném rổ.
2.6.4.2. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay trên vai

Hình 2.59. Chuyền bóng bằng một tay trên vai
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Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự ly trung bình và xa. Thường là chuyền bóng kín, tạo tình
huống bất ngờ. Khi đối phương đưa hai tay phòng thủ, che
chắn tầm thấp, người chuyền bóng sẽ thực hiện kỹ thuật
chuyền bóng một tay trên vai. Chuyền bóng bay ngang,
nhanh mạnh và chính xác, gây bất ngờ, làm cho người
phòng thủ khó có thể ngăn cản. Vì vậy, kỹ thuật chuyền
bóng một tay trên vai là một trong những kỹ thuật cơ bản
trong thi đấu bóng rổ.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối
trùng, trọng tâm thấp dồn đều hai chân, tay cầm bóng tự
nhiên trước bụng, mắt quan sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân cùng tay chuyền
bóng chếch góc 45 độ (bên tay chuyền bóng) đồng thời đưa
bóng lên vai, lòng bàn tay chuyền bóng hướng về phía
chuyền bóng. Khi chân trước chạm đất đồng thời nhanh
chóng duỗi mạnh tay chuyền bóng về hướng chuyền.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, chân trước trùng gối, chân
sau thẳng, trọng tâm dồn lên chân trước, thân người thẳng,
tay không chuyền bóng che chắn bóng tránh đối phương
ngăn cản, cướp, cắt bóng khi chuyền.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
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đó phân tích, thị phạm. Triển khai tập luyện từ đơn giản
đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, từ tại chỗ đến di
chuyển. Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc
nhở, sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng một tay trên vai
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bóng bằng một tay trên vai
(hình 2.60).

Hình 2.60
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 4 đến
5m như hình vẽ, tại chỗ chuyền bóng một tay trên vai. Khi
chuyền, bước chân chếch góc 45 độ đồng thời đưa bóng lên
vai (lòng bàn tay hướng về hướng chuyền) duỗi tay nhanh
mạnh chính xác, ngón tay miết bóng, trong tâm dồn chân
dặt trước.
- Bài tập 2: Ba hàng di chuyển chuyền bóng bằng một
tay trên vai (hình 2.61).
Yêu cầu: Ba hàng dọc xếp thành hình tam giác đều có
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cạnh 4 đến 5m như hình vẽ,
thực hiện kỹ thuật chuyền
bóng 1 tay trên vai. Lưu ý,
bắt bóng sau đó bước chân
chuyển hướng chuyền bóng,
chuyền xong chạy về sau
hàng vừa chuyền, chuyền
bóng bay ngang vai. Chú ý

Hình 2.61

tới kỹ thuật khi thực hiện, không phạm luật chạy bước.
Thực hiện 2 tổ, mỗi tổ từ 4 đến 5 phút, nghỉ giữa 45 giây.
Sau mỗi tổ đổi hướng di chuyển và đổi tay chuyền bóng.
- Bài tập 3: Hai hàng phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng một tay trên vai (hình 2.62).

Hình 2.62
Yêu cầu: Xếp thành 2 hàng dọc đứng đối diện cách
nhau 15m như hình vẽ, thực hiện kỹ thuật di chuyển
chuyền bắt bóng hai tay trước ngực. Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ
2 phút, nghỉ giữa 30 giây. Lưu ý, chuyền và bắt trong di
chuyển, chuyền bóng bay ngang ngực, chú ý tới kỹ thuật
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khi thực hiện, tay bắt bóng hình phễu, kết thúc động tác tay
thẳng hướng chuyền, hai tay song song nhau, hai lưng bàn
tay hướng nhau, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng.
- Bài tập 4 : Bốn hàng di
chuyển chuyền bắt bóng bằng
một tay trên vai (hình 2.63).
Yêu cầu: Xếp thành 4
hàng như hình vẽ, thực hiện
di chuyển chuyền bắt bóng
một tay trên vai. Chuyền
bóng bay ngang vai, nhanh
mạnh chính xác, khi kết thúc

Hình 2.63

động tác tay thẳng hướng chuyền. Chú ý chuyền bắt bóng
trong di động, không phạm luật chạy bước. Thực hiện 2 tổ,
mỗi tổ từ 4 đến 5 phút, nghỉ giữa 45 giây sau đó đổi hướng
di chuyển và tay chuyền bóng.
2.6.4.3. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay bên mình

Hình 2.64. Chuyền bóng bằng một tay bên mình
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Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự ly gần và trung bình. Thường là chuyền bóng kín, tạo
tình huống bất ngờ. Khi đối phương đưa hai tay phòng thủ,
che chắn tầm cao, người chuyền bóng sẽ thực hiện kỹ thuật
chuyền bóng một tay bên mình, có thể chuyền trực tiếp
hoặc bật đất, gây bất ngờ làm cho người phòng thủ khó
ngăn cản. Vì vậy, kỹ thuật chuyền bóng một tay bên mình
là một trong những kỹ thuật cơ bản trong thi đấu bóng rổ.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối
trùng, trọng tâm thấp dồn đều hai chân, tay cầm bóng tự
nhiên trước bụng, mắt quan sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân cùng tay chuyền
bóng chếch góc 45 độ (bên tay chuyền bóng) đồng thời đưa
bóng sang bên hông cùng tay chuyền bóng, lòng bàn tay
chuyền bóng hướng về hướng chuyền bóng. Khi chân trước
chạm đất thì đồng thời nhanh chóng duỗi mạnh tay chuyền
bóng về hướng chuyền (điểm nảy bật đất gần người bắt
bóng, bóng nảy ngang thắt lưng người bắt).
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, chân trước trùng gối, chân
sau thẳng, trọng tâm dồn lên chân trước, thân người thẳng,
tay không chuyền bóng che chắn bóng tránh đối phương
ngăn cản, cướp, cắt bóng khi chuyền.
Phương pháp giảng dạy
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Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, từ tại chỗ
đến di chuyển, chuyền bật đất đến trực tiếp. Trong quá
trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở sửa chữa những
sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng một tay bên mình
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bóng bằng một tay bên mình
(bật đất) (hình 2.65).

Hình 2.65
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 3,5
đến 4m như hình vẽ. Thực hiện kỹ thuật chuyền bóng bằng
một tay bên mình. Bước chếch chân cùng tay chuyền bóng
một góc 45 độ, gối trùng, trọng tâm dồn lên chân trước, tay
thẳng với điểm bóng nảy bật đất, cổ tay duỗi mạnh, ngón
tay miết bóng, chuyền bóng nảy ngang thắt lưng người bắt.
- Bài tập 2: Ba hàng chuyền 2 bóng (hình 2.66).
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Yêu cầu: 3 hàng dọc xếp
thành hình tam giác đều có
cạnh 4 đến 4,5m như hình vẽ,
thực hiện kỹ thuật chuyền
bóng một tay bên mình. Lưu
ý, bắt bóng sau đó bước chân
chuyển hướng chuyền bóng,
chuyền xong thì chạy về sau

Hình 2.66

hàng vừa chuyền, chuyền bóng nảy ngang thắt lưng người
bắt. Chú ý kỹ thuật, không phạm luật chạy bước. Thực hiện
2 tổ, mỗi tổ 4 đến 5 phút, nghỉ giữa 45 giây. Sau mỗi tổ đổi
hướng di chuyển và đổi tay chuyền bóng.
- Bài tập 3: Hai hàng phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng hai tay trước ngực (hình 2.67).

Hình 2.67
Yêu cầu: Xếp thành 2 hàng dọc đứng đối diện cách
nhau 15m như hình vẽ, thực hiện kỹ thuật di chuyển
chuyền bắt bóng hai tay trước ngực. Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ
2 phút, nghỉ giữa 30 giây. Lưu ý, chuyền và bắt trong di
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chuyển, chuyền bóng bay ngang ngực, chú ý tới kỹ thuật
khi thực hiện, tay bắt bóng hình phễu, kết thúc động tác tay
thẳng hướng chuyền, hai tay song song nhau, hai lưng bàn
tay hướng nhau, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng.
- Bài tập 4: Bốn hàng di
chuyển chuyền bắt bóng
một tay bên mình (hình
2.68).
Yêu cầu: Xếp thành 4
hàng như hình vẽ, thực
hiện di chuyển chuyền bắt
bóng một tay bên mình.
Chuyền bóng nảy ngang

Hình 2.68

thắt lưng người bắt, nhanh mạnh chính xác, kết thúc động
tác tay thẳng hướng chuyền, chuyền bắt bóng trong di
động; ở ngoài chuyền vào trong thực hiện chuyền bật đất; ở
trong chuyền ra ngoài thực hiện chuyền trực tiếp, không
phạm luật chạy bước. Thực hiện 2 tổ, mỗi tổ từ 4 đến 5
phút, nghỉ giữa 45 giây sau đó đổi hướng di chuyển và tay
chuyền bóng.
2.6.4.4. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay trên cao
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự xa. Thường là những vị trí hậu vệ chuyền bóng trong
phản công nhanh, chuyền qua đầu đối phương cho tiền
phong bắt bóng ném rổ. Đây cũng là một trong những kỹ
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thuật chuyền bóng được sử dụng rất nhiều trong thi đấu. Vì
vậy, kỹ thuật chuyền bóng một tay trên cao cũng là kỹ thuật
cơ bản trong bóng rổ.

Hình 2.69. Chuyền bóng bằng một tay trên cao
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang nhau, gối hơi trùng, tay cầm bóng trước bụng, mắt
quan sát đồng đội di chuyển.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân ngược tay chuyền
bóng lên phía trước một bước, đồng thời đưa bóng từ bụng
lên cao ngang tai, vai ngược tay chuyền bóng hướng ra
hướng chuyền, xoay người tạo đà, tay chuyền bóng duỗi
mạnh về hướng chuyền, khi tay chuyền chuyển động thìa
tay không chuyền bóng vung tay tạo đà, bước chân sau lên
một bước theo đà chuyền bóng.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, lòng bàn tay hướng về
hướng chuyền, góc độ ra tay từ 75 đến 80 độ so với mặt
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đất. Trọng tâm dồn chân trước, thân người vươn về hướng
chuyền bóng.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ
cự ly trung bình xa tới xa, từ tại chỗ đến phối hợp 2 bước
chuyền bóng, sau đó 2 người phối hợp (một người chạy tốc
độ lên sân trước bắt bóng, một người chuyền bóng) kết hợp
tình huống phản công nhanh. Trong quá trình tập luyện
giáo viên quan sát nhắc nhở, sửa chữa những sai lầm
thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng một tay trên cao
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bóng bằng một tay trên cao
(hình 2.70).

Hình 2.70
Yêu cầu: Hai hàng ngang đứng theo biên dọc như hình
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vẽ, thực hiện chuyền bóng bằng một tay trên cao. Phối hợp
động tác bước chân chuyền bóng, góc độ ra tay từ 75 đến
80 độ so với mặt đất. Kết thúc động tác tay thẳng hướng
chuyền, duỗi mạnh tay, cổ tay, ngón tay miết bóng thân
người vươn về hướng chuyền bóng. Thực hiện 2 tổ, mỗi tổ
chuyền từ 15 đến 20 lần, nghỉ giữa mỗi tổ là 45 giây, sau
đó đổi tay chuyền bóng.
- Bài tập 2: Chuyền bóng bằng một tay trên cao chéo
sân (hình 2.71).

Hình 2.71
Yêu cầu: Xếp thành bốn hàng như hình vẽ. Lần lượt
thực hiện chuyền bóng bằng một tay trên cao nhanh mạnh
và chính xác, chú ý kỹ thuật khi; phối hợp thực hiện với hai
bước đà, kết thúc động tác tay thẳng hướng chuyền, thân
người vươn cao về hướng chuyền. Mỗi người thực hiện 2
tổ, mỗi tổ thực hiện 7 lần, không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 3: Hai người phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng ném rổ (hình 2.72).
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ, lần lượt thực
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hiện. Người bắt bóng chạy nghiêng đường vòng với tốc độ
cao lên sân trên, người chuyền bóng thực hiện kỹ thuật
chuyền bóng một tay trên cao chuyền lên khu vực trong 3
điểm; phối hợp bắt bóng thực hiện 2 bước ném rổ. Cứ như
vậy luân phiên thực hiện chuyền bóng và bắt bóng ném rổ.

Hình 2.72
2.6.4.5. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay dưới thấp
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự gần và trung bình. Thường không có người ngăn cản,
nhưng trong một số tình huống cũng có thể thực hiện
chuyền bóng kín. Đây cũng là một trong những kỹ thuật
chuyền bóng được sử dụng thường xuyên trong thi đấu. Vì
vậy, kỹ thuật chuyền bóng một tay dưới thấp cũng là một
trong những kỹ thuật cơ bản của bóng rổ.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang nhau, gối hơi trùng, tay cầm bóng trước bụng, mắt
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quan sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân ngược tay chuyền
bóng lên phía trước một bước, đồng thời đưa bóng từ bụng
sang bên hông cùng tay chuyền bóng, lòng bàn tay chuyền
ngửa đồng thời duỗi nhanh, mạng tay chuyền bóng ra phía
trước, kết hợp với lực của động tác bước chân, duỗi mạnh
cổ tay miết ngón tay vào bóng.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, lòng bàn tay ngửa, trọng
tâm thấp dồn lê chân trước, chân trước gối trùng, chân sau
thẳng, thân người vươn về hướng chuyền bóng.

Hình 2.73. Chuyền bóng bằng một tay dưới thấp
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Tập luyện từ đơn giản đến
phức tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ cự ly gần
đến trung bình, từ tại chỗ đến phối hợp dẫn chuyền bóng.
Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở sửa
chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
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Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng một tay dƣới thấp
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bóng bằng một tay dưới
thấp ở cự ly gần (hình 2.74).

Hình 2.74
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 2 đến
2,5m như hình vẽ, tại chỗ chuyền bóng bằng một tay dưới
thấp. Phối hợp với bước chân chuyền bóng nhanh, mạnh
chính xác, chuyền ngang tầm bụng người bắt, kết thúc động
tác tay thẳng hướng chuyền, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay
miết bóng, lòng bàn tay ngửa, ghìm tay lại ở thời điểm
chuyền bóng, trọng tâm dồn chân đặt trước, người vươn về
hướng chuyền bóng.
- Bài tập 2: Hai người phối hợp dẫn chuyền bóng bằng
một tay dưới thấp (hình 2.75).
Yêu cầu: Hai người một bóng phối hợp dẫn, chuyền và
bắt bóng như hình vẽ. Chuyền bóng ngang thắt lưng người
bắt, ghìm tay ở thời điểm rời bóng, tay thẳng hướng
129

chuyền, lòng bàn tay chuyền bóng ngửa. Luân phiên thực
hiện, sau mỗi lần thực hiện đổi tay dẫn chuyền bóng.

Hình 2.75
- Bài tập 3: Hai người phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng 1 tay dưới thấp + Ném rổ (hình 2.76).

Hình 2.76
Yêu cầu: Hai người một cặp phối hợp thực hiện như
hình vẽ. Di chuyển hai bước chuyền bóng một tay dưới
thấp ngang thắt lưng người bắt, khi đến góc 45 độ người
phía ngoài di chuyển vào nhận bóng thực hiện kỹ thuật hai
bước ném rổ một tay dưới thấp. Không phạm luật chạy
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bước. Luân phiên nhau thực hiện. Mỗi cặp thực hiện từ 5
đến 7 lần.
2.6.4.6. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay qua đầu

Hình 2.77. Chuyền bóng bằng một tay qua đầu
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự ly xa, nhất là những tình huống khi đối phương ném
bóng vào rổ, thực hiện phát bóng biên ở đường biên ngang.
Thường là những vị trí hậu vệ chuyền bóng trong phản
công nhanh qua đầu đối phương để tiền phong bắt bóng
ném rổ. Đây cũng là một trong những kỹ thuật chuyền bóng
được sử dụng nhiều trong thi đấu. Vì vậy, kỹ thuật chuyền
bóng một tay qua đầu cũng là một trong những kỹ thuật cơ
bản trong bóng rổ.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
chân trước chân sau, chân cùng tay chuyền bóng đặt phía
sau, gối hơi trùng, tay cầm bóng trước bụng, mắt quan sát
đồng đội di chuyển.
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- Giai đoạn thực hiện: Bóng được chuyển từ bụng sang
hông và ra sau, đồng thời xoay người và vai theo hướng
chuyền tạo đà, trọng tâm dồn chân sau. Bóng được chuyển
từ sau lên cao và qua đầu, khi tay gần thẳng hết thì tách tay
không chuyền bóng, vung tay tạo đà, trọng tâm cũng được
chuyển từ chân sau lên chân trước.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, lòng bàn tay hướng về
hướng chuyền và sát tai, góc độ ra tay từ 75 đến 80 độ so
với mặt đất. Trọng tâm dồn vào chân trước, thân người
vươn về hướng chuyền bóng.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ
cự ly trung bình xa tới xa, từ tại chỗ đến phối hợp có bước
đà chuyền bóng, sau đó hai người phối hợp (một người
chạy tốc độ lên sân trước bắt bóng, một người chuyền
bóng) kết hợp tình huống phản công nhanh. Trong quá
trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở, sửa chữa
những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng một tay qua đầu
- Bài tập 1: Chuyền bóng chéo sân (hình 2.78).
Yêu cầu: Xếp thành 4 hàng ở góc sân như hình vẽ, lần
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Hình 2.78
lượt thực hiện chuyền bóng một tay qua đầu. Chuyền xong
chạy về hàng vừa chuyền, chú ý kỹ thuật, phối hợp chuyền,
bắt bóng chính xác, không để bóng rơi, không chuyền bóng
quá cao hoặc quá thấp. Bóng ra tay ở góc 75 đến 80 độ so
với mặt đất. Khi kết thúc, vươn người về hướng chuyền,
lòng bàn tay hướng về hướng chuyền, cổ tay duỗi mạnh,
ngón tay miết bóng, trọng tâm dồn chân trước.
- Bài tập 2: Chuyền bóng bằng một tay qua đầu chéo
sân (hình 2.79).

Hình 2.79
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Yêu cầu: Xếp thành bốn hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Chuyền bóng bằng một tay qua đầu nhanh mạnh và
chính xác, chú ý tới kỹ thuật khi chuyền, phối hợp thực
hiện với hai bước đà, kết thúc động tác tay thẳng hướng
chuyền, thân người vươn cao hướng về hướng chuyền. Mỗi
người thực hiện 2 tổ, mỗi tổ từ 7 lần, không phạm luật chạy
bước.
- Bài tập 3: Hai người phối hợp chuyền bắt bóng bằng
một tay qua đầu + ném rổ (hình 2.80).

Hình 2.79
Yêu cầu: Xếp thành 2 hàng như hình vẽ, hai người phối
hợp chuyền bắt bóng ném rổ. Người bắt bóng chạy tốc độ
cao lên góc 45 độ, người chuyền chuyền bóng chính xác
bằng kỹ thuật chuyền bóng một tay qua đầu, chuyền xong
chạy lên hỗ trợ cho đồng đội ném rổ, sau đó bắt bóng dẫn
về sau hàng đối diện; người bắt bóng thực hiện ngay hai
bước ném rổ, ném rổ xong chạy về sau hàng chuyền bóng,
cứ thế luân phiên thực hiện. Phối hợp chuyền và bắt bóng
chính xác, chú ý tới kỹ thuật trong quá trình thực hiện.
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2.6.4.7. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay sau lưng
Mục đích của kỹ thuật
Là một trong những kỹ thuật chuyền bóng kín được sử
dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở cự gần và
trung bình, tạo tình huống bất ngờ, làm cho đối phương khó
đoán được ý đồ khi thực hiện, thực hiện tốt kỹ thuật có thể
phối hợp với dẫn chuyền bóng hoặc chuyền bóng khi người
ở trên không. Đây cũng là một trong những kỹ thuật
chuyền bóng được sử dụng nhiều trong thi đấu. Vì vậy, kỹ
thuật chuyền bóng một tay sau lưng cũng là một trong
những kỹ thuật cơ bản trong bóng rổ.

Hình 2.81. Chuyền bóng bằng một tay sau lưng
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang nhau, gối trùng trọng tâm thấp, lưng thẳng mắt quan
sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bóng được chuyển từ bụng qua
hông ra sau, đồng thời bước chân ngược tay chuyền bóng
lên trước một bước nhỏ, kết hợp xoay người tạo đà chuyền
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bóng, tay không chuyền bóng đánh tự nhiên để tạo đà.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, lòng
bàn tay ngửa, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng. Trọng
tâm thấp, dồn vào chân trước, thân người vươn về hướng
chuyền bóng.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ
cự ly gần tới xa, từ tại chỗ đến phối hợp dẫn chuyền bóng.
Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở sửa
chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng một tay sau lƣng
- Bài tập 1: Hai người tại chỗ chuyền bắt bóng bằng một
tay sau lưng (hình 2.82).

Hình 2.82
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 3 đến
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3,5m như hình vẽ, tại chỗ chuyền bóng một tay sau lưng.
Chuyền bóng bay ngang thắt lưng, bước chân ngược tay
chuyền bóng đồng thời đưa bóng ra sau lưng, kết hợp lực
của thân người chuyền bóng nhanh mạnh, chính xác. Kết
thúc động tác lòng bàn tay ngửa, cổ tay duỗi mạnh, ngón
tay miết bóng, trọng tâm thấp, dồn chân đặt trước.
- Bài tập 2: Hai người phối hợp dẫn chuyền bóng (hình
2.83).

Hình 2.83
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ, phối hợp dẫn
chuyền bóng một tay sau lưng. Chuyền bóng ngang thắt
lưng, kết hợp với bước chân xoay người tạo đà và che chắn
bóng, kết thúc động tác lòng bàn tay ngửa, tay thẳng hướng
chuyền, trọng tâm thấp dồn lê chân trước. Luân phiên thực
hiện, sau mỗi lần thực hiện đổi tay dẫn chuyền bóng.
- Bài tập 3: Phối hợp chuyền bắt bóng bằng một tay sau
lưng + ném rổ (hình 2.84).
Yêu cầu: Hai người một cặp phối hợp chuyền bắt bóng
một tay sau lưng như hình vẽ. Số 1 chuyền bóng cho số 2
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sau đó di chuyển vào nhận đường chuyền bóng từ số 2 và
thực hiện hai bước ném rổ một tay dưới thấp. Kết thúc
động tác tay thẳng hướng chuyền, lòng bàn tay chuyền
ngửa, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết vào bóng. Không
phạm luật chạy bước, luân phiên nhau thực hiện. Mỗi cặp
thực hiện từ 5 đến 7 lần.
- Bài tập 4: Phối hợp dẫn
chuyền bóng bằng một tay
sau lưng + ném rổ (hình
2.85).
Yêu cầu: Hai người một
cặp phối hợp dẫn chuyền
bóng bằng một tay sau lưng
Hình 2.84
như hình vẽ. Số 1 chuyền cho
cho số 2, sau đó di chuyển vào nhận đường chuyền bóng từ
số 2 và thực hiện hai bước ném rổ một tay dưới thấp. Kết
thúc động tác tay thẳng hướng chuyền, lòng bàn tay chuyền
ngửa, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết vào bóng. Không
phạm luật chạy bước, luân phiên nhau thực hiện. Mỗi cặp
thực hiện từ 5 đến 7 lần.
2.6.4.8. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay qua vai
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền ở cự ly
gần và trung bình, nhất là những tình huống khi đối phương
hạ thấp người, che chắn bóng tầm thấp, người tấn công sẽ
sử dụng kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay qua vai để tạo
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sự bất ngờ, làm cho đối phương khó ngăn cản. Đây cũng là
một trong những kỹ thuật chuyền bóng được sử dụng nhiều
trong thi đấu. Vì vậy, kỹ thuật chuyền bóng một tay qua vai
cũng là một trong những kỹ thuật cơ bản trong bóng rổ.

Hình 2.86. Chuyền bóng bằng một tay qua vai
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, gối hơi trùng, trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay cầm bóng trước bụng, mắt quan sát phía
trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân ngược tay chuyền
bóng chéo góc 45 độ, xoay lưng về hướng chuyền, trọng
tâm dồn lên chân trước, đồng thời đưa bóng lên cao ngang
vai cùng tay chuyền, chuyền bóng qua vai, tay chuyền bóng
duỗi mạnh về hướng chuyền, tay không chuyền bóng đưa
ra phía trước (hai tay chéo nhau). Khi chân ngược tay
chuyền bóng bước chéo chạm đất cũng là lúc tay chuyền
rời bóng. Kết hợp lực chuyển động của thân người tạo đà
chuyền bóng nhanh, mạnh và chính xác.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
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duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, lòng bàn tay úp xuống đất,
trọng tâm đồn chân đặt trước.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ
cự ly gần tới trung bình, từ tại chỗ đến phối hợp dẫn - bắt chuyền bóng, từ nhìn hướng chuyền đến không nhìn hướng
chuyền. Khi đã hoàn thiện kỹ thuật thì phối hợp chuyền
bóng có người phòng thủ. Trong quá trình tập luyện giáo
viên quan sát nhắc nhở, sửa chữa những sai lầm thường
mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng một tay qua vai
- Bài tập 1:.Hai người tại chỗ chuyền bóng bằng một tay
qua vai (hình 2.87).

Hình 2.87
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 3 đến
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3,5m như hình vẽ, tại chỗ chuyền bóng. Phối hợp với bước
chéo, đồng thời đưa bóng lên ngang vai và chuyền, bóng
bay ngang vai, nhanh mạnh và chính xác, khi chân bước
chéo chạm đất cũng là lúc tay chuyền rời bóng. Kết thúc
động tác tay duỗi thẳng về hướng chuyền, cổ tay duỗi
mạnh, ngón tay miết bóng, trọng tâm dồn lên chân trước.
Hai người luân phiên thực hiện, sau mỗi lần luân phiên, đổi
tay chuyền bóng.
- Bài tập 2: Hai người phối hợp dẫn-bắt-chuyền bóng
(hình 2.88).

Hình 2.88
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện. Dẫn bóng lên phía trước, thực hiện nhảy dừng bắt
bóng và chuyền ngay. Khi nhảy dừng bắt bóng, trọng tâm
thấp, đồng thời phối hợp nhanh bước chân chéo, đưa bóng
lên vai và chuyền ngay. Chuyền bóng bay ngang vai, tay
chuyền thẳng, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, trọng
tâm đồn vào chân trước, xoay lưng về hướng chuyền, mắt
không nhìn hướng chuyền. Luân phiên thực hiện, sau mỗi
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lần luân phiên đổi tay chuyền bóng.
- Bài tập 3: Hai người phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng bằng một tay qua vai + ném rổ (hình 2.89).
Yêu cầu: Hai người một
cặp phối hợp chuyền bắt
bóng một tay qua vai như
hình vẽ. Số 1 chuyền bóng
cho số 2 sau đó di chuyển
vào nhận đường chuyền bóng
từ số 2 và thực hiện hai bước
Hình 2.89
ném rổ một tay dưới thấp.
Kết thúc động tác tay thẳng hướng chuyền, lòng bàn tay
chuyền úp, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết vào bóng.
Không phạm luật chạy bước, luân phiên nhau thực hiện.
Mỗi cặp thực hiện từ 5 đến 7 lần.
2.6.4.9. Kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay qua nách
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự ly gần và trung bình, nhất là những tình huống khi đối
phương phòng thủ, che chắn bóng tầm cao, người thực hiện
sẽ sử dụng kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay qua nách,
tạo sự bất ngờ, làm cho đối phương khó ngăn cản. Chuyền
bóng bằng một tay qua nách là một trong những kỹ thuật
chuyền bóng kín bật đất được sử dụng tương đối nhiều
trong thi đấu. Vì vậy, chuyền bóng một tay qua nách cũng
là một trong những kỹ thuật cơ bản trong bóng rổ.
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Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, gối hơi trùng, trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay cầm bóng trước bụng, mắt quan sát phía
trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân ngược tay chuyền
bóng chéo góc 45 độ, xoay lưng về hướng chuyền, trọng
tâm dồn vào chân trước, đồng thời đưa bóng lên cao ngang
ngực, chuyền bóng qua nách bật đất, bóng nay ngang thắt
lưng người bắt, tay chuyền bóng duỗi mạnh về hướng
chuyền, tay không chuyền bóng đưa ra phía trước, mở
nách, hai tay chéo nhau. Khi chân ngược tay chuyền bóng
bước chéo chạm đất cũng là lúc tay chuyền rời bóng. Kết
hợp lực chuyển động của thân người để tạo đà chuyền bóng
nhanh, mạnh và chính xác.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, lòng bàn tay úp xuống đất,
trọng tâm đồn chân đặt trước.

Hình 2.90. Chuyền bóng bằng một tay qua nách
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Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Tập từ đơn giản đến phức
tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ cự ly gần tới
trung bình, từ tại chỗ đến phối hợp dẫn-bắt-chuyền bóng, từ
nhìn hướng chuyền đến không nhìn hướng chuyền. Khi đã
hoàn thiện kỹ thuật phối hợp chuyền bóng có người phòng
thủ. Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở
sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng một tay qua nách
- Bài tập 1: Hai người tại chỗ chuyền bóng bằng một tay
qua nách (hình 2.91).

Hình 2.91
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 3 đến
3,5m như hình vẽ, tại chỗ chuyền bóng. Phối hợp với bước
chéo, đồng thời đưa bóng lên ngang ngực và chuyền, bóng
bật đất nảy ngang thắt lưng người bắt, nhanh mạnh và
chính xác, khi chân bước chéo chạm đất cũng là lúc tay
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chuyền rời bóng. Kết thúc động tác tay duỗi thẳng về
hướng chuyền (bật đất) cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết
bóng, trọng tâm dồn chân đặt trước. Hai người luân phiên
thực hiện, sau mỗi lần luân phiên, đổi tay chuyền bóng.
- Bài tập 2: Hai người phối hợp dẫn-bắt-chuyền bóng
(hình 2.92).

Hình 2.92
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ lần lượt thực
hiện. Dẫn bóng lên phía trước, thực hiện nhảy dừng bắt
bóng và chuyền ngay. Khi nhảy dừng bắt bóng trọng tấp
thấp, đồng thời phối hợp nhanh bước chân chéo, đưa bóng
lên ngang ngực và chuyền. Chuyền bóng bật đất nảy ngang
thắt lưng người bắt, tay chuyền thẳng, cổ tay duỗi mạnh,
ngón tay miết bóng, trọng tâm đồn chân dặt trước, xoay
lưng về hướng chuyền, mắt không nhìn hướng chuyền.
Luân phiên thực hiện, sau mỗi lần luân phiên đổi tay
chuyền bóng.
- Bài tập 3: Hai người phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng bằng một tay qua nách + ném rổ (hình 2.93).
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Yêu cầu: Hai người một
cặp phối hợp chuyền bắt bóng
một tay qua nách như hình
vẽ. Số 1 chuyền bóng cho số
2 sau đó di chuyển vào nhận
đường chuyền bóng từ số 2
và thực hiện hai bước ném rổ

Hình 2.93

một tay dưới thấp. Kết thúc động tác tay thẳng hướng
chuyền, lòng bàn tay chuyền úp, cổ tay duỗi mạnh, ngón
tay miết vào bóng. Không phạm luật chạy bước, luân phiên
nhau thực hiện. Mỗi cặp thực hiện từ 5 đến 7 lần.
- Bài tập 4: Phối hợp dẫn chuyền bóng bằng một tay qua
nách + Ném rổ (hình 2.94).
Yêu cầu: Hai người một
cặp phối hợp dẫn chuyền
bóng một tay qua nách như
hình vẽ. Số 1 chuyền bóng
cho số 2 sau đó di chuyển
vào nhận đường chuyền từ
số 2 và thực hiện hai bước
Hình 2.94
ném rổ một tay dưới thấp.Kết thúc động tác tay thẳng
hướng chuyền, lòng bàn tay chuyền úp, cổ tay duỗi mạnh,
ngón tay miết vào bóng. Không phạm luật chạy bước, luân
phiên nhau thực hiện. Mỗi cặp thực hiện từ 5 đến 7 lần.
2.6.4.10. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trên đầu
Mục đích của kỹ thuật
146

Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự trung bình và xa, nhất là những tình huống khi đối
phương phòng thủ, che chắn bóng tầm thấp, người thực
hiện sẽ sử dụng kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trên
đầu, tạo sự bất ngờ, làm cho đối phương khó ngăn cản.
Cũng có thể sử dụng để chuyền qua lại khi không có đối
phương kèm sát. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trên
đầu là một trong những kỹ thuật chuyền bóng cơ bản và
được sử dụng nhiều trong quá trình thi đấu.

Hình 2.95. Chuyền bóng bằng hai tay trên đầu
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
chân trước chân sau, gối hơi trùng, trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay cầm bóng trước bụng, mắt quan sát phía
trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bóng được chuyển từ bụng lên
trên đỉnh đầu, đồng thời chuyển trọng tâm ra sau, thân
người hơi ngả ra sau để tạo đà. Dùng lực của thân người kết
hợp với lực của cánh tay và cổ tay để chuyền bóng. Trọng
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tâm chuyển từ sau lên trước, hai tay duỗi thẳng và mạnh, cổ
tay duỗi, ngón tay miết bóng, chuyền ra phía trước, bóng
bay ngang đầu.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, hai lưng bàn tay hướng vào
nhau, trọng tâm dồn chân đặt trước.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ
cự ly gần tới trung bình và xa, từ tại chỗ đến phối hợp dẫn bắt - chuyền bóng, từ nhìn hướng chuyền đến không nhìn
hướng chuyền. Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát
nhắc nhở, sửa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng hai tay trên đầu
- Bài tập 1: Hai hàng đứng cách nhau 4m tại chỗ chuyền
bóng (hình 2.96).

Hình 2.96
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Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau 4m như
hình vẽ, tại chỗ chuyền bóng. Phối hợp chuyển trọng tâm ra
sau đồng thời đưa bóng lên đỉnh đầu chuyền bóng bay
ngang đầu, nhanh mạnh và chính xác. Kết thúc động tác tay
duỗi thẳng về hướng chuyền, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay
miết bóng, trọng tâm dồn vào chân trước. Hai người luân
phiên thực hiện.
- Bài tập 2: Ba hàng
chuyền 2 bóng (hình 2.97).
Yêu cầu: 3 hàng dọc xếp
thành hình tam giác đều có
cạnh 4 đến 4,5m như hình
vẽ, thực hiện kỹ thuật
chuyền bóng hai tay trên
đầu. Lưu ý, bắt bóng sau đó

Hình 2.97

bước chân chuyển hướng chuyền bóng, chuyền xong chạy
về đằng sau hàng vừa chuyền, tầm bóng bay ngang đầu.
Chú ý kỹ thuật khi thực hiện (tay thẳng hướng chuyền, kết
thúc động tác trọng tâm dồn chân đặt trước, hai mu bàn tay
hướng vào nhau, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng).
- Bài tập 3: Bốn hàng di chuyển chuyền bắt bóng bằng
hai tay trên đầu (hình 2.98).
Yêu cầu: Xếp thành 4 hàng như hình vẽ, thực hiện di
chuyển chuyền bắt bóng bằng hai tay trên đầu. Chuyền
bóng bay ngang đầu, nhanh mạnh chính xác. Chú ý tới kỹ
thuật khi thực hiện. Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay duỗi
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mạnh, hai lưng bàn tay
hướng vào nhau, ngón tay
miết bóng. Không phạm
luật chạy bước khi thực
hiện. Thực hiện 2 tổ, mỗi
tổ từ 3 đến 4 phút, nghỉ
giữa 45 giây sau đó đổi
hướng chuyền và di
chuyển.

Hình 2.98

- Bài tập 4: Hai người phối hợp chuyền bắt bóng kết
hợp ném rổ (hình 2.99).
Yêu cầu: Hai người một cặp phối hợp như hình vẽ. Số 2
chuyền bóng cho số 1 sau đó di chuyển vào nhận bóng từ số
1 thực hiện hai bước ném rổ 1 tay dưới thấp. Ném rổ xong
chạy ra sau hàng đối diện. Số 1 sau khi chuyền bóng thì di
chuyển vào bắt bóng dẫn ra
sau hàng. Chú ý, thực hiện
kỹ thuật chuyền bóng hai
tay trên đầu, không phạm
luật chạy bước. Luân phiên
mỗi người thực hiện từ 5
đến 7 lần.
Hình 2.99
2.6.4.11. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay bên mình
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
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cự ly gần và trung bình. Thường là chuyền bóng kín, tạo
tình huống bất ngờ. Khi đối phương đưa hai tay phòng thủ,
che chắn tầm cao, người chuyền bóng sẽ thực kỹ thuật
chuyền bóng bằng hai tay bên mình (bật đất hoặc trực tiếp),
gây bất ngờ làm cho người phòng thủ khó ngăn cản. Vì
vậy, kỹ thuật chuyền bóng hai tay bên mình là một trong
những kỹ thuật cơ bản trong thi đấu bóng rổ.

Hình 2.100. Chuyền bóng bằng hai tay bên mình
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối
trùng, trọng tâm thấp dồn đều hai chân, tay cầm bóng tự
nhiên trước bụng, mắt quan sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chân chéo góc 45 độ đồng
thời đưa bóng sang bên hông, kết hợp với lực của chuyển
trọng tâm, khi chân trước chạm đất đồng thời nhanh chóng
duỗi thẳng hai tay về hướng chuyền, khi tay gần thẳng hết
thì duỗi mạnh cổ tay, ngón tay miết bóng (điểm nảy bật đất
gần người bắt bóng, bóng nảy ngang thắt lưng người bắt).
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
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duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, hai lưng bàn tay hướng vào
nhau, chân trước trùng gối, chân sau thẳng, trọng tâm dồn
vào chân trước, thân người thẳng.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, từ tại chỗ
đến di chuyển, chuyền bật đất đến trực tiếp. Trong quá
trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở sửa chữa những
sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng hai tay bên mình
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bóng bằng hai tay bên mình
(bật đất) (hình 2.101).

