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Bản dịch thuộc về © 

Trung Đỗ, 2016 

Cuốn sách này được dịch một phần từ cuốn sách How to play tennis with Williams 

sisters của nhà xuất bản Dorling Kindersley Limited và có thêm một số phần do Trung 

Đỗ tự viết. 

Mục đích dịch và viết cuốn sách này hoàn toàn để chia sẻ miễn phí cho cộng đồng 

người chơi tennis Việt Nam, không dành cho mục đích thương mại. 

Bản quyền quyển sách này đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân 

phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet 

mà không có sự cho phép bằng văn bản của tác giả (Dorling Kindersley Limited và 

Trung Đỗ) là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của tác giả. Không ủng hộ, 

khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. 

Khuyến khích chia sẻ miễn phí cho mọi người. 

Có thể sắp tới sẽ có nhà xuất bản ở Việt Nam mua bản quyền và bán tại Việt Nam thì 

Trung Đỗ sẽ gỡ bản dịch này xuống và các bạn hãy mua ủng hộ họ nhé. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Tennis là dành cho tất cả mọi người 

 

Khi các tay vợt chuyên nghiệp lần đầu tiên bước ra sân tennis, chiều cao của 

họ còn chưa bằng mép lưới giữa sân vì khi đó đa số họ mới chỉ 3 hay 4 tuổi 

thôi. Hành trang của họ chỉ là 1 rổ bóng cũ. Họ không có những cây vợt đời 

mới nhất và các bộ quần áo tennis hay thể thao đẹp nhất. Cái họ có lúc đó là 

động lực để trở thành tay vợt tennis giỏi nhất. Chính sự quyết tâm đó mới có 

thể đưa họ từ sân tennis ở gần nhà tới sân thi đấu trung tâm ở các giải đấu lớn 

trong hệ thống Grand Slam như Wimbledon. 

 

Trong cuốn sách này, chúng tôi hi vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn để chơi 

tennis giỏi hết mức có thể. Bạn sẽ được học tất cả những điều cơ bản về tennis 

– cách chiếm lĩnh sân thi đấu với các cú đánh cuối sân uy lực, cách giao bóng 

và vô lê (đánh bóng gần lưới) mạnh mẽ và chính xác và cách sử dụng các 

chiến thuật đánh đơn và đánh đôi để có lợi thế và giành chiến thắng. 

 

Tất cả các kỹ năng tennis này đều quan trọng nếu bạn muốn chơi thực sự giỏi 

tennis, nhưng để trở thành người giỏi nhất, bạn cần một điều nữa – đó là sự tự 

tin vào bản thân. Sự tự tin không phải là thứ gì đó bạn có thể lôi ra từ túi đựng 

vợt của mình – mà đó là điều bạn phải tự bồi đắp từ từng cú đánh, từng quyết 

định và từng game bạn thi đấu. ĐỪNG ĐỂ CÁC CÚ ĐÁNH HỎNG LÀM BẠN 

CHÁN NẢN – CHÚNG CHỈ GIÚP BẠN TIẾN BỘ HƠN THÔI. 

 

Một điều quan trọng nữa là bạn phải thực sự thích thú khi chơi tennis. Suy cho 

cùng tennis là một trò chơi – mà đã là trò chơi thì phải vui. Chúng ta bước ra 

sân tennis với quyết tâm giành chiến thắng nhưng nếu chúng ta không thấy 

thích thú thì chúng ta sẽ không chơi lâu dài được. 
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Nếu bạn luôn nỗ lực hết sức, bạn sẽ là người chiến thắng cho dù kết quả trên 

sân có ra sao đi nữa. Chúc bạn may mắn! 

 

HÃY LUÔN TIN TƯỞNG RẰNG BẠN SẼ LÀ NGƯỜI GIỎI NHẤT! 
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GIỚI THIỆU  

Tôi là Trung Đỗ - Giám đốc trung tâm Fansipan Tennis - trung tâm dạy tennis 

tốt nhất với chương trình học theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hà Nội. Tôi 

đã chơi tennis hơn 12 năm và huấn luyện tennis 10 năm. Tennis là niềm đam 

mê lớn nhất của tôi mặc dù tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà nội và lấy 

bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Anh (UK). Với khả năng ngoại ngữ 

của mình, tôi liên tục tìm đọc các tài liệu dạy tennis của nước ngoài (vì tài liệu ở 

Việt nam gần như không có, nếu có cũng quá cũ thiếu cập nhật) và thậm chí thi 

lấy chứng chỉ đào tạo tennis do Hiệp hội quần vợt nhà nghề Mỹ (United States 

Professional Tennis Association - USPTA) cấp. 

 

Fansipan Tennis đã đặt ra và theo đuổi sứ mệnh quảng bá lợi ích của tennis 

đến sức khỏe và phát triển phong trào tennis sâu rộng đến mọi tầng lớp người 

dân Việt nam. Mục tiêu lớn nhất của trung tâm tennis Fansipan Tennis là 

hướng dẫn cho càng nhiều người chơi tennis một cách an toàn và hiệu quả 

nhất. Với khẩu hiệu “Play Like a Pro – Đánh hay như chuyên nghiệp”, Fansipan 
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Tennis luôn nỗ lực không ngừng để giữ vững uy tín là trung tâm đào tạo tennis 

hàng đầu Việt nam.  

Giáo viên giảng dạy tại trung tâm Fansipan Tennis đều có bằng cấp đại học 

đến thạc sỹ, ngoài ra còn rất giàu kinh nghiệm thi đấu và giảng dạy lâu năm. 

Trung tâm Fansipan Tennis có hệ thống các khóa học bài bản và đa dạng từ cơ 

bản đến nâng cao theo giáo trình quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của học viên, 

bao gồm: 

 Tennis Cơ bản (cho Trẻ em (6-17 tuổi) và người lớn (trên 17 tuổi) 

 Tennis Nâng cao 

 Sửa lỗi kỹ thuật tennis 

 Dạy riêng tennis 

Ngoài ra trung tâm còn có rất nhiều ưu đãi cho các học viên đăng ký học như: 

 Hỗ trợ mượn vợt tennis miễn phí để giảm chi phí khi bắt đầu học tennis 

 Tư vấn miễn phí đầy đủ về dinh dưỡng và trang bị cho học viên 

 Ưu đãi giảm giá cho học viên khi đăng ký theo nhóm 

Cho đến nay Fansipan Tennis đã tổ chức được hàng chục lớp học tennis cơ 

bản dành cho thiếu nhi (6-11 tuổi), thiếu niên (12-17 tuổi) và người lớn (trên 17 

tuổi), lớp học tennis nâng cao cho thiếu niên và người lớn, lớp học riêng 

tennis cho mọi lứa tuổi, các lớp học tennis hè cho các cháu thiếu nhi, một số 

lớp học tennis cho người nước ngoài (giảng dạy trực tiêp sbằng tiếng Anh), 

với số lượng học viên lên đến gần 1000 học viên. 

Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định trong nhiều năm qua, số lượng 

học viên theo học tại trung tâm dạy học tennis Fansipan Tennis ngày một 

tăng. Trung tâm Hoctennis không chỉ được học viên Việt nam tin tưởng mà còn 

được các học viên nước ngoài ở mọi lứa tuổi (từ tiểu học đến người lớn) đến 

http://hoctennis.net/tag/tennis-co-ban/
http://hoctennis.net/tag/tennis-nang-cao/
http://hoctennis.net/sua-loi-ky-thuat-tennis/
http://hoctennis.net/tag/gia-su-tennis/
http://hoctennis.net/hoc-tennis-co-ban
http://hoctennis.net/hoc-tennis-co-ban
http://hoctennis.net/hoc-tennis-nang-cao/
http://hoctennis.net/tag/hoc-rieng-tennis/
http://hoctennis.net/tag/hoc-rieng-tennis/
http://hoctennis.net/tag/tennis-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
https://www.5giay.vn/redirect.php?http%3A%2F%2Fhoctennis.net
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từ nhiều quốc gia theo học rất nhiều (giáo viên của trung tâm dạy trực tiếp bằng 

Tiếng Anh theo giáo trình quốc tế). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAY LIKE A PRO – ĐÁNH HAY NHƯ CHUYÊN NGHIỆP 
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Phần I   

KIẾN THỨC CHUNG CẦN BIẾT 
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Đối với các VĐV nói chung và 

người chơi quần vợt nói riêng, một 

chế độ dinh dưỡng cho người chơi 

tennis phù hợp và đầy đủ sẽ có tác 

dụng rất tốt. Ngoài ra, bạn cũng 

cần phải biết những thời điểm thích 

hợp nhất để cung cấp các thức ăn 

này cho cơ thể. 

Đối với bất kỳ một VĐV cũng như 

người chơi tennis phong trào nào, quá trình thi đấu cũng được chia làm ba giai 

đoạn: trước, trong và sau trận đấu. Nhu cầu dinh dưỡng, vì thế, cũng khác 

nhau để họ có thể đạt được một phong độ cao nhất. Nhưng một điều quan 

trọng khác là bạn cũng cần đa dạng hoá thói quen ăn uống hằng ngày của 

mình. Với một chế độ dinh dưỡng cho tennis hợp lý, bạn chắc chắn sẽ thi đấu 

tốt hơn, có thể tận dụng mọi lợi thế trong các trận đấu. 

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI CHƠI TENNIS 

Theo lời khuyên của một số chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ, một VĐV quần vợt 

nên áp dụng chế độ ăn uống hằng ngày theo các nguyên tắc dưới đây. Ngoài 

ra, trong những ngày có giải đấu, bạn cần phải chú ý nhiều hơn nữa. 

1. Ăn nhiều hoa quả và rau: Hằng ngày, các VĐV quần vợt nên cung cấp 

năng lượng cho cơ thể bằng 5 bữa ăn khác nhau, thậm chí nhiều hơn. Trong 

những bữa ăn này, rau quả là một thực phẩm quan trọng bậc nhất. Chúng cung 

Kiến thức chung DINH DƯỠNG (NUTRITION) 

http://hoctennis.net/category/dinh-duong/
http://hoctennis.net/tag/ch%c6%a1i-tennis/
http://hoctennis.net/tag/ch%c6%a1i-tennis/
http://hoctennis.net/tag/tr%e1%ba%adn-d%e1%ba%a5u/
http://hoctennis.net/tag/dinh-duong-2/
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cấp các chất chống oxy hoá, giúp tăng cường chức năng cho hệ miễn dịch, qua 

đó giúp cả tinh thần và cơ bắp hoạt động tốt hơn. 