Hình 2.101
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 3,5
đến 4m như hình vẽ. Thực hiện kỹ thuật chuyền bóng bằng
hai tay bên mình. Bước chéo chân đồng thời đưa bóng sang
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hông, trọng tâm dồn chân đặt trước, tay duỗi thẳng hướng
chuyền, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, hai lưng
bàn tay hướng vào nhau, chuyền bóng nảy ngang thắt lưng
người bắt.
- Bài tập 2: Ba hàng chuyền 2 bóng (hình 2.102).
Yêu cầu: 3 hàng dọc xếp
thành hình tam giác đều có
cạnh 4 đến 4,5m như hình vẽ.
Thực hiện kỹ thuật chuyền
bóng một tay bên mình.
Chuyền bóng ngang thắt lưng
người bắt, bắt bóng sau đó
bước chân chuyển hướng

Hình 2.102

chuyền bóng, chuyền xong chạy về đằng sau hàng vừa
chuyền. Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện, không phạm luật
chạy bước. Thực hiện 2 tổ, mỗi tổ từ 4 đến 5 phút, nghỉ
giữa 45 giây. Sau mỗi tổ đổi hướng chuyền và di chuyển.
- Bài tập 3: Bốn hàng
di chuyển chuyền bắt
bóng bằng hai tay bên
mình (hình 2.103).
Yêu cầu: Xếp thành 4
hàng như hình vẽ, thực
hiện di chuyển chuyền
bắt bóng bằng hai tay bên

Hình 2.103
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mình. Chuyền bóng bay ngang đầu, nhanh mạnh chính xác.
Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện. Tay thẳng hướng chuyền,
cổ tay duỗi mạnh hai lưng bàn tay hướng vào nhau, ngón
tay miết bóng. Không phạm luật chạy bước khi thực hiện.
Thực hiện 2 tổ mỗi tổ từ 3 đến 4 phút, nghỉ giữa 45 giây
sau đó đổi hướng chuyền và di chuyển.
- Bài tập 4: Hai người phối hợp chuyền bắt bóng hai tay
bên mình kết hợp ném rổ (hình 2.104).
Yêu cầu: Hai người một
cặp phối hợp như hình vẽ.
Số 2 chuyền bóng cho số 1
sau đó di chuyển vào nhận
bóng từ số 1 thực hiện hai
bước ném rổ 1 tay dưới
thấp. Ném rổ xong di
chuyển ra sau hàng đối diện,

Hình 2.104

số 1 sau khi chuyền bóng di chuyển vào bắt bóng dẫn ra
sau hàng. Chú ý, thực hiện kỹ thuật chuyền bóng bằng hai
tay bên mình, không phạm luật chạy bước. Luân phiên
nhau thực hiện, mỗi người thực hiện từ 5 đến 7 lần.
2.6.4.12. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay dưới thấp
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự ly gần và trung bình. Thường là chuyền bóng khi không
có đối phương ngăn cản, các vận động viên sẽ chuyền qua
lại để tạo cơ hội tấn công. Trong một vài tình huống cũng
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có thể chuyền bóng kín (khi có đối phương ngăn cản).
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối
trùng, trọng tâm thấp dồn đều hai chân, tay cầm bóng tự
nhiên trước bụng, mắt quan sát phía trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước lên trước một bước nhỏ,
trọng tâm chuyển lên chân trước đồng thời đưa bóng từ
trước bụng ra trước, kết hợp lực của chuyển trọng tâm,
cánh tay, duỗi cổ tay để chuyền bóng.
- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, hai lòng
bàn tay ngửa, ngón tay miết bóng, trọng tâm dồn vào chân
trước, thân người vươn về hướng chuyền.

Hình 2.105. Chuyền bóng bằng hai tay dưới thấp
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, từ cự ly gần
tới trung bình, có thể phối hợp di động để chuyền bóng.
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Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở sửa
chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng hai tay bên mình
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bóng bằng hai tay dưới thấp
ở cự ly gần (hình 2.106).

Hình 2.106
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau từ 2 đến
2,5m như hình vẽ, tại chỗ chuyền bóng bằng hai tay dưới
thấp. Phối hợp với bước chân chuyền bóng nhanh, mạnh
chính xác, chuyền ngang tầm bụng người bắt, kết thúc động
tác hai tay thẳng hướng chuyền, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay
miết bóng, hai lòng bàn tay ngửa, ghìm tay lại ở thời điểm
tay rời bóng, trọng tâm dồn lên chân trước, người vươn về
hướng chuyền bóng.
- Bài tập 2: Hai người phối hợp dẫn chuyền bóng bằng
hai tay dưới thấp (hình 2.107).
Yêu cầu: Hai người một bóng phối hợp dẫn, bắt và
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chuyền bóng như hình vẽ. Chuyền bóng ngang thắt lưng
người bắt, ghìm tay ở thời điểm rời bóng, hai tay thẳng
hướng chuyền, hai lòng bàn tay ngửa. Không phạm luật
chạy bước. Luân phiên nhau thực hiện.

Hình 2.107
- Bài tập 3: Hai người phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng hai tay dưới thấp + ném rổ (hình 2.108).

Hình 2.108
Yêu cầu: Hai người một cặp phối hợp thực hiện như
hình vẽ. Di chuyển hai bước chuyền bóng hai tay dưới
thấp. Chú ý, chuyền bóng ngang thắt lưng người bắt, kết
157

thúc động tác hai tay thẳng hướng chuyền, lòng bàn tay
ngửa, cổ tay duỗi, ngón tay miết bóng. Khi đến góc 45 độ
người phía ngoài di chuyển vào nhận bóng thực hiện kỹ
thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp. Không phạm luật
chạy bước. Luân phiên nhau thực hiện. Mỗi cặp thực hiện
từ 5 đến 7 lần.
2.6.4.13. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay bên đầu
Mục đích của kỹ thuật
Được sử dụng để thực hiện những đường chuyền bóng ở
cự trung bình và xa, nhất là những tình huống khi đối
phương phòng thủ, che chắn bóng tầm thấp, người thực
hiện sẽ sử dụng kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay bên đầu,
tạo sự bất ngờ, làm cho đối phương khó ngăn cản. Cũng có
thể sử dụng để chuyền qua lại khi không có đối phương
kèm sát. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay bên đầu là một
trong những kỹ thuật chuyền bóng cơ bản và được sử dụng
nhiều trong quá trình thi đấu.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, gối hơi trùng, trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay cầm bóng trước bụng, mắt quan sát phía
trước.
- Giai đoạn thực hiện: Bước chéo góc 45 độ đồng thời
đưa bóng lên bên đầu, trọng tâm chuyển chân đặt trước.
Dùng lực của thân người kết hợp với lực của cánh tay và cổ
tay để chuyền bóng.
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- Giai đoạn kết thúc: Tay thẳng hướng chuyền, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, hai lưng bàn tay hướng vào
nhau, thân người vươn về hướng chuyền bóng

Hình 2.109. Chuyền bóng hai tay bên đầu
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Tập luyện từ đơn giản đến
phức tạp, từ không bóng đến có bóng, chuyền từ cự ly gần
tới trung bình và xa, từ tại chỗ đến phối hợp dẫn - bắt chuyền bóng, từ nhìn hướng chuyền đến không nhìn hướng
chuyền. Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc
nhở, sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chuyền bóng bằng hai tay bên đầu
- Bài tập 1: Hai hàng đứng cách nhau 4m tại chỗ chuyền
bóng (hình 2.110).
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau 4m như
hình vẽ tại chỗ chuyền bóng. Phối hợp bước chân, chuyển
trọng tâm lên chân trước đồng thời chuyền bóng bay ngang
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đầu. Kết thúc động tác tay duỗi thẳng về hướng chuyền, cổ
tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, hai lưng bàn tay hướng
vào nhau. Trọng tâm dồn chân đặt trước. Hai người luân
phiên thực hiện.

Hình 2.110
- Bài tập 2: Ba hàng chuyền 2 bóng (hình 2.111).
Yêu cầu: 3 hàng dọc xếp
thành hình tam giác đều có
cạnh 4 đến 4,5m như hình vẽ.
Thực hiện kỹ thuật chuyền
bóng hai tay bên đầu. Lưu ý,
bắt bóng sau đó bước chân
chuyển hướng chuyền bóng,
chuyền xong chạy về phía sau

Hình 2.111

Hàng vừa chuyền, chuyền bóng bay ngang đầu. Chú ý tới
kỹ thuật khi thực hiện (tay thẳng hướng chuyền, kết thúc
động tác trọng tâm dồn vào chân trước, hai lưng bàn tay
hướng vào nhau, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng).
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Thực hiện tổ, mỗi tổ từ 3 đến 4 phút, nghỉ giữa 45 giây. Sau
mỗi tổ đổi hướng chuyền và di chuyển.
- Bài tập 3: Bốn hàng di
chuyển chuyền bắt bóng
bằng hai tay bên đầu (hình
2.112).
Yêu cầu: Xếp thành 4
hàng như hình vẽ, thực hiện
di chuyển chuyền bắt bóng
bằng hai tay bên đầu. Tầm
bóng bay ngang đầu, nhanh

Hình 2.112

mạnh chính xác, kết thúc động tác tay thẳng hướng chuyền.
Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện tay thẳng hướng chuyền,
cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết bóng. Thực hiện tổ, mỗi tổ
từ 3 đến 4 phút, nghỉ giữa 45 giây. Sau mỗi tổ đổi hướng
chuyền và di chuyển.
- Bài tập 4: Hai người
phối hợp chuyền bắt bóng
kết hợp ném rổ (hình 2.113).
Yêu cầu: Hai người một
cặp phối hợp như hình vẽ.
Số 2 chuyền bóng cho số 1
sau đó di chuyển vào nhận

Hình 2.113

bóng từ số 1 thực hiện hai bước ném rổ 1 tay dưới thấp.
Ném rổ xong di chuyển ra sau hàng đối diện, số 1 sau khi
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chuyền bóng di chuyển vào bắt bóng dẫn ra sau hàng. Chú
ý, thực hiện kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay bên đầu,
không phạm luật chạy bước. Luân phiên nhau thực hiện,
mỗi người thực hiện từ 5 đến 7 lần.
2.7. Kỹ thuật bắt bóng
2.7.1. Mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt bóng
Bắt bóng là động tác kỹ thuật, mà nhờ đó vận động viên
có thể kiểm soát bóng một cách chắc chắn và thực hiện các
kỹ thuật tấn công có bóng tiếp theo. Bắt bóng cũng là điều
kiện ban đầu để tiến hành tiếp các động tác chuyền bóng,
dẫn bóng hay ném rổ, bởi vậy cấu trúc của động tác bắt
bóng phải bảo đảm thực hiện các động tác tiếp theo một
cách chính xác và hợp lý. Ngay khi còn chưa bắt bóng, vận
động viên đã phải tính toán sẽ chuyền bóng đi đâu và cho ai
sau khi bắt được. Điều này có thể thực hiện nhờ thị giác
ngoại biên, bởi vì thị giác trung tâm cần tập trung vào
bóng. Vận động viên cần nắm vững quy tắc không đứng tại
chỗ đợi bóng, mà nhất thiết phải di chuyển để nhận bóng.
Việc lựa chọn một phương pháp bắt bóng nào đó cũng như
chọn các biến thể phụ thuộc vào vị trí của vận động viên,
vào chiều cao và tốc độ bay của bóng.
Trong thi đấu bóng rổ, muốn tạo được nhiều cơ hội ném
rổ các cầu thủ phải có kỹ thuật bắt bóng chính xác. Để có
cơ hội ném rổ thì phải trải qua các động tác như: chuyền
bóng, bắt bóng, dẫn bóng, động tác giả… mặt khác trong
phòng thủ nếu kỹ thuật bắt bóng không tốt thì không thể
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cướp được bóng của đối phương. Do vậy trong thi đấu, kỹ
thuật bắt bóng có tầm quan trọng nhất định, ảnh hưởng trực
tiếp đến hiệu quả trong quá trình thi đấu.
2.7.2. Phân loại các kỹ thuật bắt bóng
+ Bắt bóng bằng 2 tay
- Bắt bóng bằng 2 tay trước ngực (trực tiếp và bật đất)
- Bắt bóng bằng 2 tay từ trên cao
- Bắt bóng bằng 2 tay dưới thấp
- Bắt bóng bằng 2 tay bên mình (trực tiếp và bật đất)
- Bắt bóng bằng 2 tay khi đang lăn
+ Bắt bóng bằng 1 tay
- Bắt bóng bằng 1 tay trên cao
- Bắt bóng bằng 1 tay dưới thấp
- Bắt bóng bằng 1 tay bên mình (trực tiếp và bật đất)
- Bắt bóng bằng 1 tay khi đang lăn
2.7.3. Những yếu lĩnh của kỹ thuật bắt bóng
Bắt bóng thể hiện sự điêu luyện của tay, mắt và chân di
chuyển, muốn bắt bóng được tốt đấu thủ phải thực hiện
hiện những yếu lĩnh sau:
- Nắm vững nguyên lý kỹ thuật bắt bóng.
- Mắt phải tập trung quan sát người chuyền bóng để
chuẩn bị đón nhận đường chuyền.
- Di chuyển đến vị trí chống để tạo điều kiện thuận lợi
khi bắt bóng.
163

- Bắt bóng rổ hai tay. Khi đưa tay lên bắt bóng tay phải
tạo được hình giống như chiếc phễu. Khi bóng tới điểm tiếp
xúc đầu tiên, giữa tay và bóng thứ tự sẽ là: đầu ngón tay
(hoa tay) mới đến lòng bàn tay. Khi bắt bóng xong phải
nhanh chóng kéo bóng về trước bụng để hoãn xung. Khi
bắt bóng tay phải mềm nhưng khi đã bắt được bóng thì tay
phải giữ bóng vững chắc, tránh để đối phương giằng cướp
được bóng và phải chuẩn bị để thực hiện động tác tiếp theo.
- Bắt bóng bằng một tay. Khi bóng tới thì nhanh chóng
đưa một tay ra bắt bóng, nhưng khi đã bắt được bóng thì
ngay lập tức phải đưa tay còn lại lên để giữ chắc lấy bóng.
- Lưu ý: chỉ bắt bóng bằng một tay khi không thể bắt
bóng bằng hai tay (bóng ngoài tầm với của hai tay).
Nắm vững được những yếu lĩnh trên chắc chắn sẽ thực
hiện bắt bóng tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu.
2.7.4. Mục đích tác dụng, phân tích kỹ thuật, phƣơng
pháp giảng dạy và một số bài tập giảng dạy, huấn luyện
kỹ thuật bắt bóng
2.7.4.1. Kỹ thuật bắt bóng hai tay trước ngực
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng ở cự ly gần, trung bình và xa,
kể cả khi đồng đội chuyền bật đất, kỹ thuật này giúp vận
động viên bảo vệ được bóng một cách chắc chắn và là nền
tảng để thực hiện kỹ thuật dẫn, chuyền bóng hay ném rổ.
Bắt bóng hai tay trước ngực được sử dụng rất nhiều trong
quá trình thi đấu, vì vậy đó là một trong những kỹ thuật cơ
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bản nhất trong hệ thống kỹ thuật bắt bóng.

Hình 2.114. Kỹ thuật bắt bóng hai tay trước ngực
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
chân trước chân sau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng chuyền.
- Giai đoạn thực hiện: Khi bóng bay đến, trọng tâm
chuyển sang chân trước, hai tay nhanh chóng đưa ra trước
thẳng hướng bóng đến (nhưng hai tay không thẳng, khuỷu
tay vẫn hơi co) hai lòng bàn tay tạo thành hình phễu (hai
ngón cái tạo thành hình chữ A). Khi tay vừa chạm bóng thì
dùng lực của các ngón tay giữ bóng đồng thời kéo theo
hướng bóng đến, theo chiều từ trên xuống dưới và vào
trong để hoãn xung.
- Giai đoạn kết thúc: Chuyển trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay giữ bóng chắc chắn ở trước bụng, mắt quan
sát đối thủ bảo vệ bóng chắc chắn để chuẩn bị thực hiện
những động tác kỹ thuật tiếp theo.
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Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng hai tay trước ngực sau đó phân tích và thị phạm từng
phần của kỹ thuật-thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. Triển khai
tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không bóng tới có
bóng, từ tại chỗ tới di động, hoàn thiện kỹ thuật. Trong quá
trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở và sửa chữa cho
sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng hai tay trƣớc ngực
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực
vào tường (hình 2.115).

Hình 2.115
Yêu cầu: Xếp thành hàng ngang đứng cách tường 4m
như hình vẽ, tại chỗ chuyền bắt bóng bằng hai tay trước
ngực. Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ chuyền từ 20 đến 25 quả, nghỉ
giữa mỗi tổ 45 giây. Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện, khi
bóng vừa tới thì nhanh chóng đưa hai tay lên bắt bóng, hai
lòng bàn tay tạo thành hình phễu. Các đầu ngón tay tiếp
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xúc với bóng trước sau đó mới đến lòng bàn tay và nhanh
chóng co tay về hoãn xung, kéo bóng về ngang thắt lưng.
- Bài tập 2: Hai người tại chỗ chuyền bắt bóng (hình
2.116).

Hình 2.116
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang cách nhau 4m như
hình vẽ tại chỗ chuyền bắt bóng hai tay trước ngực. Thực
hiện 3 tổ, mỗi tổ từ 20 đến 30 lần. Thời gian nghỉ giữa mỗi
tổ là 45 giây. Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện, khi bóng
vừa tới thì nhanh chóng đưa hai tay lên bắt bóng, hai lòng
bàn tay tạo thành hình phễu. Các đầu ngón tay tiếp xúc với
bóng trước sau đó mới đến lòng bàn tay và nhanh chóng co
tay kéo về hoãn xung.
- Bài tập 3: Di chuyển chuyền bắt bóng hai tay trước
ngực (hình 2.117).
Yêu cầu: Xếp thành 4 hàng như hình vẽ, lần lượt thực
hiện kỹ thuật chuyền bắt bóng hai tay trước ngực. Chuyền
ngang tầm ngực, chuyền và bắt bóng trong di động, chuyền
xong chạy về sau hàng đối diện, chú ý tới kỹ thuật khi thực
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hiện, không phạm luật chạy bước. Thực hiện 2 tổ, mỗi tổ từ
2 đến 3 phút, nghỉ giữa 45 giây.

Hình 2.117
2.7.4.2. Kỹ thuật bắt bóng hai tay trên cao
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng trong khi tranh cướp bóng
dưới rổ. Kỹ thuật này giúp vận động viên bảo vệ được bóng
một cách chắc chắn và là nền tảng để thực hiện kỹ thuật
dẫn bóng, chuyền bóng hay ném rổ. Kỹ thuật bắt bóng hai
tay trên cao được sử dụng rất nhiều trong quá trình thi đấu
đặc biệt là những tình huống ném rổ không thành công,
thường là bóng rơi từ trên cao xuống, vì vậy cách vận động
viên sẽ kết hợp cùng sức bật để chiếm vị trí không gian khi
bắt bóng, đây cũng là một trong những kỹ thuật bắt bóng
rất cơ bản trong tập luyện và thi đấu bóng rổ.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
chân trước chân sau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
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vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng bóng rơi.
- Giai đoạn thực hiện: Khi phán đoán được tầm bóng
rơi, dùng sức bật cao đồng thời đưa hai tay bắt bóng ở tầm
với cao nhất. Các đầu ngón tay tiếp xúc với bóng trước sau
đó đến lòng bàn tay, khi đã bắt được bóng thì nhanh chóng
kéo bóng xuống trước bụng, tiếp đất bằng hai chân cùng
một lúc đồng thời trùng gối để hoãn xung và bảo vệ bóng
một cách an toàn.
- Giai đoạn kết thúc: Trọng tâm thấp, hai chân đứng
rộng bằng vai, bảo vệ bóng chắc chắn ở trước bụng. Mắt
quan sát để thực hiện các động tác kỹ thuật tiếp theo.

Hình 2.118. Kỹ thuật bắt bóng hai tay trên cao
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng bằng hai tay trên cao sau đó phân tích và thị phạm
từng phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật.
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Triển khai tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không
bóng tới có bóng, từ tại chỗ tới di động, hoàn thiện kỹ
thuật. Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc
nhở và sửa chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng hai tay trên cao
- Bài tập 1: Tại chỗ bật nhảy bắt bóng (hình 2.119).

Hình 2.119
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ, một người
tung bóng rơi từ trên cao xuống, người đối diện bật cao bắt
bóng. Chú ý, bắt bóng ở thời điểm cao nhất, tiếp đất bằng
hai chân cùng lúc, giữ bóng
chắc chắn trước bụng. Luân
phiên thực hiện, mỗi người từ
10 đến 15 lần.
- Bài tập 2: Cướp bóng bật
bảng (hình 2.120).
Yêu cầu: Đứng thành đội
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Hình 2.120

phòng thủ 2-1-2 như hình hình vẽ. Giáo viên đứng ngoài
vòng 3 điểm ném bóng bật bảng để sinh viên bắt bóng. Chú
ý, khi tay rời bóng mới quay người lại phán đoán và bật cao
bắt bóng ở khu vực mình phòng thủ. Tiếp đất hai chân cùng
một lúc đồng thời trùng gối để hoãn xung, bảo vệ bóng
chắc chắn ở trước bụng.
- Bài tập 3: Hai người tranh bóng (hình 2.121).

Hình 2.121
Yêu cầu: Ba người một nhóm, luân phiên thực hiện như
hình vẽ. Một người tung bóng hai người kia đứng ở tư thế
chuẩn bị bật nhảy tranh bóng. Chú ý, tung bóng ở giữa hai
người, bật cao bắt bóng bằng hai tay trên cao, tiếp đất hai
chân cùng một lúc, bảo vệ bóng chắc chắn. Mỗi người thực
hiện từ 5 đến 7 lần. Không phạm lỗi khi tranh bóng.
2.7.4.3. Kỹ thuật bắt bóng hai tay dưới thấp
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng khi đồng đội chuyền ở tầm
thấp, cũng có thể bắt bóng khi chuyền bật đất, cũng giống
như bắt bóng hai tay trước ngực, kỹ thuật này giúp vận
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động viên bắt bóng, bảo vệ được bóng một cách chắc chắn
và là nền tảng để thực hiện kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng
hay ném rổ. Kỹ thuật bắt bóng hai tay dưới thấp được sử
dụng nhiều trong quá trình thi đấu, là một trong những kỹ
thuật cơ bản trong hệ thống kỹ thuật bắt bóng.

Hình 2.122. Bắt bóng bằng hai tay dưới thấp
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
chân trước chân sau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng bóng tới.
- Giai đoạn thực hiện: Khi bóng bay đến, trọng tâm
chuyển sang chân trước, hai tay nhanh chóng đưa ra trước
thẳng hướng bóng đến (nhưng hai tay không thẳng, khuỷu
tay vẫn hơi co) hai lòng bàn tay ngửa, tạo thành hình túi.
Khi tay vừa chạm bóng thì dùng lực của các ngón tay giữ
bóng đồng thời kéo bóng về trước bụng.
- Giai đoạn kết thúc: Chuyển trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay giữ bóng chắc chắn ở trước bụng, mắt quan
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sát đối thủ bảo vệ bóng chắc chắn để chuẩn bị thực hiện
những động tác kỹ thuật tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng hai tay dưới thấp, sau đó phân tích và thị phạm từng
phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. Triển
khai tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không bóng tới
có bóng, từ tại chỗ tới di động, hoàn thiện kỹ thuật. Trong
quá trình tập luyện giáo viên quan sát, nhắc nhở và sửa
chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng hai tay dƣới thấp
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bắt bóng vào tường (hình
2.123).

Hình 2.123
Yêu cầu: Xếp thành hàng ngang đứng cách tường 4m
như hình vẽ, tại chỗ chuyền bắt bóng bằng hai tay trước
ngực. Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ chuyền từ 20 đến 25 quả, nghỉ
giữa mỗi tổ 45 giây. Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện (lòng
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bàn tay ngửa khi bắt bóng, hai bàn tay tạo thành hình túi)
chuyền vào một điểm cố định, không để bóng rơi xuống
đất; chuyền bóng bay ngang thắt lưng, kết thúc động tác hai
tay thẳng hướng chuyền, cổ tay duỗi mạnh, ngón tay miết
bóng, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, trọng tâm dồn chân
đặt trước.
- Bài tập 2: Hai người tại chỗ chuyền bắt bóng (hình
2.124).

Hình 2.124
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang như hình vẽ, một
người chuyền bóng một người bắt, chuyền ngang đầu gối,
khi bắt tiến lên một bước. Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện.
Hai người luân phiên nhau chuyền và bắt bóng. Thực hiện
2 tổ mỗi tổ từ 20 đến 25 lần, nghỉ giữa mỗi tổ 45 giây.
- Bài tập 3: Hai người phối hợp di chuyển chuyền bắt
bóng hai tay dưới thấp + ném rổ (hình 2.125).
Yêu cầu: Hai người một cặp phối hợp thực hiện như
hình vẽ. Di chuyển hai bước chuyền bắt bóng bằng hai tay
dưới thấp. Chú ý, chuyền bóng ngang thắt lưng người bắt,
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kết thúc động tác hai tay thẳng hướng chuyền, lòng bàn tay
ngửa, cổ tay duỗi, ngón tay miết bóng. Khi đến góc 45 độ
người phía ngoài di chuyển vào nhận bóng thực hiện kỹ
thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp. Không phạm luật
chạy bước. Luân phiên nhau thực hiện. Mỗi cặp thực hiện
từ 5 đến 7 lần.

Hình 2.125
2.7.4.4. Kỹ thuật bắt bóng hai tay bên mình
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng khi đồng đội chuyền ở bên
mình, cũng có thể bắt bóng khi chuyền bật đất. Giống như
bắt bóng hai tay trước ngực, kỹ thuật này giúp vận động
viên bảo vệ được bóng một cách chắc chắn và là nền tảng
để thực hiện kỹ thuật dẫn, chuyền bóng hay ném rổ. Kỹ
thuật bắt bóng hai tay bên mình được sử dụng nhiều trong
quá trình thi đấu, là một trong những kỹ thuật cơ bản trong
hệ thống kỹ thuật bắt bóng.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
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ngang bằng nhau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng chuyền.
- Giai đoạn thực hiện: Khi bóng đến, bước chân lên
phía trước hướng bóng đến một bước nhỏ, đồng thời đưa
hai tay ra bắt bóng, hai lòng bàn tay tạo thành hình túi
hướng về phía bóng đến, thân người vươn về hướng bắt
bóng, trọng tâm chuyển lên chân trước, khi hai tay vừa
chạm bóng thì nhanh chóng kéo bóng về trước bụng để
hoãn xung.
- Giai đoạn kết thúc: Chuyển trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay giữ bóng chắc chắn ở trước bụng, mắt quan
sát đối thủ, bảo vệ bóng chắc chắn để chuẩn bị thực hiện
những động tác kỹ thuật tiếp theo.

Hình 2.126. Bắt bóng bằng hai tay bên mình
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng hai tay bên mình, sau đó phân tích và thị phạm từng
phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. Triển
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khai tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không bóng tới
có bóng, từ tại chỗ tới di động, hoàn thiện kỹ thuật. Trong
quá trình tập luyện giáo viên quan sát nhắc nhở và sửa chữa
cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng hai tay bên mình
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bắt bóng (hình 2.127).

Hình 2.127
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang như hình vẽ, một
người chuyền bóng một người bắt, chuyền bóng bật đất
ngang thắt lưng phía bên mình người bắt bóng, khi bắt
bước chân một bước nhỏ hướng bóng tới, hai tay tạo hình
túi xoay về hướng bóng tới, khi bắt được bóng nhanh
chóng kéo bóng về trước bụng bảo vệ bóng chắc chắn. Sau
mỗi lần chuyền, chuyển hướng chuyền và bắt bóng. Thực
hiện 2 tổ, mỗi tổ từ 20 đến 25 lần, nghỉ giữa mỗi tổ 45 giây.
- Bài tập 2: Di chuyển bắt bóng (hình 2.128).
Yêu cầu: Hai người một cặp chuyền và di chuyển như
hình vẽ. Một người di chuyển bắt bóng, một người tại chỗ
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chuyền bóng. Chuyền bóng trong tầm khống chế của người
bắt, ngang thắt lưng người bắt. Người bắt di chuyển bắt
bóng xong chuyền lại cho người phục vụ. Người bắt thực
hiện kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay bên mình, chú ý tới kỹ
thuật khi thực hiện, không phạm luật chạy bước. Thực hiện
2 tổ, mỗi tổ 20 lần liên tục. Luân phiên nhau thực hiện.

Hình 2.128
- Bài tập 3: Hai người di chuyển chuyền bắt bóng (hình
2.129).

Hình 2.129
Yêu cầu: Khoảng cách giữa hai người khi di chuyển từ
4 đến 4,5m, sử dụng kỹ thuật chạy nghiêng đường thẳng.
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Chuyền bóng ngang ngực, tay thẳng hướng chuyền, chuyền
bóng về phía trước và trong tầm khống chế của người bắt,
xoay lòng bàn tay về hướng bóng tới, phối hợp nhịp nhàng.
Lưu ý, lúc đầu chạy với tốc độ chậm sau tăng dần, phối hợp
2 bước ném rổ. Mỗi cặp thực hiện từ 5 đến 6 lần, sau mỗi
lần đổi bên. Không phạm luật chạy bước.
2.7.4.5. Kỹ thuật bắt bóng hai tay khi đang lăn

Hình 2.130. Bắt bóng bằng hai tay khi đang lăn
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng khi bóng đang lăn. Có thể bắt
bóng khi bóng đang lăn về phía trước, đang lăn tới hay lăn
bên cạnh, kỹ thuật này giúp vận động viên bắt bóng từ mặt
sân lên để thực hiện kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng hay
ném rổ.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
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hướng bóng đến.
- Giai đoạn thực hiện: Khi bóng lăn đến, bước chân ra
trước một bước nhỏ, khuỵu gối hạ thấp trọng tâm đồng thời
đưa hai tay ra trước, bàn tay xòe đều tự nhiên tạo thành
hình túi, hai lòng bàn tay hướng vào nhau (tay trên tay
dưới) khi vừa bắt được bóng thì nhanh chóng đứng dậy.
- Giai đoạn kết thúc: Chuyển trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay giữ bóng chắc chắn ở trước bụng, mắt quan
sát đối thủ bảo vệ bóng chắc chắn để chuẩn bị thực hiện
những động tác kỹ thuật tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng hai tay khi đang lăn, sau đó phân tích và thị phạm
từng phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật.
Triển khai tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không
bóng tới có bóng, hoàn thiện kỹ thuật. Trong quá trình tập
luyện giáo viên quan sát nhắc nhở và sửa chữa cho sinh
viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng hai tay khi đang lăn:
- Bài tập 1: Tại chỗ bắt bóng (hình 2.131).
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ. Một người
lăn bóng, một người bắt bóng. Lăn bóng sát mặt đất, thẳng
hướng người bắt. Khi bắt bóng, bước lên phía trước một
bước nhỏ, chân trước khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, hai tay
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tạo thành hình túi hướng về hướng bắt bóng, khi bắt được
bóng ngay lập tức đứng thẳng, bảo vệ bóng chắc chắn ở
trước bụng. Hai người luân phiên nhau thực hiện, thực hiện
2 tổ, mỗi tổ từ 10 đến 15 lần, không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 2: Đuổi theo bắt bóng (hình 2.132).

Hình 2.131
Yêu cầu: Xếp thành hàng ngang như hình vẽ. Tại chỗ
lăn bóng ra phía trước sau đó đuổi theo bắt bóng. Khi bắt
bóng hạ thấp trọng tâm, lòng bàn tay thuận hướng vào thân
người, không phạm luật chạy bước, khi đã bắt được bóng
thì nhanh chóng đứng dậy, giữ chắc bóng ở trước bụng để
thực hiện các động tác kỹ thuật tiếp theo. Luân phiên thực
hiện, mỗi người từ 10 đến 15 lần.
2.7.4.6. Kỹ thuật bắt bóng một tay từ trên cao
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng khi tranh cướp bóng dưới rổ
hoặc những tình huống bóng rơi từ trên cao xuống. Kỹ
thuật này giúp vận động viên chiếm được chiều cao với, bắt
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bóng và dễ dàng khi tranh cướp và để thực hiện kỹ thuật
dẫn bóng, chuyền bóng hay ném rổ. Kỹ thuật bắt bóng một
tay từ trên cao được sử dụng rất nhiều trong quá trình thi
đấu, đặc biệt là những tình huống ném rổ không thành
công, thường là bóng rơi từ trên cao xuống, vì vậy cách vận
động viên sẽ kết hợp cùng sức bật để chiếm vị trí không
gian khi bắt bóng, đây cũng là một trong những kỹ thuật
bắt bóng rất cơ bản trong tập luyện và thi đấu bóng rổ.

Hình 2.133. Bắt bóng bằng một tay từ trên cao
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
chân trước chân sau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng bóng tới.
- Giai đoạn thực hiện: Khi phán đoán được tầm bóng
rơi, dùng sức bật cao đồng thời đưa một tay thuận lên bắt
bóng ở tầm với cao nhất, điểm tiếp xúc đầu tiên với bóng là
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các đầu ngón tay sau đó mới đến lòng bàn tay, khi tay
thuận đã tiếp xúc được với bóng thì nhanh chóng đưa tay
còn lại ra giữ bóng chắc chắn, khi hai tay đã bắt được bóng
nhanh chóng kéo bóng xuống trước bụng, tiếp đất hai chân
cùng một lúc đồng thời trùng gối để hoãn xung và bảo vệ
bóng một cách an toàn.
- Giai đoạn kết thúc: Trọng tâm thấp, hai chân đứng
rộng bằng vai, bảo vệ bóng chắc chắn ở trước bụng. Mắt
quan sát để thực hiện các động tác kỹ thuật tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng bằng một tay từ trên cao sau đó phân tích và thị phạm
từng phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật.
Triển khai tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không
bóng tới có bóng, từ tại chỗ tới di động, hoàn thiện kỹ
thuật. Trong quá trình tập luyện giáo viên quan sát, nhắc
nhở và sửa chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn kỹ thuật bắt bóng
một tay từ trên cao
- Bài tập 1: Tại chỗ bật nhảy bắt bóng (hình 2.134).
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ, một người
tung bóng rơi từ trên cao xuống, người đối diện bật cao bắt
bóng. Chú ý, bắt bóng ở điểm bật nhảy cao nhất, tiếp đất
hai chân cùng một lúc, bảo vệ bóng chắc chắn ở trước
bụng. Luân phiên nhau thực hiện, mỗi người thực hiện từ
10 đến 15 lần.
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Hình 2.134
- Bài tập 2: Cướp bóng bật bảng (hình 2.135).
Yêu cầu: Đứng thành đội hình phòng thủ 2-1-2 như hình
vẽ. Giáo viên đứng ngoài vòng 3 điểm ném bóng bật bảng
nảy ra cho sinh viên bắt bóng.
Chú ý, khi bóng rời tay mới
quay người lại phán đoán và
bật cao bắt bóng bắt bóng ở
khu vực mình phòng thủ. Khi
tiếp đất đồng thời trùng gối
để hoãn xung, bảo vệ bóng
chắc chắn ở trước bụng.

Hình 2.135

2.7.4.7. Kỹ thuật bắt bóng một tay dưới thấp
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng khi đồng đội chuyền ở tầm
thấp, bóng ngoài tầm với của hai tay, cũng có thể bắt bóng
khi đồng đội chuyền bóng bật đất, kỹ thuật này giúp vận
động viên bắt bóng, bảo vệ bóng một cách chắc chắn và là
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nền tảng để thực hiện kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng hay
ném rổ. Kỹ thuật bắt bóng một tay dưới thấp cũng được sử
dụng nhiều trong quá trình thi đấu, vì vậy là một trong
những kỹ thuật cơ bản trong hệ thống kỹ thuật bắt bóng.

Hình 2.136. Bắt bóng bằng một tay dưới thấp
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng bóng tới.
- Giai đoạn thực hiện: Khi bóng bay đến, bước chân
phía bóng đến lên một bước nhỏ, trọng tâm chuyển sang
chân trước, đồng thời đưa tay bắt bóng ra trước thẳng
hướng bóng đến (khuỷu tay hơi co) lòng bàn tay ngửa, khi
lòng bàn tay bắt bóng đã tiếp xúc được bóng thì nhanh
chóng đưa tay còn lại ra giữ bóng và kéo về trước bụng.
- Giai đoạn kết thúc: Chuyển trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay giữ bóng chắc chắn trước bụng, mắt quan sát
đối thủ, bảo vệ bóng chắc chắn để chuẩn bị thực hiện
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những động tác kỹ thuật tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng một tay dưới thấp, sau đó phân tích và thị phạm từng
phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. Triển
khai tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không bóng tới
có bóng, từ tại chỗ tới di động, hoàn thiện kỹ thuật. Trong
quá trình tập luyện giáo viên quan sát, nhắc nhở và sửa
chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng một tay dƣới thấp
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bắt bóng vào tường (hình
2.137).

Hình 2.137
Yêu cầu: Xếp thành hàng ngang đứng cách tường 4m
như hình vẽ, tại chỗ chuyền bắt bóng vào tường sao cho
bóng nảy ra ở tầm thấp và ngoài tầm với của hai tay. Thực
hiện 3 tổ, mỗi tổ thực hiện từ 20 đến 25 quả, nghỉ giữa mỗi
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tổ 45 giây. Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện (lòng bàn tay
ngửa khi bắt bóng, khi đã bắt được bóng bằng một tay thì
nhanh chóng đưa tay còn lại ra để giữ bóng bằng hai tay
một cách chắc chắn)
- Bài tập 2: Hai người tại chỗ chuyền bắt bóng (hình
2.138).

Hình 2.138
Yêu cầu: Xếp hai hàng ngang như hình vẽ, một người
chuyền bóng một người bắt, chuyền ngang đầu gối, ngoài
tầm khống chế bằng hai tay, khi bắt tiến lên một bước. Chú
ý kỹ thuật (lòng bàn tay ngửa khi bắt bóng, khi đã bắt được
bóng bằng một tay thì nhanh chóng đưa tay kia ra để giữ
chắc bóng bằng hai tay). Hai người luân phiên nhau chuyền
và bắt bóng. Thực hiện 2 tổ mỗi tổ từ 20 đến 25 lần, nghỉ
giữa mỗi tổ 45 giây.
2.7.4.8. Kỹ thuật bắt bóng một tay bên mình
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng khi đồng đội chuyền ở bên
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mình và ngoài tầm với của hai tay, cũng có thể bắt bóng khi
chuyền bật đất, kỹ thuật này giúp các vận động viên bắt
bóng và bảo vệ được bóng một cách chắc chắn, là nền tảng
để thực hiện kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng hay ném rổ.
Kỹ thuật bắt bóng một tay bên mình được sử dụng nhiều
trong quá trình thi đấu, vì vậy kỹ thuật này là một trong
những kỹ thuật cơ bản trong hệ thống kỹ thuật bắt bóng.

Hình 2.139. Bắt bóng bằng một tay bên mình
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng chuyền.
- Giai đoạn thực hiện: Khi bóng bay đến, bước chân lên
hoặc sang hướng bóng đến một bước nhỏ, đồng thời đưa
hai tay ra bắt bóng, lòng bàn tay hướng bóng đến, thân
người vươn về hướng bắt bóng, trọng tâm chuyển lên chân
trước, khi tay bắt bóng vừa chạm bóng thì nhanh chóng đưa
tay còn lại ra giữ bóng và kéo bóng về trước bụng.
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- Giai đoạn kết thúc: Chuyển trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay giữ bóng chắc chắn ở trước bụng, mắt quan
sát đối thủ bảo vệ bóng chắc chắn để chuẩn bị thực hiện
những động tác kỹ thuật tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng một tay bên mình, sau đó phân tích và thị phạm từng
phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. Triển
khai tập luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không bóng tới
có bóng, từ tại chỗ tới di động, hoàn thiện kỹ thuật. Trong
quá trình tập luyện giáo viên quan sát, nhắc nhở và sửa
chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng một tay bên mình
- Bài tập 1: Tại chỗ chuyền bắt bóng (hình 2.140).

Hình 2.140
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang như hình vẽ, một
người chuyền bóng một người bắt, chuyền bóng bật đất,
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bóng nảy ngang thắt lưng phía bên mình ngoài tầm với
người bắt bóng, khi bắt bước chân một bước nhỏ hướng
bóng tới, lòng bàn tay bắt bóng hướng về phía bóng tới,
khi bắt được bóng nhanh chóng đưa tay còn lại ra giữ bóng
đồng thời kéo bóng về trước bụng bảo vệ bóng chắc chắn.
Sau mỗi lần chuyền, chuyển hướng chuyền và đổi tay bắt
bóng. Luân phiên thực hiện, thực hiện 2 tổ mỗi tổ từ 20 đến
25 lần, nghỉ giữa mỗi tổ 45 giây.
- Bài tập 2: Di chuyển bắt bóng (hình 2.141).

Hình 2.141
Yêu cầu: Hai người một cặp chuyền và di chuyển như
hình vẽ. Một người di chuyển bắt bóng, một người tại chỗ
chuyền bóng. Chuyền bóng trong tầm khống chế của người
bắt nhưng ngoài tầm với của hai tay, chuyền tầm thấp (dưới
thắt lưng người bắt). Người bắt di chuyển bắt bóng xong
chuyền lại cho người phục vụ. Người bắt thực hiện kỹ thuật
bắt bóng bằng 1 tay bên mình, đổi tay bắt bóng sau mỗi lần
thực hiện, chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện, không phạm
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luật chạy bước. Thực hiện 2 tổ, mỗi tổ 20 lần liên tục. Luân
phiên nhau thực hiện.
2.7.4.9. Kỹ thuật bắt bóng một tay khi đang lăn
Mục đích tác dụng
Được sử dụng để bắt bóng khi bóng đang lăn. Có thể bắt
bóng khi bóng đang lăn về phía trước, đang lăn tới hay lăn
bên cạnh, thường là những tình huống bóng ngoài tầm với
của hai tay, kỹ thuật này giúp vận động viên bắt bóng từ
mặt sân lên để thực hiện kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng
hay ném rổ.

Hình 1.142. Bắt bóng bằng một tay khi đang lăn
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
ngang bằng nhau, gối hơi khuỵu trọng tâm thấp dồn đều
vào hai chân, tay co tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng bóng đến.
- Giai đoạn thực hiện: Khi bóng lăn đến, bước chân ra
một bước nhỏ (phía bóng đang lăn tới), khuỵu gối hạ thấp
trọng tâm đồng thời đưa tay bắt bóng ra trước, lòng bàn tay
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hướng phía bóng lăn tới. Khi đã bắt được bóng thì nhanh
chóng đưa tay còn lại ra giữ bóng đồng thời đứng dậy và
kéo bóng về trước bụng.
- Giai đoạn kết thúc: Chuyển trọng tâm dồn đều hai
chân, gối hơi co, hai tay giữ bóng chắc chắn ở trước bụng,
mắt quan sát đối thủ bảo vệ bóng chắc chắn để chuẩn bị
thực hiện những động tác kỹ thuật tiếp theo.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật bắt
bóng một tay khi đang lăn, sau đó phân tích và thị phạm
từng phần của kỹ thuật - thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. Tập
luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ không bóng tới có bóng,
hoàn thiện kỹ thuật. Trong quá trình tập luyện giáo viên
quan sát, nhắc nhở và sửa chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật bắt
bóng một tay khi đang lăn
- Bài tập 1: Tại chỗ bắt bóng (hình 2.143).

Hình 2.143
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Yêu cầu: Xếp thành hai hàng như hình vẽ. Một người
lăn bóng, một người bắt bóng. Lăn bóng sát mặt đất, hướng
bên cạnh người bắt, khi bắt bóng bước ra phía hướng bóng
lăn tới một bước nhỏ, chân trước khuỵu gối, hạ thấp trọng
tâm, lòng bàn tay bắt hướng về hướng bóng lăn tới. Khi đã
bắt được bóng thì nhanh chóng đưa tay kia ra giữ bóng và
kéo về trước bụng. Luân phiên nhau thực hiện, sau mỗi lần
thực hiện đổi hướng lăn bóng. Mỗi người thực hiện chuyền
bắt bóng từ 20 đến 25 lần, không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 2: Đuổi theo bắt bóng (hình 2.144).

Hình 2.144
Yêu cầu: Xếp thành hàng ngang như hình vẽ. Tại chỗ lăn
bóng ra phía trước sau đó đuổi theo bắt bóng. Khi bắt bóng
hạ thấp trọng tâm, lòng bàn tay bắt bóng hướng vào thân
người, không phạm luật chạy bước, khi bắt được bóng thì
nhanh chóng đưa tay kia ra giữ bóng đứng dậy và kéo bóng
về trước bụng để thực hiện các động tác kỹ thuật tiếp theo.
Luân phiên nhau thực hiện, mỗi người từ 10 đến 15 lần.
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2.8. Kỹ thuật ném rổ
Giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật ném rổ là một trong
những nội dung cơ bản trong tập luyện và thi đấu bóng rổ.
Mục đích cuối cùng của đội tấn công là ném bóng vào rổ
đối phương. Hiện nay, một đội bóng có trình độ cao thường
có từ 120 đến 140 lần ném rổ. Sự chính xác của những lần
ném rổ sẽ quyết định đến sự thắng hay bại của một đội. Vì
vậy việc chuẩn bị những điều kiện tập luyện kỹ thuật ném
rổ sẽ quyết định đến thành tích của cá nhân hay hay tập thể.
Muốn đạt được kết quả cao trong khi ném rổ người tập phải
chuẩn bị tốt về thể lực, tâm lý thi đấu… Mặt khác, muốn
ném rổ chính xác cần có kỹ thuật ổn định, biết điều khiển
một cách hợp lý sự luân phiên giữa căng và thả lỏng cơ
bắp, cách dùng sức và tính linh hoạt của bàn tay cũng như
sự ra sức cuối cùng của các ngón tay (cảm giác dùng lực),
quỹ đạo bay của bóng, chiều xoáy cần thiết của bóng khi
ném. Việc thay đổi kỹ thuật ném rổ cũng như cố gắng tận
dụng từng thời điểm để ném rổ đòi hỏi người tập phải nắm
vững các phương pháp khác nhau về ném rổ, trên cơ sở
phát huy năng lực riêng và đặc điểm của mỗi người.
2.8.1. Những yếu tố quyết định ném rổ chính xác
Ném rổ chính xác là mục đích cuối cùng của đợt tấn
công. Độ chính xác khi ném rổ phụ thuộc vào những yếu tố
sau:
1) Phẩm chất ý chí
Trong thi đấu căng thẳng, nhất là những tình huống hai
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đội đang có tỷ số ngang bằng nhau, ném rổ khi người
phòng thủ đang tích cực cản phá thì đấu thủ cần phải bình
tĩnh và đặt niềm tin vào lần ném, mạnh dạn ném rổ để tăng
sức uy hiếp trong tấn công. Phải có tinh thần, trách nhiệm
cao khi ném, tránh thái độ xem nhẹ, ném bừa. Việc đặt ra
những yêu cầu nghiêm khắc khi ném rổ là một điểm rất
quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu.
2) Nắm vững nguyên lý, kỹ thuật
Về cơ bản người ta chia kỹ thuật ném rổ ra làm 3 giai
đoạn: chuẩn bị, thực hiện và kết thúc. Tuy nhiên, các đấu
thủ có thể thực hiện một vài thay đổi tùy thuộc vào yếu tố
bên ngoài mà không gây ảnh hưởng đối với độ chính xác
của động tác kỹ thuật. Khi tiến hành biến dạng các động tác
phải đảm bảo sự ổn định và tính hợp lý trong tình huống thi
đấu cụ thể. Những yếu tố có thể được điều chỉnh theo tình
huống như: kỹ thuật thuật ném; thời điểm rời bóng; tốc độ
và biên độ động tác.
3) Hướng ra tay
Là một trong những yếu tố quyết định rất lớn đến độ
chính xác. Ném trực tiếp tay phải thẳng và giữa tâm rổ,
ném tựa bảng tay phải thẳng điểm bóng sẽ tựa bảng. Cách
cầm bóng; sử dụng lực của cánh tay, cổ tay; miết ngón tay
đều có quan hệ rất chặt chẽ tới độ chuẩn xác khi ném rổ.
Tất cả các chi tiết kỹ thuật đều phải thực hiện chính xác.
4) Điểm ngắm
Điểm ngắm chính xác và cố định sẽ nâng cao được hiệu
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quả khi ném rổ. Khi ném trực tiếp, điểm ngắm phải thẳng
và ngay giữa rổ. Khi ném tựa bảng điểm ngắm phải xác
định ngay vị trí muốn ném. Do góc độ, khoảng cách và lực
mỗi quả ném không giống nhau nên điểm ngắm rổ cũng
phải có sự thay đổi cho thích hợp. Góc độ ném rổ càng nhỏ
thì điểm ngắm ném tựa bảng càng cao và xa; góc ném càng
lớn thì điểm ngắm ném tựa bảng càng lớn và gần.
5) Đường bay của bóng

Hình 2.145. Ba đường bay của bóng khi ném rổ
ở cự ly trung bình
Đường bay của bóng là từ lúc bóng rời tay cho đến khi
bóng vào rổ. Đường bay của bóng cao hay thấp có mối
quan hệ chặt chẽ tới góc độ ra tay khi ném rổ. Khi ném rổ
chính xác thì đường bay của bóng là một trong những yếu
tố rất quan trọng. Để vận dụng nó một cách có hiệu quả thì
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đấu thủ phải biết sử dụng đường bay của bóng một cách
hợp lý trong mọi tình huống khác nhau. Theo các nhà
chuyên môn thì có ba đường bóng cơ bản: (phân tích ở cự
ly trung bình).
- Đường bay số 1: Bóng bay thấp và ngắn, góc độ vào
rổ sẽ bị nhỏ lại, chỉ từ 30 đến 45 độ so với mặt phẳng
nằm ngang của vòng rổ. Đường bóng này sử dụng lực ít
(điểm bay cao nhất của bóng thấp hơn so với mép trên
của bảng rổ).
- Đường bóng số 2: Bóng bay trung bình, góc độ bóng
vào rổ từ 46 đến 65 độ so với mặt phẳng nằm ngang của
vòng. Đường bóng số 2 này sử dụng lực vừa phải (điểm
bay cao nhất của bóng xấp xỉ với mép trên của bảng rổ).
- Đường bóng số 3: Bóng bay cao, góc độ vào rổ >66 độ
so với mặt phẳng nằm ngang của vòng rổ. Đường bóng số 3
này sử dụng lực nhiều (điểm bay cao nhất của bóng cao
hơn so với mép trên của bảng rổ).
Mỗi đường bóng kể trên đều có ưu và nhược điểm.
Đường bóng số 1 sử dụng lực ít nhưng lại thiệt về góc độ
vào rổ cho nên các đấu thủ thường chỉ sử dụng ở những
tình huống ném tựa bảng ở cự ly gần. Đường bóng số 2 sử
dụng lực vừa phải, góc độ bóng vào rổ cũng vừa phải nên
các đấu thủ thường sử dụng để ném bóng ở cự ly trung
bình. Đường bóng số 3 góc độ vào rổ lớn nhưng lại sử dụng
lực nhiều. Đường bóng này thường được các đấu thử sử
dụng ở những tình huống ném xa. Trong thi đấu nếu các
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đấu thủ biết sử dụng đường bay của bóng sao cho hợp lý
với từng tình huống cụ thể sẽ mang lại hiệu quả cao nhất
trong khi thực hiện kỹ thuật ném rổ.
6) Độ xoáy của bóng
Độ xoáy của bóng được quyết định bởi các ngón tay
miết bóng. Khi ném rổ trực tiếp bóng được xoáy theo chiều
nằm ngang và ngược lại, độ xoáy này bóng bay rất ổn định
(bóng không bị lắc lư và có độ chuẩn xác cao). Khi ném tựa
bảng bóng được xoáy theo chiều dọc và xoáy ngang, các
đấu thủ phải biết miết ngón tay để tạo chiều xoáy của bóng
và bóng có xu hướng đi vào rổ. Cự ly và tốc độ xoáy cũng
là một trong nhưng yếu tố quyết định đến sự chính xác khi
ném rổ tựa bảng.
7) Góc độ ném rổ
Tùy thuộc vào từng cự ly và góc độ mà các đấu thủ sự
dụng ném trực tiếp hay tựa bảng (hình 2.146a - b).

Hình 2.146a
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- Ở góc độ số 1: Dưới
15 độ ném rổ trực tiếp.
- Ở góc độ số 2: Từ 16
đến 52 độ ném tựa bảng.
- Ở góc độ số 3: Từ trên
52 độ ném trực tiếp.
Ngoài các góc độ trên cũng
còn tùy thuộc vào cự ly để

Hình 2.146b

ném bóng tựa bảng hay trực tiếp. Góc độ từ 16 đến 52 độ ở
cự ly gần dưới 4m ném bóng tự bảng. Ngoài cự ly và góc
độ nói trên các đấu thủ sẽ ném trực tiếp.
8) Thời cơ ném rổ
Thời cơ ném rổ là một trong những yếu tố cực kỳ quan
trọng. Để tạo được thời cơ nén rổ, các đấu thủ phải có sự
phối hợp chiến thuật nhịp nhàng, tạo được chỗ trống cho
người ném rổ. Trong thi đấu rất ít khi các đấu thủ ném rổ
khi có đối phương ngăn cản mà thường ném rổ ở các thời
điểm sau:
- Có đồng đội hỗ trợ (yểm hộ).
- Khi di chuyển và tạo được chỗ trống.
- Khi tạo được tình huống bất ngờ, làm cho đối phương
không kịp ngăn cản.
2.8.2. Phân loại kỹ thuật ném rổ
+ Ném rổ bằng 1 tay
- Tại chỗ ném rổ bằng một tay trên cao
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- Dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một tay trên cao
- Dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một tay dưới thấp
- Tại chỗ nhảy ném rổ bằng một tay trên cao
- Dẫn bóng hai bước quá đà móc xuôi, móc ngược
- Di động hai bước dừng ném rổ bằng một tay trên cao
+ Ném rổ bằng hai tay
- Tại chỗ ném rổ bằng hai tay trước ngực
- Tại chỗ ném rổ bằng hai tay trên đầu
- Tại chỗ ném rổ bằng hai tay dưới thấp
2.8.3. Mục đích tác dụng, phân tích kỹ thuật, phƣơng
pháp giảng dạy, huấn luyện và một số bài tập bổ trợ kỹ
thuật ném rổ
2.8.3.1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng một tay trên cao
Mục đích tác dụng
Được thực hiện chủ
yếu để ném phạt và
ném xa ngoài 3 điểm,
đôi khi cũng ném rổ ở
những tình huống khi
không bị đối phương
ngăn cản. Ưu điểm của
kỹ thuật tại chỗ ném rổ
bằng một tay trên cao
là có độ chính xác cao,
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Hình 2.147. Tại chỗ ném
rổ bằng một tay trên cao

đây là một trong những kỹ thuật cơ bản và được sử dụng
nhiều trong quá trình thi đấu, kỹ thuật này còn là nền tảng
của các kỹ thuật ném rổ khác.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
chân trước chân sau song song nhau, chân bên tay ném rổ
đặt trước, hai mũi chân hướng theo hướng ném, trọng tâm
hơi dồn vào chân trước. Hai tay cầm bóng tự nhiên trước
bụng. Tay ném rổ đặt phía trên sau bóng, tay không ném rổ
đỡ bóng ở phía bên. Mắt quan sát hướng ném.
- Giai đoạn thực hiện: Đưa bóng theo đường xiên lên
trán, trước mắt bên tay ném (bóng cách trán từ 3 đến 5cm)
đồng thời hạ thấp trọng tâm. Góc giữa đùi và cẳng chân
khoảng 130 độ (tùy thuộc vào cự ly ném rổ để hạ thấp
trọng tâm). Lòng bàn tay ném rổ hướng vào hướng ném,
cánh tay song song với mặt sân, khuỷu tay vuông góc. Khi
dùng lực, hai chân đạp đất, lực thông qua người lên cách
tay đồng thời duỗi tay ném rổ, khi tay ném rổ gần thẳng hết
thì tách tay đỡ bóng ra, tay ném rổ gập cổ tay, miết các
ngón tay vào bóng, ra sức cuối cùng chủ yếu là ngón trỏ,
ngón giữa và một phần của ngón đeo nhẫn. Bóng xoáy
ngược theo trục dọc.
- Giai đoạn kết thúc: Thân người vươn cao về phía
trước, tay thẳng hướng ném, góc độ của tay ném rổ là 75
đến 80 độ so với mặt sân, tay không ném rổ che chắn bóng
ở bên cạnh.
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Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích kết hợp với thị phạm từng phần - toàn bộ kỹ
thuật. Triển khai tập luyện, tập luyện không bóng từng
phần của kỹ thuật (giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện,
giai đoạn kết thúc), phối hợp toàn bộ kỹ thuật. Sau khi tập
không bóng tương đối ổn định mới triển khai tập có bóng,
khi tập có bóng cũng tập từng phần của kỹ thuật mới đến
phối hợp hoàn chỉnh kỹ thuật. Hai người một cặp ném bóng
ở cự ly gần từ 2 đến 2,5m sau đó giãn dần cự ly, mỗi lần
giãn khoảng 50cm, giãn ra cho đến khi cự ly ném ở khoảng
4m. Tiến hành ném rổ, ném ở góc 45 độ cự ly gần, khi đã
thực hiện tốt ở góc 45 độ mới chuyển sang ném ở góc chính
diện, cự ly khoảng 2m sau đó ra xa dần cho đến khi tới
vạch ném phạt, hoàn thiện kỹ thuật. Trong quá trình triển
khai tập luyện, giáo viên luôn quán sát, nhắc nhở và sửa
chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên. Lưu ý,
người học phải ghìm tay lại khi đã kết thúc động tác, mục
đích là để cho người học tự nhận thấy cái sai của mình.
Trong quá trình thực hiện giáo viên quan sát, nhắc nhở và
sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
* Một số sai lầm thường mắc khi thực hiện kỹ thuật
1) Tư thế chuẩn bị không đúng. Thường là hai chân
không song song nhau, hai mũi chân không hướng rổ.
2) Động tác cầm bóng không đúng. Thường là tay ném
rổ cầm bóng hơi lệch sang một bên, không phải là phía trên
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đằng sau bóng cho nên khi đưa lên vị trí ném rổ lòng bàn
tay không hướng rổ. Điều này sẽ ảnh hưởng tới ra sức cuối
cùng khi ném.
3) Đưa bóng lên vị trí ném rổ không chính xác. Thường
là đưa bóng quá thấp, không phải là trên trán và trước mắt
bên tay ném vì vậy bóng sẽ che mắt cho nên ảnh tới điểm
ngắm khi ném rổ.
4) Sử dụng lực không đúng. Thường là ném giật cục,
không nhịp nhàng và tăng dần đều. Chủ yếu chỉ sử dụng
lực của cánh tay chứ chưa phối hợp được lực của toàn thân.
Vì vậy bóng bay không chính xác rổ, lúc thừa lúc thiếu.
5) Hướng ra tay và góc độ ra tay không đúng. Thường là
ném không thẳng hướng rổ, hay bị lệch sang trái hoặc sang
phải hoặc ném bóng quá cao hoặc quá thấp. Vì vậy bóng
bay không chính xác rổ. Điều này bắt nguồn từ động tác
cầm bóng sai (tay ném rổ không phải là phía trên đằng sau
bóng).
6) Không gập cổ tay và các miết ngón tay vào bóng.
Thường là kết thúc động tác duỗi thẳng cổ tay vì vậy bóng
bay không xoáy; điều này ảnh hưởng đến cảm giác dùng
lực khi ném. Ra sức cuối cùng không phải là ngón trỏ, ngón
giữa và một phần của ngón đeo nhẫn.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật tại chỗ
ném rổ một tay trên cao
- Bài tập 1: Hai người tại chỗ ném rổ (hình 2.148).
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng ngang hai người một cặp
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như hình vẽ, tại chỗ ném bóng qua lại. Lúc đầu ném ở cự ly
gần từ 2 đến 2,5m sau đó giãn dần cự ly. Khi ném chú ý tới
kỹ thuật, phối hợp lực nhịp nhàng, tay thẳng hướng ném,
góc độ ra tay từ 75 đến 80 độ so với mặt sân. Kết thúc động
tác cổ tay gập, ngón tay trỏ, giữa và một phần của ngón đeo
nhẫn miết bóng, bóng xoáy xuống theo trục dọc. Khi ném
xong yêu cầu ghìm tay lại để quan sát chỉnh sửa động tác
kết thúc. Mỗ người ném từ 20 đến 30 quả liên tục.

Hình 2.148
- Bài tập 2: Tại chỗ ném rổ cố định ở điểm trên tường
(hình 2.149).

Hình 2.149
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Yêu cầu: Đứng thành hàng cách từng 3m như hình vẽ
tại chỗ ném rổ vào một điểm cố định trên tường. Khi ném
chú ý tới kỹ thuật, phối hợp lực nhịp nhàng, tay thẳng
hướng ném. Kết thúc động tác cổ tay gập, ngón tay trỏ,
giữa và một phần của ngón đeo nhẫn miết bóng, bóng xoáy
xuống theo trục dọc. Khi ném xong yêu cầu ghìm tay lại để
quan sát chỉnh sửa động tác kết thúc. Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ
10 quả liên tục. Luôn phiên nhau thực hiện.
- Bài tập 3: Tại chỗ ném
rổ ở góc 45 độ (hình 2.150).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc
ở góc 45 độ như hình vẽ, tại
chỗ ném rổ. Khi ném chú ý
tới kỹ thuật, phối hợp lực
nhịp nhàng, tay thẳng hướng
Hình 2.150
ném. Kết thúc động tác cổ tay
gập, ngón tay trỏ,giữa và một phần của ngón đeo nhẫn miết
bóng, bóng xoáy xuống theo trục dọc. Khi ném xong yêu
cầu ghìm tay lại để quan sát chỉnh sửa động tác kết thúc.
Ném xong bắt bóng và dẫn bóng về cuối hàng. Mỗi người
thực hiện 15 quả. Luân phiên nhau thực hiện.
- Bài tập 4: Tại chỗ ném rổ ở góc chính diện cự ly gần
(hình 2.151).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc ở góc chính diện như hình
vẽ, tại chỗ ném rổ. Khi ném chú ý tới kỹ thuật, phối hợp
lực nhịp nhàng, tay thẳng hướng ném. Kết thúc động tác cổ
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tay gập, ngón tay trỏ, giữa và
một phần của ngón đeo nhẫn
miết bóng, bóng xoáy xuống
theo trục dọc. Khi ném xong
yêu cầu ghìm tay lại để quan
sát chỉnh sửa động tác kết
thúc. Ném xong bắt bóng và
dẫn bóng về cuối hàng. Luân
phiên mỗi người thực hiện 15 quả.

Hình 2.151

- Bài tập 5: Tại chỗ ném rổ ở góc chính diện cự ly trung
bình (hình 2.152).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc ở vạch ném phạt như
hình vẽ, tại chỗ ném rổ. Khi ném chú ý tới kỹ thuật, phối
hợp lực nhịp nhàng, tay thẳng
hướng ném.Kết thúc động tác
cổ tay gập, ngón tay trỏ, giữa
và một phần của ngón đeo
nhẫn miết bóng, bóng xoáy
xuống theo trục dọc. Khi ném
xong yêu cầu ghìm tay lại để
Hình 2.152
quan sát chỉnh sửa động tác
kết thúc. Ném xong bắt bóng và dẫn bóng về cuối hàng.
Luân phiên mỗi người thực hiện 10 quả
- Bài tập 6: Tại chỗ ném rổ liên tục 15 quả (hình 2.153).
Yêu cầu: Bốn người một nhóm, một người ném ba
người kia phục vụ như hình vẽ. Khi ném chú ý tới kỹ thuật,
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phối hợp lực nhịp nhàng, tay
thẳng hướng ném. Kết thúc
động tác cổ tay gập, ngón tay
trỏ, giữa và một phần ngón
đeo nhẫn miết bóng, bóng
xoáy xuống theo trục dọc.
Khi ném xong yêu cầu ghìm
Hình 2.153
tay lại để quan sát chỉnh sửa
động tác kết thúc. Ném liên tục 15 quả, ba người phục vụ
quan sát bắt bóng. Luân phiên nhau thực hiện.
2.8.3.2. Kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một
tay trên cao

Hình 2.154. Dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao
Mục đích tác dụng
Thực hiện trong những tình huống dẫn bóng qua người
hai bước ném rổ tựa bảng ở cự ly gần, trong một số tình
huống cũng có thể ném rổ trực tiếp, có độ chuẩn xác cao.
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Kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ một tay trên cao là một
trong những kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật ném rổ. Kỹ thuật
này còn là nền tảng của kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ
một tay dưới thấp hoặc dẫn bóng hai bước quá đà móc
xuôi, móc ngược…
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn thực hiện: Khi đang dẫn bóng muốn thực
hiện kỹ thuật, bước chân bên tay ném rổ mạnh hơn bước
bình thường (bước dài) đồng thời hai tay bắt bóng (tay ném
rổ tiếp xúc phía trên - sau bóng, tay không ném rổ tiếp xúc
phía bên bóng) kéo về ngang thắt lưng bên tay ném rổ, còn
được gọi là bước 1. Bước 2, bước chân ngược tay ném rổ
ngắn hơn bước 1 (gót chân tiếp đất trước sau đó mới đến cả
bàn chân), theo quán tính dùng sức của bước 1 tạo đà cho
bước hai bật cao lên đồng thời đưa bóng đến vị trí ném rổ
(bóng cách trán trước mắt bên tay ném từ 3 đến 5 cm), lúc
này chân cùng tay ném rổ nâng đùi song song với mặt sân
để tạo đà, khi thân người ở thời điểm cao nhất thì đồng thời
duỗi đùi, duỗi tay ném rổ về hướng ném, khi tay gần thẳng
hết thì tách tay không ném rổ ra và dùng sức của cổ tay
ném rổ gập mạnh, miết ngón tay vào bóng. Ra sức cuối
cùng là các ngón tay trỏ; giữa và một phần của ngón đeo
nhẫn (trước khi thân người ở thời điểm cao nhất rơi xuống).
- Giai đoạn kết thúc: Tiếp đất hai chân cùng một lúc,
tiếp đất bằng mũi bàn chân trước sau đó mới đến gót chân.
Trùng gối để hoãn xung tránh chấn thương sau đó thân
người thẳng, tay vươn cao về hướng ném, tay không ném
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rổ che chắn ở phía bên, cổ tay gập ngón tay miết bóng. Kỹ
thuật này thường được ném tựa bảng.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích kết hợp với thị phạm từng phần - toàn bộ kỹ
thuật. Triển khai tập luyện không bóng từng phần kỹ thuật
(tại chỗ tập bước 1 kết hợp bắt bóng - bước hai đưa bóng
lên vị trí ném rổ - bật nhảy ném rổ người ở trên không),
phối hợp toàn bộ kỹ thuật. Sau khi tập không bóng tương
đối ổn định mới triển khai tập có bóng, khi tập có bóng
cũng tập từng phần của kỹ thuật mới đến phối hợp hoàn
chỉnh kỹ thuật. Hai người một cặp thực hiện ném bóng qua
lại ở cự ly gần. Tiến hành ném rổ, tại chỗ dẫn bóng 1 nhịp
nảy, bắt bóng 2 bước ném rổ. Khi đã thực hiện tốt dẫn bóng
1 nhịp mới lùi ra xa thêm hai bước, dẫn bóng 2 nhịp vào
thực hiện rồi sau đó mới dẫn bóng ngoài khu 3 điểm vào
thực hiện 2 bước ném rổ. Hoàn thiện kỹ thuật và tập nâng
cao: phối hợp chuyền bắt bóng 2 bước ném rổ… Trong quá
trình thực hiện giáo viên quan sát, nhắc nhở và sửa chữa
những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
* Một số sai lầm thường mắc khi thực hiện kỹ thuật
1) Hình tay bắt bóng không đúng nên khi đưa lên vị trí
ném rổ người tập thường đánh qua đánh lại hai bên, không
bắt bóng kéo về trước thắt lưng bên tay ném rổ (hình tay sai
là bắt bóng hai tay hai bên, hình tay đúng là tay ném rổ
phía trên- sau bóng, tay không ném rổ phía bên bóng).
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2) Động tác đưa bóng lên vị trí ném rổ chậm và không
đúng vị trí. Thường là đưa bóng che chắn mắt ngắm ném
rổ. Không phải là trên trán bên tay ném rổ, bóng cách chán
từ 3 đến 5cm, vì vậy ném rổ không chính xác.
3) Thời điểm rời bóng không đúng. Rời bóng quá sớm
hoặc quá muộn, không phải rời bóng ở thời điểm thân
người ở điểm cao nhất trên không (điểm dừng). Vì vậy ném
rổ không chính xác.
4) Ném rổ tay không thẳng và không gập cổ tay miết
ngón tay vào bóng. Thường là tay co, cổ tay duỗi chứ
không gập. Vì vậy không có cảm giác về lực khi ném. Ném
quá mạnh hoặc quá nhẹ.
5) Tiếp đất hai chân cùng một lúc và bật lao. Thường là
tiếp đất bằng một chân cùng tay ném rổ và lao vào trong
sâu rổ khi ném. Không phải là bật dựng và tạo điểm dừng
để rời bóng nên ném rổ không chính xác. Tiếp đất bằng
một chân khó hoãn xung và dễ bị chấn thương. Tiếp đất
bằng hai chân cùng một lúc sẽ dễ hoãn xung và đảm bảo
được an toàn sau khi ném.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng hai bƣớc ném rổ 1 tay trên cao
- Bài tập 1: Hai người ném rổ qua lại (hình 2.155).
Yêu cầu: Hai người một cặp, một người ném bóng, một
người bắt bóng như hình vẽ, luân phiên thực hiện. Tại chỗ
cầm bóng, chân trước chân sau, chân bên tay ném rổ đặt
phía sau, trọng tâm thấp, dẫn bóng nảy ngang ngực bật lên
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bắt bóng, người ở trên không, chân bên tay ném rổ tiếp đất
(bước 1) đồng thời kéo bóng về ngang thắt lưng. Bước 2,
bước chân ngược tay ném rổ đồng thời đưa bóng dứt khoát
lên vị trí ném rổ, bật cao và rời bóng ở thời điểm dừng trên

Hình 2.155
không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng gập cổ tay
miết ngón tay vào bóng. Tiếp đất hai chân cùng một lúc,
chân rộng bằng vai, thân người thẳng tay vươn theo hướng
ném, cổ tay gập ngón tay miết, ghìm tay trên cao để chỉnh
ửa động tác. Bật dựng lên, không bật lao về phía trước.
- Bài tập 2: Dẫn bóng ném
rổ ở góc 45 độ (hình 2.156).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc ở góc 45 độ như hình vẽ
lần lượt thực hiện. Tại chỗ
cầm bóng, chân trước chân
sau, chân cùng tay ném rổ đặt
phía sau, trọng tâm thấp, dẫn

Hình 2.156
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bóng một nhịp nảy thực hiện hai bước ném rổ tựa bảng, bật
cao và rời bóng ở thời điểm dừng trên không, khi tay gần
thẳng hết thì nhanh chóng gập cổ tay miết ngón tay vào
bóng. Tiếp đất hai chân cùng một lúc, hai chân rộng bằng
vai, thân người thẳng tay vươn thẳng hướng ném, cổ tay
gập ngón tay miết, ghìm tay lại ở trên cao để chỉnh sửa
động tác. Bật dựng lên, không bật lao về phía trước. Ném
xong bắt bóng dẫn về cuối hàng như hình vẽ. Sau khi đã
thực hiện tốt đẫn bóng 1 nhịp nảy chuyển sang dẫn bóng 2
nhịp nảy và 3 nhịp nảy rồi hoàn thiện kỹ thuật.
- Bài tập 3: Chuyền bóng, di
chuyển bắt bóng 2 bước ném rổ
một tay trên cao (hình 2.157).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc, lần lượt thực hiện như
hình vẽ. Chuyền bóng cho
người phục vụ sau đó di
Hình 2.157
chuyển vào bắt bóng để thực
hiện hai bước ném rổ tựa bảng. Ném xong bắt bóng dẫn ra
sau hàng. Khi ném chú ý kỹ thuật, không bật lao về trước,
bật dựng lên, rời bóng ở thời điểm dừng trên không, ném rổ
chính xác, tiếp đất hai chân cùng một lúc. Kết thúc động
tác thân người thẳng, tay thẳng hướng ném, cổ tay gập
ngón tay miết bóng, tay không ném rổ che chắn phía bên.
- Bài tập 4: Hai người di chuyển chuyền bắt bóng + ném
rổ (hình 2.158).
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Yêu cầu: Hai người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
ngang ngực, chuyền về phía trước trong tầm khống chế của
người bắt. Khi người phía ngoài di chuyển đến cung 3 điểm
thì chạy xiết góc 45 độ nhận bóng thực hiện kỹ thuật 2
bước ném rổ tựa bảng. Ném rổ xong nhanh chóng bắt bóng
di chuyển quay về như hình vẽ. Chú ý tới kỹ thuật khi thực
hiện, rời bóng ở thời điểm dừng trên không, khi tay gần
thẳng hết thì nhanh chóng gập cổ tay miết các ngón tay vào
bóng. Mỗi cặp thực hiện từ 5 đến 7 lượt. Không phạm luật
chạy bước.

Hình 2.158
- Bài tập 5: Ba người di chuyển chuyền bắt bóng + ném
rổ (hình 2.159).
Yêu cầu: Ba người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
ngang ngực, chuyền về phía trước trong tầm khống chế của
người bắt, hai người phía ngoài bắt được bóng chuyền vào
cho người ở giữa như hình vẽ. Khi người phía ngoài di
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chuyển đến cung 3 điểm thì chạy xiết góc 45 độ nhận bóng
thực hiện kỹ thuật 2 bước ném rổ tựa bảng. Chú ý tới kỹ
thuật khi thực hiện, rời bóng ở thời điểm dừng trên không,
khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng gập cổ tay miết các
ngón tay vào bóng, không phạm luật chạy bước. Mỗi cặp
thực hiện từ 5 đến 7 lần, đổi vị trí sau mỗi lần thực hiện.