2. Ăn nhiều đậu: Đậu cũng là một thực phẩm tốt. Tất cả các loại đậu như đậu 

đen, đậu xanh, đậu ngự… luôn là sự chọn tốt cho bạn. Chúng đều rất giàu 

protein để bạn có thể duy trì sức khoẻ trong một thời gian dài. 

3. Cần có cả carbohydrate và protein trong bữa ăn sáng: Quá nhiều người 

chỉ nạp cho cơ thể một ít carbodydrate trong bữa sáng. Chỉ một ít những thực 

phẩm chế biến từ ngũ cốc không thể nào giúp bạn no nê trong một thời gian 

dài. Cháo yến mạch tất nhiên sẽ cung cấp cho bạn chất xơ (chúng ta cần ít 

nhất 5 gram chất xơ cho mỗi bữa ăn), nhưng thêm vào đó, bạn cần bổ sung 

một số thức ăn có nhiều protein như trứng, sữa tươi hay sữa chua. 

4. Ăn protein có hàm lượng cao: Các VĐV cần protein để phát triển cơ bắp. 

Sự lựa chọn tốt nhất cho bạn là các loại cá, chẳng hạn như cá hồi và cá ngừ. 

Hai loại này có chứa Omega 3 và acid béo chống viêm nhiễm hữu hiệu, giúp 

tăng cường khả năng miễn dịch. Những loại thịt có màu đỏ sậm như thịt bò 

cũng rất tốt bởi các vận động viên cần chất sắt và kẽm để chống lại những 

căng thẳng thần kinh trong quá trình luyện tập và thi đấu. Tuy nhiên, cần hạn 

chế hoặc tránh xa đồ ăn nhanh như hamburger. Loại bánh này rất khó tiêu và 

tất nhiên, không tốt cho bạn. 

5. Uống nhiều nước: Chuyên gia dinh dưỡng khuyên các VĐV nên uống càng 

nhiều nước càng tốt. Bạn phải uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày. Thậm chí 

lượng nước còn nhiều hơn nếu bạn là những VĐV cần cường độ vận động 

mạnh. Nhưng có một số người cho rằng điều đó có thể khiến bạn no nước. 

Trên thực tế, một nửa lượng nước cho cơ thể được cung cấp thông qua nhiều 

loại thực phẩm khác nhau. 
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DINH DƯỠNG KHI THI ĐẤU TENNIS 

Chế độ dinh dưỡng vào ngày trước trận đấu 

Cần tăng cường lượng glycogen dự trữ trong cơ thể bởi nó sẽ giúp bạn giữ 

được năng lượng trong nhiều giờ. Mỳ kem gà, đậu sốt, bò hầm rau và cơm là 

những món ăn lý tưởng nhất. Đừng ăn bất kỳ loại thực phẩm lạ nào cả bởi vì 

rất có thể bạn không tránh khỏi những lo lắng trước mỗi cuộc so tài, và như vậy 

sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hoá, khiến bạn bị đau bụng. 

Chế độ dinh dưỡng ngày diễn ra trận đấu 

Ăn hai hoặc ba giờ (nếu không đủ thời gian thì ăn ít nhất 1h30 phút) trước mỗi 

trận đấu, chủ yếu là các thức ăn có nhiều carbonhydrat kèm protein. Đây là một 

dạng dự trữ năng lượng cho cơ thể, nhằm tăng khả năng di chuyển. Một bữa 

ăn với 400 g calorie là lý tưởng, nếu bạn có khả năng tiêu hoá hết. Trong số 

này phải có những thực phẩm chứa nhiều carbonhydrat như cháo yến mạch 

hoặc sữa. Khi thi đấu, thức uống duy nhất mà bạn cần là nước. 

Với những bữa ăn nhẹ, hãy chọn chuối hoặc vải. Ngoài ra, cũng còn có một số 

thực phẩm khác có thể nhanh chóng giúp bạn lấy lại năng lượng mà không ảnh 

hưởng tới khả năng tiêu hoá phù hợp từng địa phương. 

Chế độ dinh dưỡng vào ngày sau trận đấu 

Trong vài tiếng đồng hồ đầu tiên sau một trận đấu căng thẳng, điều quan trọng 

nhất là hãy bổ sung protein. Cố gắng ăn một miếng bánh sandwich, gà hoặc 

cá. Những thực phẩm như bắp cải, xúp lơ xanh hay đậu… đều lý tưởng và phù 

hợp với sự lựa chọn của bạn. Và nên nhớ, ăn càng sớm, càng tốt. 

 

 

http://hoctennis.net/tag/di-chuyen/
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Chế độ dinh dưỡng giữa những trận đấu trong một giải 

Nếu bạn phải chơi hai trận đấu liên tục trong một ngày, cố gắng ăn một vài lát 

bánh mỳ có kẹp một chút bơ lạc và mứt hoa quả. Protein trong bơ lạc không chỉ 

giúp bạn lấy lại năng lượng nhanh chóng mà còn có thể duy trì trong một thời 

gian dài. Chuối cũng là một sự lựa chọn tốt bởi đây là một loại hoa quả rất có 

ích cho hệ tiêu hoá. Cam, quýt hay táo có thể khiến bạn bị đau bụng, nhưng 

chuối thì không. 

Trong trường hợp bạn không hài lòng với năng lượng mà cơ thể đang có, giải 

pháp dành cho bạn là gì? 

Cà phê là sự lựa chọn tốt nhất. Đây là loại nước uống kích thích hợp pháp 

được sử dụng rất thông dụng trên thế giới, lại có thể sử dụng nhanh chóng và 

dễ dàng, đem lại cho bạn cảm giác thoải mái. 

Nếu thích, bạn cũng có thể thử những sản phẩm nước uống tăng lực có chứa 

caffein như Red Bull hoặc Amp. Các công thức caffein trong những sản phẩm 

này sẽ có hiệu lực trong 15 phút sau đó và còn kéo dài vài giờ sau. Nhưng có 

một điều bạn cần phải nhớ, quá nhiều caffeine sẽ khiến cơ thể bạn mất nước 

nhanh chóng và đau bụng. 

Tăng cường protein sau trận đấu 

Sau một buổi tập nặng hay một trận đấu căng thẳng, cơ bắp của bạn cần phải 

bổ sung protein để phục hồi. Dưới đây là một công thức được Hiệp hội Dinh 

dưỡng Mỹ đưa ra. Hãy cho tất cả những thành phần dưới đây vào một bát to 

và trộn đều. Bạn cũng có thể sử dụng máy đánh trứng. Hãy cất trong tủ lạnh 

nếu bạn muốn sử dụng trong vài ngày sau: 

– 1/2 cốc bơ lạc 

– 1/2 cốc sữa chua không chất béo 
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– 2 tép tỏi băm nhỏ 

– 2 thìa cà phê đường 

– 2 thìa sốt đậu nành không bột ngọt 

– 1/2 thìa cà phê dầu vừng 

– 1/4 thìa cà phê gừng đã cán nhỏ 

– 1/4 thìa cà phê bột tiêu đỏ 

– 2 thìa cà phê nước nóng 

Một điều đáng lưu ý là hiện nay người chơi tennis nghiệp dư thường không chú 

ý nhiều đến việc bổ sung dinh dưỡng đúng cách mà có nhiều người thường đi 

ăn nhậu sau khi đánh. Khi đi nhậu thì lại thường uống bia, rượu mà chúng lại 

gây hại cho cơ thể chúng ta, nhất là sau khi cơ bắp đã vận động mạnh trong 

các trận đấu trước đó. Thức ăn trong các buổi nhậu thì thường không được 

chuẩn bị cẩn thận hoặc do cách chế biến (xào nấu nhiều) nên không còn chứa 

nhiều hàm lượng vi chất mà cơ thể cần (vi chất thường bị bay hơi ở nhiệt độ 

cao), thường cơ thể lúc đó lại đưa nhiều chất béo (do xào nấu), là chất chúng 

ta không cần lúc này (cái chúng ta cần là protein). Lâu dần như vậy thì việc 

chơi thể thao lại hại nhiều hơn lợi. 

Còn đối với những người chơi tennis muốn bổ sung dinh dưỡng đúng cách 

theo hướng dẫn ở trên thì lại ngại mất thời gian do các quy trình về nạp dinh 

dưỡng như trên tốn nhiều công sức chuẩn bị mà đa số người chơi tennis như 

chúng ta đều bận rộn hoặc nhiều khi đánh muộn quá, về nhà không muốn ăn 

nhiều lại đầy bụng khó ngủ. Vấn đề này cũng khiến người chơi thể thao (kể cả 

VĐV) ở các nước phát triển như Mỹ và các nước Châu Âu và các nhà khoa học 

đã nghiên cứu ra các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng cô đặc hoặc lỏng để 

bổ sung lượng chất cần thiết để hồi phục sức lực và phát triển cơ bắp (lưu ý: 
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sữa cũng là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, bạn có thể xem thành phần của 

hộp sữa, sẽ thấy có nhiều loại vitamin cũng như khoáng chất, tuy nhiên hàm 

lượng của các vi chất này trong sữa thấp, không đủ để bù đắp cho người chơi 

tennis). 
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Một trong những điều quan trọng 

nhất khi chơi tennis ngoài trời là thứ 

bạn ít để ý nhất: Kem chống nắng để 

bảo vệ làn da của bạn 

 

ĐỒ DÙNG KHI CHƠI 

TENNIS 

 

Bạn chỉ có thể chơi tennis tốt nhất khi trang phục bạn mặc làm bạn thoải 

mái nhất. Trong tennis thì một trong những thành phần trang phục quan 

trọng nhất là đôi giầy, bạn phải chọn thật cẩn thận. Bạn cũng cần đôi tất 

thể thao (có phần đệm chân dày), quần áo làm từ chất liệu nhẹ, thoát 

mồ hôi và có thể là một chiếc mũ lưỡi trai. 