Hình 2.159
2.8.3.3. Kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một
tay dưới thấp
Mục đích tác dụng
Thực hiện trong những tình huống dẫn bóng qua người
hai bước ném rổ tựa bảng hoặc trực tiếp ở cự ly gần, có độ
chuẩn xác cao và được sử dụng rất nhiều trong quá trình thi
đấu, thường là những vị trí như trung phong cầm bóng đột
phá qua người hai bước ném rổ. Dẫn bóng hai bước ném rổ
một tay dưới thấp là một trong những kỹ thuật cơ bản của
kỹ thuật ném rổ. Kỹ thuật này còn là nền tảng của kỹ thuật
dẫn bóng hai bước quá đà móc xuôi, móc ngược…
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Hình 2.160. Kỹ thuật dẫn bóng hai bước
ném rổ bằng một tay dưới thấp
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn thực hiện: Khi đang dẫn bóng muốn thực
hiện kỹ thuật, bước chân cùng tay ném rổ mạnh hơn bước
bình thường (bước dài) đồng thời hai tay xòe đều tự nhiên
bắt bóng kéo về ngang thắt lưng bên tay ném rổ (khi bắt
bóng thì hai tay hai bên bóng nhưng kéo về ngang thắt lưng
thì lòng bàn tay ném ngửa, giai đoạn này còn được gọi là
bước 1. Bước 2, bước chân ngược tay ném rổ ngắn hơn
bước 1 (gót chân tiếp đất trước sau đó mới đến cả bàn
chân), theo lực quán tính dùng sức của bước 1 tạo đà cho
bước hai bật cao trên không đồng thời đưa bóng từ thắt
lưng lên trên và ra trước, khi duỗi tay ném rổ thẳng cũng là
lúc thân người ở tầm với cao nhất (điểm dừng) đồng thời
rời bóng, lòng bàn tay ném rổ ngửa, cổ tay duỗi, ngón tay
miết bóng tạo cho bóng xoáy xuống và ra trước. Khi tay
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ném rổ gần thẳng hết thì tách tay không ném rổ ra và che
chắn bóng ở phía bên.
- Giai đoạn kết thúc: Tiếp đất hai chân cùng một lúc,
tiếp đất bằng mũi bàn chân trước sau đó đến gót chân.
Trùng gối để hoãn xung tránh chấn thương.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích kết hợp với thị phạm từng phần đến toàn bộ kỹ
thuật. Tập không bóng từng phần kỹ thuật (tại chỗ tập bước
một kết hợp bắt bóng kéo về lòng bàn tay ngửa - bước hai
đưa bóng lên trên ra trước - phối hợp hai bước tạo đà bật
nhảy ném rổ người ở trên không), phối hợp toàn bộ kỹ
thuật. Sau khi tập không bóng tương đối ổn định mới triển
khai tập có bóng, khi tập có bóng cũng tập từng phần của
kỹ thuật mới đến phối hợp hoàn chỉnh kỹ thuật. Hai người
một cặp thực hiện ném bóng qua lại ở cự ly gần. Tiến hành
ném rổ, tại chỗ dẫn bóng 1 nhịp nảy, bắt bóng 2 bước ném
rổ. Khi đã thực hiện tốt dẫn bóng một nhịp mới lùi ra xa
thêm hai bước, dẫn bóng hai nhịp vào thực hiện rồi sau đó
mới dẫn bóng ngoài khu 3 điểm vào thực hiện 2 bước ném
rổ. Hoàn thiện kỹ thuật và tập nâng cao: phối hợp chuyền
bắt bóng 2 bước ném rổ.
Trong quá trình thực hiện giáo viên quan sát nhắc nhở và
sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
* Một số sai lầm thường mắc khi thực hiện kỹ thuật
1) Động tác bắt bóng kéo về nhưng lòng bàn tay ném rổ
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không ngửa, vì vậy khi đưa bóng lên ném rổ không kịp
xoay tay nên ném rổ không chính xác.
2) Động tác đưa bóng lên rổ không đúng. Thường là
duỗi tay thẳng hất bóng từ dưới lên (động tác đúng: tay co
duỗi lên trên và ra trước), vì vậy ném rổ không chính xác.
3) Thời điểm rời bóng không đúng. Rời bóng quá sớm
hoặc quá muộn, không phải rời bóng ở thời điểm thân
người vươn cao nhất (điểm dừng trên không).
4) Lòng bàn tay ném rổ không ngửa và cổ tay không
phải là duỗi miết. Vì vậy bóng không xoáy.
5) Tiếp đất hai chân không cùng một lúc và bật lao.
Thường là tiếp đất bằng một chân cùng tay ném rổ và lao
vào trong sâu rổ khi ném. Không phải là bật dựng và tạo
điểm dừng để rời bóng nên ném rổ không chính xác. Tiếp
đất bằng một chân nguy hiểm, khó hoãn xung và dễ bị chấn
thương. Tiếp đất bằng hai chân cùng một lúc dễ hoãn xung
và đảm bảo được an toàn sau khi ném.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng hai bƣớc ném rổ 1 tay trên cao
- Bài tập 1: Hai người ném rổ qua lại (hình 2.161).
Yêu cầu: Hai người một cặp, một người ném bóng, một
người bắt bóng như hình vẽ, luân phiên thực hiện. Tại chỗ
cầm bóng, chân trước chân sau, chân cùng tay ném rổ đặt
phía sau, trọng tâm thấp, dẫn bóng nảy ngang ngực bật lên
bắt bóng người ở trên không, chân cùng tay ném rổ tiếp đất
(bước 1) đồng thời kéo bóng về ngang thắt lưng, lòng bàn
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tay ném ngửa. Bước 2, bước chân ngược tay ném rổ đồng
thời đưa bóng lên trên và ra trước, bật cao và rời bóng ở
thời điểm dừng trên không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh
chóng duỗi cổ tay miết ngón tay vào bóng, tạo cho bóng
xoáy xuống tay không ném rổ tách ra và che chắn phía bên
bóng. Tiếp đất hai chân cùng một lúc, hai chân rộng bằng
vai, trùng gối hoãn xung.

Hình 2.161
- Bài tập 2: Dẫn bóng hai bước ném rổ một tay dưới
thấp ở góc 45 độ (hình 2.162).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc ở góc 45 độ như hình vẽ.
Lần lượt thực hiện: tại chỗ
cầm bóng, chân trước chân
sau, chân bên tay ném rổ đặt
phía sau, trọng tâm thấp, dẫn
bóng 1 nhịp nảy, thực hiện
hai bước ném rổ tựa bảng bật
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Hình 2.162

cao và rời bóng ở thời điểm dừng trên không, khi tay gần
thẳng hết thì nhanh chóng duỗi cổ tay miết các ngón tay
vào bóng, tạo cho bóng xoáy xuống, tay không ném rổ tách
ra và che chắn phía bên bóng. Tiếp đất hai chân cùng một
lúc, trùng gối hoãn xung tránh chấn thương. Bật dựng lên
không, không bật lao về phía trước. ném xong bắt bóng dẫn
về cuối hàng như hình vẽ. Sau khi đã thực hiện tốt đẫn
bóng 1 nhịp nảy chuyển sang dẫn bóng 2 nhịp nảy và 3
nhịp nảy rồi hoàn thiện kỹ thuật.
- Bài tập 3: Chuyền bóng, di chuyển bắt bóng 2 bước
ném rổ một tay dưới thấp (hình 2.163).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc, lần lượt thực hiện như
hình vẽ. Chuyền bóng cho
người phục vụ sau đó di
chuyển vào bắt bóng thực
hiện hai bước ném rổ tựa
bảng, ném xong bắt bóng
dẫn ra sau hàng. Chú ý tới

Hình 2.163
kỹ thuật, không bật lao về trước, bật dựng trên không, rời
bóng ở thời điểm dừng trên không, ném rổ tựa bảng chính
xác, tiếp đất hai chân cùng một lúc.
- Bài tập 4: Hai người di chuyển chuyền bắt bóng + ném
rổ (hình 2.164).
Yêu cầu: Hai người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
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như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
ngang ngực, chuyền về phía trước trong tầm khống chế của
người bắt. Khi người phía ngoài di chuyển đến cung 3 điểm
thì chạy xiết góc 45 độ nhận bóng thực hiện kỹ thuật 2
bước ném rổ một tay dưới thấp tựa bảng. Ném rổ xong
nhanh chóng bắt bóng di chuyển quay về như hình vẽ. Chú
ý tới kỹ thuật khi thực hiện, rời bóng ở thời điểm dừng trên
không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng duỗi cổ tay
miết ngón tay vào bóng tạo cho bóng xoáy. Mỗi cặp thực
hiện từ 5 đến 7 vòng. Không phạm luật chạy bước.

Hình 2.164
- Bài tập 5: Ba người di chuyển đường thẳng, chuyền
bắt bóng + ném rổ (hình 2.165).
Yêu cầu: Ba người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
ngang ngực, chuyền về phía trước trong tầm khống chế của
người bắt, hai người phía ngoài bắt được bóng chuyền vào
cho người ở giữa như hình vẽ. Khi người phía ngoài di
chuyển đến cung 3 điểm thì chạy xiết góc 45 độ nhận bóng
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thực hiện kỹ thuật 2 bước ném rổ một tay dưới thấp tựa
bảng. Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện, rời bóng ở thời điểm
dừng trên không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng
duỗi cổ tay miết ngón tay vào bóng tạo cho bóng xoáy.
Không phạm luật chạy bước, mỗi cặp thực hiện từ 5 đến 7
lần, đổi vị trí sau mỗi lần thực hiện.

Hình 2.165
- Bài tập 6: Ba người di chuyển đường vòng, chuyền bắt
bóng + ném rổ (hình 2.166).

Hình 2.166
Yêu cầu: Ba người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
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ngang ngực, chuyền về phía trước trong tầm khống chế của
người bắt, chuyền xong chạy tới sau người bắt. Khi người
phía ngoài di chuyển đến cung 3 điểm thì chạy xiết góc 45
độ nhận bóng thực hiện kỹ thuật 2 bước ném rổ một tay
dưới thấp, ném rổ tựa bảng. Chú ý kỹ thuật: rời bóng ở thời
điểm dừng trên không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh
chóng duỗi cổ tay miết ngón tay vào bóng tạo cho bóng
xoáy. Không phạm luật chạy bước, mỗi cặp thực hiện từ 5
đến 7 lần, đổi vị trí sau mỗi lần thực hiện.
2.8.3.4. Kỹ thuật tại chỗ nhảy ném rổ bằng một tay trên
cao

Hình 2.167. Kỹ thuật tại chỗ nhảy ném rổ
bằng một tay trên cao
Mục đích tác dụng
Đây là một kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trong quá
trình thi đấu. Khi bật nhảy trên không cộng với chiều cao
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với, các đấu thủ sẽ chiếm được không gian làm cho đối
phương khó có thể ngăn cản, tạo điều kiện thuận lợi khi
ném rổ. Kỹ thuật này còn được sử dụng ở nhiều cự ly,
nhiều góc ném rổ khác nhau, nói chung kỹ thuật tại chỗ
nhảy ném rổ bằng một tay trên cao rất hiệu quả và đa dạng
khi thi đấu. Vì vậy, đây là một trong những kỹ thuật nhảy
ném rổ cơ bản nhất.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
song song nhau, hai gối trùng, trọng tâm thấp, lưng thẳng,
hai tay cầm bóng tự nhiên ở trước bụng (tay ném rổ tiếp
xúc phía trên đằng sau bóng, tay không ném rổ đỡ bóng ở
phía bên), mắt quan sát hướng ném.
- Giai đoạn thực hiện: Tại chỗ bật nhảy cao đồng thời
đưa bóng lên vị trí ném rổ (trên trán, trước mắt bên tay
ném, cách trán từ 3 đến 5cm). Khi thân người ở thời điểm
cao nhất (điểm dừng trên không) thì nhanh chóng duỗi tay
ném rổ lên cao và ra trước, góc độ của tay ném rổ là 75 độ
so với mặt sân. Khi tay ném rổ gần thẳng hết thì tách tay
không ném rổ ra khỏi bóng, che chắn ở phía bên, tay ném
rổ thẳng và gập cổ tay, miết ngón tay vào bóng, ra sức cuối
cùng là ngón tay trỏ; giữa và một phần của ngón đeo nhẫn,
tạo cho bóng xoáy ngược.
- Giai đoạn kết thúc: Tiếp đất hai chân cùng một lúc,
nửa bàn chân trên tiếp đất trước sau đó đến gót chân, gối
trùng hoãn xung và giữ an toàn khi tiếp đất.
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Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích kết hợp với thị phạm từng phần - toàn bộ kỹ
thuật. Triển khai tập luyện, tập luyện không bóng từng
phần của kỹ thuật (tại chỗ tập bật nhảy đồng thời đưa bóng
lên vị trí ném rổ - phối hợp toàn bộ kỹ thuật). Sau khi tập
không bóng tương đối ổn định mới triển khai tập có bóng,
khi tập có bóng cũng tập từng phần của kỹ thuật mới đến
phối hợp hoàn chỉnh kỹ thuật. Hai người một cặp thực hiện
ném bóng qua lại ở cự ly gần (từ 2 đến 3m). Tiến hành ném
rổ, tại chỗ nhảy ném rổ ở góc 45 độc cự ly gần - ném rổ góc
chính diện cự ly gần sau đó kéo dần cự ly - hoàn thiện kỹ
thuật - tập nâng cao. Phối hợp dẫn bóng nhảy dừng hoặc
hai bước dừng nhảy ném rổ… Trong quá trình thực hiện
giáo viên quan sát, nhắc nhở và sửa chữa những sai lầm
thường mắc cho sinh viên.
* Một số sai lầm thường mắc khi thực hiện kỹ thuật
1) Tư thế chuẩn bị không đúng. Thường là hai chân
không song song nhau, chân trước chân sau hoặc tay cầm
bóng không đúng nên khi bật nhảy không hết lực, do cầm
bóng không đúng nên ảnh hưởng đến động tác đưa bóng
lên vị trí ném rổ.
2) Động tác đưa bóng ném rổ không đúng thời điểm.
Thường là do đưa bóng lên quá chậm nên khi ném hay bị
tụt trọng tâm mới rời bóng hoặc đưa bóng lên vị trí ném rổ
trước rồi mới bật nhảy.
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3) Thời điểm rời bóng không đúng. Rời bóng quá sớm
hoặc quá muộn, không phải rời bóng ở thời điểm thân
người vươn cao nhất (điểm dừng trên không).
4) Không gập cổ tay và miết ngón tay vào bóng. Vì vậy
bóng không xoáy và không cảm giác được lực khi ném.
5) Bật không dựng trên không. Thường là bật lao về phía
trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp động tác kỹ
thuật, dễ bị phạm lỗi, không an toàn khi tiếp đất.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật tại chỗ
nhảy ném rổ bằng một tay trên cao
- Bài tập 1: Tại chỗ nhảy ném rổ bằng một tay trên cao
ở cự ly gần (hình 2.168).

Hình 2.168
Yêu cầu: Hai người một cặp, đứng cách nhau từ 2 đến
2,5m, tại chỗ nhảy ném rổ bằng một tay trên cao như hình
vẽ. Chú ý kỹ thuật khi thực hiện: trọng tâm thấp, hai chân
đứng rộng bằng vai song song nhau, bật nhảy cao đồng thời
đưa bóng lên đúng vị trí ném rổ, rời bóng ở thời điểm dừng
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trên không, tay thẳng hướng rổ, cổ tay gập, ngón tay miết
bóng, bóng xoáy ngược, tay không ném rổ che chắn phía
bên bóng, kết thúc động tác, trùng gối hoãn xung tiếp đất
an toàn. Mỗi người thực hiện từ 15 đến 20 lần.
- Bài tập 2: Tại chỗ nhảy
ném rổ bằng một tay trên cao
ở góc 45 độ (hình 2.169).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc ở góc 45 độ tại chỗ nhảy
ném rổ như hình vẽ. Chú ý
tới kỹ thuật khi thực hiện
Hình 2.169
(trọng tâm thấp, hai chân
đứng rộng bằng vai song song nhau, bật nhảy cao đồng thời
đưa bóng lên đúng vị trí ném rổ, rời bóng ở thời điểm dừng
trên không, tay thẳng hướng ném, cổ tay gập, ngón tay miết
bóng, bóng xoáy ngược, tay không ném rổ che chắn phía
bên bóng, ném bóng tựa bảng. Kết thúc động tác, trùng gối
hoãn xung tiếp đất an toàn). Ném rổ xong di chuyển bắt
bóng dẫn ra sau hàng. Mỗi người thực hiện từ 17 đến 20
lần. Luân phiên nhau thực hiện.
- Bài tập 3: Tại chỗ nhảy ném rổ bằng một tay trên cao
ở góc chính diện (hình 2.170).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc ở góc chính diện tại chỗ
nhảy ném rổ như hình vẽ. Chú ý kỹ thuật: trọng tâm thấp,
hai chân đứng rộng bằng vai song song nhau, bật nhảy cao
đồng thời đưa bóng lên đúng vị trí ném rổ, rời bóng ở thời
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điểm dừng trên không, tay thẳng hướng ném, cổ tay gập,
ngón tay miết bóng, bóng xoáy ngược, tay không ném rổ
che chắn phía bên bóng, ném
bóng tựa bảng. Kết thúc động
tác, trùng gối hoãn xung tiếp
đất an toàn. Ném rổ xong di
chuyển bắt bóng dẫn ra sau
hàng. Mỗi người thực hiện từ
17 đến 20 lần. Luân phiên
nhau thực hiện.

Hình 2.170

- Bài tập 4: Tại chỗ cầm bóng qua người-nhảy dừng bắt
bóng nhảy ném rổ (hình 2.171).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc tại chỗ cầm bóng qua
người-nhảy dừng bắt bóng rồi nhảy ném rổ như hình vẽ.
Chú ý tới kỹ thuật khi thực hiện (nhảy dừng bắt bóng người
trên không, hai chân rộng
bằng vai song song nhảy,
bật nhảy cao đồng thời đưa
bóng lên đúng vị trí ném rổ,
rời bóng ở thời điểm dừng
trên không, tay thẳng hướng
ném, cổ tay gập, ngón tay
Hình 2.171
miết bóng, bóng xoáy ngược
tay không ném rổ che chắn phía bên bóng, ném bóng tựa
bảng. Kết thúc động tác, trùng gối hoãn xung tiếp đất an
toàn). Không phạm luật chạy bước. Ném rổ xong di chuyển
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bắt bóng dẫn ra sau hàng. Mỗi người thực hiện từ 15 đến 20
lần. Luân phiên nhau thực hiện.
- Bài tập 5: Chuyền bóng-di chuyển bắt bóng nhảy ném
rổ (hình 2.172).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
như hình vẽ. Chuyền bóng di chuyển nhảy dừng bắt
bóng - nhảy ném rổ. Chú ý
kỹ thuật khi thực hiện: nhảy
dừng bắt bóng người trên
không, hai chân rộng bằng
Hình 2.173
vai song song, bật nhảy cao
đồng thời đưa bóng lên đúng vị trí ném rổ, rời bóng ở thời
điểm dừng trên không, tay thẳng hướng ném, cổ tay gập,
ngón tay miết bóng, bóng xoáy ngược, tay không ném rổ
che chắn phía bên bóng, ném bóng tựa bảng. Kết thúc động
tác, trùng gối hoãn xung tiếp đất an toàn. Ném rổ xong di
chuyển bắt bóng dẫn ra sau hàng. Mỗi người thực hiện từ
15 đến 20 lần. Luân phiên nhau thực hiện.
2.8.3.5. Kỹ thuật dẫn bóng quá đà hai bước móc xuôi,
móc ngược
Mục đích tác dụng
Thực hiện trong những tình huống dẫn bóng quá đà (vào
gần rổ hơn hai bước ném rổ một tay dưới thấp hoặc hai
bước ném rổ một tay trên cao) thực hiện hai bước móc
xuôi; móc ngược. Kỹ thuật này được ném rổ tựa bảng, chủ
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yếu ở vị trí trung phong và tiền phong sử dụng kỹ thuật cá
nhân, dẫn bóng luồn lách thoát khỏi đối phương vào thực
hiện kỹ thuật móc xuôi hoặc móc ngược. Kỹ thuật này là
một trong những biến dạng của kỹ thuật hai bước ném rổ
một tay dưới thấp. Móc xuôi hay móc ngược chỉ khác nhau
ở động tác ra sức cuối cùng. Móc xuôi ra sức cuối cùng là
ngón giữa; ngón đeo nhẫn và ngón út. Móc ngược ra sức
cuối cùng là ngón giữa; ngón trỏ và ngón đeo nhẫn (cổ tay
vặn ngược chiều so với móc xuôi). Đây cũng là một trong
những kỹ thuật tấn công gần rổ rất hiệu quả và là một
những kỹ thuật cơ bản của hai bước ném rổ.

Hình 2.173. Kỹ thuật dẫn bóng quá đà
hai bước móc xuôi
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn thực hiện: Khi đang dẫn bóng muốn thực
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hiện kỹ thuật, bước chân cùng tay ném rổ mạnh hơn bước
bình thường (bước dài) đồng thời hai tay xòe đều tự nhiên
bắt bóng kéo về ngang thắt lưng bên tay ném rổ (khi bắt
bóng thì hai tay hai bên bóng nhưng kéo về ngang thắt lưng
thì lòng bàn tay ném ngửa, giai đoạn này còn được gọi là
bước 1. Bước 2, bước chân ngược tay ném rổ ngắn hơn
bước 1 (gót chân tiếp đất trước sau đó mới đến cả bàn
chân), theo lực quán tính của bước 1 tạo đà cho bước hai
bật cao trên không đồng thời đưa bóng từ thắt lưng lên trên
(cánh tay sát tai), khi duỗi tay ném rổ thẳng cũng là lúc
thân người ở tầm với cao nhất (điểm dừng) đồng thời rời
bóng, ra sức sức cuối cùng là ngón trỏ; ngón giữa và ngón
út. Móc ngược ra sức cuối cùng là ngón giữa; ngón đeo
nhẫn và ngón trỏ, cổ tay vặn ngược chiều so với móc xuôi,
bóng xoáy nghiêng. Khi tay ném rổ gần thẳng hết thì tách
tay không ném rổ ra và che chắn bóng ở phía bên.
- Giai đoạn kết thúc: Tiếp đất hai chân cùng một lúc
bằng mũi bàn chân trước sau đó mới đến gót chân. Trùng
gối để hoãn xung tránh chấn thương.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích kết hợp với thị phạm từng phần - toàn bộ kỹ
thuật. Triển khai tập luyện, tập luyện không bóng từng
phần của kỹ thuật (tại chỗ tập bước 1 kết hợp bắt bóng kéo
về lòng bàn tay ngửa - bước hai đưa bóng lên trên cánh tay
sát tai - phối hợp hai bước tạo đà bật nhảy móc xuôi; móc
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ngược người ở trên không) - phối hợp hoàn chỉnh kỹ thuật.
Tiến hành ném rổ, tại chỗ dẫn bóng 1 nhịp nảy, bắt bóng 2
bước móc xuôi. Khi đã thực hiện tốt dẫn bóng hai bước quá
đà móc xuôi chuyển qua móc ngược. Trong quá trình thực
hiện giáo viên quan sát, nhắc nhở và sửa chữa những sai
lầm thường mắc cho sinh viên.

Hình 2.174. Kỹ thuật dẫn bóng quá đà
hai bước móc ngược
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật dẫn
bóng quá đà hai bƣớc móc xuôi; móc ngƣợc
- Bài tập 1: Tại chỗ dẫn bóng 1 nhịp 2 bước quá đà móc
xuôi (hình 2.175).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc như hình vẽ ở góc 45 độ
thực hiện dẫn bóng 1 nhịp vào ném rổ như hình vẽ. Chú ý
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tới kỹ thuật khi thực hiện:
đưa bóng cánh tay sát tai,
miết bóng tạo cho lòng bàn
tay hướng bảng, bóng xoáy
nghiêng.Ném xong bắt bóng
dẫn ra sau hàng. Mỗi người
thực hiện từ 15 đến 20 lần.
Luân phiên nhau thực hiện.

Hình 2.175

Không phạm luật chạy bước và hai lần dẫn bóng.
- Bài tập 2: Tại chỗ dẫn bóng 1 nhịp 2 bước quá đà móc
ngược (hình 2.176).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc như hình vẽ ở góc 45 độ
thực hiện dẫn bóng 1 nhịp
vào ném rổ. Chú ý tới kỹ
thuật khi thực hiện (bước hai
xoay mũi chân hướng ra góc
45 độ, đưa bóng bằng cánh
Hình 2.176
tay sát tai, cổ tay vặn ngược
so với móc xuôi, miết bóng tạo cho lòng bàn tay hướng
bảng, bóng xoáy nghiêng). Ném xong bắt bóng dẫn ra sau
hàng. Luân phiên nhau mỗi người thực hiện từ 15 đến 20
lần. Không phạm luật chạy bước và hai lần dẫn bóng.
- Bài tập 3: Tại chỗ dẫn bóng qua chướng ngại vật –
thực hiện hai bước quá đà móc xuôi; móc ngược ở góc
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chính diện (hình 2.177).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc như hình vẽ ở góc chính
diện thực hiện kỹ thuật dẫn bóng qua chướng ngại vật-hai
bước quá đà móc xuôi; móc
ngược. Chú ý tới kỹ thuật
khi thực hiện. Móc xuôi di
chuyển hơi lệch sang bên
tay ném rổ. Móc ngược di
chuyển hơi lệch sang bên
ngược tay ném rổ và xoay
mũi bàn chân hướng ra góc
45 độ. Ném xong bắt bóng

Hình 2.177

dẫn ra sau hàng. Mỗi người thực hiện từ 15 đến 20 lần.
Luân phiên nhau thực hiện. Sau mỗi lần thực hiện đổi kỹ
thuật móc. Không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 4: Chuyền bóng-di chuyển bắt bóng hai bước
móc xuôi; móc ngược (hình 2.178).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc chuyền bóng - di
chuyển bắt bóng thực hiện
hai bước móc xuôi; móc
ngược như hình vẽ. Chú ý
tới kỹ thuật khi thực hiện.
Móc xuôi di chuyển hơi lệch
sang bên tay ném rổ. Móc

Hình 2.178
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ngược di chuyển hơi lệch sang bên ngược tay ném rổ và
xoay mũi bàn chân hướng ra góc 45 độ. Ném xong bắt
bóng dẫn ra sau hàng. Mỗi người thực hiện từ 15 đến 20
lần. Luân phiên nhau thực hiện. Sau mỗi lần thực hiện đổi
kỹ thuật móc. Không phạm luật chạy bước.
2.8.3.6. Kỹ thuật di động hai bước dừng nhảy ném rổ
bằng một tay trên cao

Hình 2.179. Kỹ thuật hai bước dừng
ném rổ 1 tay trên cao
Mục đích tác dụng
Kỹ thuật này giống như kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném
rổ một tay trên cao nhưng khác ở cự ly thực hiện và động
tác bật nhảy khi ném rổ. Thường các đấu thủ thực hiện ở cự
ly trung bình, dùng sức mạnh của hai bước chân bật cao
dừng ném rổ trên không. Đây là một trong những kỹ thuật
khó của bóng rổ nhưng nếu thực hiện tốt thì đối phương sẽ
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rất khó ngăn cản bởi kết hợp giữa sức bật và tầm cao với,
các đấu thủ chiếm được không gian và ném rổ ngoài tầm
với của người phòng thủ. Với lợi thế là hai bước chân nên
người tấn công có thể dễ dàng né tránh đối phương để bật
dừng trên không ném rổ.
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn thực hiện: Khi đang dẫn bóng muốn thực
hiện kỹ thuật, bước chân cùng tay ném rổ mạnh hơn bước
bình thường (bước dài) đồng thời hai tay bắt bóng (tay ném
rổ tiếp xúc phía trên đằng sau bóng, tay không ném rổ tiếp
xúc phía bên bóng) kéo về ngang thắt lưng bên tay ném rổ,
còn được gọi là bước 1. Bước 2 bật cao theo chiều thẳng
đứng, nâng cơ thể ở trên không, khi thân người ở thời điểm
cao nhất thì đồng thời duỗi đùi, duỗi tay ném rổ về hướng
ném, khi tay gần thẳng hết thì tách tay không ném rổ ra và
dùng sức của cổ tay ném rổ gập mạnh, miết ngón tay vào
bóng. Ra sức cuối cùng là các ngón tay trỏ, giữa và một
phần của ngón đeo nhẫn (trước khi thân người ở thời điểm
cao nhất rơi xuống).
- Giai đoạn kết thúc: Tiếp đất hai chân cùng một lúc,
trùng gối để hoãn xung tránh chấn thương.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích kết hợp với thị phạm từng phần - toàn bộ kỹ
thuật. Triển khai tập luyện từ không bóng tới có bóng, từ
đơn giản đến hoàn chỉnh. Hoàn thiện - tập nâng cao (kết
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hợp các bài tập phối hợp dẫn - chuyền - bắt bóng ném rổ)…
Trong quá trình thực hiện giáo viên quan sát, nhắc nhở và
sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật hai
bƣớc dừng ném rổ một tay trên cao
- Bài tập 1: Hai người ném rổ qua lại (hình 2.180).

Hình 2.180
Yêu cầu: Hai người một cặp, một người ném bóng, một
người bắt bóng như hình vẽ. Tại chỗ dẫn bóng một nhịp
nảy - bắt bóng thực hiện hai bước dừng ném rổ một tay trên
cao. Bật dựng lên cao và rời bóng ở thời điểm dừng trên
không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng gập cổ tay
miết ngón tay vào bóng. Tiếp đất hai chân cùng một lúc,
trùng gối hoãn xung tránh chấn thương. Luân phiên nhau
thực hiện, không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 2: Dẫn bóng hai bước dừng ném rổ ở góc 45
(hình 2.181).
Yêu cầu: Xếp thành hàng dọc ở góc 45 độ như hình vẽ,
lần lượt thực hiện. Tại chỗ cầm bóng, chân trước chân sau,
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chân cùng tay ném rổ đặt phía sau, trọng tâm thấp, dẫn
bóng một nhịp nảy thực hiện hai bước ném rổ tựa bảng ở
cự ly trung bình, bật dựng lên cao và rời bóng ở thời điểm
dừng trên không, khi tay gần
thẳng hết thì nhanh chóng
gập cổ tay miết ngón tay vào
bóng. Tiếp đất hai chân
cùng một lúc. Ném xong di
chuyển bắt bóng dẫn ra sau
hàng, mỗi người thực hiện
từ 15 đến 20 lần, luân phiên
Hình 2.181
nhau thực hiện, không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 3: Dẫn bóng hai bước dừng ném rổ ở góc
chính diện (hình 2.182).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc ở góc chính diện như
hình vẽ, lần lượt thực hiện.
Tại chỗ cầm bóng, chân
trước chân sau, chân cùng
tay ném rổ đặt phía sau,
trọng tâm thấp, dẫn bóng
một nhịp nảy thực hiện hai
Hình 2.182
bước ném rổ trực tiếp ở cự
ly trung bình, bật dựng lên cao và rời bóng ở thời điểm
dừng trên không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng gập
cổ tay miết ngón tay vào bóng. Tiếp đất hai chân cùng một
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lúc. Ném xong di chuyển bắt bóng dẫn ra sau hàng, mỗi
người thực hiện từ 15 đến 20 lần, luân phiên nhau thực
hiện, không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 4: Phối hợp chuyền-di chuyển-bắt bóng hai
bước dừng ném rổ (hình 2.183).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
như hình vẽ. Chuyền bóng di chuyển bắt bóng hai bước
dừng ném rổ một tay trên
cao. Chú ý tới kỹ thuật khi
thực hiện, bật dựng trên cao
dừng ném rổ, khi tay gần
Hình 2.183
thẳng hết, cổ tay gập ngón
tay miết bóng, tay không ném rổ che chắn ở phía bên, kết
thúc động tác tiếp đất hai chân cùng một lúc, trùng gối
hoãn xung tránh chấn thương. Ném rổ xong di chuyển bắt
bóng dẫn ra sau hàng. Luân phiên nhau thực hiện, không
phạm luật chạy bước. Mỗi người ném rổ từ 15 đến 20 lần.
2.8.3.7. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng hai tay trước
ngực
Mục đích tác dụng
Kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng hai tay trước ngực thường
được thực hiện ở cự ly xa ngoài vòng 3 điểm, đặc biệt là rất
phù hợp với nữ. Ưu điểm của kỹ thuật là sử dụng lực tốt
nhưng lại hạn chế bởi độ chuẩn xác là do ném bằng hai tay
nên lực khó cân bằng. Trong một số tình huống khi thời
238

gian chỉ còn tính bằng giây, một số đấu thủ sử dụng những
cú ném từ rất xa thành công, đảo ngược tình thế, mang lại
sự thắng lợi cho toàn đội. Đây là một trong những kỹ thuật
ném rổ bằng hai tay rất cơ bản.

Hình 2.184. Tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai,
chân trước chân sau, gối hơi trùng, trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay cầm bóng ở trước bụng, mắt quan sát hướng
ném.
- Giai đoạn thực hiện: Bóng được chuyển từ bụng lên
ngực đồng thời trùng gối, thân người hơi ngả sau - hai chân
đạp đất đồng thời trọng tâm được chuyển từ sau ra trước,
hai tay đưa bóng từ ngực lên trên ra trước, góc độ của tay là
75 độ so với mặt sân. Khi hai tay gần thẳng hết thì nhanh
chóng bẻ cổ tay - duỗi mạnh cổ tay - miết các ngón tay vào
bóng tạo cho bóng xoáy ngược.
- Giai đoạn kết thúc: Thân người vươn cao, hai tay
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song song nhau thẳng hướng ném, hai lưng bàn tay hướng
vào nhau.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật tại
chỗ ném rổ bằng hai tay trước ngực. Phân tích, thị phạm
từng phần của kỹ thuật, sau đó kết hợp phân tích và thị
phạm toàn bộ kỹ thuật. Triển khai tập luyện từng phần kỹ
thuật. Tập không bóng (giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn thực
hiện; giai đoạn kết thúc). Khi đã định hình được từng phần
của kỹ thuật thì kết hợp tập với bóng. Lưu ý: tập từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, từ tại chỗ
tới phối hợp các kỹ thuật khác… trong quá trình tập luyện
giáo viên quan sát, nhắc nhở và sửa chữa cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật tại chỗ
ném rổ bằng hai tay trƣớc ngực
- Bài tập 1: Hai người ném bóng qua lại (hình 2.185).

Hình 2.185
Yêu cầu: Hai người một cặp ném bóng qua lại như hình
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vẽ. Lưu ý, gối trùng, trọng tâm thấp, chân trước chân sau.
Khi tay gần thẳng thì xoay cổ tay, dùng lực của cổ tay duỗi
mạnh lên trên và ra trước, góc độ của hai tay so với mặt sân
là 75 độ, bóng xoáy ngược, ngón tay miết bóng. Kết thúc
động tác thân người vươn cao, hai tay song song nhau
thẳng hướng ném, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, trọng
tâm dồn chân trước. Luân phiên nhau ném, mỗi người ném
từ 15 đến 20 lần.
- Bài tập 2: Tại chỗ ném rổ ở góc 45 độ (hình 2.186).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc tại chỗ ném rổ hai tay
trước ngực như hình vẽ.
Ném xong bắt bóng dẫn về
sau hàng. Chú ý ném đúng
kỹ thuật (phối hợp lực nhịp
nhàng, khi tay gần thẳng thì
Hình 2.186
xoay cổ tay, dùng lực của cổ
tay duỗi mạnh lên trên và ra trước, góc độ của hai tay so
với mặt sân là 75 độ, bóng xoáy ngược, ngón tay miết
bóng, ném bóng tựa bảng). Kết thúc động tác thân người
vươn cao, hai tay song song nhau thẳng hướng ném, hai
lưng bàn tay hướng vào nhau, trọng tâm dồn chân trước.
Luân phiên nhau ném, mỗi người ném từ 15 đến 20 lần.
- Bài tập 3: Tại chỗ ném rổ góc chính diện (hình 2.187).
Yêu cầu: Đứng ở vạch ném phạt, lần lượt thực hiện như
hình vẽ. Chú ý, thực hiện kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng hai
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tay trước ngực, ném xong di
chuyển vào bắt bóng dẫn ra
sau hàng. Kết thúc động tác
hai tay thẳng hướng ném, hai
lưng bàn ta hướng vào nhau,
hướng ra tay là 75 độ so với
mặt sân, cổ tay duỗi ngón tay

Hình 2.187

miết bóng. Mỗi người thực hiện từ 10 đến 15 lần.
- Bài tập 4: Chuyền bóng - di chuyển bắt bóng + ném rổ
(hình 2.188).
Yêu cầu: Chuyền bóng - di
chuyển bắt bóng ném rổ hai
tay trước ngực như hình vẽ.
Chú ý, ném rổ xong bắt bóng
dẫn ra sau hàng. Thực hiện kỹ
thuật ném rổ hai tay trước
ngực, kết thúc động tác hai
Hình 2.188
tay thẳng hướng chuyền, hai
lưng bàn tay hướng vào nhau, ném rổ tựa bảng. Mỗi người
thực hiện từ 10 đến 15 lần. Không phạm luật.
2.8.3.8. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng hai tay trên đầu
Mục đích của kỹ thuật
Tùy thuộc vào các tình huống trong thi đấu, vận động
viên có thể sử dụng kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trên đầu ở
nhiều cự ly và góc độ khác nhau; cũng có thể ném tại chỗ
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hoặc nhảy ném rổ. Đa số các vận động viên nữ thường sử
dụng kỹ thuật này. Đây cũng là một trong những kỹ thuật
cơ bản trong hệ thống kỹ thuật ném rổ bằng hai tay.

Hình 2.189. Tại chỗ ném rổ bằng hai tay trên đầu
Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị: Hai chân đứng rộng bằng vai
chân trước chân sau, gối hơi trùng, trọng tâm dồn đều hai
chân, hai tay cầm bóng tự nhiên ở trước bụng, mắt quan sát
hướng ném.
- Giai đoạn thực hiện: Bóng được chuyển từ bụng lên
trán (cách trán từ 3 đến 5cm) đồng thời hạ thấp trọng tâm.
Dùng lực đạp của chân thông qua người lên cánh tay và cổ
tay để ném rổ. Khi hay tay gần thẳng hết thì nhanh chóng
bẻ cổ tay, duỗi và miết ngón tay vào bóng, góc độ ra tay là
75 đến 80 độ so với mặt sân.
- Giai đoạn kết thúc: Hai tay thẳng hướng ném, cổ tay
duỗi mạnh, ngón tay miết bóng, hai lưng bàn tay hướng vào
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nhau, trọng tâm dồn chân đặt trước, thân người vươn cao
về hướng ném.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích, tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích, thị phạm kỹ thuật. Triển khai tập luyện từ đơn
giản đến phức tạp, từ không bóng đến có bóng, ném từ cự
ly gần tới trung bình và xa, khi đã thực hiện không bóng tốt
mới tiến hành cho vào ném rổ. Ném rổ ở góc 45 độ đến
ném rổ ở cự ly gần sau đó giãn dần cự ly và hoàn thiện kỹ
thuật. Trong quá trình thực hiện giáo viên quan sát, nhắc
nhở và sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật tại chỗ
ném rổ hai tay trên đầu
- Bài tập 1: Hai người ném bóng qua lại (hình 2.190).

Hình 2.190
Yêu cầu: Xếp thành hai hàng dọc cách nhau 4 tại chỗ
ném rổ hai tay trên đầu như hình vẽ. Chú ý ném đúng kỹ
thuật (hai tay thẳng hướng ném, cổ tay duỗi, ngón tay miết
bóng). Kết thúc động tác hai lưng bàn tay hướng vào nhau,
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thân người vươn cao hướng ném. Mỗi người thực hiện từ
15 đến 20 lần.
- Bài tập 2: Tại chỗ ở góc 45 độ (hình 2.191).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc ở góc 45 độ tại chỗ ném
rổ tựa bảng như hình vẽ.
Chú ý thực hiện đúng kỹ
thuật (hai tay thẳng hướng
ném, cổ tay duỗi, ngón tay
miết bóng). Kết thúc động
tác hai lưng bàn tay hướng
Hình 2.191
vào nhau, thân người vươn
cao hướng ném. Ném rổ xong di chuyển bắt bóng dẫn ra
sau hàng. Mỗi người thực hiện từ 17 đến 20 lần. Luân
phiên nhau thực hiện.
- Bài tập 3: Tại chỗ ném rổ ở góc chính diện (hình
2.192).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc ở góc 45 độ tại chỗ ném
rổ như hình vẽ. Chú ý thực
hiện đúng kỹ thuật (hai tay
thẳng hướng ném, cổ tay
duỗi, ngón tay miết vào
bóng). Kết thúc động tác hai
mu bàn tay hướng vào nhau,

Hình 2.192
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thân người vươn cao hướng ném. Ném rổ trực tiếp, ném
xong di chuyển bắt bóng dẫn ra sau hàng. Mỗi người thực
hiện từ 15 đến 20 lần. Luân phiên nhau thực hiện.
- Bài tập 4: Chuyền bóng - di chuyển bắt bóng + ném rổ
(hình 2.193).
Yêu cầu: Chuyền bóng –
di chuyển bắt bóng ném rổ
hai tay trên đầu như hình vẽ.
Chú ý, ném rổ xong bắt bóng
dẫn ra sau hàng. Thực hiện kỹ
thuật ném rổ hai tay trước
ngực, kết thúc động tác hai
Hình 2.192
tay thẳng hướng chuyền, hai
lưng bàn tay hướng vào nhau, ném rổ tựa bảng. Mỗi người
thực hiện từ 10 đến 15 lần. Không phạm luật.
2.8.3.9. Kỹ thuật hai bước ném rổ bằng hai tay dưới
thấp
Mục đích tác dụng
Thực hiện trong những tình huống dẫn bóng qua người
hai bước ném rổ tựa bảng hoặc trực tiếp ở cự ly gần, có độ
chuẩn xác cao và được sử dụng rất nhiều trong quá trình thi
đấu, thường là trung phong cầm bóng đột phá qua người
hai bước ném rổ. Kỹ thuật ném rổ hai tay dưới thấp là một
trong những kỹ thuật cơ bản của hệ thống kỹ thuật ném rổ
bằng hai tay.
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Phân tích kỹ thuật
- Giai đoạn thực hiện: Khi đang dẫn bóng muốn thực
hiện kỹ thuật, bước chân cùng tay ném rổ mạnh hơn bước
bình thường (bước dài) đồng thời hai tay xòe đều tự nhiên
bắt bóng kéo về ngang thắt lưng bên tay ném rổ (khi bắt
bóng thì hai tay hai bên bóng nhưng kéo về trước bụng, hai
lòng bàn tay ngửa, giai đoạn này còn được gọi là bước 1.
Bước 2, bước chân sau ra trước ngắn hơn bước 1 (gót chân
tiếp đất trước sau đó mới đến cả bàn chân), theo lực quán
tính dùng sức của bước 1 tạo đà cho bước hai bật cao trên
không đồng thời đưa bóng từ trước bụng lên trên và ra
trước, khi duỗi hai tay ném rổ thẳng cũng là lúc thân người
ở tầm với cao nhất (điểm dừng) đồng thời rời bóng, hai
lòng bàn tay ném rổ ngửa, cổ tay duỗi, ngón tay miết bóng
tạo cho bóng xoáy xuống và ra trước.

Hình 2.194. Hai bước ném rổ bằng hai tay dưới thấp
247

- Giai đoạn kết thúc: Tiếp đất hai chân cùng một lúc
bằng mũi bàn chân trước sau đó mới đến gót chân. Trùng
gối để hoãn xung tránh chấn thương.
Phương pháp giảng dạy
Giáo viên giới thiệu mục đích tác dụng của kỹ thuật, sau
đó phân tích kết hợp với thị phạm từng phần - toàn bộ kỹ
thuật. Triển khai tập luyện, tập luyện không bóng từng
phần của kỹ thuật (tại chỗ tập bước 1 kết hợp bắt bóng kéo
về, lòng bàn tay ngửa - bước hai đưa bóng lên trên ra trước
- phối hợp hai bước tạo đà bật nhảy ném rổ người ở trên
không), phối hợp toàn bộ kỹ thuật - hoàn thiện và nâng cao.
Trong quá trình thực hiện giáo viên quan sát, nhắc nhở và
sửa chữa những sai lầm thường mắc cho sinh viên.
Một số bài tập giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật hai
bƣớc ném rổ bằng hai tay dƣới thấp
- Bài tập 1: Hai người ném rổ qua lại (hình 2.195).

Hình 2.195
Yêu cầu: Hai người một cặp, một người ném bóng, một
người bắt bóng như hình vẽ, luân phiên thực hiện. Tại chỗ
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cầm bóng, chân trước chân sau, chân cùng tay ném rổ đặt
phía sau, trọng tâm thấp, dẫn bóng nảy ngang ngực bật lên
bắt bóng người ở trên không, chân cùng tay ném rổ tiếp đất
(bước 1) đồng thời kéo bóng về ngang thắt lưng, hai lòng
bàn tay ném ngửa. Bước 2, bước chân sau ra trước đồng
thời đưa bóng lên trên và ra trước, bật cao và rời bóng ở
thời điểm dừng trên không, khi hai tay gần thẳng hết thì
nhanh chóng duỗi cổ tay miết ngón tay vào bóng, tạo cho
bóng xoáy xuống. Tiếp đất hai chân cùng một lúc, hai chân
rộng bằng vai, trùng gối hoãn xung.
- Bài tập 2: Dẫn bóng hai bước ném rổ hai tay dưới thấp
ở góc 45 độ (hình 2.196).
Yêu cầu: Xếp thành hàng
dọc ở góc 45 độ như hình vẽ
lần lượt thực hiện. Tại chỗ
cầm bóng, chân trước chân
sau, chân cùng tay ném rổ
đặt phía sau, trọng tâm thấp,
dẫn bóng 1 nhịp nảy thực
Hình 2.196
hiện hai bước ném rổ tựa
bảng, bật cao và rời bóng ở thời điểm dừng trên không, khi
hai tay gần thẳng hết thì nhanh chóng duỗi cổ tay miết các
ngón tay vào bóng, tạo cho bóng xoáy xuống. Tiếp đất hai
chân cùng một lúc, trùng gối hoãn xung tránh chấn thương.
Bật dựng lên không, không bật lao về phía trước, ném xong
bắt bóng dẫn về cuối hàng như hình vẽ. Sau khi đã thực
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hiện tốt đẫn bóng 1 nhịp nảy chuyển sang dẫn bóng 2 nhịp
nảy và 3 nhịp nảy rồi hoàn thiện kỹ thuật.
- Bài tập 3: Chuyền bóng, di chuyển bắt bóng 2 bước
ném rổ bằng hai tay dưới thấp (hình 2.197).
Yêu cầu: Xếp thành
hàng dọc, lần lượt thực hiện
như hình vẽ. Chuyền bóng
cho người phục vụ sau đó di
chuyển vào bắt bóng thực
hiện hai bước ném rổ tựa
bảng, ném xong bắt bóng
dẫn ra sau hàng. Chú ý thực
Hình 2.197
hiện đúng kỹ thuật, không bật lao về trước, bật dựng trên
không, rời bóng ở thời điểm dừng trên không, ném rổ tựa
bảng chính xác, tiếp đất hai chân cùng một lúc.
- Bài tập 4: Hai người di chuyển chuyền bắt bóng + ném
rổ (hình 2.198).

Hình 2.198
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Yêu cầu: Hai người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
ngang ngực, chuyền về phía trước trong tầm khống chế của
người bắt. Khi người phía ngoài di chuyển đến cung 3 điểm
thì chạy xiết góc 45 độ nhận bóng thực hiện kỹ thuật 2
bước ném rổ hai tay dưới thấp tựa bảng. Ném rổ xong
nhanh chóng bắt bóng di chuyển quay về như hình vẽ. Chú
ý thực hiện đúng kỹ thuật, rời bóng ở thời điểm dừng trên
không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng duỗi cổ tay
miết ngón tay vào bóng tạo cho bóng xoáy. Mỗi cặp thực
hiện từ 5 đến 7 vòng. Không phạm luật chạy bước.
- Bài tập 5: Ba người di chuyển đường thẳng, chuyền
bắt bóng + ném rổ (hình 2.199).

Hình 2.199
Yêu cầu: Ba người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
ngang ngực, chuyền về phía trước trong tầm khống chế của
người bắt, hai người phía ngoài bắt được bóng chuyền vào
cho người ở giữa như hình vẽ. Khi người phía ngoài di
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chuyển đến cung 3 điểm thì chạy xiết góc 45 độ nhận bóng
thực hiện kỹ thuật 2 bước ném rổ hai tay dưới thấp tựa
bảng. Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật, rời bóng ở thời điểm
dừng trên không, khi tay gần thẳng hết thì nhanh chóng
duỗi cổ tay miết ngón tay vào bóng tạo cho bóng xoáy.
Không phạm luật chạy bước, mỗi cặp thực hiện từ 5 đến 7
lần, đổi vị trí sau mỗi lần thực hiện.
- Bài tập 6: Ba người di chuyển đường vòng, chuyền bắt
bóng + ném rổ (hình 2.200).

Hình 2.200
Yêu cầu: Ba người một cặp di chuyển chuyền bắt bóng
như hình vẽ. Chuyền bắt bóng hai tay trước ngực, chuyền
ngang ngực về phía trước trong tầm khống chế của người
bắt, chuyền xong chạy đến sau người bắt. Khi người phía
ngoài di chuyển đến cung 3 điểm thì chạy xiết góc 45 độ
nhận bóng thực hiện kỹ thuật 2 bước ném rổ hai tay dưới
thấp, ném rổ tựa bảng. Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật, rời
bóng ở thời điểm dừng trên không, khi tay gần thẳng hết thì
nhanh chóng duỗi cổ tay miết ngón tay vào bóng tạo cho
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bóng xoáy. Không phạm luật chạy bước, mỗi cặp thực hiện
từ 5 đến 7 lần, đổi vị trí sau mỗi lần thực hiện.
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 2
1. Trình bày khái niệm kỹ thuâ ̣t bóng rổ?
2. Trình bày nguyên lý kỹ thuật cơ bản bóng rổ?
3. Phân loại kỹ thuật bóng rổ?
4. Trình bày mục đích tác dụng của kỹ thuật di chuyển
không bóng trong bóng rổ?
5. Phân tích tư thế phòng thủ cơ bản?
6. Phân tích kỹ thuật chạy nghiêng đường thẳng, đường
vòng?
7. Phân tích kỹ thuật trượt ngang, tiến, lùi?
8. Phân tích kỹ thuật tại chỗ quay trước, quay sau (180
độ)?
9. Trình bày mục đích tác dụng của kỹ thuật dẫn bóng?
10. Phân loại kỹ thuật dẫn bóng?
11. Phân tích kỹ thuật tại chỗ dẫn bóng?
12. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng tốc độ?
13. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng biến hướng?
14. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng quay đổi tay 360 độ?
15. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng đổi tay sau lưng?
16. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng qua hai chân?
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17. Trình bày mục đích tác dụng của kỹ thuật chuyền
bóng?
18. Trình bày những yếu lĩnh của kỹ thuật chuyền bóng?
19. Phân loại kỹ thuật chuyền bóng?
20. Phân tích kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay trước
ngực?
21. Phân tích kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay trên
đầu?
22. Phân tích kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng hai tay dưới
thấp?
23. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay trên
vai?
24. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay bên
mình?
25. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay trên
cao?
26. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay dưới
thấp?
27. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay sau
lưng?
28. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng bằng một tay qua
đầu?
29. Phân loại kỹ thuật bắt bóng?
30. Phân tích kỹ thuật tại chỗ bắt bóng bằng hai tay
trước ngực?
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31. Phân tích kỹ thuật bắt bóng bằng một tay trên cao?
32. Trình bày những yếu tố quyết định ném rổ chính
xác?
33. Phân loại kỹ thuật ném rổ?
34. Phân tích kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng một tay trên
cao?
35. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ bằng
một tay trên cao?
36. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ bằng
một tay dưới thấp?
37. Phân tích kỹ thuật tại chỗ nhảy ném rổ bằng một tay
trên cao?
38. Phân tích kỹ thuật dẫn bóng hai bước quá đà móc
xuôi, móc ngược?
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1. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và
phương pháp Thể dục Thể thao (sách dùng cho SV đại học
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học TDTT), NXB TDTT Hà Nội
8. Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Quốc Quân, Phạm Văn
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Chương 3
CHIẾN THUẬT MÔN BÓNG RỔ
Mục tiêu
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ
thống chiến thuật tấn công và phòng thủ trong bóng rổ.
Học xong chương 3, sinh viên có được:
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về chiến thuật bóng
rổ, các nguyên tắc và những yêu cầu khi vận dụng chiến
thuật bóng rổ.
- Có năng lực chuyên môn về lý thuyết và thực hành
chiến thuật bóng rổ.
- Biết phân tích, giảng dạy và hướng dẫn cho người học
về chiến thuật tấn công nhanh, chiến thuật tấn công khu
vực, chiến thuật phòng thủ khu vực, chiến thuật phòng thủ
người kèm người và chiến thuật phòng thủ hỗn hợp. Hình
thành năng lực sư phạm, thực hiện tốt các nguyên tắc và
yêu cầu khi vận dụng chiến thuật bóng rổ.
- Có tiềm lực để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng
yêu cầu phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn đổi mới
hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn Bóng rổ.
3.1. Chiến thuật
3.1.1. Khái niệm cơ bản về chiến thuật bóng
Chiến thuật là hình thức tổ chức vận dụng hợp lý khả
năng cá nhân và phối hợp đồng đội để giành chiến thắng
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trong thi đấu. Tổ chức chiến thuật chính xác là phải phát
huy được đến mức cao nhất tính tích cực của mỗi vận động
viên, và những sở trường kỹ thuật của họ. Tính chính xác,
hợp lý của chiến thuật không được quyết định ở số người
phối hợp chiến thuật và đường lối phối hợp phức tạp nhiều
hay ít. Vận dụng chiến thuật cần căn cứ vào tình hình cụ
thể trong thi đấu, bất kỳ một chiến thuật đơn điệu cứng
nhắc nào cũng không thể thu được hiệu quả tốt đẹp, bởi vì
nó không phải là vạn năng. Chiến thuật biến hóa trong thi
đấu cần phải tranh thủ chủ động, luôn luôn dựa vào sở
trường của đội, đánh vào chỗ yếu của đối phương tạo thành
thế nhiều tấn công ít, tấn công bất ngờ vào chỗ sơ hở nhất.
Chiến thuật là sự phân tích về lực lượng và thực tiễn
nghiên cứu các quy luật phát triển của quá trình thi đấu, tìm
tòi phương án, phương pháp, hình thức chỉ đạo thi đấu và
vận dụng chúng một cách hợp lý để đề ra những biện pháp,
phương án tối ưu chống lại từng đối phương cụ thể trong
từng trận đấu.
Chiến thuật bóng rổ bao gồm nhiều phương án, phương
pháp và hình thức chỉ đạo trận đấu. Người ta chỉ có thể sử
dụng chiến thuật một cách tốt nhất, hiệu quả nhất một khi
tính toán đầy đủ các nhân tố cơ bản đang thực tế gây ảnh
hưởng đến trận đấu cụ thể. Các nhân tố đó là cơ sở đánh giá
toàn diện khả năng của đội mình cũng như đội đối phương
(thành phần của đội, trình độ huấn luyện của các vận động
viên, trạng thái tâm lý, đạo đức của họ, trình độ kỹ - chiến
thuật…) và trên cơ sở tính toán đến những điều kiện bên
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ngoài nhất định nơi trận đấu sẽ diễn ra (điều kiện thời tiết,
ánh sáng, mặt sân, trang thiết bị, phản ứng của khán giả…).
Không tính đến những yếu tố nói trên thì đội sẽ không đạt
được thành tích cao trong quá trình thi đấu.
Các phương án chỉ đạo thi đấu phải dựa trên cơ sở các
động tác kỹ thuật. Các động tác kỹ thuật là phương tiện tiến
hành thi đấu. Nếu không điều chỉnh kỹ thuật, thì thực chất
là không thể thi đấu được. Song nếu việc chuẩn bị kỹ thuật
là nhằm mục đích nghiên cứu cấu trúc của động tác này hay
động tác khác, thì việc huấn luyện chiến thuật lại nhằm
trang bị cho vận động viên bóng rổ những kiến thức thi đấu
cần thiết và khả năng áp dụng hợp lý các động tác đã được
trang bị vào những điều kiện thi đấu cụ thể của hai đội.
Việc chuẩn bị chiến thuật trước hết là nghiên cứu đấu
pháp riêng của đối thủ, căn cứ vào đấu pháp đó cần sớm
nghiên cứu những miếng phối hợp nhóm hoặc phối hợp
đồng đội trong giới hạn của hệ thống cụ thể, nhằm tạo ra
những điều kiện cho một trong những vận động viên của
đội thực hiện tấn công rổ. Ngoài ra, sự phối hợp có thể do
các vận động viên sáng tạo nên và thực hiện dựa trên các
thao tác thi đấu từng quen dùng để phối hơp với nhau, sự
ăn ý và kinh nghiệm thi đấu đã tích lũy được của họ. Trong
quá trình sử dụng, sự phối hợp đã học được từ trước đó sẽ
phát triển một cách lôgic và được thực hiện theo tình huống
thi đấu xảy ra. Những cách phối hợp đó có thể được áp
dụng khi vận động trong trận đấu, cũng như vào các thời
điểm mang tính chất tĩnh khi ném, dẫn hay ném bóng vào
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sân (khi ném bắt đầu và ném tranh chấp bóng, khi ném
bóng biên từ đường biên dọc hay biên ngang và khi ném
phạt).
Những nội dung biểu hiện bên ngoài về các động tác của
đội gắn liền với việc giải quyết những nhiệm vụ chiến thuật
cụ thể được gọi là hình thức chỉ đạo thi đấu. Hình thức này
có thể là tích cực hoặc thụ động. Chiến thuật sẽ mang tính
chất tấn công hay phòng thủ là do việc áp dụng những hình
thức tích cực hoặc thụ động. Huấn luyện viên xuất phát từ
tình hình cuộc thi và khả năng thực tế của đội mà lựa chọn
hình thức này hay hình thức khác để chỉ đạo thi đấu.
3.1.2. Phân loại chiến thuật
Căn cứ nội dung cơ bản của cuộc thi mà chiến thuật
được chia ra làm hai phần:
- Chiến thuật tấn công
+ Chiến thuật tấn công nhanh.
+ Chiến thuật tấn công khu vực.
- Chiến thuật phòng thủ
+ Chiến thuật phòng thủ khu vực.
+ Chiến thuật phòng thủ người kèm người nửa sân; cả
sân.
+ Chiến thuật phòng thủ hỗn hợp.
Mỗi phần lại được phân ra làm các nhóm, căn cứ vào
nguyên tắc hoạt động của các đối thủ: hoạt động cá nhân,
theo nhóm và đồng đội, mỗi nhóm xuất phát từ các hình
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thức tiến hành thi đấu lại được chia ra làm nhiều loại (ví
dụ, các hoạt động cá nhân trong tấn công có thể là các hoạt
động không có bóng và hoạt động có bóng). Căn cứ vào nội
dung cụ thể của hoạt động thi đấu, mỗi loại được chia ra
nhiều phương pháp. Mỗi phương pháp đều có những đặc
điểm thực hiện khác nhau, do đó mới xuất hiện các biến
thể, (ví dụ: hệ thống tấn công qua trung phong là một trong
những phương pháp tấn công theo vị trí). Xuất phát từ số
lượng các trung phong hoạt động đồng thời trên sân mà hệ
thống này có thể gồm có 3 biến thể: tấn công qua một trung
phong, qua hai và qua ba trung phong.
3.2. Chức năng của cầu thủ bóng rổ trong thi đấu
Chuyên môn hóa cầu thủ theo chức năng đã được lý luận
và thực tiễn thi đấu bóng rổ công nhận là một điều kiện
quan trọng nhằm vươn đến đạt hiệu quả cao trong thi đấu
của toàn đội, việc tổ chức hoạt động của đội đòi hỏi phải
phân chia các chức năng giữa các đấu thủ. Chức năng của
đấu thủ được xác định có tính đến mục đích hoạt động thi
đấu là tấn công và phòng thủ.
Trong bóng rổ, dựa vào hình thức thi đấu để hình thành
cách phân chia các đấu thủ theo chức năng như: tiền phong;
trung phong và hậu vệ. Ngay trong nhiệm vụ của cầu thủ ở
các tuyến hiện nay cũng có sự phân biệt rõ hơn. Ví dụ, các
hậu vệ được phân ra: hậu vệ tấn công có nhiệm vụ tham gia
tích cực tấn công rổ đến tranh cướp bóng bật bảng rổ của
đối phương, và hậu vệ ở tuyến sau có nhiệm vụ chủ yếu là
tham gia tranh cướp bóng và bảo vệ tuyến sau của đội. Còn
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đối với các trung phong lại phân biệt: trung phong thứ nhất
(chủ chốt) có nhiệm vụ phối hợp tấn công nhanh gần rổ đối
phương và trung phong thứ hai làm nhiệm vụ di chuyển tự
do ở khu vực ném phạt và thực hiện tấn công rổ bất ngờ
mỗi khi cướp được bóng.
Tuy nhiên, trong thi đấu bóng rổ hiện đại, các vận động
viên không chỉ phụ thuộc vào các chức năng mình được
phân công, mà cần phải nắm vững càng nhiều càng tốt các
phương thức và phương pháp tiến hành thi đấu cả trong tấn
công cũng như phòng thủ. Do đó việc đào tạo các vận động
viên bóng rổ có đẳng cấp cao cần theo hai hướng có liên
quan với nhau: hoàn thiện các động tác thi đấu tổng hợp và
hoàn thiện các động tác thi đấu mang tính đặc thù để thực
hiện các chức năng của mình. Sự phân loại các đấu thủ theo
chức năng không làm mất đi ý nghĩa của nó. Tính đa năng
hoàn toàn của các cầu thủ bóng rổ nếu không có sự phân
loại chức năng là không hợp lý, bởi vì sự toàn diện này
không tính toán tận dụng những số liệu hình thái vận động
viên, năng khiếu của họ để giải quyết các nhiệm vụ thi đấu
cụ thể. Sự phân loại hợp lý vận động viên theo chức năng
sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi rất lớn để khai thác đầy
đủ khả năng của họ và vì vậy sẽ sử dụng được hiệu quả
nhất mỗi vận động viên vì lợi ích chung của tập thể đội.
3.2.1. Cầu thủ trung phong
Đấu thủ đảm nhận chức năng trung phong đóng một vai
trò đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích
thi đấu của một đội. Đấu thủ trung phong cần có một tầm
262

vóc cao lớn, có sức chịu đựng cao và sức mạnh tốt, trung
phong cần thể hiện tính tự kiềm chế, bình tĩnh, dũng cảm
trong những tình huống gay go nhất của trận đấu, biết cách
di chuyển để phối hợp với đồng đội thực hiện những đường
chuyền, bắt bóng tốt, tạo cơ hội tấn công rổ hoặc hỗ trợ
(yểm hộ) cho đồng đội ném rổ.
Trong tấn công: trung phong tích cực tham gia các đợt
phản công nhanh cũng như tấn công khu vực. Sau khi tranh
cướp bóng dưới rổ, trung phong cần triển khai quả chuyền
đầu tiên để phản công. Trong quá trình thực hiện phản công
nhanh, trung phong cần tính toán cách di chuyển hợp lý để
kết thúc tấn công nhanh, thực hiện ném rổ đối phương.
Trong quá trình kết thúc một đợt tấn công, trung phong
phải tích cực di chuyển về hỗ trợ ở phía sau rổ của đội
mình nếu xảy ra trường hợp trung phong không tham gia
tấn công nhanh hoặc tấn công khu vực.
Trong tấn công khu vực, trung phong phải di chuyển vào
sâu trong khu vực 3 giây (nhưng phải rất nhạy cảm với 3
giây để tránh phạm luật), khu vực này là nơi trung phong
hoạt động tích cực nhất và có vai trò chính trong việc tranh
cướp bóng dưới rổ của đối phương. Trung phong giữ vai
trò chủ đạo trong việc chỉ huy những miếng phối hợp cơ
bản hoặc làm “tường” nhằm tạo ra những khoảng trống để
cho đồng đội ném rổ.
Huấn luyện đấu thủ trung phong cần phải trang bị kỹ
thuật toàn diện và phương pháp vận dụng nó vào quá trình
thi đấu như: biết di chuyển tiếp cận rổ trong điều kiện đối
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phương kèm chặt và có những đường di chuyển hợp lý để
thu hút phần lớn lực lượng phòng ngự của đối phương, biết
bù vị trí kịp thời và bao quát được toàn cục trận đấu trong
những trường hợp phối hợp nhanh. Đặc biệt đối với trung
phong, khả năng sử dụng kỹ thuật quay người nhảy ném rổ
gần bảng, đột phá qua người hai bước lên rổ là một trong
những yếu tố cực kỳ quan trọng.
Trong phòng thủ: Trung phong cần kèm chặt trung
phong của đối phương và chỉ huy phòng thủ rổ của đội
mình, hỗ trợ phòng tuyến phía sau, ngăn cản và hạn chế sự
uy hiếp của đối phương, tranh cướp bóng tích cực và hiệu
quả khi đối phương ném rổ không thành công. Việc hoàn
thiện chức năng của đấu thủ trung phong tiến hành theo
phương pháp mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao tính
cơ động, linh hoạt, tăng độ chính xác ném rổ…
3.2.2. Cầu thủ tiền phong
Đặc điểm có tầm vóc trung bình nhưng phải nhanh nhẹn,
có sức bật nhảy tốt, phát triển về cảm giác không gian, ném
rổ chuẩn xác ở mọi cự ly, đặc biệt ở cự ly trung bình và xa,
biết đánh giá đúng tình huống thi đấu và tấn công một cách
dũng mãnh, cương quyết.
Trong tấn công: đấu thủ tiền phong cần kịp thời tham
gia phản công nhanh và kết thúc một cách có hiệu quả, ném
rổ một cách chắc chắn ở bất kỳ cự ly nào, biết phối hợp tốt
với trung phong và hậu vệ cùng cánh, tiến hành tranh cướp
bóng dưới rổ một cách có hiệu quả, di chuyển nhanh và
hợp lý để nhận đường chuyền dài thực hiện hai bước ném
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rổ trong phản công. Điều quan trọng là tiền phong phải đạt
hiệu quả cao trong di động với tốc độ nhanh, biến hóa
phương hướng di động, ném rổ cự ly trung bình và xa tốt,
đặc biệt là kỹ thuật nhảy ném rổ là kỹ thuật đặc trưng của
cầu thủ tiền phong. Cầu thủ tiền phong phải biết sử dụng kỹ
thuật đột phá thành thạo khi đột phá ở đường biên ngang,
dưới rổ sân đối phương.
Trong phòng thủ: Tiền phong cần quan sát và kèm chặt
hậu vệ của đối phương, biết dồn ép đối đối phương dẫn
bóng trong điều kiện khó khăn và buộc đối phương vào khu
vực “chết” hoặc phải chuyền bóng hoặc ném rổ trong
những điều kiện khó khăn, không để đối phương thực hiện
những quả chuyền ngang trong khu ném phạt của mình, hỗ
trợ cho đồng đội tuyến phòng thủ phía trên, tích cực tranh
cướp bóng dưới rổ, luôn luôn kèm chặt đối phương trong
điều kiện đối phương đang kiểm soát bóng hoặc hoạt động
không bóng, tích cực ngăn cản đối phương nhảy ném. Sự
hoàn thiện chức năng của cầu thủ tiền phong phải đảm bảo
theo hướng toàn diện, phải đảm bảo tốc độ di động hiệu
quả và duy trì nhịp độ trận đấu, hoàn thiện động tác giả
trong mọi hoạt động thi đấu…
3.2.3. Cầu thủ hậu vệ
Đặc điểm của cầu thủ hậu vệ là nhanh nhẹn thông minh,
là nòng cốt của đội trong những đợt tấn công hay phòng
thủ; bền bỉ, khôn ngoan và có sự chú ý cao trong quá trình
thi đấu. Điều kiện tối cần để trở thành một cầu thủ hậu vệ
tốt là biết định hướng một cách thành thạo trong mọi tình
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huống thi đấu và phối hợp điêu luyện những động tác đánh
lừa đối phương. Biết phối hợp với đồng đội để chuyền bắt
bóng, tạo điều kiện thuận lợi để tấn công, biết ném rổ
chuẩn xác ở cự ly trung bình và xa…
Trong tấn công: Hậu vệ phải là người đầu tiên tổ chức
tấn công nhanh hoặc tấn công khu vực có hiệu quả. Khi tấn
công khu vực phải nâng cao tính linh hoạt của đội, chỉ đạo
việc chuẩn bị tấn công, ném rổ chính xác ở cự ly xa và
trung bình, biết kết hợp đột phá dứt điểm và phối hợp
chuyền bóng hiệu quả với đồng đội.
Trong phòng thủ: Hậu vệ là người đầu tiên lùi về ngăn
cản khi đối phương phản công nhanh, biết lựa chọn những
vị trí thích hợp, đặc biệt là hai góc 45 độ, ngăn cản không
cho đối phương đột phá thực hiện hai bước ném rổ. Hỗ trợ
với đồng đội khi đối phương sử dụng những miếng đánh
lướt biên ngang hoặc yểm hộ nhảy ném rổ. Chiếm vị trí tốt
để tranh cướp bóng, kèm chặt người chỉ huy tấn công, hỗ
trợ đặc biệt cho đồng đội trong việc kèm trung phong đối
phương. Chức năng của cầu thủ hậu vệ được hoàn thiện
theo hướng nâng cao khả năng tấn công, tính linh hoạt và
nỗ lực phòng thủ ở những điều kiện khó khăn nhất.
3.3. Chiến thuật tấn công
Một đội khi kiểm soát bóng sẽ bắt đầu tấn công. Tấn
công là chức năng cơ bản của đội trong thi đấu. Nhờ những
hành động tấn công nên đội sẽ giành thế chủ động và buộc
đối phương phải áp dụng sơ đồ chiến thuật có lợi cho mình.
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Mục đích chính của đội tấn công là ném bóng vào rổ đối
phương. Để đạt được điều đó trong vòng 24 giây cần phải
sử dụng những miếng chiến thuật đã được chuẩn bị tốt,
nhằm đưa bóng gần tới rổ đối phương, tạo điều kiện thuận
lợi để kết thúc đợt tấn công và bảo đảm khả năng tranh
cướp bóng bật lại. Chiến thuật tấn công của đội phải căn cứ
vào đối phương cụ thể và vào những thời điểm thi đấu khác
nhau có thể lựa chọn và sử dụng các phương tiện, phương
pháp và hình thức tấn công một cách hợp lý.
Theo đặc điểm chức năng của từng cầu thủ, tất cả các
hành động tấn công được phân thành: hành động tấn công
cá nhân và hành động phối hợp tấn công tập thể. Theo sự
phân loại chiến thuật thì những hành động tập thể được
chia ra hành động tấn công theo nhóm và đồng đội.
3.3.1. Hoạt động cá nhân
Để đạt được hiệu quả cao trong tấn công, mỗi vận động
viên cần phải nắm vững các phương pháp chiến thuật cá
nhân trong thi đấu, phải biết định hướng đúng các tình
huống thi đấu đang hình thành, đồng thời biết xác định và
đánh giá theo tuần tự:
- Vị trí và chức năng của cầu thủ trên sân phải phù hợp
với tình huống tấn công hay phòng thủ.
- Vị trí của đối thủ, cá nhân người kèm đối thủ đó.
- Vị trí các đồng đội trên sân, hướng và tốc độ di chuyển
của đồng đội.
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- Vị trí của các đối thủ, hướng và tốc độ di chuyển của
đồng đội.
- Mức độ tích cực và tính chất phản ứng lại của đối thủ,
cách tổ chức hỗ trợ.
- Vào thời điểm hiện tại, đồng đội của mình đang ở vị trí
thuận lợi để tấn công rổ hay kèm người một đối một.
- Dự báo được khả năng có hay không để phối hợp
chuyền bắt bóng trong tấn công nhanh.
- Sự phối hợp đã được xác định kỹ trước đây hay sự phối
hợp theo từng cặp đã bắt đầu được sử dụng hay chưa.
Biết phân tích trong thời gian ngắn nhất các thông tin
nhận được và biết dự đoán về sự phát triển tình huống thi
đấu sẽ tạo ra khả năng cho vận động viên áp dụng quyết
định tối ưu và vượt qua hàng phòng thủ.
3.3.1.1. Hoạt động của cầu thủ không bóng
Các hoạt động như thoát khỏi sự kèm chặt của người
phòng thủ và di chuyển đến vị trí thuận lợi để dễ dàng nhận
bóng của đồng đội và tiếp tục hành động tấn công hay để
giải phóng cho đồng đội có một khoảng không gần rổ, tạo
ra những điều kiện thuận lợi cho đồng đội để thi đấu tay đôi
với đối phương hoặc cuối cùng giành được bóng bật lại khi
ném rổ không thành công, đều thuộc vào hoạt động của cầu
thủ không có bóng.
Căn cứ vào phương hướng và tính chất di chuyển, người
ta phân biệt hai phương pháp thoát người đến vị trí thuận
lợi để nhận bóng:
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- Thoát phía trước người phòng thủ.
- Thoát người phía sau lưng người phòng thủ.
Trong thực tế thi đấu các phương pháp này được thực
hiện theo những cách phối hợp cụ thể như: chạy đường
vòng, chạy chữ S, chạy chữ V, chạy gấp khúc, chạy quay
người các góc độ, chạy biến hướng, chạy biến tốc… mục
đích cuối cùng là thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương để
di chuyển ra những vị trí thuận lợi cho việc tấn công rổ.
Ngoài ra còn sử dụng những động tác kỹ thuật để hỗ trợ
(yểm hộ) cho đồng đội thực hiện ý đồ chiến thuật. Trước
khi cố gắng thoát ra khỏi sự kèm cặp của đối phương để
chiếm vị trí thuận lợi nhận bóng và tấn công rổ, cầu thủ tấn
công cần phải tiến đến gần người phòng thủ, sau khi làm
động tác giả thì chạy biến tốc về phía hướng đối diện để
thoát ra. Trong thực tế, người tấn công luôn chủ động thực
hiện ý đồ chiến thuật, còn người phòng thủ luôn luôn bị
động. Vì vậy, nếu cầu thủ tấn công nắm bắt được quy luật
này kết hợp với năng lực kỹ - chiến thuật và thể lực thì
người phòng thủ khó có thể ngăn cản.
Khi chọn vị trí trên sân, cầu thủ không có bóng cần phải
tuân thủ những quy tắc sau đây:
1) Cố gắng bám chặt người phòng thủ đang kèm chặt
mình trong tình trạng luôn căng thẳng để ngăn cản phá, bọc
lót bóng hay bắt được bóng.
2) Chiếm vị trí trên sân sao cho vừa ngăn cản được đối
phương vừa kiểm soát bằng mắt cả người được yểm hộ và
cả bóng.
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3) Chọn vị trí trên sân sao cho có thể vừa đảm bảo cho
bản thân vừa có thể quan sát rộng và giảm nhẹ động tác
phối hợp cho đồng đội.
4) Tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội di chuyển và
không làm ảnh hưởng đến đồng đội trong quá trình di
chuyển phối hợp tấn công, tránh tập trung nhiều vận động
viên ở gần bóng.
5) Chiếm vị trí có lợi để tranh cướp bóng bật lại hay để
thoát người ra phía sau và yểm hộ phần sân sau của đội
mình.
6) Kiên quyết trong những tình huống tranh cướp bóng
tay đôi.
3.3.1.2. Hoạt động của cầu thủ có bóng
Khi cướp được bóng, đấu thủ cần đưa bóng từ bảng rổ
phía mình sang sân đối phương trong khoảng thời gian
ngắn nhất bằng những cú chuyền bóng mạnh dọc sân theo
quỹ đạo cầu vồng hay bằng những cú chuyền bóng chéo
sân, còn trong một loạt các trường hợp thì bằng dẫn bóng
với tốc độ tối đa.
Trong tấn công nhanh, khi đối thủ còn chưa kịp tổ chức
phòng thủ theo tuyến, cần quan sát kỹ để chuyền bóng
nhanh và chính xác tới vị trí thích hợp mà đồng đội đang di
chuyển đến nhờ kết quả phối hợp động tác và thoát người
phòng thủ.
Trong thi đấu, khi đối phương đã kịp lùi về phòng thủ
khu vực thì không nên cố gắng sử dụng chiến thuật tấn
công nhanh mà chuyển qua tấn công khu vực.
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Trong quá trình thực hiện các phương án tấn công của
đội, khi có thời cơ đấu thủ có bóng thường giành vị trí
thuận lợi để quyết định tấn công thẳng vào rổ bằng cách
ném bóng hay đột phá ném rổ. Vị trí này xuất hiện khi:
- Tạm thời không có sự phản công lại của người phòng
thủ.
- Có những điều kiện thuận lợi để thi đấu tay đôi (người
tấn công vượt hơn người phòng thủ về chiều cao hay tốc
độ, người tấn công tăng tốc độ, người phòng thủ ở vào tư
thế yếu hơn, người phòng thủ buộc phải nhanh chóng áp sát
người tấn công và lúc này ngời tấn công tận dụng cơ hội bị
động của người phòng thủ để tấn công rổ bằng mọi hình
thức.
- Người tấn công nhận bóng ở một điểm quen thuộc trên
sân để ném rổ.
- Có những cơ hộ thực tế thành công khi tranh cướp
bóng bật lại trong trường hợp bản thân mình hay đồng đội
mất bóng.
Việc vận dụng đúng các động tác giả để ném rổ, đột phá
hay chuyền bóng sẽ cho phép cầu thủ lúc đầu thì ngụy
trang những ý định thực của mình và thoát khỏi người
phòng thủ từ tư thế thăng bằng, làm cho sự yểm hộ bị hỗn
loạn, sau đó là tiến sâu về phía rổ, hoặc là thực hiện nhảy
lên ném rổ từ cự ly trung bình.
Trong điều kiện thi đấu tay đôi với người phòng thủ cần
thực hiện những quy tắc sau đây:
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1) Chiếm vị trí thuận lợi bằng cách đưa chân trước của
đội phương vào giữa hai chân của mình, sau đó dũng cảm
sử dụng kỹ thuật dẫn bóng qua người bằng bước thuận hoặc
bước nghịch hay các kỹ thuật dẫn bóng qua người khác để
đột phá ném rổ.
2) Nếu người phòng thủ ngăn cản đột phá về hướng tay
thuận, cần bắt đầu dẫn bóng tiến theo hướng này, sau đó
quay người về phía sau, bảo vệ bóng không cho đối phương
phá bóng từ phía sau rồi nhanh chóng dẫn bóng theo hướng
khác để qua người và tấn công rổ.
3) Nếu người tấn công bị kèm chặt trong khoảng cách
bởi người phòng thủ có sức bật tốt và cản phá bóng thì có
thể áp sát người phòng thủ bằng cách dẫn bóng lưng áp sát
người phòng thủ sau đó dẫn bóng ra trước một bước nhỏ để
tạo khoảng trống rồi bất ngờ quay người nhảy ném rổ.
4) Nếu người tấn công có khả năng thoát người phòng
thủ kèm chặt ở sâu giữa sân và dẫn bóng lên rổ, thì trong
thời điểm quyết định không nên vội ném rổ; lúc đầu cần
làm động tác giả ném rổ để không cho đối phương đuổi
theo phá bóng từ phía sau lưng hoặc cản phá đối phương
yểm hộ phòng thủ.
5) Để thoát khỏi đối phương có chiều cao yểm hộ phòng
thủ, người tấn công cần phải thay đổi tần suất và tính chất
động tác, đồng thời giấu kín ý định của mình (thí dụ: khi
đang chạy tốc độ lớn liền dừng lại bất ngờ và ném rổ từ
khoảng cách trung bình, hay vừa không ngừng dẫn bóng
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vừa chuyển sang đi một số bước nhỏ để có cơ hội bổ sung
cho tấn công).
6) Đấu thủ đang khống chế bóng dưới bảng rổ khi tranh
đấu với đối phương có chiều cao và sức bật tốt, phải biết
tận dụng các động tác giả khác nhau và ném bóng từ dưới
rổ hoặc đột phá rổ.
7. Đấu thủ tấn công cần chú ý quán sát những hành động
của người phòng thủ để trong tiến trình trận đấu có thể phát
huy nhanh hơn các mặt mạnh và mặt còn yếu của mình.
Điều quan trọng nhất khi thi đấu tay đôi là sử dụng kỹ
thuật động tác giả cùng với sự phán đoán về ý đồ phòng
thủ, lựa chọn vị trí để đưa đối phương vào thế bị động, từ
đó người tấn công có cơ hội nhiều hơn để tấn công rổ.
3.3.2. Phối hợp nhóm
Những hoạt động nhóm là những hoạt động phối hợp
chiến thuật đặc biệt quan trọng để từ đó sẽ hình thành nên
những động tác phối hợp chiến thuật đồng bộ của đội.
Những kỹ năng phối hợp sáng tạo của các vận động viên
biểu hiện qua những hoạt động nhóm. Những phương pháp
phối hợp lẫn nhau cụ thể của hai hay ba cầu thủ là thuộc
loại tổng hợp toàn diện đối với tất cả các sơ đồ chiến thuật.
Trong phối hợp nhóm những hình thức phối hợp cơ bản
thường vận dụng là: chuyền xiết; yểm hộ; dẫn bóng đan
chéo, chạy lướt biên ngang.
3.3.2.1. Phối hợp nhóm bằng chuyền xiết
* Khái niệm
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Chuyền xiết là sự phối hợp của hai hay ba vận động viên
thực hiện những đường di chuyển, tạo chỗ trống và nhận
bóng cùng hướng di chuyển để tấn công rổ.
* Nguyên tắc thực hiện chuyền xiết
- Phải có động tác giả để đánh lừa được đối phương
trước khi muốn thực hiện ý đồ di chuyển nhận bóng từ
đồng đội.
- Tạo được tình huống hơn người khi phối hợp.
- Có kỹ thuật bắt bóng bằng một hoặc hai tay bên mình
tốt để nhận bóng từ đồng đội chuyền cùng hướng mình di
chuyển.
- Người chuyền bóng và người nhận bóng phải đúng thời
cơ khi thực hiện.
- Khi nhận được bóng phải nhanh chóng tấn công rổ.
* Một số hình thức cơ bản khi phối hợp chuyền xiết
- Hình thức phối hợp nhóm 2 người.
+ Hình thức 1: Tấn công
bằng chuyền xiết vào giữa
trung phong và tiền phong
cánh trái (hình 3.1).
Số 1 tấn công chuyền bóng
cho đồng đội số 2. Sau đó
thực hiện động tác giả sang
Hình 3.1
trái để đánh lừa người phòng thủ số 1 di chuyển qua trái và
lập tức đổi hướng di chuyển sang phải để nhận bóng từ
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đồng đội số 2. Số 2 quan sát số 1 di chuyển và chuyền xiết
vào cho số 1 bắt bóng thực hiện hai bước lên rổ. Chú ý, tạo
được thế nhiều đánh ít, phối hợp chuyền bắt bóng đúng thời
điểm, chuyền bóng kín tránh đối phương số 2 cản phá
bóng. Chuyền bóng nhanh mạnh và chính xác.
+ Hình thức 2: Tấn công bằng chuyền xiết vào giữa hậu
về và tiền phong cánh phải (hình 3. 2).
Số 1 chuyền bóng cho
đồng đội số 2. Sau đó làm
động tác giả để đánh lừa
phòng thủ số 2 di chuyển qua
bên phải rồi lập tức đổi hướng
di chuyển sang bên trái nhận
bóng từ đồng đội số 2. Số 2
Hình 3.2
quan sát số 1 di chuyển và
chuyền xiết vào cho số 1 bắt bóng thực hiện hai bước lên
rổ. Chú ý, tạo được thế nhiều đánh ít, phối hợp chuyền bắt
bóng đúng thời điểm, chuyền bóng kín tránh đối phương số
2 cản phá; chuyền nhanh mạnh và chính xác.
+ Hình thức 3: Tấn công
bằng chuyền xiết vào giữa
trung phong và hậu vệ cánh
phải (hình 3.3).
Số 2 tấn công có bóng
chuyền cho đồng đội số 1.
Sau đó thực hiện động tác giả