GIẦY TENNIS 

Lót 

Bạn hãy chọn giầy có đệm lót êm để 

bảo vệ bàn chân khi bạn chạy và 

bật nhảy. Khi thi đấu, bạn sẽ thay 

đổi hướng chạy rất nhiều, do đó hãy 

chọn loại giầy tennis chất lượng cao, nhẹ và vừa vặn để bảo vệ mắt cá 

chân. 

 

Đế 

Kiểm tra kỹ phần đế giầy. Đế phải 

đủ cứng để không bị mòn nhanh và 

rách khi di chuyển nhiều nhưng 

cũng phải dẻo để dễ dàng gập khi 

bạn bật nhảy. Hầu hết đế giày tennis phải có các rãnh họa tiết để bám 

mặt sân khi bạn muốn dừng lại để đổi hướng. 

Tất 

Chọn loại tất thể thao dày có đế êm nhưng không quá dày khiến bàn 

chân bị bó chặt, thoát mồ hôi và bảo vệ mắt cá chân. 
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TRANG BỊ CẦN THIẾT 

Hãy nhớ rằng tennis phù hợp với tất cả mọi người  

Bạn không cần phải mua cây vợt đắt tiền nhất, hoặc mới nhất, hay trang phục 

đẹp nhất khi chơi tennis. Điều bạn cần làm là tìm trang bị phù hợp để giúp bạn 

thi đấu tốt. Trong đó, cây vợt tennis là trang bị quan trọng nhất. Khi chọn vợt 

tennis, đừng chú ý quá đến giá bán, mà bạn cảm thấy vừa tay và có thể hỗ trợ 

bạn điều bóng đến nơi bạn muốn khi thi đấu. Vợt tennis là trang bị đầu tiên bạn 

cần mua. 

Vợt tennis 

Khi mua vợt tennis, hãy lưu ý những điều sau: 

1. Cán vợt (Grip): Cán vợt có nhiều kích cỡ, bạn cần chọn loại có cán vợt 

vừa tay, cách làm như sau: Cầm vợt với tay thuận của bạn, nếu giữa 

đầu các ngón tay và phần gốc ngón tay cái có khoảng cách vừa đủ để 

đặt ngón tay trỏ của bàn tay kia thì cán vợt này vừa với tay bạn; còn 

nếu rộng quá hoặc hẹp quá thì đều không được. Cán vợt thường được 

bọc bằng da hoặc cao su tổng hợp. Cuối cán vợt gọi là đít vợt (butt). 

2. Đầu vợt (Head): Đầu vợt là chỗ để căng dây. Toàn bộ phần bên trong 

gọi là mặt dây. Phần giữa mặt dây gọi là điểm êm. Một số loại vợt trợ 

lực có kích thước đầu vợt lớn, nhưng đầu vợt lớn sẽ tạo ra lực cản 

không khí lớn và khó vung vợt một cách linh hoạt. Người mới chơi 

tennis nên chọn loại có đầu vợt cỡ vừa (khoảng 100 inch vuông) 

3. Khung vợt (Beam): Phần hai bên của đầu vợt gọi là khung vợt. Một số 

vợt có khung vợt to hơn bình thường, tuy nhiên khi mới chơi bạn không 

muốn bóng bay lung tung do đập vào cạnh vợt, vì thế hãy chọn vợt có 

khung vợt có độ dày vừa phải. 

4. Cổ vợt (Throat): Đầu vợt nối với cán vợt qua cổ vợt (gồm 2 cạnh cong). 

Phần hình tam giác ở giữa gọi là cổ vợt. 
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5. Dây vợt (String): Dây vợt được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau. 

Mỗi loại dây lại có nhiều dày (gauge) khác nhau và được căng ở độ 

căng (tension) khác nhau (là lực kéo dây vợt trên khung vợt). Vợt của 

bạn sẽ phải căng lại khi dây vợt mất độ căng dây ban đầu. 

Bóng tennis 

Bóng tennis được làm cao su và được bọc bằng hỗn hợp len và sợi tổng hợp. 

Bóng tennis là bóng nén khí và nó sẽ mất dần độ nén cũng như độ nảy sau một 

thời gian sử dụng và trở thành “bóng chết”, là bóng không sử dụng được nữa. 

Bạn nhận biết “bóng chết” khi có thể bóp nó một cách dễ dàng. 

Túi / Balo tennis 

Hãy chọn loại túi/balo tennis có nhiều khoang để dễ dàng bỏ riêng đồ bẩn (như 

quần áo, tất). Đừng quên bỏ vào đó chai nước và kem chống nắng (khi chơi 

ngoài trời vào ban ngày). 

Cuốn cán vợt 

Sau một thời gian sử dụng, bọc cán vợt (cuốn cốt) sẽ bị sờn và bong tróc, khi 

đó bạn có thể thay cuốn cốt mới. Thế nên khi mới mua vợt, hãy mua thêm cuốn 

cán bọc ra ngoài cuốn cốt vừa để tăng độ bám dính, độ êm ái và không phải 

thay cuốn cốt (đắt hơn nhiều so với cuốn cán, khoảng hơn 100.000đ). 
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Khởi động các cơ và khớp để tăng 

dần nhịp tim, cơ thể bạn mềm dẻo và 

linh hoạt. Thông thường bạn cần 10 

phút khởi động, khi trời lạnh bạn sẽ 

cần lâu hơn 1 chút. 

KHỞI ĐỘNG VÀ KÉO GIÃN 

 

 

Khởi động là quá trình rất quan trọng khi chơi bất kỳ môn thể thao vận động 

mạnh nào. Tuy nhiên, người chơi phong trào thường ít khi chú ý đến quá trình 

khởi động này. Chúng ta khởi động và kéo giãn trước khi vào sân vì 1 bài khởi 

động tốt có thể giúp phòng tránh chấn thương. Bạn cần khởi động toàn bộ các 

bộ phận cơ thể được sử dụng khi chơi tennis – từ đầu đến chân! 

 

Bài tập 

khởi 

động 

Một bài tập khởi động hoàn chỉnh bao gồm 5 phút tập vận động và 

sau đó là kéo giãn. Sau đây là một số bài tập bạn có thể áp dụng: 

 

Tennis là môn thể thao cần sự kết hợp của toàn bộ cơ thể, do đó bạn cần khởi 

động kỹ 6 khớp, bao gồm: cổ tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu gối và cổ chân. Mỗi 

khớp cần được xoay theo cả hai chiều (theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều 

kim đồng hồ), mỗi chiều xoay khớp 10 lần. 

Sau khi hoàn tất xoay khớp thì đến phần làm nóng cơ và kéo dãn cơ để giúp 

cơ thể sẵn sàng cho những chuyển động cường độ cao khi thi đấu. Hãy tuần tự 

làm theo các bài khởi động dưới dây: 



 
 

Trung Đỗ - 2016                                                                 http://hoctennis.net htt 

22  HỌC TENNIS TỪ A TỚI Z 

   

Khởi động 

 

Để làm nóng các cơ bắp 

bạn nên di chuyển theo 

vạch sân trong 5 phút. Bài 

tập di chuyển này có thể 

bao gồm: đi bộ, nhảy cao 

gối, nhảy gập chân sau 

(như hình ở trên), di 

chuyển ngang (shuffle) – 

nhớ là phải di chuyển liên 

tục. 

Kéo giãn cơ ba đầu 

(Triceps) 

Đứng thẳng lưng và gập 

1 cánh tay phía sau đầu 

sau đó đặt bàn tay kia lên 

khuỷu tay và nhẹ nhàng 

kéo khuỷu tay sang 

ngang và đi xuống đến 

khi bạn cảm thấy có sự 

kéo giãn cơ ba đầu. Giữ 

10 giây. Thực hiện 3 lần 

mỗi bên. 

Sử dụng vợt 

 

Đây cũng là 1 cách kéo 

giãn cơ ba đầu. Đặt 1 

tay sau lưng trong khi 

bàn tay giữ vợt và tay 

kia nắm đầu vợt và nhẹ 

nhàng kéo xuống đến 

khi bạn cảm thấy có sự 

kéo giãn cánh tay trên 

(xem hình). Lặp lại cho 

cánh tay kia. 

Kéo giãn cơ cổ 

Bài tập này giúp thả lỏng các nhóm cơ ở cổ và 

cũng giúp giảm bớt những căng thẳng (căng 

cứng) bạn có thể gặp phải trước mỗi trận đấu. 

Từ từ dùng tay kéo nghiêng đầu sang một bên 

và giữ 10 giây. Thực hiện 5 lần mỗi bên. 
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Lưu ý: 

 Khởi động xong rồi mới kéo giãn vì cơ được làm nóng sẽ kéo giãn dễ 

dàng hơn 

 Kéo giãn nhẹ nhàng, không được gắng sức gây đau cơ 

 Để tránh đau cơ, bạn nhớ kéo giãn cơ cả trước và sau khi tập luyện 

hoặc thi đấu 

KÉO DÃN PHẦN THÂN DƯỚI 

Khi chơi tennis, bạn sẽ phải di chuyển nhanh và đổi hướng liên tục, nghĩa là 

chân của bạn sẽ phải hoạt động ở cường độ cao. Do đó bạn nên kéo  giãn các 

cơ chân đúng cách trước và sau khi chơi tennis. Việc kéo giãn chân của bạn 

Kéo giãn cổ tay và cánh tay trước  

Giữ một tay ở trước người sao cho 

mu bàn tay hướng ra phía trước. 

Dùng tay kia từ từ kéo bàn tay vào 

trong đến khi bạn cảm thấy có sự 

kéo giãn. Giữ tư thế đó trong 10 

giây. Sau đó xoay cánh tay để bàn 

tay hướng ra ngoài rồi dùng tay kia 

kéo các ngón tay tới khi thấy có sự 

kéo giãn. Giữ 10 giây. Sau đó đổi 

sang kéo giãn tay kia. 

. 

 

Kéo giãn vai và phần lưng trên 

  

Đặt một tay chéo ngang ngực và 

dùng tay kia kẹp chặt rồi kéo từ từ 

đến khi thấy có sự kéo giãn ở vai và 

lưng trên. Giữ 10 giây rồi đổi tay.   
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cũng quan trọng không kém việc kéo giãn cánh tay và có thể giúp bạn phòng 

tránh các cơn đau và thậm chí là chấn thương! 