Hình 3.3
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để đánh lừa phòng thủ số 1 di chuyển qua bên phải và lập
tức đổi hướng di chuyển qua bên trái nhận bóng từ đồng
đội số 1. Số 1 quan sát số 2 di chuyển và chuyền xiết vào
cho số 2 bắt bóng thực hiện tấn công rổ. Chú ý, tạo được
thế nhiều đánh ít, phối hợp chuyền bắt bóng đúng thời
điểm, chuyền bóng kín tránh đối phương số 1 cản phá
bóng. Chuyền bóng nhanh mạnh và chính xác.
- Hình thức phối hợp nhóm 3 người.
+ Hình thức 1: Tấn công
bằng chuyền xiết ở góc chính
diện (hình 3.4).
Số 3 có bóng chuyền cho
đồng đội số 2. Sau đó di
chuyển vào cản số 1 phòng
thủ, đồng thời số 1 tấn công
làm động tác giả đánh lừa số
Hình 3.4
3 phòng thủ di chuyển qua bên trái và lập tức di chuyển đổi
hướng qua bên phải, chạy đằng sau đồng đội số 3, nhận
bóng từ số 2 và kết thúc rổ. Chú ý, phối hợp di chuyển tạo
tình huống hơn người, thực hiện chuyền xiết đúng thời
điểm, phối hợp chuyền bóng nhanh mạnh chính xác.
+ Hình thức 2: Tấn công bằng chuyền xiết ở góc 45 độ
bên trái phòng thủ (hình 3.5).
Số 2 chuyền bóng cho đồng đội số 3. Sau đó di chuyển
vào cản số 1 phòng thủ, đồng thời số 1 tấn công thực hiện
động tác giả đánh lừa cho phòng thủ số 3 di chuyển qua
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bên trái và lập tức chuyển hướng qua phải, chạy sau lưng
đồng đội số 2 để nhận bóng tấn công rổ.
Số 3 tấn công bắt được
bóng phải quan sát đồng đội
di chuyển để chuyền xiết vào
cho số 1 nhận bóng tấn công
rổ. Chú ý, phối hợp tạo tình
huống hơn người, chuyền
bóng kín nhanh mạnh chính
xác và đúng thời điểm.

Hình 3.5

+ Hình thức 3: Tấn công bằng chuyền xiết ở góc 45 độ
bên phải phòng thủ (hình 3.6).
Số 3 chuyền bóng cho
đồng đội số 1. Sau đó di
chuyển vào cản số 1 phòng
thủ, đồng thời số 2 tấn công
thực hiện động tác giả đánh
lừa cho phòng thủ số 3 di
chuyển sang bên phải rồi lập
Hình 3.6
tức chuyển hướng sang trái,
chạy sau lưng đồng đội số 3 để nhận bóng tấn công rổ. Số 1
tấn công bắt dược bóng phải quan sát đồng đội di chuyển
để chuyền xiết vào cho số 2 nhận bóng tấn công rổ. Chú ý,
phối hợp tạo tình huống hơn người, chuyền bóng kín nhanh
mạnh chính xác và đúng thời điểm.
3.3.2.2. Phối hợp nhóm bằng yểm hộ
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* Khái niệm
Yểm hộ hay còn gọi là (cản người) là dừng lại gần người
phòng thủ đang kèm đồng đội của mình, đồng thời chọn vị
trí để ngăn cản người phòng thủ, không cho người phòng
thủ kèm cặp hay cản phá đồng đội của mình tấn công rổ.
Người đi yểm hộ có nhiệm vụ ngăn cản sự di chuyển của
người phòng thủ hay buộc người phòng thủ phải di chuyển
theo đường xa hơn đường đi của đồng đội, để tạo điều kiện
cho đồng đội có cơ hội, có khoảng trống để tấn công một
cách dễ dàng nhất.
* Các nguyên tắc khi thực hiện phối hợp yểm hộ:
- Phải đúng thời điểm. Tức là phải phối hợp đồng bộ, khi
người yểm hộ vừa vào sát để ngăn cản không cho người
phòng thủ kèm đồng đội của mình thì người được yểm hộ
phải nhanh chóng thực hiện dẫn bóng qua người hoặc nhảy
ném rổ ngay. Tránh trường hợp khi người yểm hộ đã vào vị
trí ngăn cản nhưng người được yểm hộ lại chậm trễ không
thực hiện ý đồ chiến thuật, như vậy sẽ làm mất cơ hội phối
hợp tấn công rổ.
- Vị trí và tư thế của người yểm hộ: phải lựa chọn được
vị trí thích hợp (ngăn cản được người phòng thủ nhưng vẫn
phải quan sát được đồng đội di chuyển). Tư thế đứng phải
vững chắc, điều này tùy thuộc vào yểm hộ trước, yểm hộ
sau hay yểm ngộ ngang. Thường là người yểm hộ sẽ chọn
vị trí làm cho người phòng thủ đứng ở giữa hai chân của
mình và phải biết tì đè hợp lệ, tránh việc làm mất trọng
tâm, điều này sẽ gây bất lợi khi yểm hộ.
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- Khoảng cách giữa người yểm hộ và người được hiểm
hộ phải hợp lý (thường là cách nhau từ 50 đến 70cm). Nếu
gần quá sẽ làm ảnh hưởng đến người được yểm hộ, nếu xa
quá đối phương có thể quay người lên ngăn cản người được
yểm hộ.
- Quan sát và di chuyển không cho người phòng thủ vượt
qua mình, lên ngăn cản người được yểm hộ.
* Một số hình thức khi phối hợp yểm hộ: Yểm hộ ngang,
yểm hộ trước và yểm hộ sau.
- Yểm hộ ngang, phối hợp nhóm 2 người:
+ Hình thức 1: Phối hợp yểm hộ ngang, tấn công rổ ở
góc 45 độ bên cánh trái phòng thủ (hình 3.7).
Số 2 tấn công có bóng
chuyền cho số 1 sau đó di
chuyển vào sát người phòng
thủ số 1 để yểm hộ cho số 1
dẫn bóng sang bên cạnh để
tấn công rổ. Khi thực hiện kỹ
thuật yểm hộ ngang này đòi
Hình 3.7
hỏi người yểm hộ phải có tư
thế đứng chân trước chân sau và vững chắc, ngăn cản
người phòng thủ, tránh việc người phòng thủ có thể thoát
khỏi sự yểm hộ để lên ngăn cản người được yểm hộ. Người
được yểm hộ phải hiểu ý đồng đội, nhanh chóng tận dụng
thời cơ khi đồng đội đã vào tư thế yểm hộ để tấn công rổ.
Mấu chốt cuối cùng vẫn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa
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người yểm hộ và người được yểm hộ. Phối hợp di chuyển
tạo tình huống hơn người để tấn công rổ.
+ Hình thức 2: Phối hợp yểm hộ ngang, tấn công rổ góc
chính diện (hình 3.8).
Số 2 tấn công chuyền
bóng cho số 1. Sau đó di
chuyển vào yểm hộ ngang
số 2 phòng thủ, ngăn cản
không cho số 2 phòng thủ di
chuyển lên cản phá đồng đội
số 1. Số 1 dẫn bóng tới
Hình 3.8
trước số 1 phòng thủ sau đó
bất người chuyền bóng cho đồng đội số 2 di chuyển vào tấn
công rổ. Chú ý, số 2 tấn công khi thực hiện yểm hộ ngang
cho số 1 phải lựa chọn vị trí vừa quan sát được người
phòng thủ vừa quan sát được đồng đội dẫn bóng để phối
hợp tạo tình huống hơn người tấn công rổ.
+ Hình thức 3: Phối hợp
yểm hộ ngang, tấn công rổ
góc 45 độ bên cánh phải
phòng thủ (hình 3.9).
Số 1 chuyền bóng cho số 2
tấn công. sau đó làm động
tác giả đánh lừa số 2 phòng
thủ di chuyển qua bên phải
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Hình 3.9

và lập tức chuyển hướng qua bên trái và di chuyển vào yểm
hộ ngang cho đồng đội số 2 dẫn bóng, nhảy dừng bắt bóng
nhảy ném rổ. Chú ý, phối hợp yểm hộ ngang đúng thời
điểm, yểm hộ chắc chắn không để phòng thủ số 1 ngăn cản
đồng đội số 2 nhảy ném rổ. Trước khi số 1 di chuyển yểm
hộ phải thực hiện động tác giả để đánh lừa phòng thủ số 2
di chuyển sang hướng khác.
- Yểm hộ ngang, phối hợp nhóm 3 người:
+ Hình thức 1: Phối hợp
yểm hộ ngang, tấn công rổ
góc chính diện (hình 3.10).
Số 1 tấn công di chuyển cản
số 1 phòng thủ. Số 2 tấn
công dẫn bóng vào khe hở
chuyền cho số 3 bắt bóng
ném rổ. Chú ý, trước khi số

Hình 3.10

1 và số 3 tấn công di chuyển phải thực hiện động tác giả, sử
dụng kỹ thuật yểm hộ ngang, khi yểm hộ phải chắc chắn,
không cho số 1 phòng thủ di chuyển lên ngăn cản động đội
số 2 dẫn bóng, phải phối hợp đúng thời điểm, phối hợp di
chuyển phải tạo được tình huống hơn người, chuyền bóng
phải nhanh mạnh và chính xác.
+ Hình thức 2: Phối hợp yểm hộ ngang, tấn công rổ góc
45 độ bên cánh phải phòng thủ (hình 3.11).
Số 3 chuyền bóng cho số 2 tấn công. Sau đó di chuyển
vào ngăn cản số 2 phòng thủ để để số 2 tấn công dẫn bóng
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và chuyền cho số 1 bắt bóng thực hiện 2 bước ném rổ. Chú
ý, khi số 3 tấn công di chuyển để ngăn cản số 2 phòng thủ
thì cũng đồng thời lôi kéo
đối thủ phòng thủ số 1 đến
kèm mình, tạo điều kiện
thuận lợi cho số 2 dẫn bóng
và chuyền bóng bóng cho số
1. Số 1 phải thực hiện động
tác giả trước khi di chuyển
bắt bóng ném rổ.

Hình 3.11

+ Hình thức 3: Phối hợp yểm hộ ngang, tấn công rổ góc
45 độ bên cánh trái phòng thủ (hình 3.12).
Số 2 chuyền bóng cho số
3 tấn công. Sau đó di
chuyển vào ngăn cản số 1
phòng thủ để để 3 tấn công
dẫn bóng và chuyền cho số
1 bắt bóng thực hiện 2 bước
ném rổ. Chú ý, khi số 2 tấn
công di chuyển ngăn cản số

Hình 3.12

1 phòng thủ nhưng cũng đồng thời lôi kéo số 2 phòng thủ
kèm mình, tạo điều kiện cho số 3 dẫn bóng và chuyền bóng
bóng cho số 1 thuận lợi. Số 1 phải thực hiện động tác giả
trước khi di chuyển bắt bóng ném rổ.
- Yểm hộ trước, phối hợp nhóm 2 người.
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+ Hình thức 1: Phối hợp yểm hộ trước, tấn công rổ góc
chính diện (hình 3.13).
Số 2 chuyền bóng cho số
1 tấn công. Sau đó thực hiện
động tác giả sang trái để lôi
kéo phòng thủ số 1 di
chuyển sang trái rồi lập tức
chuyển hướng di chuyển
sang bên phải và di chuyển
Hình 3.12
vào yểm hộ cho đồng đội số
1 dẫn bóng, nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ. Chú ý, thực
hiện kỹ thuật yểm hộ trước, ngăn cản không cho đối
phương số 2 di chuyển lên kèm đồng đội số 1 ném rổ.
+ Hình thức 2: Phối hợp yểm hộ trước, tấn công rổ bên
cánh trái phòng thủ (hình 3.14).
Số 2 chuyền bóng cho số
1 tấn công. Sau đó thực hiện
động tác giả để lôi kéo
phòng thủ số 1 di chuyển
qua bên trái và lập tức
chuyển hướng di chuyển qua
bên phải vào yểm hộ cho
Hình 3.14
đồng đội số 1 nhảy ném rổ.
Chú ý, thực hiện kỹ thuật yểm hộ trước, ngăn cản không
cho số 2 phòng thủ di chuyển lên cản phá bóng của số 1,
phối hợp đúng thời điểm và đúng khoảng cách khi yểm hộ.
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+ Hình thức 3: Phối hợp yểm hộ trước, tấn công rổ bên
cánh phải phòng thủ (hình 3.15).
Số 6 chuyền bóng cho số
5 tấn công. Sau đó thực hiện
động tác giả để lôi kéo
phòng thủ số 4 di chuyển
qua bên phải và lập tức
chuyển hướng di chuyển qua
bên trái vào yểm hộ cho
Hình 3.15
đồng đội số 5 nhảy ném rổ.
Chú ý, thực hiện kỹ thuật yểm hộ trước, ngăn cản không
cho số 3 phòng thủ di chuyển lên cản phá bóng của số 5,
phối hợp đúng thời điểm và đúng khoảng cách khi yểm hộ.
Khi yểm hộ trước phải quan sát được người kèm và quan
sát được đồng đội.
- Yểm hộ trước, phối hợp nhóm 3 người.
+ Hình thức 1: Phối hợp
yểm hộ trước, tấn công rổ
góc chính diện (hình 3.16).
Số 6 chuyền bóng cho
đồng đội số 5. Sau đó thực
hiện động tác giả di chuyển
sang phải để lôi kéo phòng
Hình 3.16
thủ số 4 di chuyển sang phải
rồi lập tức chuyển hướng di chuyển qua bên trái yểm hộ
cho đồng đội số 5 ném rổ. Số 4 tấn công cũng thực hiện
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động tác giả và di chuyển vào để tham gia tấn công cùng số
5. Chú ý, thực hiện kỹ thuật yểm hộ trước, lựa chọn vị trí
và thời cơ yểm hộ chính xác, phối hợp phải đồng bộ.
+ Hình thức 2: Phối hợp
yểm hộ trước, tấn công rổ
góc 45 độ bên cánh phải
phòng thủ (hình 3.17).
Số 5 chuyền bóng cho
đồng đội số 4. Sau đó thực
hiện động tác giả di chuyển
Hình 3.17
qua bên phải để lôi kéo đối
phương số 2 di chuyển qua phải và lập tức đổi hướng di
chuyển qua bên trái yểm hộ cho số 4 dẫn bóng đột phá lên
rổ. Số 6 tấn công thực hiện động tác giả di chuyển vào phối
hợp tấn công cùng đồng đội. Chú ý, thực hiện kỹ thuật yểm
hộ trước, phối hợp đúng thời điểm, yểm hộ chắc chắn,
không cho phòng thủ số 1 di chuyển ngăn cản đồng đội số
4 tấn công rổ.
+ Hình thức 3: Phối hợp
yểm hộ trước, tấn công rổ
góc 45 độ bên cánh trái
phòng thủ (hình 3.18).
Số 6 chuyền bóng cho
đồng đội số 7. Sau đó thực
hiện động tác giả di chuyển
qua bên phải để lôi kéo đối

Hình 3.18
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phương số 5 di chuyển qua phải và lập tức đổi hướng di
chuyển qua bên trái yểm hộ cho số 7 dẫn bóng đột phá lên
rổ. Số 5 tấn công thực hiện động tác giả di chuyển vào phối
hợp tấn công cùng đồng đội. Chú ý, thực hiện kỹ thuật yểm
hộ trước, phối hợp đúng thời điểm, yểm hộ chắc chắn,
không cho phòng thủ số 4 di chuyển ngăn cản đồng đội số
7 tấn công rổ.
- Yểm hộ sau, phối hợp nhóm 2 người.
+ Hình thức 1: Phối hợp
yểm hộ sau, tấn công rổ ở
góc chính diện (hình 3.19).
Số 8 chuyền bóng cho số
9, số 9 giả ném rổ chuyền lại
cho số 8. Sau đó thực hiện
động tác giả qua trái để lôi
kéo số 8 phòng thủ qua trái
Hình 3.19
và lập tức đổi hướng di chuyển qua bên phải, chạy lại đằng
sau số 7 phòng thủ yểm hộ cho đồng đội số 8 dẫn bóng qua
người nhảy dừng bắt bóng nhảy ném rổ. Chú ý, thực hiện
kỹ thuật yểm hộ sau, phối hợp đúng thời điểm, tạo tình
huống hơn người. Không phạm luật 3 giây.
+ Hình thức 2: Phối hợp yểm hộ sau, tấn công rổ ở góc
45 độ bên phải phòng thủ (hình 3.20).
Số 1 chuyền bóng cho đồng đội số 2. Sau đó thực hiện
động tác giả bên phải để lôi kéo phòng thủ số 2 di chuyển
qua phải và lập tức đổi hướng di chuyển qua trái, chạy đến
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sau phòng thủ số 1, yểm hộ cho đồng đội số 2 dẫn bóng đột
phá ném rổ.
Chú ý, thực hiện kỹ thuật
yểm hộ sau, phối hợp đúng
thời điểm, yểm hộ chắc chắn
không cho số 1 phòng thủ di
chuyển vào ngăn cản đồng
đội số 2 đột phá lên rổ.
Không phạm luật, phạm lỗi.

Hình 3.20

+ Hình thức 3: Phối hợp yểm hộ sau, tấn công rổ ở góc
45 độ bên trái phòng thủ (hình 3.21).
Số 4 chuyền bóng cho
đồng đội số 3. Sau đó thực
hiện động tác giả bên phải
để lôi kéo phòng thủ số 3 di
chuyển qua phải và lập tức
đổi hướng di chuyển qua
trái, chạy đến sau phòng thủ
Hình 3.21
số 4, yểm hộ cho đồng đội
số 3 dẫn bóng đột phá ném rổ. Chú ý, thực hiện kỹ thuật
yểm hộ sau, phối hợp đúng thời điểm, yểm hộ chắc chắn
không cho số 4 phòng thủ di chuyển vào ngăn cản đồng đội
số 3 đột phá lên rổ. Không phạm luật, phạm lỗi.
- Yểm hộ sau, phối hợp nhóm 3 người.
+ Hình thức 1: Phối hợp yểm hộ sau, tấn công rổ ở góc
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chính diện (hình 3.22).
Số 3 chuyền bóng cho đồng đội số 1. Sau đó thực hiện
động tác giả bên phải để lôi kéo phòng thủ số 2 di chuyển
qua phải và lập tức chuyển hướng di chuyển qua trái và
yểm hộ cho số 1 dẫn bón nhảy dừng bắt bóng ném rổ. Đồng
thời số 2 tấn công thực hiện động tác giả và chuyển hướng
di chuyển ngăn cản số 2
phòng thủ. Chú ý, thực hiện
kỹ thuật yểm hộ sau, phối
hợp đồng bộ, yểm hộ chắc
chắn không cho phòng thủ
số 3 di chuyển sang kèm số
1 tấn công. Không phạm
luật phạm lỗi.
Hình 3.22
+ Hình thức 1: Phối hợp yểm hộ sau, tấn công rổ ở góc
45 độ bên phải phòng thủ (hình 3.23).
Số 3 chuyền bóng cho số
4, sau đó thực hiện động tác
giả di chuyển vào tấn công
rổ, đồng thời số 4 chuyền
bóng cho số 2 và thực hiện
động tác giả di chuyển vào
phía sau số 4 phòng thủ,
yểm hộ cho đồng đội số 2

Hình 3.23

đột phá tấn công rổ. Chú ý, yểm hộ chắc chắn, ngăn cản
không cho số 4 phòng thủ di chuyển sang cản phá số 2 tấn
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công rổ, trước khi di chuyển phải có động tác giả, phối hợp
đồng bộ, đúng thời điểm, không phạm luật phạm lỗi.
+ Hình thức 1: Phối hợp yểm hộ sau, tấn công rổ ở góc
45 độ bên trái phòng thủ (hình 3.24).
Số 5 chuyền bóng cho số
4, sau đó làm động tác giả di
chuyển vào tấn công rổ,
đồng thời số 4 chuyền bóng
cho số 3 và thực hiện động
tác giả di chuyển vào phía
sau số 1 phòng thủ, yểm hộ
Hình 3.24
cho đồng đội số 3 đột phá
tấn công rổ. Chú ý, yểm hộ chắc chắn, ngăn cản không cho
số 1 phòng thủ di chuyển sang cản phá số 3 tấn công rổ,
trước khi di chuyển phải có động tác giả, phối hợp đồng bộ,
đúng thời điểm, không phạm luật phạm lỗi.
3.3.2.3. Phối hợp nhóm bằng dẫn bóng đan chéo
* Khái niệm
Dẫn bóng đan chéo là sự phối hợp tấn công của một
nhóm cầu thủ di chuyển chéo nhau nhằm tạo tình huống
nhiều đánh ít, làm cho đối phương khó di chuyển trong
phòng thủ. Từ đó có cơ hội thuận lợi để tấn công rổ.
* Các nguyên tắc khi thực hiện dẫn bóng đan chéo
- Có kỹ thuật dẫn bóng đột phá tốt.
- Người dẫn bóng phải di chuyển cắt chéo và đằng sau
đồng đội vừa chuyền bóng cho mình.
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- Khi dẫn bóng phải quan sát được đồng đội di chuyển.
- Tấn công rổ phải biến hóa (có nhiều phương án tấn
công).
- Phối hợp di chuyển phải tạo thành hình tam giác giữa
đồng đội và đối phương.
- Tạo được thế nhiều đánh ít.
* Một số hình thức khi phối hợp dẫn bóng đan chéo.
- Hình thức 1: 2 đánh 1 phối hợp dẫn bóng đan chéo ở
góc chính diện (hình 3.25).
Số 2 chuyền bóng cho
đồng đội số 3, sau đó di
chuyển chéo với số 3 để
nhận bóng từ số 3 ném rổ.
Số 3 dẫn bóng đan chéo số 2
để lôi kéo phòng thủ số 4 di
chuyển theo. Khi số 4 di
Hình 3.25
chuyển kèm số 3 dẫn bóng
thì số 3 lập tức chuyền lại cho số 2 để số 2 tấn công rổ. Nếu
số 4 phòng thủ không di chuyển kèm số 3 mà lại kèm số 2
thì số 3 đột phá lên rổ ngay. Chú ý, số 3 di chuyển dẫn
bóng đằng sau số 2, khi dẫn bóng phải quan sát số 2 di
chuyển, số 2 di chuyển phải tạo được thế để nhận bóng từ
số 3, tránh trường hợp 3 người trên đường thẳng sẽ không
thuận lợi để chuyền bắt bóng, phối hợp nhanh và chính xác,
tận dụng cơ hội ném rổ ngay. Không phạm luật phạm lỗi.
- Hình thức 2: 2 đánh 1 phối hợp dẫn bóng đan chéo ở
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góc 45 độ bên trái phòng thủ (hình 3.26).
Số 4 chuyền bóng cho số
3 sau đó di chuyển đan chéo
nhận bóng ném rổ. Số 3 dẫn
bóng đan chéo số 4 để lôi
kéo phòng thủ số 5 kèm
mình, khi số 5 phòng thủ ra
kèm số 3 dẫn bóng thì số 3
Hình 3.26
phải lập tức chuyền bóng lại
cho số 4 để số 4 tấn công rổ. Chú ý, số 3 phải dẫn bóng di
chuyển phía sau số 4 và tạo thành hình tam giác để thuận
lợi khi chuyền bắt bóng, số 3 dẫn bóng phải qua sát được số
4 di chuyển. Không phạm luật, phạm lỗi.
- Hình thức 3: 2 đánh 1 phối hợp dẫn bóng đan chéo ở
góc 45 độ bên phải phòng thủ (hình 3.27).
Số 5 chuyền bóng cho
đồng đội số 6, sau đó di
chuyển để lôi kéo số 6
phòng thủ kèm mình. Số 6
nhận được bóng dẫn bóng di
chuyển phía sau đồng đội số
5. Nếu số 6 tấn công không
kèm thì tấn công rổ ngay.

Hình 3.27

Chú ý, số 6 khi dẫn bóng phải quan sát được đồng đội số
5 di chuyển. Số 5 khi di chuyển phải quan sát số 6 dẫn
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bóng để phối hợp. Số 6 dẫn bóng khi có cơ hội phải dứt
điểm ngay. Không phạm luật, phạm lỗi.
- Hình thức 4: 3 đánh 2 phối hợp dẫn bóng đan chéo ở
góc chính diện (hình 3.28).
Số 1 chuyền bóng cho số
2, sau đó di chuyển chéo
vào góc 45 độ để tấn công
rổ. Số 2 chuyền bóng cho số
3 và di chuyển chéo sang
góc 45 độ để tấn công rổ. Số
3 dẫn bóng đan chéo cùng
số 2 và đột phá lên rổ ở góc
Hình 3.28
chính diện. Chú ý, phối hợp phải đồng bộ, số 2 và số 3 tấn
công khi di chuyển phải quan sát được đồng đội số 3 dẫn
bóng. Khi có cơ hội phải dứt điểm ngay. Không phạm luật,
phạm lỗi khi tấn công.
- Hình thức 5: 3 đánh 2
phối hợp dẫn bóng đan chéo
ở góc 45 độ bên phải phòng
thủ (hình 3.29).
Số 5 chuyền bóng cho số
4 sau đó di chuyển chéo vào
góc chính diện để tấn công
rổ. Số 4 chuyền bóng lại cho
Hình 3.29
số 6 và di chuyển chéo vào góc 45 độ để tấn công rổ. Số
6nhận được bóng dẫn bóng đan chéo cùng số 4 đột phá lên
292

rổ. Chú ý, phối hợp phải đồng bộ. Số 4 và số 5 tấn công khi
di chuyển phải quan sát được đồng đội số 6 dẫn bóng. Khi
có cơ hội phải dứt điểm ngay. Không phạm luật, phạm lỗi
khi phối hợp tấn công.
- Hình thức 6: 3 đánh 2 phối hợp dẫn bóng đan chéo ở
góc 45 độ bên trái phòng thủ (hình 3.30).
Số 5 chuyền bóng cho số
7 sau đó di chuyển chéo vào
góc chính diện để tấn công
rổ. Số 7 chuyền bóng lại cho
số 3 và di chuyển chéo vào
góc 45 độ để tấn công rổ. Số
3 nhận được bóng dẫn bóng
Hình 3.30
đan chéo cùng số 7 đột phá
lên rổ. Chú ý, phối hợp phải đồng bộ. Số 7 và số 5 tấn công
khi di chuyển phải quan sát được đồng đội số 3 dẫn bóng.
Khi có cơ hội phải dứt điểm ngay. Không phạm luật phạm
lỗi khi phối hợp tấn công.
3.3.2.4. Phối hợp nhóm bằng lướt biên ngang
* Khái niệm
Là sự phối hợp nhóm giữa 2 tiền phong với hậu vệ di
chuyển đổi cánh, gây khó khăn cho phòng thủ trong khi di
chuyển kém người, tạo chỗ trống bắt bóng tấn công rổ.
* Nguyên tắc khi thực hiện lướt biên ngang
- Phải có sự hiệp đồng trước khi thực hiện.
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- Trước khi di chuyển phải có động tác giả để đánh lừa
đối phương.
- Sử dựng kỹ thuật chạy nghiêng để quan sát đồng đội có
bóng trong khi di chuyển.
- Chuyền bắt bóng chính xác và dứt điểm ngay khi có cơ
hội.
* Một số hình thức cơ bản khi phối hợp lướt biên ngang
+ Hình thức 1: Tiền phong
cánh trái phối hợp lướt biên
ngang (hình 3.31).
Tiền phong cánh trái số 2
thực hiện động tác giả bên
phải để lôi kéo phòng thủ số
1 di chuyển qua phải, sau đó
chuyển hướng đột ngột sang

Hình 3.31

trái và di chuyển song song đường biên ngang sang cánh
bên phải nhận bóng từ đồng đội số 3 nhảy ném rổ. Số 1 tấn
công di chuyển vào sát phòng thủ số 2 ngăn cản không cho
số 2 ra ngăn cản số 2 tấn công nhảy ném rổ. Chú ý, phối
hợp đồng bộ, quan sát trong khi di chuyển, chuyền bóng
nhanh mạnh chính xác. Không phạm luật phạm lỗi.
+ Hình thức 2: Tiền phong cánh phải phối hợp lướt biên
ngang (hình 3.32).
Tiền phong cánh phải số 4 thực hiện động tác giả bên
phải để lôi kéo phòng thủ số 5 di chuyển qua trái, sau đó
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chuyển hướng đột ngột qua trái và di chuyển song song
đường biên ngang sang cánh bên trái nhận bóng từ đồng
đội số 5 nhảy ném rổ.
Số 3 tấn công di chuyển
vào sát phòng thủ số 4 ngăn
cản không cho số 4 ra ngăn
cản số 3 tấn công nhảy ném
rổ. Chú ý, phối hợp đồng bộ,
quan sát trong khi di
chuyển, chuyền bóng nhanh
mạnh chính xác. Không
phạm luật phạm lỗi.

Hình 3.32

+ Hình thức 3: 2 tiền phong phối đổi cánh tấn công rổ
bên cánh phải phòng thủ (hình 3.33).
Tiền phong số 6 di
chuyển lướt biên ngang sang
kèm số 8 phòng thủ. Số 7
tấn công di chuyển đổi cánh
và nhận đường chuyền từ số
5 để tấn công rổ. Chú ý,
trong khi khi chuyển phải
Hình 3.33
thực hiện động tác giả, phối
hợp đồng thời,quan sát đồng đội có bóng, lôi kéo gây khó
khăn cho đối phương, tạo chỗ trống để bắt bóng ném rổ.
Chuyền bóng nhanh mạnh và chính xác. Không phạm lỗi,
phạm luật.
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+ Hình thức : 2 tiền phong phối đổi cánh tấn công rổ bên
cánh trái phòng thủ (hình 3.34).
Tiền phong số 3 di chuyển lướt biên ngang sang kèm số
1 phòng thủ. Số 2 tấn công di chuyển đổi cánh và nhận
đường chuyền từ số 4 để tấn công rổ. Chú ý, trong khi khi
chuyển phải làm động tác
giả, phối hợp đồng thời, quan
sát đồng đội có bóng, lôi kéo
gây khó khăn cho đối
phương, tạo chỗ trống để bắt
bóng ném rổ. Chuyền bóng
nhanh mạnh và chính xác.
Không phạm lỗi, phạm luật.
3.3.3. Phối hợp toàn đội

Hình 3.34

3.3.3.1. Khái niệm
Cở sở để đạt kết quả tấn công trong bóng rổ là những
hoạt động tập thể nhằm bằng nhiều cách tạo cho đấu thủ có
vị trí thuận lợi để tấn công rổ. Nếu không có những hoạt
động đồng đội, không có sự hiểu biết lẫn nhau, thi đấu ăn ý
và những khát vọng cá nhân phải phục tùng lợi lợi ích của
toàn đội thì không thể thi đấu có hiệu quả trong tấn công.
Một đội tấn công bao gồm các vận động viên (có trình độ
kỹ thuật cá nhân tốt), nhưng không biết hoạt động phối hợp
lẫn nhau với đồng đội cho thật thành thạo thì hiếm khi có
thể giành được chiến thắng trước đối thủ có trình độ
chuyên môn cao.
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3.3.3.2. Các nguyên tắc khi thực hiện phối hợp toàn
đội
- Vận động viên có bóng thoát người nhanh gọn đến phía
dưới rổ đối phương.
- Ném rổ không có sự cản trở (hay không có sự cản trở ở
mức tối thiểu) từ cự ly trung bình hay ném rổ xa 3 điểm.
- Có số người tham gia tấn công chiếm ưu thế so với số
người phòng thủ tại mỗi khu vực cụ thể trên sân.
- Có sự yểm trợ lẫn nhau giữa những người phòng thủ.
- Tăng tạm thời khoảng cách giữa người tấn công và
người phòng thủ đang kèm anh ta để tạo điều kiện thực
hiện những động tác chuẩn bị cho tấn công.
- Buộc phải nhanh chóng tiếp cận giữa người phòng thủ
với người tấn công (phản công lại).
- Những động tác của người tấn công phải kịp thời để
tăng tốc độ và chống lại người phòng thủ đang ở vị trí tĩnh.
- Ưu thế chiều cao của người tấn công so với người
phòng thủ.
- Ưu thế thể lực, sức mạnh và khả năng phối hợp của
người tấn công so với người phòng thủ.
- Ưu thế và các tố chất thể lực, tâm lý của người tấn
công so với người phòng thủ.
- Phòng thủ tuyến sau chống lại người phản công có thể
xảy ra.
3.3.3.3. Hình thức phối hợp toàn đội
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Tấn công trong bóng rổ theo định hướng chiến thuật
được chia làm hai hình thức đó là: tấn công nhanh và tấn
công khu vực. Sau khi bắt được bóng từ vị trí trung lập
(trong nhảy tranh bóng, tranh cướp bóng bật bảng) hay
bóng vào rổ hoặc phát bóng biên liền nhanh chóng chuyển
sang phản công khi đối phương không kịp lùi về phòng thủ
theo khu vực. Khi nhận thấy đối phương đã kịp lùi về
phòng thủ theo khu vực thì bắt buộc phải sử dụng hình thức
tấn công khu vực.
Mỗi hình thức tấn công đều có những nguyên tắc phối
hợp. Thí dụ tấn công nhanh thì phải phối hợp nhanh, tạo
được tình huống hơn người để tấn công rổ, còn tấn công
khu vực thì phải phối hợp di chuyển tạo được chỗ trống để
ném rổ hoặc đột phá lên rổ.
3.3.4. Chiến thuật tấn công nhanh
3.3.4.1. Khái niệm chiến thuật tấn công nhanh
Tấn công nhanh là chiến thuật vận dụng từ phòng thủ
chuyển sang tấn công sau khi giành lại quyền kiểm soát
bóng, phối hợp tấn công trong khoảng thời gian ngắn nhất
với những đường di chuyển hợp lý nhất, nhanh chóng
vượt qua đối phương, giành thế nhiều tấn công ít, tạo cơ
hội ném rổ.
Bóng rổ hiện đại sử dụng chiến thuật tấn công nhanh là
chủ yếu. Với một số đặc điểm của người Việt Nam là thấp
nhỏ nhưng linh hoạt, khéo léo... thì chiến thuật tấn công
nhanh lại càng thích hợp và phát huy tác dụng tốt. Muốn
298

tấn công nhanh có hiệu quả, mỗi vận động viên phải có ý
thức phối hợp tốt, có trình độ kỹ thuật cá nhân điêu luyện
và có thể lực chuyên môn tốt. Đó là những yếu tố quyết
định trong phối hợp chiến thuật tấn công nhanh.
3.3.4.2. Hình thức chiến thuật tấn công nhanh
Về cơ bản có hai hình thức tấn công nhanh: tấn công
nhanh bằng chuyền bóng ngắn và chuyền bóng dài. Từ 2
đường chuyền trở lên thì được coi là chuyền bóng ngắn,
còn sử dụng một đường chuyền thì được coi là chuyền
bóng dài. Chuyền bóng dài thường dùng khi hậu vệ có
bóng chuyền trực tiếp cho tiền phong hoặc trung phong dứt
điểm. Hình thức chuyền bóng dài này thường đơn giản,
tranh thủ được thời gian và có số lần chuyền bóng ít, nhưng
dễ bị mất bóng vì chuyền bóng dài khó chính xác hơn
chuyền bóng ngắn.
Trong tấn công nhanh người ta chỉ sử dụng chuyền bóng
ngắn khi không thể thực hiện chuyền bóng dài, bởi vì
chuyền bóng ngắn mất nhiều thời gian hơn chuyền bóng
dài. Nhưng vì mũi nhọn tấn công chưa kịp di chuyển phản
công, chưa tạo được tình huống hơn người nên sử dụng
chuyền bóng ngắn để chờ thời cơ khi mũi nhọn tấn công
(tiền phong hoặc trung phong) di chuyển.
Ưu điểm của chuyền bóng ngắn là linh hoạt, biến hóa
làm cho đối phương khó cắt, cướp bóng. Song, số lần di
chuyển và phối hợp nhiều, kéo dài thời gian hơn chuyền
bóng dài, đối phương có thể di chuyển về để kịp thời ngăn
cản, vì vậy sẽ dễ mất cơ hội tấn công.
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3.3.4.3. Giai đoạn của chiến thuật tấn công nhanh
Tấn công nhanh có 3 giai đoạn: giai đoạn phát động; giai
đoạn đẩy tiến và kết thúc tấn công.
- Giai đoạn phát động
Là giai đoạn chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Khi đội
phòng thủ cướp được bóng và bắt đầu triển khai tấn công
(có thể tiến hành một mình hoặc qua hai người, ba người)
và kết thúc ở phía trên vạch ném phạt kéo dài.
Khu vực này tập trung nhiều đấu thủ, muốn tấn công
được nhanh thì các đấu thủ không có bóng phải nhanh
chóng thoát khỏi đối phương, chiếm vị trí có lợi nhất để
nhận bóng. Đấu thủ có bóng phải chuyền bóng chính xác,
hợp lý cho đồng đội. Những người chưa có bóng phải vừa
di chuyển bằng động tác chạy nghiêng, vừa quan sát để sẵn
sàng nhận bóng ở tư thế thuận lợi nhất.
+ Kỹ thuật phát động: (người cầm bóng đầu tiên).
Khi đấu thủ cướp được bóng còn đang ở trên không, đã
phải quan sát đồng đội và có thể chuyền ngay khi cơ thể
chưa rơi xuống. Nếu bắt bóng ở dưới đất ở tư thế vững
vàng, trọng tâm hạ thấp hai gối trùng, luôn bảo vệ bóng và
tạo cho vai nghịch tay chuyền quay về hướng định chuyền,
mắt quan sát trên sân để có thể quan sát nhanh chóng
chuyền cho đồng đội. Khi đồng đội chưa thoát khỏi đối
phương thì phải dẫn bóng để tìm thời cơ phối hợp.
+ Kỹ thuật của đấu thủ tiếp ứng chuyền một (đường
chuyền đầu tiên).
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Đấu thủ nhận bóng ở quả chuyền một phải toàn diện, có
tốc độ tốt, kỹ thuật điêu luyện, biết tổ chức tấn công, phối
hợp và phân phối bóng tốt. Khi thấy đồng đội có thể cướp
được bóng thì đấu thủ tiền phong ở bên phía có bóng di
chuyển ra vị trí chuẩn bị bắt bóng, mắt nhìn đấu thủ có
bóng. Nhận quả chuyền một thường ở ngang với vạch ném
phạt và gần sát đường biên dọc.
Ví dụ minh họa cho giai đoạn phát động và khu vực tiếp
ứng chuyền một (hình 3.35).

Hình 3.35
Khi hậu vệ số 1 cướp được bóng thì ngay lập tức hậu vệ
số 2 di chuyển ra khu vực tiếp ứng để nhận đường chuyền
từ số 1. Đồng thời trung phong số 3 di chuyển lên khu vực
trung tâm (giữa sân). Hai tiền phong chạy nghiêng vòng
cung xiết góc 45 dộ rổ đối phương. Đây là một trong những
giai đoạn phát động cơ bản.
- Giai đoạn đẩy tiến (di chuyển đưa bóng từ sân dưới
lên sân trên).
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Bắt đầu từ sau khi nhận quả chuyền 2 tới trước khi kết
thúc ném rổ. Các đấu thủ phải nhanh chóng di chuyển theo
đội hình 2-1-2 cả hàng ngang và hàng dọc. Giai đoạn này
chậm hơn so với giai đoạn phát động vì phải điều chỉnh đội
hình để chuẩn bị kết thúc ném rổ. Di chuyển tới gần khu
ném phạt không chuyền bóng nhiều mà kết thúc ném rổ
nhanh.
Giai đoạn đẩy tiến sử dụng chuyền bóng hoặc kết hợp
giữa chuyền bóng với dẫn bóng, song nhanh chóng đưa
bóng lên sân trước để ném rổ (hình 3.36).
Ví dụ minh họa cho giai đoạn đẩy tiến (hình 3.36).

Hình 3.36
Sau khi chuyền bóng cho hậu vệ số 2, hậu vệ số 1 di
chuyển lên khu vực trung tâm. Đồng thời trung phong số 3
cũng di chuyển lên trung tâm (vòng tròn giữa sân). Tiền
phong số 4 và số 5 chay lên khu vực 3 điểm sân đối
phương. Như vậy tất cả đội hình đã di chuyển lên khu vực
trung tâm và sân đối phương. Đây là một trong những giai
đoạn đẩy tiến cơ bản.
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- Giai đoạn kết thúc
Là giai đoạn quyết định thắng lợi hay thất bại của một
đợt tấn công nhanh. Giai đoạn này phải tạo được tình
huống hơn người (nhiều đánh ít) như: 2:1; 3:1 hay 3:2.
Ví dụ minh họa cho giai đoạn kết thúc (hình 3.37).

Hình 3.37
Sau giai đoạn đẩy tiến là giai đoạn kết thúc. Số 3 nhận
quả chuyền hai từ số 2 lập tức quan sát hai tiền phong số 4
và số 5 di chuyển, chuyền bóng cho tiền phong số 4 để kết
thúc rổ. Ở giai đoạn này tất cả các cầu thủ tấn công còn lại
phải di chuyển lên sân đối phương và áp sát khu vực 3
điểm để hỗ trợ tấn công khi cần thiết.
* Một số hình thức của giai đoạn kết thúc.
+ Hình thức 1: 2 đánh 1 phối hợp bằng chuyền bóng
(hình 3.38).
Số 4 chuyền bóng cho số 5 và di chuyển áp sát góc 45 độ
nhận bóng từ số 5 để ném rổ. Với hình thức phối hợp này
yêu cầu các cầu thủ phải đảm bảo các điều kiện sau:
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Di chuyển phải tạo thành
hình tam giác để thuận lợi
khi chuyền bắt bóng. Xử lý
quyết đoán không chậm trễ;
phối hợp động tác giả khi
thực hiện chuyền bóng và di
chuyển; chuyền bóng nhanh
và chính xác.

Hình 3.38

+ Hình thức 2: Phối hợp 2 đánh 1 bằng dẫn bóng đan
chéo (hình 3.39).
Số 6 chuyền bóng cho số
5 sau đó di chuyển sang góc
45 độ bên cánh phải. Số 5
bắt được bóng dẫn bóng di
chuyển sang góc 45 độ bên
cánh trái. Nếu số 7 phòng
thủ không kèm thì đột phá
Hình 3.39
lên rổ. Còn nếu số 7 phòng
thủ di chuyển ra kèm thì chuyền bóng lại cho số 6 để số 6
kết thúc rổ. Chú ý, chớp thời cơ, thực hiện nhanh và dứt
khoát.
+ Hình thức 3: Phối hợp 2 đánh 1 bằng yểm hộ (hình
3.40).
Số 5 chuyền bóng cho số 4 sau đó di chuyển vào ngăn
cản số 1 phòng thủ để số 4 dẫn bóng vào thực hiện hai
bước ném rổ.
304

Chú ý, số 5 phòng tấn
công yểm hộ chắc chắn
không cho số di di chuyển
sang cản phá số 4 tấn công
dẫn bóng lên rổ, phối hợp
nhanh và dứt khoát.
+ Hình thức 4: Phối hợp 3
đánh 2 bằng di chuyển
chuyền bắt bóng (hình 3.41).

Hình 3.40

Số 5 tấn công chuyền
bóng cho số 6, rồi di chuyển
vào nhận lại bóng từ số 6 để
ném rổ. Sẽ xảy ra hai tình
huống: 1) số 2 phòng thủ
kèm số 5 tấn công thì ngay
lập tức số 5 phải chuyền
Hình 3.41
bóng cho số 7 để số 7 tấn công rổ; 2) nếu số 3phòng thủ
kèm số 5 tấn công thì số 5 phải chuyền bóng lại cho số 6 để
số 6 tấn công rổ. Trong khi thực hiện phải chú ý, phối hợp
nhanh và dứt khoát. Có cơ hội là mạnh dạn tấn công rổ.
+ Hình thức 5: Phối hợp 3 đánh 2 bằng dẫn bóng đan
chéo (hình 3.42).
Số 7 chuyền bóng cho số 6 tấn công, sau đó di chuyển
sang góc 45 độ bên cánh phải để phối hợp tấn công rổ. Số
6 nhận được bóng dẫn thẳng vào ném rổ. Số 8 thực hiện
động tác giả di chuyển vào góc 45 độ bên cánh trái để
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cùng đồng đội tấn công. Lúc này có thể phát triể theo hai
tình huống:
1) số 4 phòng thủ kèm số
6 tấn công thì ngay lập tức
số 6 phải chuyền bóng cho
số 8 để số 8 tấn công rổ; 2)
nếu số 5 phòng thủ kèm số 6
tấn công thì số 6 phải
chuyền bóng lại cho số 7 để
số 6 tấn công rổ.

Hình 3.42

Trong khi thực hiện phải chú ý phối hợp nhanh và dứt
khoát. Có cơ hội là mạnh dạn tấn công rổ.
+ Hình thức 6: Phối hợp 3 đánh 2 bằng yểm hộ (hình
3.43).
Số 3 chuyền bóng cho số
4 tấn công sau đó di chuyển
vào ngăn cản số 7 phòng
thủ. Sau khi nhận đường
chuyền từ số 3, số 4 chuyền
bóng cho đồng đội số 5 và
di chuyển sang cản số 6
phòng thủ. Số 5 bắt bóng rồi
Hình 3.43
dẫn thẳng vào góc chính diện tấn công rổ. Chú ý, khi thực
hiện phải nhanh và dứt khoát, phối hợp yểm hộ đúng thời
điểm. Tránh phạm luật và phạm lỗi trong khi thực hiện.
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3.3.4.4. Các tình huống tấn công nhanh
+ Tình huống 1: Tấn công nhanh khi nhảy tranh bóng ở
vòng tròn giữa sân (hình 3.44).

Hình 3.44
Số 3 nhanh tranh bóng – hất bóng cho số 5, số 5 chuyền
bóng cho số 4 sau đó di chuyển sang góc 45 độ bên cánh
trái để nhận bóng từ số 4 và kết thúc rổ. Chú ý, khi di
chuyển phải quan sát đồng đội có bóng, tạo được tình
huống hơn người, phối hợp nhanh và dứt khoát, nếu có cơ
hội phải ném rổ ngay. Không phạm luật phạm lỗi
+ Tình huống 2: Tấn công nhanh khi bóng vào rổ, phát
bóng biên bằng chuyền ngắn (hình 3.45).
Khi số 6 tấn công ném bóng vào rổ như hình vẽ. Hậu vệ
số 2 lập tức ra phát bóng biên đồng thời số hậu vệ số 1 di
chuyển tra khu vực tiếp ứng chuyền một để nhận bóng từ
hậu vệ số 2, trung phong số 3 di chuyển lên khu vực trung
tâm nhận quả chuyền hai từ hậu vệ số 1 và chuyền bóng
cho tiền phong số 5 kết thúc rổ. Chú ý, di chuyển nhanh và
đúng vị trí, chuyền bóng nhanh mạnh và chính xác. Có cơ
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hội phải chuyền bóng và ném rổ ngay. Không phạm luật
phạm lỗi.

Hình 3.45
+ Tình huống 3 : Tấn công nhanh khi bóng vào rổ, phát
bóng biên bằng chuyền dài (hình 3.46).

Hình 3.46
Khi số 7 tấn công ném bóng vào rổ, hậu vệ số 2 nhanh
chóng ra phát bóng biên để phát động tấn công. Trung
phong số 4 và số 5 nhanh chóng di chuyển lên góc 45 độ để
nhận đường chuyền dài từ hậu vệ ném rổ. Chú ý, phát động
nhanh, tạo tình huống hơn người, chuyền bóng nhanh mạnh
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và chính xác. Không phạm luật phạm lỗi trong khi triển
khai tấn công.
+ Tình huống 4: Khi hậu vệ cánh phải cướp được bóng
tấn công bằng chuyền bóng ngắn (hình 3.47).

Hình 3.47
Khi số 5 tấn công ném rổ không chính xác, hậu vệ số 2
phòng thủ cướp được bóng và triển khai phản công nhanh.
Hậu vệ số 1 di chuyển ra khu tiếp ứng nhận đường chuyền
1 từ hậu vệ số 2, sau đó chuyền cho trung phong số 5, trung
phong số 5 chuyền cho tiền phong số 3 kết thúc rổ. Chú ý,
triển khai đồng bộ, phối hợp di chuyển tạo tình huống hơn
người, chuyền bóng nhanh mạnh và chính xác. Không
phạm luật, phạm lỗi.
+ Tình huống 5: Khi hậu vệ cánh phải cướp được bóng
tấn công bằng chuyền bóng dài (hình 3.48).
Số 3 tấn công ném rổ không thánh công, hậu vệ số 2
cướp được bóng và phát động tân công nhanh. Tiền phong
số 3 và số 4 nhanh chóng di chuyển vòng cung xiết góc 45
độ, nhận bóng từ hậu vệ số 2 kết thúc rổ. Chú ý, phán đoán
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phản công nhanh, tạo tình huống hơn người, chuyền bắt
bóng chính xác. Không phạm luật phạm lỗi khi triển khai
tấn công.

Hình 3.48
+ Tình huống 6: Khi hậu vệ cánh trái cướp được bóng
tấn công bằng chuyền bóng ngắn (hình 3.49).

Hình 3.49
Khi số 5 tấn công ném rổ không chính xác, hậu vệ số 1
phòng thủ cướp được bóng và triển khai phản công nhanh.
Hậu vệ số 2 di chuyển ra khu tiếp ứng đường chuyền 1 từ
hậu vệ số 1, sau đó chuyền chuyền cho trung phong số 5,
trung phong số 5 chuyền cho tiền phong số 4 kết thúc rổ.
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Chú ý, triển khai đồng bộ, phối hợp di chuyển tạo tình
huống hơn người, chuyền bóng nhanh mạnh và chính xác.
Không phạm luật phạm lỗi.
+ Tình huống 7: Khi hậu vệ cánh phải cướp được bóng
tấn công bằng chuyền bóng dài (hình 3.50).

Hình 3.50
Số 4 tấn công ném rổ không thành công, hậu vệ số 1
cướp được bóng và phát động tân công nhanh. Tiền phong
số 3 và số 4 nhanh chóng di chuyển vòng cung xiết góc 45
độ, nhận bóng từ hậu vệ số 1 kết thúc rổ. Chú ý, phán đoán
phản công nhanh, tạo tình huống hơn người, chuyền bắt
bóng chính xác. Không phạm luật phạm lỗi khi triển khai
tấn công.
+ Tình huống 8: Khi trung phong cướp được bóng tấn
công bằng chuyền bóng dài (hình 3.51).
Khi tấn công số 5 cướp bóng không thành công, trung
phong phòng thủ cướp được bóng và triển khai phản công
nhanh. Hai tiền phong số 3 và số 4 nhanh chóng di chuyển
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vòng cung xiết góc 45 độ, nhận bóng từ trung phong số 5
để kết thúc rổ. Chú ý, triển khai phản công đồng bộ, phối
hợp di chuyển nhanh và chính xác, chuyền bắt bóng chính
xác. Không phạm luật, phạm lỗi khi phối hợp phản công.

Hình 3.51
+ Tình huống 9: Khi trung phong cướp được bóng tấn
công bằng chuyền bóng ngắn (hình 3.52).

Hình 3.52
Khi tấn công số 5 ném rổ không thành công, trung phong
phòng thủ số 5 cướp được bóng và triển khai phản công
nhanh. Tiền phong số 4 nhanh chóng di chuyển lên khu vực
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trung tâm để nhận bóng từ trung phong số 5, sau đó chuyền
bóng cho tiền phong số 3 bắt bóng ném rổ. Chú ý, triển
khai phản công đồng bộ, phối hợp di chuyển nhanh và
chính xác, chuyền bắt bóng chính xác. Không phạm luật,
phạm lỗi khi phối hợp phản công.
+ Tình huống 10: Khi tiền phong cánh phải bắt được
bóng phối hợp bằng chuyền ngắn (hình 3.53).

Hình 3.53
Khi tấn công số 5 ném rổ không thành công, tiền phong
phòng thủ số 4 cướp được bóng và triển khai phản công
nhanh. Hậu vệ số 1 nhanh chóng di chuyển lên khu vực
trung tâm để nhận bóng từ tiền phong số 4. Trung phong số
5 và số 3 nhanh chóng di chuyển vòng cung xiết góc 45 độ,
bắt bóng từ số 4 để kết thúc rổ. Chú ý, triển khai phản công
đồng bộ, phối hợp di chuyển chuyền bắt bóng nhanh, chính
xác. Không phạm luật, phạm lỗi khi phối hợp phản công.
+ Tình huống 11: Khi tiền phong cánh phải bắt được
bóng phối hợp bằng chuyền dài (hình 3.54).
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Khi tấn công số 5 ném rổ không thành công, tiền phong
phòng thủ số 4 cướp được bóng và triển khai phản công
nhanh. Tiền phong số 3 và trung phong số 5 nhanh chóng
di chuyển vòng cung xiết góc 45 độ, nhận bóng từ tiền
phong số 4 để kết thúc rổ. Chú ý, triển khai phản công đồng
bộ, phối hợp di chuyển và chuyền bắt bóng nhanh và chính
xác. Không phạm luật, phạm lỗi khi phối hợp phản công.

Hình 3.54
+ Tình huống 12: Khi tiền phong cánh trái bắt được
bóng phối hợp bằng chuyền ngắn (hình 3.55).

Hình 3.55
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Khi số 6 tấn công ném rổ không thành công, tiền phong
số 7 bắt được bóng, hậu vệ số 5 di chuyển lên trung tâm
nhận đường chuyền một từ tiền phong số 7 sau đó chuyền
cho trung phong số 6 di chuyển bắt bóng ném rổ. Chú ý,
khi tiền phong số 7 bắt được bóng thì trung phong số 6 và
tiền phong số 8 nhanh chóng di chuyển vòng cung xiết góc
45 độ nhận để bắt bóng ném rổ. Phối hợp đồng bộ, di
chuyển chuyền bắt bóng chính xác.
+ Tình huống 12: Khi tiền phong cánh trái bắt được
bóng phối hợp bằng chuyền dài (hình 3.56).

Hình 3.56
Khi số 6 tấn công ném rổ không thành công, tiền phong
số 7 bắt được bóng, trung phong số 6 và tiền phong số 8
nhanh chóng di chuyển vòng cung xiết góc 45 độ nhận
bóng để ném rổ. Hậu vệ số 4 và số 5 cũng đồng thời di
chuyển lên để hỗ trợ tấn công. Chú ý, triển khai phản
công đồng bộ, phối hợp di chuyển - chuyền bắt bóng
nhanh và chính xác. Không phạm luật, phạm lỗi khi phối
hợp phản công.
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3.3.5. Chiến thuật tấn công khu vực
3.3.5.1. Khái niệm
Là sự phối hợp giữa các đấu thủ trong một phạm vi nào
đó để tổ chức ném bóng vào rổ đối phương. Chỉ sử dụng
chiến thuật tấn công khu vực khi không thể sử dụng chiến
thuật tấn công nhanh.
3.3.5.2. Các nguyên tắc tấn công khu vực
- Trong lúc tấn công phải phát hiện sớm đội hình phòng
thủ của đối phương. Phân tích đánh giá, tìm ra điểm yếu để
tấn công.
- Tích cực ném rổ ở cự ly trung bình và xa tạo cho trung
phong hoạt động dưới rổ.
- Phải có sự phối hợp ăn ý giữa các vận động viên trong
toàn đội, hiểu được đặc điểm của nhau để phát huy những
ưu điểm của từng người.
- Khi phối hợp phải tạo được thế nhiều đánh ít. Sử dụng
những phối hợp nhóm như: yểm hộ; chuyền xiết; dẫn bóng
đan chéo hay lướt biên ngang để tấn công.
- Phải biến hóa để phù hợp với tình huống. Khi đối
phương đã nhận ra lối đánh để ngăn cản thì phải nhanh
chóng sử dụng những miếng phối hợp sao cho phù hợp.
- Khi đối phương phòng thủ gần rổ thì phối hợp yểm hộ
để ném xa nhiều. Khi đối phương phòng thủ xa (ngoài 3
điểm) phối hợp tấn công gần rổ.
- Biết nhìn nhận, phân tích đánh giá để phát huy ưu điểm
và khắc phục nhược điểm.
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3.3.5.3. Các hình thức tấn công khu vực
Có 3 hình thức tấn công khu vực cơ bản đó là: 2-1-2; 2-3
và 3-2.
- Hình thức tấn công 2-1-2.
Là hình thức tấn công cơ bản nhất vì từ đây sẽ dễ biến
đổi thành đội hình tấn công khác phù hợp với tình huống
trong thi đấu. Sử dụng hình thức tấn công 2-1-2 khi đối
phương sử dụng đội hình chiến thuật phòng thủ 2-1-2. Hình
thức tấn công này rất biến hóa và chủ yếu dựa vào trung
phong để tấn công. Nếu trung phong có thể hình lý tưởng
và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, đội tấn công có thể áp đặt
lối chơi khiến phòng thủ gặp khó khăn khi tổ chức phòng
thủ. Phòng thủ sẽ luôn luôn bị động khi trung phong đột
phá hoặc “làm tường” cho hậu vệ hoặc tiền phong bắt bóng
ném rổ.
* Những hình thức cơ bản khi tấn công khu vực 2-1-2.
+ Hình thức 1: Tấn
công khu vực góc 45 độ bên
cánh trái phòng thủ (ném rổ
cự ly trung bình) (hình
3.57).
Hậu vệ số 3 chuyền bóng
cho trung phong số 8, sau đó
trung phong số 8 chuyền
Hình 3.57
bóng cho tiền phong số 4, thực hiện động tác giả bên trái để
lôi kéo hậu trung phong phòng thủ số 3 di chuyển qua trái
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và đột ngột chuyển hướng di chuyển qua phải nhận bóng từ
tiền phong số 4 để kết thúc rổ. Chú ý, sử dụng các kỹ thuật
chuyền bóng kín và chính xác. Mạnh dạn đột phá ném rổ.
Không phạm luật phạm lỗi khi tấn công.
+ Hình thức 2: Tấn công
khu vực góc 45 bên cánh
phải phòng thủ (ném rổ cự
ly trung bình) (hình 3.58).
Hậu vệ số 2 chuyền bóng
cho trung phong số 8, sau đó
trung phong số 8 chuyền
Hình 3.58
bóng cho tiền phong số 5 làm động tác giả để lôi kéo hậu trung phong phòng thủ số 3
di chuyển qua phải rồi đột ngột chuyển hướng sang trái
nhận bóng từ tiền phong số 4 để kết thúc rổ. Chú ý, sử dụng
các kỹ thuật chuyền bóng kín và chính xác. Mạnh dạn đột
phá ném rổ. Không phạm luật, phạm lỗi khi tấn công.
+ Hình thức 3: Tấn công
khu vực góc chính diện
(ném rổ cự ly trung bình)
(hình 3.59).
Hậu vệ số 2 chuyền bóng
cho hậu vệ số 3, hậu vệ số 3
chuyền cho tiền phong số 4,
tiền phong số 4 chuyền cho
trung phong số 8, sau đó thì
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Hình 3.59

làm động tác giả để lôi kéo hậu vệ phòng thủ số 2 sang phải
rồi đột ngột đổi hướng sang trái vào cản trung phong phòng
thủ số 3 để trung phong tấn công số 8 dẫn bóng qua người
bắt bóng nhảy ném rổ. Chú ý, phối hợp dứt khoát.
+ Hình thức 4: Tấn công
khu vực góc 45 độ bên cánh
trái phòng thủ (ném rổ cự ly
xa) (hình 3.60).
Hậu vệ số 2 chuyền bóng
cho hậu vệ số 3, đồng thời
trung phong số 6 di chuyển
Hình 3.60
kèm hậu vệ phòng thủ số 2
để tiền phong số 4 di chuyển nhận bóng từ hậu vệ số 3 ném
rổ xa. Chú ý, phối hợp đồng bộ, khi di chuyển phải có động
tác giả, chuyền bóng kín và chính xác, trung phong số 6 và
tiền phong số 5 phải di chuyển vào gần rổ để tranh cướp
bóng nếu bóng không vào rổ. Không phạm luật phạm lỗi.
+ Hình thức 5: Tấn công
khu vực góc 45 độ bên cánh
phải phòng thủ (ném rổ cự
ly xa) (hình 3.61).
Hậu vệ số 4 chuyền bóng
cho hậu vệ số 5, đồng thời
trung phong số 8 di chuyển
kèm hậu vệ phòng thủ số 3
để tiền phong số 6 di chuyển

Hình 3.61
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nhận bóng từ hậu vệ số 5 ném rổ xa. Chú ý, phối hợp đồng
bộ, khi di chuyển phải có động tác giả, chuyền bóng kín và
chính xác, trung phong số 8 và tiền phong số 7 phải di
chuyển vào gần rổ để tranh cướp bóng nếu bóng không vào
rổ. Không phạm luật phạm lỗi.
+ Hình thức 6: Tấn công khu vực góc chính diện (ném rổ
cự ly xa) (hình 3.62).
Hậu vệ số 4 chuyền bóng
cho hậu vệ số 5, sau đó làm
động tác giả sang phải để lôi
kéo tiền phong phòng thủ số
7 di chuyển sang phải, rồi
đột ngột chuyển hướng di
chuyển sang trái sang kèm
Hình 3.62
tiền phong phòng thủ số 6
để cho hậu vệ số 5 ném rổ xa 3 điểm. Khi số 5 ném rổ trung
phong số 8 và hai tiền phong số 6 và số 7 phải di chuyển
vào gần rổ để tranh cướp bóng nếu như bóng nảy ra. Phối
hợp đồng bộ. Không phạm luật phạm lỗi.
- Hình thức tấn công 3-2.
Là một trong những hình thức tấn công khu vực cơ bản
khi đối phương co cụm và phòng thủ khu vực 2-3. Hình
thức tấn công này chủ yếu sử dụng những miếng phối hợp
yểm hộ để ném rổ xa. Trung phong di chuyển lên ngang
bằng với hai hậu vệ. Khi sử dụng hình thức tấn công này
đòi hỏi hai hậu vệ và hai tiền phong phải có kỹ thuật ném
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rổ xa tốt. Trung phong phải biết yểm hộ, ngăn cản đối
phương cho đồng đội ném rổ, biết phán đoán để di chuyển
vào gần rổ bắt bóng khi đồng đội ném rổ không thành công.
Lưu ý, chỉ sử dụng hình thức tấn công 3-2 khi đối phương
áp dụng phòng thủ 2-3. Trong quá trình tấn công, nếu đối
phương biến hóa đội hình phòng thủ thì cũng phải chuyển
đổi hình thức tấn công ngay. Tránh trường hợp lạm dụng
hình thức tấn công khi đối phương đã thay đổi hình thức
phòng thủ.
* Những hình thức cơ bản khi tấn công khu vực 3-2
+ Hình thức 1: Tấn công
khu vực góc 45 độ bên cánh
phải phòng thủ (ném rổ cự
ly trung xa) (hình 3.63).
Hậu vệ tấn công số 4
chuyền bóng cho hậu vệ tấn
công số 5, sau đó thực hiện
động tác giả bên phải để lôi
Hình 3.63
kéo tiền phong phòng thủ số
3 di chuyển qua phải và đột ngột chuyển hướng qua trái di
chuyển yểm hộ cho tiền phong số 7 nhận bóng từ hậu vệ số
5 nhảy ném rổ. Chú ý, phối hợp đồng bộ, di chuyển chuyền
bắt bóng nhanh và chính xác. Khi tiền phong số 7 ném rổ
thì trung phong số 8 và tiền phong số 6 di chuyển vào gần
rổ để tranh cướp bóng phòng khi bóng không vào rổ.
+ Hình thức 2: Tấn công khu vực góc 45 độ bên cánh
321

phải phòng thủ (ném rổ cự ly trung xa) (hình 3.64).
Hậu vệ tấn công số 5
chuyền bóng cho hậu vệ tấn
công số 4, sau đó thực hiện
động tác giả bên phải để lôi
kéo tiền phong phòng thủ số
4 di chuyển qua phải và đột
ngột chuyển hướng qua trái
Hình 3.64
di chuyển yểm hộ cho tiền
phong số 6 nhận bóng từ hậu vệ số 4 nhảy ném rổ. Chú ý,
phối hợp đồng bộ, di chuyển chuyền bắt bóng nhanh và
chính xác. Khi tiền phong số 6 ném rổ thì trung phong số 8
và tiền phong số 7 di chuyển vào gần rổ để tranh cướp bóng
phòng khi bóng không vào rổ.
+ Hình thức 3: Tấn công
khu vực góc chính diện
(ném rổ cự ly trung xa)
(hình 3.65).
Hậu vệ tấn công số 4
chuyền bóng cho trung
phong tấn công số 8, hậu vệ
Hình 3.65
tấn công số 5 di chuyển ngăn cản tiền tiền phong phòng thủ
số 4 để hậu vệ số tấn công số 4 di chuyển nhận bóng từ
trung phong số 8 nhảy ném rổ. Khi hậu vệ số 4 nhảy ném
rổ thì các vị trí còn lại di chuyển vào gần rổ để tranh cướp
bóng phòng khi ném rổ không vào. Chú ý, phối hợp yểm hộ
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đồng bộ, di chuyển chuyền bắt bóng nhanh và chính xác.
Không phạm luật, phạm lỗi.
+ Hình thức 4: Tấn công
khu vực góc 45 độ bên cánh
phải phòng thủ (ném rổ cự ly
xa 3 điểm) (hình 3.66).
Hậu vệ tấn công số 5
chuyền bóng cho hậu vệ tấn
công số 4, số 4 chuyền cho
trung phong tấn công số 8 rồi
Hình 3.66
di chuyển ngăn cản kèm hậu vệ phòng thủ số 1 để cho tiền
phong tấn công số 7 bắt bóng từ trung phong số 8 nhảy
ném rổ xa 3 điểm. Khi tiền phong tấn công số 7 ném rổ tất
cả các vị trí còn lại di chuyển vào gần rổ để tranh cướp
bóng phòng khi bóng không vào rổ. Chú ý, phối hợp đồng
bộ, di chuyển chuyền bắt bóng nhanh và chính xác.
+ Hình thức 5: Tấn công
khu vực góc 45 độ bên cánh
trái phòng thủ (ném rổ cự ly
xa 3 điểm) (hình 3.67).
Hậu vệ tấn công số 4
chuyền bóng cho hậu vệ tấn
công số 5, số 5 chuyền cho
trung phong tấn công số 8 sau