Bài tập 

cho thân  

dưới 

Sau khi khởi động và hoàn thành các bài tập kéo giãn thân trên, 

bạn nên tập các bài tập sau để đôi chân của bạn linh hoạt và sẵn 

sàng vận động với cường độ cao. 

   

Kéo giãn bắp đùi trong 

 

Đứng dạng 2 chân, bàn 

chân hướng ra trước. 

Giữ thẳng 1 chân và từ 

từ gập chân kia sao cho 

trọng tâm cơ thể dồn 

vào chân gập. Lưu ý khi 

gập chân thì cả hai bàn 

chân giữ nguyên. Đến 

khi cảm thấy căng bắp 

chân thì ngừng rồi giữ 

tư thế đó trong 10 giây. 

Lặp lại với chân kia. 

Kéo giãn bắp chân 

 

Bạn đứng 1 chân trước 1 

chân sau và dùng tay giữ 

mép lưới hoặc ghế dài. Giữ 

chân sau thẳng và gập 

chân trước. Trọng tâm dồn 

vào chân trước và bàn 

chân sau đặt thẳng trên mặt 

sân (xem hình). Giữ tư thế 

trong 10 giây sau đó đổi 

chân. 

. 

Kéo giãn cơ bốn đầu 

ở đùi (cơ đùi trước) 

Để kéo giãn cơ bốn đầu 

(quadriceps) ở phía 

trước bắp đùi, bạn nắm 

cột lưới hoặc ghế dài để 

giữ thăng bằng. Sau đó 

bạn gập 1 chân và dùng 

tay nắm lấy cổ chân và 

từ từ kéo về phía mông 

đến khi thấy bắp đùi 

trước căng ra. Giữ 10 

giây và lặp lại tư thế 

này 5 lần rồi đổi chân. 
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Kéo giãn cổ chân 

Để thư giãn cổ chân, bạn nhấc 1 chân ra 

trước và từ từ xoay cổ chân 10 lần theo 

chiều kim đồng hồ sau đó đổi hướng 

xoay tiếp 10 lần và đổi chân. 

  

Kéo giãn gân kheo  

Đứng 2 chân rộng bằng vai và chân trái ở trước người. 

Bạn gập người ra phía trước sao cho bàn tay chạm cổ 

chân trái. Giữ 10 giây rồi đổi chân. Nếu thực hiện đúng, 

bạn sẽ thấy căng ở gân kheo phía sau chân trước.  

Đừng cố gắng để chạm đầu ngón chân ngay khi mới 

bắt đầu, cần thời gian để cơ thể bạn tăng sự mềm dẻo. 

Cứ vươn xa nhất tới điểm bạn vẫn thấy thoải mái. 

Gập chân  

Đứng thẳng, đặt hai tay lên hông, bước chân trái 

ra trước (hoặc đặt lên ghế dài). Nhấc gót chân 

phải, gập và hạ thấp gối trái. Giữ 10 giây và lặp 

lại với chân kia. Có thể đặt tay lên đầu gối thay 

vì đặt lên hông.  
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Phần II 

CÁC KỸ NĂNG TENNIS CƠ BẢN 
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Tốc độ, sự nhanh nhẹn và phản xạ nhanh là những yếu tố cần thiết khi chơi 

tennis. Bộ chân đúng và khả năng thăng bằng tốt là những yếu tố then chốt để 

đánh bóng mạnh và chính xác. Tất cả các tay vợt tennis chuyên nghiệp như 

Federer và Nadal đều đưa các bài tập phát triển các kỹ năng cơ bản này vào 

chương trình tập luyện của họ. Hãy rèn luyện và bạn sẽ ngạc nhiên khi khả 

năng thi đấu của bạn tiến bộ đến nhường nào! 

Lăn bóng  

Bài tập này sẽ cải thiện sự nhanh 

nhẹn và phản xạ của bạn. Ban đứng 

sau vạch giao bóng còn HLV ngồi 

trước mặt bạn khoảng 1 mét. HLV sẽ 

lăn bóng về phía bạn và bạn chặn lại 

bằng 1 tay và lăn trả lại. HLV sẽ lăn 

bóng nhanh dần và theo nhiều hướng, 

vì thế bạn sẽ phải sẵn sàng di chuyển 

thật nhanh sang trái, phải hoặc lên 

phía trước để bắt bóng và lăn trả lại. 

 

 

Kỹ năng tennis cơ bản KỸ NĂNG DI CHUYỂN 
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Chạm vạch  

Bài tập này sẽ cải thiện 

tốc độ và sự nhanh 

nhẹn của bạn. Từ sát 

lưới, bạn chạy nhanh 

hết sức tới vạch giao 

bóng, cúi xuống chạm 

vạch rồi chạy về lưới. 

Tiếp đó, chạy hết sức về 

vạch cuối sân, chạm 

vạch rồi quay lại. Lặp lại 

5 lần. 

Bắt bóng  

Sử dụng 1 quả bóng 

méo (hoặc bóng tennis 

cũ) cho bài tập này. Quả 

bóng méo sẽ nảy lung 

tung sau khi chạm đất, 

rất tốt để luyện phản xạ 

nhanh và sự phối hợp 

tay - mắt. Tập với 1 bạn 

tập, ném bóng ra các 

hướng khác nhau để 

người kia bắt bóng bằng 

1 tay sau khi bóng chạm 

đất nảy lên. 

Nhảy hai chân 

Bài tập này cải thiện sự 

nhanh nhẹn, sức bền và 

sự chính xác. Đặt hai 

chân thẳng cạnh nhau, 

bật nhảy bằng cả 2 mũi 

chân từ bên này sang 

bên kia vạch sân nhanh 

hết sức mà không dẫm 

lên vạch trong 1 phút. 
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Nhảy đường ray 

Bài tập này giúp phát triển bộ chân linh hoạt và nhanh nhẹn. Bạn đứng trên 

vạch đánh đơn rồi bật nhảy bằng 1 chân sang vạch đánh đôi, sau đó nhảy 

ngược lại. Bài tập này cũng cải thiện khả năng giữ thăng bằng của bạn (vốn rất 

quan trọng khi giao bóng cũng như khi di chuyển trên sân). Lưu ý: Đặt hai tay 

ra sau lưng khi thực hiện bài tập này để rèn luyện khả năng giữ thăng bằng 

của đôi chân thay vì dùng 2 tay để giúp cơ thể giữ thăng bằng. 
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Cách bạn cầm vợt (grip) có tác động rất lớn đến mọi cú đánh của bạn. Có ba 

cách cầm vợt cơ bản khi đánh tennis mà bạn cần học – cách cầm vợt Eastern, 

Continental và Western. Có khá nhiều biến thể của ba cách cầm vợt này: một 

tay, hai tay, thuận tay, trái tay và kiểu cầm vợt ở đâu đó giữa các cách cầm vợt 

cơ bản này. Tập trung tìm hiểu các cách cầm vợt cơ bản và khi có kinh nghiệm, 

bạn sẽ dựa vào đó và phát triển lên. 

CẦM VỢT TENNIS THEO CÁCH NÀO? 

Chúng ta thay đổi cách cầm vợt liên tục khi chơi trên sân vì một số kiểu cầm 

vợt sẽ tốt hơn cho một vài cú đánh. Nếu trái bóng luôn bay về phía bạn theo 1 

cách và rơi ở cùng 1 điểm thì bạn sẽ luôn đánh trả lại với cùng 1 kiểu cầm vợt. 

Tuy nhiên, tennis không như vậy, bạn sẽ không thể biết trước được chính xác 

bóng sẽ bay sang như thế nào, do đó bạn sẽ phải sẵn sàng đổi cách cầm vợt 

để đánh bóng hiệu quả và chính xác.  

Lưu ý: Dù bạn cầm vợt theo kiểu nào thì ngón tay trỏ cũng luôn đặt cách 3 

ngón tay còn lại 1 khoảng trống bằng chiều rộng 1 ngón tay trỏ 

Dưới đây là 4 kiểu cầm vợt thuận tay cơ bản mà bạn cần biết: 

Kỹ năng tennis cơ bản CÁCH CẦM VỢT TENNIS 
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Kiểu cầm vợt Eastern 

(số 3) 

Hầu hết người chơi 

tennis đều thấy kiểu cầm 

vợt này dễ nhất vì bạn 

dễ dàng điều khiển để 

mặt vợt khi tiếp xúc bóng 

sẽ thẳng (không 

nghiêng) và đánh bóng 

qua lưới dễ dàng hơn 

các kiểu cầm vợt khác. 

Tưởng tượng bạn bắt 

tay với cán vợt, với cạnh 

dưới bàn tay đặt ở đít 

vợt. Khớp ngón trỏ (màu 

xanh ở hình 1) sẽ đặt 

trên cạnh số 3 của cán 

vợt.  

Kiểu cầm vợt 

Continental (số 2) 

Hầu hết các tay vợt 

chuyên nghiệp sử dụng 

kiểu cầm vợt này khi 

giao bóng vì nó giúp bạn 

biến hóa các kiểu giao 

bóng một cách dễ dàng. 

Để cầm vợt theo kiểu 

này, nếu bạn đang cầm 

vợt kiểu Eastern thì thả 

lỏng bàn tay và xoay vợt 

theo chiều kim đồng hồ 

xuống cạnh tiếp theo, khi 

khớp ngón tay trỏ sẽ đặt 

trên cạnh số 2 là đúng 

(xem hình 1 bên dưới). 

 

. 

Kiểu cầm vợt Western 

(số 5) 

Kiểu cầm vợt này khá 

khó đối với người mới 

chơi tennis vì mặt vợt sẽ 

bị úp nghiêng xuống 

khiến bạn khó đánh 

bóng nảy thấp nhưng 

bạn nên thử sau khi đã 

làm quen với 2 kiểu cầm 

vợt kia. Kiểu này sẽ giúp 

bạn tạo độ xoáy rất lớn 

và phù hợp đánh bóng 

nảy cao. Để cầm vợt 

kiểu Western, bạn đặt 

khớp ngón trỏ đặt trên 

cạnh vợt số 5 của  cán 

vợt. 

. 
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Hình 1 Các kiểu cầm vợt tennis 

Kiểu cầm vợt Semi-

Western (số 4) 

Đây là 1 biến thể của 

kiểu cầm vợt Western để 

tăng thêm độ xoáy cho 

cú đánh 

(xem trang 54–55) hoặc 

để đánh cách quả bóng 

nảy cao. Để cầm vợt 

kiểu này, bạn để khớp 

ngón trỏ trên cạnh số 4 

của cán vợt. 

  

 

Lưu ý: Nếu bạn thuận tay trái thì hãy làm theo những hướng dẫn cầm vợt ở 

trên với tay trái của bạn. 

 

Hình 2 Tổng hợp các cách cầm vợt tennis 
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Bạn nên đứng ở tư thế chuẩn bị mỗi khi chờ đối 

thủ đánh bóng sang. Tư thế này cho phép bạn di 

chuyển nhanh chóng tới bất kỳ vị trí nào trên sân. 

Phản ứng nhanh với cú đánh của đối phương sẽ 

tăng cơ hội đánh trả hiệu quả, thậm chí ghi điểm. 

Bạn phải chạy tới bóng và thực hiện cú đánh trả 

nhanh nhất có thể. 

DI CHUYỂN ĐÁNH BÓNG 

Từ tư thế chuẩn bị đúng, bạn sẽ dễ dàng di chuyển tới vị trí hoàn hảo để thực 

hiện cú đánh thuận tay hoặc trái tay chính xác. Đối với cú thuận tay, bước chân 

trái ra trước 1 góc 450 để người bạn xoay ngang (xem thêm phần Kỹ thuật 

thuận tay). Tương tự, đối với cú trái tay, bước chân phải ra trước và sẵn sàng 

mở vợt ra sau (xem thêm phần Kỹ thuật trái tay). Nếu bạn thuận tay trái thì 

làm ngược lại. 

 

 

 

 

 

Kỹ năng tennis cơ bản TƯ THẾ CHUẨN BỊ 

Kỹ thuật 

dậm nhảy 

Để tăng khả năng phản ứng nhanh đối với các tình huống đánh 

trả của đối phương, bạn hãy tập theo các bước dưới đây để luyện 

kỹ thuật dậm nhảy. 

Các bước dậm nhảy sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Kỹ thuật dậm nhảy 

tương tự như tư thế 

chuẩn bị nhưng bao gồm 

một bước bật nhảy. Kỹ 

thuật này được dùng để 

chuẩn bị khi đối thủ đánh 

bóng. Nó cũng giúp bạn 

lấy lại thăng bằng sau khi 

chạy lên phía trước. 

 

Đứng hai chân 

rộng bằng vai và hơi 

chùng đầu gối. Hai tay 

cầm vợt ở trước người. 

Mấu chốt của tư thế này 

là trọng tâm dồn lên mũi 

chân. Bạn hãy tập trung 

quan sát bóng và sẵn 

sàng dậm nhảy. 

. 

Ngay khi đối thủ 

đánh bóng, hãy bật lên. 

Hành động này sẽ giúp 

bạn dễ dàng di chuyển 

theo mọi hướng để đánh 

bóng. Kỹ thuật dậm 

nhảy này thường được 

sử dụng nhiều nhất khi 

bạn lên lưới bắt vô lê. 
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Tư thế đứng khi đánh bóng (áp dụng cho cả thuận tay và trái tay) 

  

Kỹ năng tennis cơ bản 
KỸ THUẬT THUẬN TAY TENNIS 

(FOREHAND) 

 

Có hai cách đánh sau khi bóng chạm đất – 

Thuận tay (forehand) và Trái tay (backhand).  

Cả hai đều được sử dụng sau khi bóng chạm đất 

1 lần. Kỹ thuật thuận tay là cú đánh bạn sẽ tập 

trước. 

 

Luyện tập dẫn tới thành công 

Serena Williams kể lại rằng, vào năm 1997, cô bị đau cổ tay trái và cô đã tận 

dụng thời gian này để tập trung rèn luyện kỹ thuật thuận tay tennis do không 

phải sử dụng cổ tay trái. Chỉ trong vòng vài tháng, kỹ thuật thuận tay của cô đã 

trở nên đáng sợ và giúp cải thiện toàn bộ lối đánh của cô. 
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Tư thế đứng mở (Open) 

Hai chân rộng hơn vai và ngang 

nhau trong suốt quá trình đánh 

bóng. Tư thế này giúp bạn có thể 

quay lại tư thế chuẩn bị nhanh 

chóng. Lưu ý xoay hông và vai 

khi đánh bóng ở tư thế đứng 

này. 

 

Tư thế đứng thẳng (Neutral) 

Chân không thuận đưa lên phía trước và 

người bạn vuông góc với lưới (ở giữa sân). 

Tư thế đánh này giúp bạn xoay người dễ 

hơn khi chuẩn bị đánh nhưng cũng dễ 

khiến bạn chậm 1 nhịp khi đánh bóng (nhịp 

bước chân lên phía trước). 

 

Kỹ thuật 

thuận tay 

Nếu luyện tập chăm chỉ, kỹ thuật thuận tay sẽ trở thành vũ khí 

hủy diệt. Hãy tập theo các bước dưới đây để rèn luyện cú thuận 

tay ổn định và thuần thục. 

 

 

 

 

 

 

 

Các bước thực hiện kỹ thuật thuận tay sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Chuẩn bị 

Đứng hai chân rộng 

bằng vai và chùng đầu 

gối. Hai bàn tay cầm vợt 

(không cầm chặt) và giữ 

vợt ở trước người và ở 

ngang bụng. Luôn tập 

trung quan sát trái bóng 

để sẵn sàng phản ứng 

thật nhanh. 

 

Mở vợt 

Xoay hai vai sang bên 

phải để đưa vợt ra phía 

sau ở tầm ngang vai đến 

khi vai bạn vuông góc 

với vạch cuối sân thì 

dừng, đồng thời bước 

chân trái lên trước. Luôn 

chùng đầu gối để giữ 

thăng bằng. 

. 

Vung vơt ra phía 

trước 

Quan sát kỹ trái bóng, 

hạ vợt xuống dưới bóng 

(mặt vợt úp). Xoay hai 

vai để tạo lực vung vợt 

ra phía trước và từ dưới 

lên. Sử dụng tay không 

cầm vợt để giữ thăng 

bằng. Lưu ý thả lỏng 

cánh tay vung vợt. 

. 
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Tiếp xúc bóng 

Mắt tập trung nhìn điểm 

tiếp xúc. Vợt tiếp xúc với 

bóng khi bóng vẫn ở 

trước người (trước mũi 

chân trước) để tay bạn 

có thể vung thoải mái từ 

sau ra trước, từ thấp lên 

cao và đạt tốc độ tối đa. 

Tiếp tục xoay vai khi 

vung vợt.  

Kết thúc cú đánh 

Cú đánh kết thúc khi vợt 

đưa sang phía vai bên 

kia, khuỷu tay hướng 

thẳng về phía trước và ở 

tầm ngang cổ. Mắt bạn 

tiếp tục quan sát trái 

bóng để chuẩn bị cho cú 

đánh tiếp theo. Gót chân 

sau kiễng lên, mũi  chân 

chạm đất. 
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Luyện tập dẫn tới thành công 

Kỹ thuật trái tay là một cú đánh vung vợt bên tay không thuận của bạn, do đó 

cần thời gian tập luyện để trở nên thuần thục – để bạn quen với việc đánh bóng 

bên không thuận và để cơ bắp có thời gian để trở nên mạnh hơn. Hãy kiên trì! 

Khi bạn thuần thục, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều khi thi đấu vì bạn giỏi hơn nhiều 

người khác – những người không chịu kiên trì rèn luyện kỹ thuật trái tay và 

không sợ khi bị đối phương dồn bóng về phía trái tay của bạn. 

 

 

 

 

 

Kỹ năng tennis cơ bản 
KỸ THUẬT TRÁI TAY TENNIS 

(BACKHAND) 

 

Trong tennis, trái bóng không chỉ rơi 1 bên thuận tay, sẽ 

có lúc nó rơi ở bên không thuận – bên trái tay. Mặc dù 

nhiều người chơi cảm thấy khó khăn khi bắt đầu tập cú 

đánh này, việc sở hữu kỹ thuật trái tay tốt sẽ tạo lợi thế 

rất lớn cho bạn khi thi đấu sau này. 

 

Kỹ thuật 

trái tay 

Kỹ thuật trái tay tennis sẽ khó để thuần thục hơn kỹ thuật thuận tay, 

vì thế bạn hãy tập theo các bước dưới đây và luyện thường xuyên. 

LƯU Ý: Xem lại Mục “Tư thế đứng” ở phần “Kỹ thuật thuận tay tennis” 



 
 

Trung Đỗ - 2016                                                                 http://hoctennis.net htt 

40  HỌC TENNIS TỪ A TỚI Z 

KỸ THUẬT TRÁI TAY SỬ DỤNG MỘT TAY HAY HAI TAY? 

  

Bạn có thể đánh trái tay với một hay hai tay cầm vợt. Khi sử dụng hai tay thì 

bạn tăng sức mạnh và tăng khả năng điều khiển cây vợt, đặc biệt là khi trả giao 

bóng. Còn khi sử dụng một tay thì bạn có thể vung rộng hơn. Hãy thử cả hai 

cách cầm và quyết định cách nào phù hợp với bạn hơn. Thực tế hiện nay thì 

90% các tay vợt chuyên nghiệp đều sử dụng động tác trái tay hai tay vì những 

ưu điểm của nó so với kỹ thuật trái tay một tay. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên 

tập luyện và sử dụng động tác trái tay hai tay. Vì thế tôi sẽ mô tả chi tiết các 

bước thực hiện động tác này ở dưới. 

Lưu ý khi thực hiện động tác trái hai tay: Tuy là hay tay cầm vợt nhưng chỉ có 1 

tay không thuận (tay trái với người thuận tay phải và ngược lại) là tay cầm vợt 

chính, tay kia cầm hờ để hỗ trợ mà thôi. Tưởng tượng như bạn đánh cú thuận 

tay bằng tay không thuận chứ không phải bằng tay thuận. 

 

 

 

 

 

 

Các bước thực hiện kỹ thuật trái tay hai tay sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Chuẩn bị 

Đứng hai chân rộng 

bằng vai và chùng đầu 

gối. Hai bàn tay cầm vợt 

(không cầm quá chặt) và 

giữ vợt ở trước người và 

ở ngang bụng. Luôn tập 

trung quan sát trái bóng 

để sẵn sàng phản ứng 

thật nhanh. 