Hình 3.67

đó di chuyển ngăn cản kèm hậu vệ phòng thủ số 2 để cho
tiềnphong tấn công số 7 bắt bóng từ trung phong số 8 nhảy
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ném rổ xa 3 điểm. Khi tiền phong tấn công số 6 ném rổ, tất
cả các vị trí còn lại di chuyển vào gần rổ để tranh cướp
bóng phòng khi bóng không vào rổ. Chú ý, phối hợp đồng
bộ, di chuyển chuyền bắt bóng nhanh và chính xác.
+ Hình thức 6: Tấn công khu vực góc chính diện (ném rổ
cự ly xa 3 điểm) (hình 3.68).
Hậu vệ tấn công số 5
chuyền bóng cho trung
phong số 8, sau đó làm động
tác giả lôi kéo tiền phong
phòng thủ số 4 sang phải rồi
đột ngột chuyển hướng di
chuyển sang trái ngăn cản
tiền phong phòng thủ số 3
Hình 3.68
để hậu vệ tấn công số 4 nhận bóng từ trung phong tấn công
số 8 nhảy ném rổ xa 3 điểm. Khi hậu vệ tấn công số 4 ném
rổ, tất cả các vị trí còn lại di chuyển vào gần rổ để tranh
cướp bóng phòng khi bóng không vào rổ. Chú ý, phối hợp
đồng bộ, di chuyển chuyền bắt bóng nhanh và chính xác.
- Hình thức tấn công 2-3.
Là một trong những hình thức tấn công khuc vực cơ bản
khi đối phương di chuyển ngăn cản và phòng thủ thủ khu
vực 3-2. Hình thức tấn công này chủ yếu sử dụng những
miếng phối hợp yểm hộ, dẫn bóng đột phá vào ném rổ ở cự
ly gần và sát rổ. Trung phong di chuyển xuống ngang bằng
với hai tiền phong. Khi sử dụng hình thức tấn công này đòi
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hỏi hai tiền phong phải phối hợp tốt với trung phong và có
kỹ thuật nhảy ném rổ ở cự trung bình và đột phá qua người
lên rổ điêu luyện. Trung phong phải biết yểm hộ, ngăn cản
đối phương cho đồng đội ném rổ, biết phán đoán để di
chuyển vào gần rổ bắt bóng khi đồng đội ném rổ không
thành công, biết làm tường để cho tiền phong bắt bóng ném
rổ. Lưu ý, chỉ sử dụng hình thức tấn công 2-3 khi đối
phương áp dụng phòng thủ 3-2. Trong quá trình tấn công,
nếu đối phương biến hóa đội hình phòng thủ thì cũng phải
chuyển đổi hình thức tấn công ngay. Tránh trường hợp lạm
dụng hình thức tấn công khi đối phương đã thay đổi hình
thức phòng thủ, hay nói cách khác là khi đối phương phòng
thủ gần thì tổ chức ném trung bình và xa 3 điểm nhiều hơn.
Khi đối phương đẩy đội hình lên cao phòng thủ xa thì phải
biết đột phá qua người, nhảy ném rổ cự ly gần.
* Những hình thức cơ bản khi tấn công khu vực 2-3.
+ Hình thức 1: Tấn công
khu vực góc 45 bên cánh phải
của phòng thủ (ném rổ cự ly
gần) (hình 3.69).
Hậu vệ tấn công số 5
chuyền cho số 4, số 4 chuyền
cho tiền phong số 8 và di
Hình 3.69
chuyển ngăn cản hậu vệ số 3
để trung phong số 6 di chuyển nhận bóng từ tiền phong số
8 nhảy ném rổ cự ly gần. Khi trung phong số 6 ném rổ thì
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hai tiền phong số 7 và số 8 di chuyển vào gần rổ để tranh
cướp bóng. Chú ý, phối hợp đồng bộ, di chuyển chuyền bắt
bóng nhanh và chính xác.
+ Hình thức 2: Tấn công
khu vực góc 45 bên cánh trái
của phòng thủ (ném rổ cự ly
gần) (hình 3.70).
Hậu vệ tấn công số 4
chuyền cho số 5, số 5 chuyền
cho tiền phong số 7 và di
Hình 3.70
chuyển ngăn cản hậu vệ số 4
để trung phong số 6 di chuyển nhận bóng từ tiền phong số
8 nhảy ném rổ cự ly gần. Khi trung phong số 6 ném rổ thì
hai tiền phong số 7 và số 8 di chuyển vào gần rổ để tranh
cướp bóng. Chú ý, phối hợp đồng bộ, di chuyển chuyền bắt
bóng nhanh và chính xác. Không phạm luật, phạm lỗi khi
tấn công.
+ Hình thức 3: Tấn công
khu vực góc chính diện (ném
rổ cự ly gần) (hình 3.71).
Hậu vệ tấn công số 4
chuyền cho số 5, số 5 chuyền
cho trung phong số 6, số 6
chuyền cho tiền phong số 7,
Hình 3.71
sau đó thực hiện động tác giả để lôi kéo phòng thủ số 5 di
chuyển qua trái và đột ngột chuyển hướng di chuyển qua
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phải nhận bóng từ tiền phong số 7 nhảy ném rổ ở góc chính
diện cự ly gần. Khi trung phong số 6 nhảy ném rổ thì tiền
phong số 7 và số 8 di chuyển vào gần rổ để tranh cướp
bóng phòng khi bóng không vào rổ. Chú ý, phối hợp đồng
bộ, di chuyển chuyền bắt bóng nhanh và chính xác.
+ Hình thức 4: Tấn công
khu vực góc 45 bên cánh trái
của phòng thủ (ném rổ tựa
bảng) (hình 3.72).
Hậu vệ tấn công số 4
chuyền bóng cho số 5, số 5
chuyền bóng cho tiền phong
Hình 3.72
số 7, đồng thời trung phong
số làm động tác giả lôi kéo phòng thủ số 5 sang trái rồi đột
ngột chuyển hướng sang phải vào ngăn cản hậu vệ số 4 để
tiền phong tấn công số 7 dẫn bóng đột phá qua người thực
hiện hai bước ném rổ tựa bảng. Chú ý, phối hợp đồng bộ,
yểm hộ chắc chắn, không phạm luật phạm lỗi khi phối hợp
tấn công.
+ Hình thức 5: Tấn công
khu vực góc 45 bên cánh trái
của phòng thủ (ném rổ tựa
bảng) (hình 3.73).
Hậu vệ tấn công số 5
chuyền bóng cho số 4, số 4
chuyền bóng cho tiền phong

Hình 3.73
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số 8, đồng thời trung phong số 6 thực hiện động tác giả bên
trái để lôi kéo phòng thủ số 5 di chuyển qua trái rồi đột
ngột chuyển hướng qua phải di chuyển vào ngăn cản hậu vệ
số 3 để tiền phong tấn công số 9 dẫn bóng đột phá qua
người vào thực hiện hai bước ném rổ tựa bảng. Chú ý, phối
hợp đồng bộ, yểm hộ chắc chắn, không phạm luật, phạm lỗi
khi phối hợp tấn công.
+ Hình thức 5: Tấn công khu vực góc chính diện (hai
bước ném rổ trực tiếp) (hình 3.74).
Hậu vệ tấn công số 4
chuyền cho số 5, số 5 chuyền
cho tiền phong số 7 đồng thời
trung phong số 6 thực hiện
động tác giả bên trái để lôi
kéo trung phong số 7 di
chuyển qua trái rồi đột ngột
Hình 3.74
chuyển hướng di chuyển qua
phải vào nhận bóng từ tiền phong số 7 thực hiện hai bước
ném rổ ở góc chính diện. Chú ý, phối hợp đồng bộ, di
chuyển chuyền bắt bóng nhanh và chính xác. Không phạm
luật phạm lỗi khi phối hợp tấn công.
3.4. Chiến thuật phòng thủ khu vực
3.4.1. Khái niệm
Chiến thuật phòng thủ khu vực là có sự phân công mỗi
vị trí chịu trách nhiệm từng khu vực nhất định đồng thời có
sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng đội gần mình, ngăn cản
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không cho người tấn công lọt vào khu vực của mình để tấn
công rổ. Phòng thủ phải chịu trách nhiệm khu vực được
phân công, có thể kèm tích cực từng người tấn công trong
khu vực, bảo vệ cũng có thể tiêu cực, nhưng phải kèm chặt
người có bóng và kèm lỏng người không bóng.
3.4.2. Các nguyên tắc khi phối hợp phòng thủ
- Lựa chọn vị trí phòng thủ thích hợp.
- Tư thế phòng thủ phải vững chắc, trọng tâm thấp và cơ
động.
- Quan sát được người mình kèm (không bóng) và người
tấn công có bóng.
- Có kỹ thuật cá nhân tốt để ngăn cản và cướp phá bóng
khi cần thiết.
- Kèm chặt người có bóng, có thể kèm lỏng người không
có bóng.
- Luôn luôn chiếm vị trí gần rổ hơn đối phương.
- Không để cho đố i phương ngắ m ném bóng vào rổ .
- Không để cho đố i phương đô ̣t phá qua người ném rổ.
- Phối hợp hỗ trợ lẫn nhau khi đối phương qua người
hoặc yểm hộ qua người.
- Không để cho đối phương đưa vào tình huống nhiều
đánh ít.
- Không để đối phương di chuyển vào vị trí thuận lợi để
tấn công rổ.
- Biết phân tích, đánh giá lối chơi quen thuộc của đối
phương để có phương án ngăn cản, hạn chế sự tấn công.
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3.4.3. Phối hợp theo nhóm
Phối hợp theo nhóm trong phòng thủ bao gồm phối hợp
giữa hai và ba vận động viên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong
quá trình phòng thủ. Các phương pháp phối hợp của hai
hoặc ba vận động viên trong phòng thủ bao gồm: yểm hộ,
khép cửa; đổi người kèm; di động chuyển hướng tiến lên,
lùi lại hay trượt sang ngang.
* Một số hình thức phòng thủ theo nhóm 2 người.
+ Hình thức 1: Yểm hộ
thoát người khi đối phương
thực hiện dẫn bóng đan chéo
(hình 3.75).
Tấn công số 3 chuyền bóng
cho số 4, sau đó di chuyển
vào ngăn cản phòng thủ số 2
Hình 3.75
để số 4 tấn công có bóng dẫn
bóng đột phá ném rổ. Lúc này số 1 phòng thủ phải ra yểm
hộ (hỗ trợ) để phòng thủ số 2 thoát khỏi sự kèm cặp của tấn
công số 3 và di chuyển sang kèm số 2 tấn công. Chú ý,
luôn đứng gần rổ hơn đối phương, linh hoạt và cơ động khi
phòng thủ. Phối hợp nhịp nhàng. Không phạm lỗi.
+ Hình thức 2: Đổi người kèm khi đối phương thực hiện
yểm hộ để dẫn bóng qua người (hình 3.76).
Số 8 tấn công chuyền bóng cho số 7, sau đó di chuyển
ngăn cản phòng thủ số 5 để số 7 tấn công dẫn bóng qua
người tấn công rổ. Lúc này số 4 phòng thủ không bám theo
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người kèm số 8 nữa mà nhanh
chóng di chuyển vào gần rổ
và ngăn cản không cho số 7
tấn công rổ. Chú ý, phối hợp
nhịp nhàng, áp sát đối
phương, không cho anh ta
thực hiện nhảy ném rổ.
Không phạm lỗi khi ngăn cản.

Hình 3.76

+ Hình thức 3: Thực hiện “khép cửa” khi đối phương đột
phá qua người (hình 3.77).
Số 6 tấn công chuyền bóng
cho số 5. Sau đó số 5 quyết
định đột phá qua người vào
ném rổ. Lúc này phòng thủ số
6 và số 7 nhận thấy sự nguy
hiểm từ tấn công số 5 và hai
phòng thủ cùng lúc di chuyển
Hình 3.77
ngay thành hàng ngang ngăn
cản không cho số 5 tấn công đột phá vào ném rổ. Chú ý,
phối hợp cùng lúc, thực hiện miếng khép cửa, không để khe
hở để đối phương có thể lọt vào. Không phạm lỗi khi phối
hợp.
+ Hình thức 4: Di chuyển ngăn cản khi đối phương thực
hiện chuyền xiết (hình 3.78).
Số 2 tấn công chuyền bóng cho số 3 sau đó di chuyển
vào nhận bóng từ số 3. Lúc này số 5 phòng thủ cần phải di
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chuyển theo số 2 tấn công và
ngăn cản không cho đối
phương bắt bóng tấn công rổ.
Số 6 phòng thủ di chuyển
theo số 3 tấn công tránh
trường hợp số 2 tấn công
chuyền bóng lại cho số 3
Hình 3.78
nhảy ném rổ. Chú ý, phối hợp
theo sát người kèm, luôn gần rổ hơn đối phương. Không
phạm lỗi khi phòng thủ.
* Một số hình thức phòng thu theo nhóm 3 người
+ Hình thức 1: Đổi người kém khi đối phương thực hiện
lướt biên ngang (hình 3.79).
Khi số 2 và số 3 tấn công
và thực hiện lướt biên ngang,
phòng thủ số 1 và số 2 phải
bám sát người mình kèm,
nhưng khi đến giữa quãng
đường gặp nhau thì đổi người
kèm. Như hình vẽ bên, số 2
Hình 3.79
phòng thủ kèm số 3 nhưng
khi đến giữa quãng đường thì quay lại kèm số 2 phòng thủ
chứ không theo số 2 nữa, cũng tương tự như vậy số 1
phòng thủ quay lại kèm số 3 tấn công. Phối hợp đồng bộ,
ăn ý. Không phạm lỗi.
+ Hình thức 2: Phối hợp yểm hộ thoát người khi đối
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phương ngăn cản (hình 3.80).
Số 6 tấn công chuyền bóng
cho số 7 sau đó di chuyển vào
kèm số 6 phòng thủ để số 6
tấn công dẫn bóng. Nhận thấy
số 6 phòng thủ bị số 7 tấn
công ngăn cản, số 5 phòng
thủ di chuyển vào yểm hộ để

Hình 3.80
số 6 thoát người ra kèm số 6tấn công phối hợp với số 8.
Chú ý, phối hợp đồng bộ, cố gắng bám sát, trọng tâm thấp
không để khoảng cách cho đối phương nhảy ném rổ bất
ngờ. Không phạm lỗi trong khi phối hợp phòng thủ.
+ Hình thức 3: Phối hợp quay người thoát yểm hộ khi
đối phương ngăn cản (hình 3.81).
Số 3 tấn công chuyền bóng
cho số 4 sau đó di chuyển vào
ngăn cản số 5 phong thủ. Số 5
phòng thủ thực hiện kỹ thuật
quay người và thoát khỏi sự
kèm cặp số 3 lên ngăn cản số
4 tấn công ném rổ hoặc
chuyền cho số 2, số 3 phòng
Hình 3.81
thủ phải bọc lót cho số 5 kèm số 3 tấn công, số 4phòng thủ
phải di chuyển theo số 2 tấn công, cảnh giác số 4 tấn công
chuyền cho số 2 kết thúc rổ. Chú ý, phối hợp đồng bộ, luôn
bám sát phòng thủ. Không phạm lỗi.
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+ Hình thức 4: Phối hợp di chuyển kèm sát khi đối
phương di chuyển chuyền bắt bóng (hình 3.82).
Số 7 tấn công chuyền
bóng cho số 5 sau đó di
chuyển vào nhận lại bóng từ
số 5 để tấn công rổ. Lúc này
số 8 phòng thủ phải di
chuyển theo và kèm sát
không cho số 7 tấn công rổ,
Hình 3.82
số 7 tấn công chuyền ra cho
số 6 bóng từ số 6, số 7 phòng thủ phải theo sát để ngăn cản,
không để cho đối phương có khoảng trống ném rổ. Chú ý,
phối hợp đồng bộ, trọng tâm luôn luôn thấp, bám sát đối
phương. Không phạm lỗi.
3.4.4. Phối hợp toàn đội
Khi tất cả các thành viên của đội phòng thủ hết mình
bằng những phối hợp chiến thuật đồng đội hợp lý thì đội
phải có được những khả năng đầy đủ để giải quyết thành
công những nhiệm vụ khó khăn nhất. Phối hợp đồng đội
phòng thủ khu vực được chia ra các hình thức phòng thủ cơ
bản như: 2-1-2; 2-3; 3-2.
- Hình thức phòng thủ 2-1-2.
Đây là một trong những hình thức phòng thủ cơ bản nhất
trong hệ thống phòng thủ khu vực. Bởi đội hình phòng thủ
2-1-2 này rất cơ động, có thể thể chuyển đổi sang các hình
thức khác một cách nhanh chóng. Hình thức phòng thủ này
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chủ yếu để chống lại đội hình tấn công luôn sử dụng phối
hợp yểm hộ để ném rổ ở cự ly trung bình hay tấn công qua
trung phong. Ưu điểm của
hình thức phòng thủ này là tất
cả các cầu thủ trong đội hình
đều liên kết, hỗ trợ cho nhau
tạo thành một khối phòng thủ
vững chắc.
Sơ đồ đội hình chiến thuật
phòng thủ khu vực 2-1-2
(hình 3.83).

Hình 3.83

* Một số hình thức khi phối hợp phòng thủ 2-1-2
+ Hình thức 1: Phối hợp thoát khỏi yểm hộ khi đối
phương ngăn cản (hình 3.84).
Số 4 tấn công chuyền bóng
cho số 5 sau đó di chuyển vào
với ý đồ nhận bóng từ số 5, số
8 tấn công kèm số 3 phòng
thủ để số 4 tấn công nhận
bóng ném rổ. Nhận biết được
ý đồ này, số 4 phòng thủ phải
nhanh chóng di chuyển vào
Hình 3.84
kèm số 8 tấn công để số 3 thoát người lên kèm cầu thủ số 5
tấn công dẫn bóng ném rổ. Các vị trí còn lại phải di chuyển
bám sát, không cho đối phương có khoảng trống để tấn
công rổ.
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+ Hình thức 2: Phối hợp đổi người kèm khi đối phương
dẫn bóng đan chéo (hình 3.85).
Số 4 tấn công chuyền bóng
cho số 5 và di chuyển đan
chéo. Lúc này số 6 phòng thủ
chỉ kèm số 4 tấn công, đến
giữa quãng đường thì quay lại
kèm số 3 tấn công đang dẫn
bóng vào tấn công rổ. Các vị
trí còn lại quan sát kèm chặt
Hình 3.85
người mình kèm trong khu vực và quan sát người có bóng.
Phối hợp hỗ trợ nhau không để đối phương có khoảng trống
tấn công rổ.
+ Hình thức 3: Phối hợp đổi người kèm khi đối phương
thực hiện lướt biên ngang (hình 3.86).
Số 5 và số 6 tấn công phối
hợp lướt biên ngang. Lúc này
số 1 và số 2 phòng thủ di
chuyển theo những khi đến
giữa quãng đường thì phối
hợp đổi vị trí, số 2 phòng thủ
quay lại kèm số 6 tấn công,
số 1phòng thủ quay lại kèm
Hình 3.86
số 5 tấn công. Các vị trí còn lại kèm sát không cho đối
phương có khoảng trống và cơ hội tấn công rổ. Chú ý, phối
hợp phòng thủ đồng bộ, trọng tâm thấp, linh hoạt di chuyển
trong khi phòng thủ. Không phạm lỗi.
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- Hình thức phòng thủ 2-3.
Đây là đội hình phòng thủ thấp. Mục đích là ngăn cản
đối phương khi đối phương thường xuyên sử dụng kỹ thuật
cá nhân để đột phá lên rổ hoặc ném rổ ở cự ly gần. Trong
quá trình phòng thủ, các cầu thủ phải biết hỗ trợ lẫn nhau
khi bị đối phương qua người. Phải ngăn cản những cầu thủ
đang uy hiếp rổ, đặc biệt là những cầu thủ có bóng. Phối
hợp phòng thủ gần rổ một cách vững chắc sẽ làm hạn chế
sự tấn công của đối phương, làm cho đối phương dễ bị
phạm luật khi tấn công. Khi bố trí đội hình phòng thủ này
phải biết phân tích đánh giá trình độ kỹ, chiến thuật, thể lực
của đối phương để đưa ra những vị trí hợp lý, chống lại sự
tấn công của đối phương, tránh trường hợp lấy người thấp
kèm người cao, lấy người có
thể lực trung bình kèm người
có thể lực tốt, sẽ bị hạn chế
trong quá trình phòng thủ.
Sơ đồ đội hình chiến thuật
phòng thủ khu vực 2-3 (hình
3.87).
* Một số hình thức khi
phối hợp phòng thủ 2-3

Hình 3.87

+ Hình thức 1: Phòng thủ khi đối phương phối hợp di
chuyển chuyền bóng cho trung phong dứt điểm (hình 3.88).
Số 2 tấn công chuyền bóng cho số 1, số 1 chuyền bóng
cho số 3, số 3 chuyền bóng cho trung phong số 5 dứt điểm.
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Lúc này trung phong phòng thủ số 4 phải theo sát trung
phong tấn công số 5, các vị trí còn lại phải quan sát và kèm
chặt từng đấu thủ trong khu
vực của mình, tránh để đối
phương có khoảng trống và
cơ hội tấn công rổ. Chú ý,
phối hợp đồng bộ, trọng tâm
luôn thấp, di chuyển ngăn cản
đối phương. Không phạm lỗi
trong khi phối hợp.

Hình 3.88

+ Hình thức 2: Phối hợp phòng thủ phá yểm hộ khi trung
phong phối hợp với tiền phong cánh phải tấn công (hình
3.89).
Số 1 tấn công chuyền bóng
cho số 2, số 2 chuyền bóng
cho số 3, số 4 chuyền bóng
cho trung phong số 5- nhả lại
bóng cho số 4 và di chuyển
vào ngăn cản phòng thủ số 2
để số 4 dẫn bóng đột phá vào
ném rổ. Lúc này trung phong
Hình 3.89
phòng thủ số 5 phải ra ngăn cản tấn công số 5 để cho số 2
tấn công di chuyển ra ngăn cản tấn công số 4 tấn công rổ.
Chú ý, phối hợp đồng bộ, trọng tâm thấp, áp sát tấn công
không để tấn công có khoảng trống.
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+ Hình thức 3: Phối hợp phòng thủ phá yểm hộ khi trung
phong phối hợp với tiền phong cánh trái tấn công (hình
3.90).
Số 2 tấn công chuyền bóng
cho số 1, số 1 chuyền bóng
cho số 3, trung phong số 5 di
chuyển kèm phòng thủ số 1
để số 3 dẫn bóng tấn công rổ.
Lúc này trung phong phòng
thủ số 5 di chuyển ra ngăn
cản phòng thủ số 5 để phòng

Hình 3.90

thủ số 1 di chuyển cản phá không cho tấn công số 3 dẫn
bóng ném rổ. Chú ý, tất cả các vị trí phối hợp đồng bộ,
trọng tâm thấp, áp sát đối phương, không để đối phương có
khoảng trống tấn công rổ.
- Hình thức phòng thủ 3-2.
Đây là đội hình phòng thủ cao. Mục đích là để ngăn cản
đối phương thường xuyên phối hợp yểm hộ để ném rổ xa 3
điểm. Trong quá trình phòng thủ, các cầu thủ phải biết hỗ
trợ lẫn nhau khi bị đối phương ngăn cản yểm hộ để ném rổ.
Khi bố trí đội hình phòng thủ này phải biết phân tích đánh
giá trình độ kỹ, chiến thuật, thể lực của đối phương để đưa
ra những vị trí hợp lý, chống lại sự tấn công của đối
phương. Đặc biệt là vị trí của hai hậu vệ và hai tiền phong.
Nhưng khi áp dụng đội hình phòng thủ 3-2 vẫn phải luôn
cảnh giác, không cho đối phương bất ngờ chuyển hình thức
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tấn công sang 2-3 (đánh gần
rổ). Phải luôn chú ý lùi về
khu vực gần rổ để phòng
thủ, nếu đối phương tấn
công gần rổ (hình 3.91).
Sơ đồ đội hình chiến
thuật phòng thủ 3-2 (hình
3.92).

Hình 391
* Một số hình thức khi phối hợp phòng thủ 3-2
+ Hình thức 1: Quay người thoát yểm hộ lên ngăn cản
ném rổ (hình 3.93).
Số 4 tấn công chuyền
bóng cho số 5, đồng thời số
6 vào ngăn cản số 7 phòng
thủ để số 5 ném rổ xa 3
điểm. Lúc này số 7 phòng
thủ sử dụng kỹ thuật quay
người để thoát khỏi sự kèm
Hình 392
cặp của số 6 di chuyển lên
ngăn cản không cho số 5 tấn công ném rổ xa. Các vị trí còn
lại di chuyển áp sát không cho đối thủ có khoảng trống để
di chuyển chuyền bắt bóng tấn công rổ. Chú ý, phối hợp
đồng bộ, không phạm lỗi khi tổ chức phòng thủ.
+ Hình thức 2: Đổi người kèm cản phá tiền phong cách
phải tấn công ném rổ xa 3 điểm (hình 3.93).
Số 4 tấn công chuyền bóng cho số 5, số 5 chuyền bóng
cho số 7, trung phong tấn công số 6 di chuyển kèm phòng
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thủ số 5 để số 7 tấn công ném rổ xa 3 điểm. Lúc này số 8
phòng thủ di chuyển ra ngăn cản tấn công số 7 ném rổ xa.
Các vị trí còn lại áp sát đối
thủ không để đối thủ di
chuyển vào khu vực nguy
hiểm nhận bóng ném rổ. Chú
ý, trọng tâm thấp phối hợp
đồng bộ. Không phạm lỗi khi
phòng thủ.
Hình 393
+ Hình thức 3: Đổi người
kèm cản phá tiền phong cách trái tấn công ném rổ xa 3
điểm (hình 3.94).
Số 5 tấn công chuyền bóng cho số 4, số 4 chuyền bóng
cho số 6, số 8 tấn công di chuyển kèm số 3 phòng thủ để số
6 tấn công ném rổ. Lúc này số 7 phòng thủ không kèm số 8
nữa mà di chuyển ra kèm số 6
tấn công, ngăn cản số 6 ném
rổ xa 3 điểm. Tất cả các vị trí
còn lại bám sát người tấn
công, không để họ có khoảng
cách để tấn công rổ. Phối hợp
đồng bộ, không phạm lỗi khi
phối hợp phòng thủ.
Hình 394
3.5. Chiến thuật phòng thủ ngƣời kèm ngƣời
3.5.1. Khái niệm
Là hệ thống phòng thủ tić h cực nhấ t. Bản chất của nó là
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ngay từ thời điể m bóng chuyể n sang s ự kiểm soát của đối
phương, mỗi người trong đ ội hình phòng thủ vừa tập trung
kèm chặt người tấn công của mình vừa quan sát đư
ợc
người tấn công có bóng khác . Bằ ng viê ̣c thực hiê ̣n kèm
người, người ta có thể tiế n hành ph ản công rấ t quyế t liê ̣t ,
tăng nhanh nhip̣ đô ̣ , buô ̣c đố i phương phải từ bỏ kế hoa ̣ch
tấn công đã đinh
̣ từ trước.
Chiến thuật người kèm người đă ̣c biê ̣t có hiê ̣u quả khi
chố ng la ̣i nh ững đô ̣i đư ợc chuẩ n bi ̣về thể lực và k ỹ thuật
không tố t và nh ững đô ̣i không có lực lươ ̣ng dự bi ̣đầ y đủ
người mới áp dụng chiến thuật này.
3.5.2. Các nguyên tắc thực hiện chiến thuật ngƣời
kèm ngƣời
- Khi vâ ̣n đô ̣ng v iên có bóng bi ̣kèm chă ̣t khó thực hiện
động tác và định hướng hoạt động bị hạn chế, thì những
người phòng thủ còn la ̣i cầ n ở vi ̣trí giữa bóng và người
được yể m hô ̣ , theo tuyế n đường bóng có thể chuyề n qua
(cầ n đă ̣c biê ̣t chú ý đ ến khả năng chuyề n bóng xa) để phá
cướp bóng.
- Khi có sự nguy hiểm trực tiếp do vâ ̣n đô ̣ng viên đố i
phương thoát người về phía rổ và nhận quả chuyề n bóng từ
đồ ng đô ̣i thì lúc này người phòng thủ cầ n kèm chă ̣t phía sau
anh ta, phải gần rổ hơn anh ta.
- Người phòng thủ cần buô ̣c người tấ n công đang có
bóng phải dẫn bóng ở phía tay không thu ận, không cho anh
ta đô ̣t phá theo phầ n giữa sau khi d ồn anh ta về nh ững khu
vực không nguy hiểm hay còn gọi là “góc chết”.
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- Cần phải nỗ lực phòng thủ đố i thủ tấn công đang dẫn
bóng với sức mạnh tối đa đồng thời cố gắng phá bóng từ
tay đố i thủ tấ n công đó hay bắ t anh ta chuyề n bóng ho
ặc
ném rổ một cách mạo hiểm.
- Mặc dù các đấu thủ phòng ngự phân chia trên toàn sân
nhưng họ cần phải thực hiê ̣n sự yể m hô ̣ đã dự đinh
̣ từ trước
và phải chuyển hướng một cách cương quyết và đúng lúc
sang kèm cặp các đố i thủ khác nguy hiể m hơn trong thời
điể m bấ y giờ .
Sự ha ̣n chế của phòng thủ ngư ời kèm người là mỗi đấu
thủ đều phải thực hiện lượng vận động về thể lực và tâm lý
rấ t lớn, cũng như nh ững khó khăn nhấ t đinh
̣ về t ổ chức và
phố i hơ ̣p giữa những đấu thủ còn lại của đội.
Tính chất phối hợp trong phòng thủ người kèm người sẽ
có sự thay đổi tùy theo mức độ đối phương có bóng di
chuyể n về phía rổ như thế nào . Chẳ ng ha ̣n , nế u chia toàn
sân ra làm 4 phầ n thì theo các đường tiế n tới khu vực 1, đô ̣i
phải hoạt động các phần mạo hiểm tối đa , đồ ng thời phải sử
dụng tất cả khả năng để tranh bóng theo nhóm và giành lấy
bóng ở khu vực hai đội phải tiến hành hoạt động tích cực
nhấ t, chủ yếu là đối phương đang dẫn bóng hay đã kết thúc
dẫn bóng. Các vận động viên cố gắng buộc người tấn c ông
vi pha ̣m luâ ̣t “ 8 giây” không đưa bóng lên sân trên . Kèm
chă ̣t những người tấ n công đồ ng thời ma ̣nh da ̣n sử du ̣ng đổ i
hướng, chạy lọt qua và tích cực thi đấu bằng các động tác
cản người . Viê ̣c tranh bóng theo nhóm được thực hiê ̣n ở
vạch giữa sân và đường biên dọc . Các vận động viên sẽ
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thực hiê ̣n giành bóng tố t nế u sự yể m hô ̣ được đảm bảo
.
Mục đích chung của đội là bằng mọi cách gây khó khăn
cho đố i phương trong viê ̣c mở rô ̣ng tấ n công theo khu vực.
Nế u đô ̣i tấ n công cố gắ ng tấ n công chố ng kèm người qua
trung phong đang di chuyể n lên phiá nửa vòng trong khi
ném phạt , thì phải kèm trung phong đó ở phía trước - bên
cạnh để không cho anh ta có khả năng nhận bóng , vâ ̣n đô ̣ng
viên cầ n thực hiê ̣n yể m hô ̣ ch ống la ̣i chuyề n bóng “treo”
cho trung phong nhận bóng tấn công rổ. Vận động viên
đang kèm đối phương vào thời điểm đó còn ở xa bóng.
Bản chất của chiến thuật người kèm người là dồn ép đối
phương vào thế bị phạm luật 8 giây trên phần sân nhà và
phạm luật 24 giây mà không kết thúc được đợt tấn công.
Ngoài ra, sử dụng chiến thuật người kèm người còn làm
cho đối phương lúng túng khi phối hợp chuyền bắt bóng, vì
vậy đội phòng thủ dễ cướp được bóng để phản công.
3.5.3. Các hình thức phòng thủ ngƣời kèm ngƣời
+ Hình thức 1: Người kèm
người nửa sân trên (ép đối
phương vi phạm luật 5 giây)
(hình 3.95).
Khi bóng vào rổ, bắt buộc
đội tấn công trong vòng 5
giây phải phát bóng vào sân.
Lúc này đội phòng thủ tổ
chức 1 kèm 1 trên nửa sân đối
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Hình 395

phương, ngăn cản không cho đối phương phát bóng vào
trong sân. Nếu các đấu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt cộng với
chiều cao lý tưởng sẽ gây khó khăn cho số 9 tấn công phát
bóng vào sân. Vì vậy đội phòng thủ sẽ bị phạm luật 5 giây,
đồng nghĩa với việc mất quyền kiểm soát bóng.
+ Hình thức 2: Người kèm
người ở nửa sân trên (ép đối
phương vi phạm luật 8 giây)
(hình 3.96).
Khi số 9 tấn công giành
được bóng từ sân nhà. Đội
phòng thủ tổ chức phòng thủ
1 kèm 1. Yêu cầu, nắm vững
Hình 396
các nguyên tắc kèm người.
Không để người mình kèm nhận được bóng từ số 9 tấn
công. Dồn ép đối phương vào những khu vực không nguy
hiểm “khu vực chết” làm cho họ không thể phối hợp
chuyền bắt bóng và vi phạm luật 8 giây. Chú ý, trọng tâm
thấp, dùng kỹ thuật trượt
ngang khi di chuyển kèm
người. Không phạm lỗi khi
phối hợp phòng thủ.
+ Hình thức 3: Người kèm
người khi đối phương đã đưa
bóng lên sân trên (ép đối
phương phạm luật 24 giây)
Hình 397
(hình 3.97).
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Khi đội tấn công đã đưa được bóng lên sân trên, lúc này
đội phong thủ tổ chức 1 kèm 1. Yêu cầu, nắm chắc nguyên
tắc kèm người. Kèm chặt những khu vực nguy hiểm (gần
rổ), kèm lỏng những khu vực không nguy hiểm (xa rổ).
Dụng ý là đẩy người tấn công vào những khu vực “chết”,
gây khó dễ cho việc phối hợp chuyền bắt bóng hay dẫn
bóng. Khi đã gần hết 24 giây đối phương sẽ luống cuống dễ
chuyền bóng ẩu. Từ đó đội tấn công sẽ có cơ hội cướp được
bóng hoặc đẩy đối phương vào thế phạm luật 24 giây.
3.6. Chiến thuật phòng thủ hỗn hợp
3.6.1. Khái niệm
Là hình thức phòng thủ kết hợp giữa phòng thủ khu vực
và phòng thủ người kèm người. Ngăn cản, phối hợp phòng
thủ khi đối phương thực hiện chiến thuật tấn công nhanh
(phản công), dồn ép đối phương phải chuyển sang tấn công
khu vực. Tổ chức phân công mỗi người chịu trách nhiệm
một khu vực khi đối phương tấn công khu vực, tùy thuộc
vào sự tấn công của đối phương để đưa ra hình thức phòng
thủ sao cho hợp lý nhất, nhằm ngăn cản không cho đối
phương vào khu vực nguy hiểm để tấn công rổ.
3.6.2. Các nguyên tắc khi phòng thủ hỗn hợp
- Chủ động lùi về phần sân nhà ngay khi ném bóng vào
rổ đối phương hay để đối phương tranh cướp được bóng.
- Quan sát đối phương trong khi lùi về phòng thủ để di
chuyển kèm sát không cho nhận bóng từ đồng đội (đối với
cầu thủ không bóng).
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- Ngăn cản, kèm sát không cho chuyền bóng (đối với
cầu thủ có bóng)
- Luôn chiếm vị trí gần rổ hơn đối phương, ngăn cản
đường di chuyển thuận lợi của đối phương để hạn chế sự uy
hiếp rổ của đối phương.
- Hỗ trợ lẫn nhau khi bị đối phương có bóng qua người.
- Biết đổi người kèm khi đối phương thực hiện phối hợp
lướt biên ngang, tránh trường hợp đội hình phòng thủ bị co
cụm.
- Phối hợp thành một đội hình phong thủ vững chắc ở
dưới rổ để tranh cướp bóng khi bóng bật bảng.
- Chủ động phản công khi giành quyền kiểm soát bóng.
3.6.3. Các hình thức phòng thủ hỗn hợp
+ Hình thức 1: Phối hợp phòng thủ khi ném bóng vào rổ
đối phương (hình 3.98).

Hình 398
Ở tình huống này, số 5 ném bóng vào rổ đối phương.
Sau đó tất cả đội hình phải nhanh chóng di chuyển lùi về
phòng thủ khi đối phương thực hiện chiến thuật tấn công
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nhanh. Nếu số 1 tấn công phát bóng bóng biên thì số 3
phòng thủ phải ngăn cản và làm hạn chế tầm nhìn của đối
thủ số 1. Các cầu thủ còn lại phải kèm sát người gần mình
và cố gắng di chuyển nhanh hơn đối phương để chiếm vị trí
gần rổ hơn đối phương. Bắt buộc đối phương phải chuyển
đổi hình thức tấn công nhanh sang tấn công khu vực. Lúc
này đội hình phòng thủ lại tổ chức phòng thủ khu vực.
+ Hình thức 2: Phối hợp phòng thủ khi đối phương tranh
cướp được bóng dưới rổ (hình 3.99).

Hình 399
Khi số 4 ném rổ không thành công, số 5 đối phương
tranh cướp được bóng và tổ chức phản công nhanh. Lúc
này số 5 phòng thủ phải nhanh chóng áp sát số 5 tấn công,
ngăn cản và hạn chế sự phối hợp của số 5 với các đồng đội
khác. Các cầu thủ còn lại phải kèm sát người gần mình và
cố gắng di chuyển nhanh hơn đối phương để chiếm vị trí
gần rổ hơn đối phương. Bắt buộc đối phương phải chuyển
đổi hình thức tấn công nhanh sang tấn công khu vực. Lúc
này đội hình phòng thủ lại tổ chức phòng thủ khu vực.
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+ Hình thức 3: Phối hợp phòng thủ khi đối phương phát
bóng ở biên dọc (hình 3.100).
Khi đội hình tấn công bị mất quyền kiểm soát bóng vì
một lý do nào đó, đội phòng thủ được phát bóng biên và
thực hiện chiến thuật phản công nhanh. Lúc này số 4 phát
bóng biên, ngay lập tức số 2 phải di chuyển ra ngăn cản và
làm hạn chế số 4 chuyền bóng vào sân. Các cầu thủ còn lại

Hình 3.100
phải kèm sát người gần mình và cố gắng di chuyển nhanh
hơn đối phương để chiếm vị trí gần rổ hơn đối phương. Bắt
buộc đối phương phải chuyển đổi hình thức tấn công nhanh
sang hình thức tấn công khu vực. Lúc này đội hình phòng
thủ lại tổ chức phòng thủ khu vực.
Trên thực tế phòng thủ hỗn hợp chủ yếu là làm hạn chế
sự tấn công nhanh của đối phương để từ đó có cơ hội tổ
chức phòng thủ khu vực sát rổ. Đối với bóng rổ hiện đại, đa
số các cầu thủ có trình độ kỹ thuật điêu luyện, thể lực dồi
dào và chiều cao lý tưởng, sau khi giành quyền kiểm soát
bóng, các cầu thủ sẽ nhanh chóng thực hiện chiến thuật
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phản công nhanh. Vì vậy, một đội tấn công bị mất quyền
kiểm soát bóng vì bất cứ lý do nào cũng đều phải nhanh
chóng lùi về phòng thủ khu vực rất khẩn trương, nếu không
sẽ khó có thể ngăn cản khi đối phương đã tạo được tình
huống hơn người. Trên đường lùi về phòng thủ, đồng thời
phải biết áp sát đối phương với mục đích làm hạn chế sự uy
hiếp rổ. Từ đó sẽ có nhiều phương án phòng thủ hơn.
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 3
1. Trình bày khái niệm về chiến thuật?
2. Hãy phân loại chiến thuật?
3. Hãy phân tích chức năng của cầu thủ bóng rổ trong thi
đấu?
4. Hãy phân tích chiến thuật tấn công nhanh?
5. Hãy phân tích chiến thuật tấn công khu vực?
6. Hãy phân tích chiến thuật phòng thủ khu vực?
7. Hãy phân tích chiến thuật phòng thủ người kèm
người?
8. Hãy phân tích chiến thuật phòng thủ hỗ hợp?
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6. Harre. D (2000), Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT,
Hà Nội, Trương Anh Tuấn, Bùi Thế Hiển dịch.
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