Mở vợt 

Khi thấy bóng bay sang 

bên trái tay, xoay hai vai 

sang bên đến khi người 

bạn vuông góc với vạch 

cuối sân thì dừng, đồng 

thời đưa vợt ra sau (vợt 

vẫn dựng). Luôn chùng 

đầu gối để giữ thăng 

bằng. 

Chuẩn bị vung vơt 

Quan sát kỹ trái bóng, hạ 

vợt xuống dưới bóng và 

bước chân thuận ra phía 

trước (chân phải với 

người thuận tay phải và 

chân trái với người 

thuận tay trái). Lưu ý thả 

lỏng cánh tay vung vợt 

(tay không thuận). 
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Vung vợt 

Bắt đầu xoay vai và vung 

vợt một cách mềm mại, 

nhịp nhàng tới trái bóng. 

Vươn hai cánh tay để 

vợt chạm bóng khi bóng 

vẫn ở trước người và ở 

độ cao ngang hông. Lưu 

ý tay không thuận cầm 

chắc vợt khi vợt chạm 

bóng. 

Kết thúc cú đánh 

Vung vợt từ thấp lên trên 

vai bên kia. Khi vợt đi 

hết đà thì hai tay vẫn 

cầm vợt và khuỷu tay 

không thuận phải hướng 

đến vị trí bạn muốn trái 

bóng bay đến thì mới kết 

thúc động tác hoàn 

chỉnh. Chân sau kiễng 

lên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trung Đỗ - 2016                                                                 http://hoctennis.net htt 

43  HỌC TENNIS TỪ A TỚI Z 

 

 

Một cú giao bóng tốt chính là cơ hội đầu tiên của bạn để 

thắng điểm, do đó hãy cố gắng hết sức cho cú giao bóng 

tennis. Giao bóng là kỹ thuật tennis quan trọng nhất mà 

bạn cần thành thục vì nếu bạn phát hỏng cả 2 lần thì bạn 

sẽ mất điểm, thậm chí mất luôn game giao bóng của 

mình. Vì vậy, hãy luyện tập kỹ thuật giao bóng thật chăm 

chỉ và bạn sẽ có lợi thế để giành thắng lợi. 

Chìa khóa của một cú giao bóng tốt chính là sự ổn định – 

và để có sự ổn định thì con đường duy nhất là luyện tập. 

Học cách tung bóng ổn định để bạn dễ dàng giao bóng, 

đưa vợt vào vị trí tốt và tiếp xúc với bóng một cách chắc 

chắn để đưa bóng đến vị trí mong muốn. Và hãy biến quá 

trình này thành 1 thói quen! 

 

 

 

Kỹ năng tennis cơ bản 
KỸ THUẬT GIAO BÓNG (SERVE OR 

SERVICE) 

Kỹ thuật 

giao bóng 

Hãy tập theo các bước dưới đây và luyện thường xuyên. Luyện 

tập bền bỉ đến khi sở hữu cú giao bóng nhịp nhàng mà bạn có 

thể thực hiện thường xuyên. 

Các bước thực hiện kỹ thuật giao bóng sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Chuẩn bị 

Đứng ở sau vạch cuối 

sân, bên phải vạch giữa 

sân, người hơi xoay 

sang bên phải. Bàn chân 

không thuận đặt sát vạch 

cuối sân, hướng 1 góc 

45o so với vạch, chân 

thuận để ở phía sau và 

cách 1 khoảng gần bằng 

vai. Cầm vợt không quá 

chặt. Đặt bóng trên các 

ngón tay của tay không 

thuận. 

 

Lấy đà tung bóng 

Trong đầu xác định mục 

tiêu giao bóng và kiểu 

giao bóng định thực hiện 

(thẳng, xoáy ngang hoặc 

xoáy lên). Duỗi thẳng 

cánh tay cầm bóng ở 

phía trước người và hạ 

xuống lấy đà và bắt đầu 

nâng lên, đồng thời đưa 

vợt ra sau (cách xa 

người và đầu vợt hướng 

lên trời). Trọng tâm dồn 

vào bàn chân. 

Tung bóng lên 

Từ tốn đưa cánh tay 

cầm bóng lên đến khi 

bàn tay đến tầm ngang 

mắt thì thả ra để bóng 

bay thẳng lên (muộn thì 

bóng ra sau, sớm thì 

bóng ra quá xa trước 

mặt). Lưu ý cánh tay vẫn 

duỗi thẳng lên ngay cả 

khi đã thả bóng ra. Tung 

bóng tốt là trái bóng sẽ 

bay cao hơn tầm vung 

vợt 1 chút và ở trước 

người. 
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Vung vợt 

Khi bóng bay gần tới 

điểm lý tưởng để chạm 

vợt thì bạn bắt đầu quá 

trình vung vợt. Bạn cần 

đồng thời bật nhẹ lên, 

xoay người hướng về 

phía lưới (để tạo lực 

xoay) và xoay cánh tay 

trên để hạ đầu vợt thật 

nhanh rồi vung vợt lên 

một cách mềm mại, nhịp 

nhàng tới trái bóng. 

Chạm bóng 

Vươn vợt lên cao tới trái 

bóng. Nhắm đánh khi trái 

bóng bắt đầu rơi. Khi 

vung vợt, bạn cần thả 

lỏng cánh tay, khuỷu tay 

và cổ tay để đạt tốc độ 

và sức mạnh tối đa. Tại 

điểm vợt chạm bóng, 

bạn xoay úp cẳng tay và 

vẩy nhẹ cổ tay để thêm 

lực cho cú giao bóng. 

 Kết thúc 

Sau khi chạm bóng, 

cánh tay cầm vợt sẽ kết 

thúc ở dưới hông của 

bạn. Để giữ thăng bằng 

tốt, trọng tâm dồn vào 

chân không thuận và 

chân thuận thì ở phía 

sau và ở bên cạnh, rồi 

nhanh chóng trở về tư 

thế chuẩn bị để sẵn sàng 

đánh bóng sau khi đối 

thủ trả bóng sang sân 

của bạn. 

 

 

 



 
 

Trung Đỗ - 2016                                                                 http://hoctennis.net htt 

46  HỌC TENNIS TỪ A TỚI Z 

 

Ai giao bóng trước 

Để xác định người giao bóng trước, 1 người sẽ xoay 

vợt để xem khi rơi trên mặt đất thì mặt nào ở trên 

(thường xác định theo logo ở đít vợt). Người chọn đúng 

sẽ chọn giao bóng hay chọn phần sân. Đa số luôn chọn 

giao bóng vì sẽ có cơ hội dẫn trước và dẫn dắt trận đấu 

theo ý muốn. Tuy nhiên, nếu bạn tự tin vào khả năng trả 

giao bóng của mình thì có thể chọn sân và để đối thủ 

giao bóng; khi đó bạn sẽ có cơ hội bẻ game giao bóng 

của đối phương và khiến đối phương bị động, nóng vội muốn cân bằng tỉ số và 

dễ dẫn tới sai lầm. Điển hình cho chiến thuật này là tay vợt nổi tiếng Rafael 

Nadal. Sau một game thì đổi người giao nóng và cứ thế đến khi ai giành được 

6 game trước thì giành thắng lợi 1 set đấu. 

Tie break  

Khi tỉ số là 6 – 6 (mỗi bên thắng 6 game), hai tay vợt sẽ bước vào loạt tie break 

để tranh thắng bại. Trong loạt tie break, người đầu tiên thắng 7 điểm sẽ thắng. 

Khi bắt đầu loạt tie break, người phát bóng đầu tiên chính là người trả giao 

bóng ở game cuối cùng trước đó và sẽ bắt đầu giao bóng ở bên phải vạch giữa 

sân (giao bóng sang ô deuce). Sau khi kết thúc điểm này, người kia sẽ giao 

bóng ở 2 điểm tiếp theo, bắt đầu là giao bóng sang ô ad. Sau hai điểm này thì 

lại đổi quyền giao bóng cho người kia và cứ đổi giao bóng sau 2 điểm như thế 

đến khi có người thắng cuộc. 

  

  

Kiến thức chung LUẬT GIAO BÓNG (SERVE RULES) 
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Vị trí giao bóng 

Về lý thuyết, bạn có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong khoảng giữa vạch giữa 

sân và vạch đánh đơn, và tất nhiên là vạch giao bóng. Tuy nhiên, về mặt chiến 

thuật, khi đánh đơn thì bạn nên đứng gần vạch giữa sân vì sau khi bạn giao 

bóng, đối thủ có thể đánh sang góc trái hoặc phải. Nếu bạn đứng lệch sang 

phía nào quá thì sẽ phải rất vất vả để chạy sang phía bên kia để đánh trái trả. 

Còn khi đánh đôi thì bạn nên đứng ở sau điểm giao giữa vạch cuối sân và vạch 

đánh đơn để bao phần nửa sân của bạn (phần nửa sân còn lại sẽ do đồng đội 

của bạn lo). 

Giao bóng ghi điểm trực tiếp (Ace) 

Nếu bạn giao bóng hợp lệ và đối thủ không thể chạm vợt vào bóng thì bạn sẽ 

ghi điểm trực tiếp và thắng luôn điểm đó. 

 

 Thứ tự giao bóng 

Bạn phải giao bóng sao cho bóng 

bay chéo sân qua lưới và rơi vào 

trong ô giao bóng bên kia lưới. Bắt 

đầu 1 game thì người giao bóng 

đứng bên phải vạch giữa sân và 

giao sang ô giao bóng bên trái (ô 

deuce). Điểm tiếp theo sẽ đứng 

sang bên trái vạch giữa sân và giao 

vào ô giao bóng bên phải (ô ad). Ở 

mỗi điểm, bạn có 2 cơ hội giao 

bóng, nếu hỏng cả hai (Double 

fault) thì bạn sẽ mất điểm. 
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Trong giao bóng tennis, điều quan trọng nhất là đưa bóng chính xác vào ô giao 

bóng và tránh phạm lỗi double fault. Nếu không, đối thủ sẽ dễ dàng thắng game 

bạn giao bóng (giành break) mà không tốn giọt mồ hôi nào! Khi đã giao bóng 

với tỉ lệ thành công cao hơn, tự tin hơn, bạn có thể tập giao bóng tới các vị trí 

khác nhau trong ô giao bóng để gây khó khăn cho đối thủ, tuy nhiên, luôn ưu 

tiên giao bóng không mắc lỗi trước rồi mới đến giao bóng biến hóa! 

GIAO BÓNG CHIẾN THUẬT 

Có 3 kiểu giao bóng: Góc chữ A, Body serve và Góc chữ T 

Nếu bạn nhắm vào góc trái hoặc phải của ô giao bóng (góc chữ A), đối thủ sẽ 

phải cố rướn ra để với tới bóng, thậm chí hụt bóng nếu bạn phát tốt ra góc xa. 

Nếu phát vào giữa ô giao bóng (body serve), bóng sẽ bay thẳng vào người đối 

thủ và họ sẽ gặp khó khăn để trả giao bóng, đặc biệt nếu họ là người di chuyển 

thiếu linh hoạt. Nếu đối thủ có điểm yếu như kỹ thuật trái tay kém hoặc thuận 

tay không ổn định, hãy giao bóng vào góc chữ T (tùy thuộc bạn đứng bên trái 

hay phải vạch giữa sân thì bóng sẽ bay sang phía trái tay hoặc thuận tay của 

đối thủ). Nếu khả năng giao bóng của bạn tốt, hãy luôn biến hóa cú giao bóng, 

không để đối thủ đoán trước được vị trí bạn định giao bóng và trả bóng khó 

sang phía bạn. 

 

 

 

 Kiến thức chung 
CHIẾN THUẬT GIAO BÓNG (SERVE 

TACTICS) 
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Bài tập giao bóng 

 

Bài tập này sẽ giúp bạn có được khả năng 

giao bóng ổn định và chính xác. Đầu tiên 

hãy xếp 3 khối bóng hình kim tự tháp (mỗi 

khối gồm 4 trái bóng tennis) và đặt cách đều 

nhau trong ô giao bóng. Ba vị trí đặt là góc 

chữ T, giữa ô (luyện body serve) và góc chữ 

A (xem hình). Đây chính là các mục tiêu của 

bạn. 

Hãy tập giao bóng trúng các mục tiêu đó để 

dần đạt được mục tiêu là bạn có thể giao 

bóng tới bất kỳ vị trí nào trong ô giao bóng. 

Bước tiếp theo: Sau khi giao bóng thành thục theo ý muốn, bạn hãy nâng độ 

khó của bài tập bằng cách giao bóng với nhiều kiểu khác nhau (thẳng, xoáy 

ngang hoặc xoáy lên) 
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Để giành chiến thắng trong trận đấu tennis, bạn phải bẻ được game giao bóng 

của đối phương. Hầu hết các tay vợt trẻ hoặc những người mới chơi tennis 

không chú ý nhiều đến chiến thuật trả giao bóng, nhưng đây là một trong 

những kỹ thuật tennis quan trọng mà bạn phải rèn luyện. Mục tiêu là bạn phải 

sở hữu kỹ thuật trả giao bóng tốt để giữ tình huống bóng tiếp tục (sau khi đối 

thủ giao bóng) và chờ cơ hội ghi điểm. Mỗi lần bạn trả giao bóng hỏng, bạn đã 

dâng 1 điểm cho đối thủ một cách dễ dàng. Điều bạn cần ghi nhớ là luôn phải 

khiến đối thủ làm việc cật lực trong từng điểm số mà họ giao bóng! 

Tư thế chuẩn bị 

Về nguyên tắc, bạn sẽ chuẩn bị ở tư thế giống như khi chờ đối 

phương đánh bóng sang nên bạn hãy xem lại phần tư thế chuẩn 

bị ở phần Kỹ thuật thuận tay nếu cần thêm chi tiết. 

 

Hình 3 Hai chân rộng hơn vai và chùng đầu gối 

 

 

 

Kỹ năng tennis cơ bản 
KỸ THUẬT TRẢ GIAO BÓNG (SERVE 

RETURN) 

Kỹ thuật 

 trả giao 

bóng 

Hãy tập theo các bước dưới đây và luyện thường xuyên. Luyện tập 

bền bỉ đến khi sở hữu kỹ thuật trả giao bóng nhanh nhẹn mà bạn có 

thể thực hiện một cách hiệu quả. 
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Vị trí đứng 

Không có 1 vị trí nào là hoàn hảo để đứng chờ trả giao bóng vì thường bạn sẽ 

không biết đối thủ sẽ giao bóng kiểu gì và vào vị trí nào trong ô giao bóng (chữ 

A, chữ T hay body serve hoặc bất kỳ vị trí nào trong ô giao bóng). Tuy nhiên 

theo kinh nghiệm thực tế thì bạn nên đứng ở góc giao giữa vạch đánh đơn và 

vạch cuối sân và đứng sau vạch cuối sân nếu đối thủ giao bóng lần 1 và có thể 

tiến vào đứng trong sân (trước vạch cuối sân 1 chút, không nên đứng quá sâu 

trong sân) khi đối thủ giao bóng lần 2 (vì thường họ sẽ giao nhẹ vì sợ hỏng như 

lần giao bóng đầu tiên). 

Chiến lược trả giao bóng 

Khi đứng ở tư thế chuẩn bị, bạn phải phán đoán xem đối thủ định giao bóng 

như thế nào. Sự chuẩn bị sớm như vậy sẽ giúp bạn phản ứng nhanh hơn vì cú 

giao bóng thường khiến bóng đi khá nhanh, phản ứng sớm sẽ giúp bạn trả giao 

bóng tốt hơn và đẩy đối phương vào thế đánh không thực sự thoải mái, thậm 

chí đánh hỏng. 

Ví dụ: Nếu đối phương dự tính giao bóng rồi chạy lên lưới thì bạn hãy trả bóng 

thấp hoặc rơi vào chân họ (khi họ đang chạy lên). Nếu họ giao bóng rồi đứng ở 

cuối saann thì hãy trả giao bóng sâu hơn về cuối sân và cao hơn. 

Ngoài ra hãy trả giao bóng về bên yếu hơn của đối thủ, thường các tay vợt 

phong trào ở Việt nam bị yếu kỹ thuật trái tay và bạn hãy đánh về bên đó để 

gây khó khăn cho đối thủ và có lợi thế ghi điểm. 

 Khi đối thủ giao bóng yếu (bóng đi chậm): 

Nếu đối thủ giao bóng yếu, bạn sẽ có thời gian để di chuyển tới vị trí đánh 

bóng, hạ trọng tâm, rồi bật lên, xoay người vung vợt hết động tác để đánh 

bóng sớm. Điều này có 2 tác dụng: Bạn đánh bóng mạnh và có thể ghi 

điểm ngay; tạo áp lực tâm lý cho đối thủ, khiến họ không dám giao bóng 
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nhẹ mà cố gắng giao bóng mạnh hơn và do kỹ thuật giao bóng chưa tốt đến 

mức vừa giao bóng mạnh mà lại chính xác nên có thể bạn sẽ thấy họ mắc 

lỗi kép nhiều hơn đấy! 

 Khi đối thủ giao bóng mạnh (bóng đi nhanh): 

Nếu đối thủ giao bóng mạnh, bạn sẽ không có nhiều thời gian để mở vợt 

sâu ra phía sau. Hãy mở vợt ngắn lại và mượn lực bóng mạnh để đưa bóng 

sang phần sân đối phương theo hướng bạn muốn (tập trung vào điều khiển 

hướng bóng), chứ không nên dùng lực đánh của chính bạn để làm điều đó 

(vì bạn không đủ thời gian và sẽ dễ đánh hỏng). 
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Kỹ thuật vô lê thuận tay như một cú đấm, được sử 

dụng khi bạn muốn hạ gục đối thủ ở bên kia lưới! 

Tuy kỹ thuật này không đòi hỏi nhiều sức lực – vì 

không cần mở vợt ra sau quá nhiều hoặc theo đà đi 

quá xa sau khi chạm bóng – nó lại cực kỳ hiệu quả 

khi bạn đánh bóng ở gần lưới, rõ nhất là khi đánh 

đôi.  

Kỹ thuật vô lê được định nghĩa là đánh bóng trước 

khi bóng chạm đất, thường ở vị trí gần lưới. Đây là 

cú đánh gây áp lực lên đối phương và giúp bạn có 

được sự chủ động trên sân đấu. 

Lưu ý: 

Học cách vô lê đòi hỏi sự kiên trì và có kỷ luật. Trước hết, sẽ rất khó để bạn 

chống lại thói quen đưa vợt ra sau khi bóng bay sang. Hãy nhớ rằng cú vô lê 

giống như bạn bắt bóng hơn là vung vợt vào bóng. Việc bạn cần làm là dừng 

trái bóng lại (khi nó đang bay trên không) và hướng mặt vợt vào vị trí muốn 

đưa bóng bay tới (ở bên phần sân đối phương) 

 

 

Kỹ năng tennis cơ 

bản 

KỸ THUẬT VÔ LÊ THUẬN TAY (FOREHAND 

VOLLEY) 

Kỹ thuật 

vô lê 

thuận 

tay 

Trước hết bạn tập theo các bước dưới đây với cách cầm vợt thuận 

tay Eastern. Khi đã thuần thục hơn, bạn hãy chuyển sang cầm vợt 

kiểu Continental để bạn có thể dễ dàng vô lê thuận tay hoặc trái 

tay mà không cần thay đổi kiểu cầm vợt. 

Các bước vô lê thuận tay sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Chuẩn bị 

Đứng cách lưới khoảng 1 

mét với hai đầu gối chùng 

và hai chân rộng hơn vai. 

Tay thuận cầm vợt và để ở 

trước người, đầu vợt 

ngang tầm mắt và tay 

không thuận nhẹ nhàng đỡ 

cổ vợt. Trọng tâm của bạn 

dồn vào mũi chân. Khi vợt 

đối thủ sắp chạm bóng thì 

bạn dậm nhảy tại chỗ 

(split-step) để sẵn sàng di 

chuyển tới vị trí thực hiện 

kỹ thuật vô lê. 

Đưa vợt tới bóng 

Khi bóng bay, bạn đưa vợt 

sang bên thuận tay, đầu vợt 

cao hơn cổ tay, cầm vợt vừa 

đủ chắc. Khi xác định được 

điểm đánh bóng, bạn bước 

chân không thuận lên phía 

trước, đồng thời đưa vợt 

một đoạn ngắn ra trước để 

chạm bóng ở phía trước 

người (lưu ý: vợt phải chạm 

bóng trước khi chân không 

thuận chạm đất để cú vô lê 

tận dụng được đà tiến lên 

trước của thân người). Vợt 

chạm bóng ở vị trí vuông 

góc với hướng bay của bóng 

và mặt vợt hơi nghiêng về 

phía sau. Nắm vợt chặt hơn 

khi chạm bóng để bóng bay 

nhanh hơn. 

Kết thúc động tác 

Việc đưa vợt ra trước để 

đánh bóng sẽ dừng lại 

gần như ngay sau khi 

chạm bóng. Dừng mặt 

vợt ở góc và hướng mà 

bạn đã vô lê để giúp điều 

bóng tới vị trí mong 

muốn, không đưa vợt đi 

quá xa và tránh đưa vợt 

đi qua người sang phía 

bên kia (chỉ dừng lại xa 

nhất là ở giữa người – là 

khi vợt ở tư thế chuẩn bị). 

Ngay sau đó bạn phải về 

tư thế chuẩn bị hoặc di 

chuyển khép góc ngay vì 

đối thủ có thể đánh trả 

vào phần sân trống! 
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Lưu ý:  

Xem lại hình 2 và 3 ở trên để rõ hơn 

 Tập trung quan sát bóng để bạn căn chính xác thời điểm chặn bóng 

 Mở rộng tay không thuận sang phía đối diện để giữ thăng bằng khi vô lê 

 Phần thân trên của người bạn nên hơi đổ về phía trước để cú vô lê 

chắc chắn hơn 

Các tình huống khó: 

  

Vô lê cao 

Khi bóng bay sang bên phần sân của 

bạn và cao hơn vai của bạn, bạn hãy 

đưa vợt lên cao hơn vị trí định chạm 

bóng để bắt vô lê. Hơi xoay vai khi 

bạn đưa vợt vào bóng theo hướng từ 

cao xuống thấp (bóng càng cao thì 

càng đưa vợt dốc xuống). Ngay khi 

bóng rời vợt, bạn hãy dừng ngay vợt 

lại nếu không bạn sẽ khiến bóng bay 

rúc lưới. 

Vô lê thấp 

Vô lê khi bóng rơi xuống thấp hơn 

mép lưới sẽ khó hơn bình thường. 

Bạn phải gập gối để hạ người xuống 

thấp, kể cả khi bước chân ra trước. 

Ngửa mặt vợt để hứng bóng. Đừng 

để ý quá đến việc đưa bón thật mạnh 

sang sân đối phương – hãy chỉ tập 

trung vào việc làm bóng nảy qua lưới, 

có thể ngay sát lưới hoặc sâu về cuối 

sân bên kia 

. 
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Kỹ thuật vô lê trái tay là một phần vô cùng quan trọng 

khi chơi gần lưới (nhất là trong đánh đôi). Cũng giống 

như kỹ thuật vô lê thuận tay, kỹ thuật này đòi hỏi 

phản xạ cực nhanh, cổ tay khỏe và bộ chân tốt. Hãy 

luôn nhớ để vợt ở phía trước người, di chuyển tới 

bóng và đưa vợt ra chặn bóng. 

Tạo áp lực cho đối phương 

Khi vô lê trái tay, bạn đứng cách lưới 1 đến 2 mét, 

không nên đứng xa hơn vì nếu không sẽ khó đánh 

bóng qua tầm với của đối phương. Để vô lê tốt, bạn 

cần sự tự tin để đánh thật quyết đoán và dứt khoát vì 

khi đứng gần lưới, bạn có rất ít thời gian để xử lý 

bóng, 1 chút do dự thôi là bóng đã bay qua người bạn 

mất rồi. 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng tennis cơ bản 
KỸ THUẬT VÔ LÊ TRÁI TAY (BACKHAND 

VOLLEY) 

Kỹ thuật 

vô lê trái 

tay 

Trước tiên bạn tập vô lê trái tay với cả hai tay cầm vợt. Khi đã 

thuần thục hơn, bạn hãy cầm vợt kiểu Continental chỉ với tay 

thuận thôi. Kỹ thuật này khá khó khi mới bắt đầu tập, hãy kiên trì 

Các bước vô lê trái tay sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Lưu ý:  

 Tập trung quan sát bóng để bạn căn chính xác thời điểm chặn bóng 

 Giữ chắc vợt khi đưa vợt vào đánh bóng với quỹ đạo ngắn

   

Chuẩn bị vô lê 

Khi bóng bay sang phía 

bên trái tay (bên không 

thuận), bạn dậm nhảy tại 

chỗ (split-step), xoay 

người đưa vợt sang bên 

trái tay (tay thuận cầm hờ 

cổ vợt). Trọng tâm dồn 

lên các ngón chân. Sau 

đó bước chân thuận lên 

đồng thời tay thuận 

buông cổ vợt và tay 

không thuận đưa vợt ra 

phía trước để đánh bóng. 

Tiếp xúc bóng 

Điểm tiếp xúc bóng lý 

tưởng là ở phía trước 

chân phía trước của bạn 

(chân thuận). Đẩy vợt ra 

phía trước với 1 động tác 

gọn và chắc. Luôn giữ 

đầu vợt cao hơn cổ tay 

của bạn và sử dụng cánh 

tay không cầm vợt để giữ 

thăng bằng. Điều này 

giúp bạn nhanh chóng 

quay về tư thế chuẩn bị 

để sẵn sàng cho cú đánh 

tiếp theo. 

Kết thúc động tác 

Không đưa vợt quá dài 

sau khi đã chạm bóng. 

Đưa vợt qua điểm tiếp 

xúc rồi ngay khi bóng 

chạm dây và nảy đi, cho 

vợt đi theo đà 1 chút rồi 

dừng vợt của bạn lại 

ngay. Lý do là bạn đối thủ 

có thể sẽ đánh trả lại rất 

nhanh và bạn cần đưa 

vợt về tư thế chuẩn bị 

thật nhanh để đỡ cú đánh 

đó. 
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Các tình huống khó: 

  

Vô lê cao 

Vô lê trái tay bóng cao là một kỹ thuật 

khó. Khi bạn nhìn thấy trái bóng cao 

bay sang phía bạn, bạn phải di 

chuyển thật nhanh đến vị trí phù hợp 

để có thể vô lê sao cho vợt chạm 

bóng ở phía trước người. Hãy nhắm 

đưa bóng sang sâu ở phía cuối phần 

sân của đối thủ, nhưng nếu không kịp 

thì bạn hãy nắm chắc vợt và nghiên 

mặt vợt chặn để bóng nảy sang sân 

đối thủ theo hướng bạn muốn. Không 

đưa vợt đi quá dài ra phía trước hoặc 

quá dốc xuống dưới chân, nếu không 

bóng sẽ rất dễ cắm vào lưới. 

Vô lê thấp 

Vô lê trái tay bóng thấp cũng rất khó. 

Không dễ để đưa bóng nảy qua lưới, 

không quá cao để đối thủ khó đánh 

trả mà vẫn rơi trong sân đối thủ. Khi 

thấy đối thủ đánh bóng bay thấp, bạn 

phải di chuyển nhanh đến vị trí đánh 

bóng, hạ thấp người bằng cách chùng 

gối (xem hình), trọng tâm dồn lên bàn 

chân sau, không được chỉ đứng thẳng 

chân và hạ vợt xuống đánh bóng. 

Bước chân thuận ra phía trước, ngửa 

mặt vợt và đưa vợt từ dưới bóng lên 

qua bóng, vừa đủ lực để bóng bay 

qua lưới. 
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Có sử dụng cú lốp bóng hay không? 

Kỹ thuật lốp bóng thực sự hữu dụng trong một số tình huống. Bạn có thể sử 

dụng cú lốp bóng khi đối thủ đánh quá nhanh hoặc hiểm và bạn không kịp vào 

tư thế đánh trả một cách thoải mái. Bạn cũng có thể dùng kỹ thuật lốp bóng để 

đưa bóng qua tầm với của đối thủ khi họ chạy lên gần lưới để vô lê. Nhưng hãy 

nhớ rằng cú lốp bóng phải đủ cao, không thì chẳng khác gì dâng bóng để đối 

thủ đập bóng một cách dễ dàng. Lưu ý nên lốp bóng về phía trái tay của đối thủ 

vì cú đập bóng trái tay thường khó thực hiện hơn! 

 

  

 

Lốp bóng là một cú đánh khiến bóng bay cao lên trời 

sang sân đối phương và bạn có thể thực hiện với bên 

thuận tay hay trái tay. Bạn dùng cú đánh này để đưa 

bóng bay cao hơn tầm với của đối thủ. Đây không phải 

là là cú đánh bạn thường xuyên sử dụng nhưng cũng 

có thể hữu dụng trong tình huống phòng thủ và giúp 

bạn kéo dài tình huống bóng. 

 

Kỹ năng tennis cơ bản KỸ THUẬT LỐP BÓNG (LOB) 

Kỹ thuật 

lốp bóng 

Hãy tập theo các bước dưới đây để thuần thục kỹ thuật lốp bóng. Kỹ 

thuật này rất hữu dụng vì có thể gây bất ngờ cho đối thủ! 
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Chuẩn bị 

Cầm vợt giống như khi 

bạn sử dụng kỹ thuật 

thuận tay. Khi bóng bay 

đến gần, bạn xoay người 

và mở vợt ra phía sau, 

lưu ý là hạ đầu vợt 

xuống thấp vì bạn đang 

muốn đánh bóng lên cao. 

Bạn giang rộng cánh tay 

không thuận để giữ 

thăng bằng. 

Vung vợt 

Bước chân không thuận 

lên trước khi trái bóng 

bay từ bên kia sang và 

bắt đầu rơi xuống. Nếu 

bóng nảy thấ, bạn phải 

hạ thấp người và hạ thấp 

đầu vợt hơn nữa bằng 

cách chùng gối. Vung 

vợt ra phía trước và từ 

dưới lên. Cánh tay đánh 

bóng nên gập một chút. 

 Tiếp xúc bóng 

Cố định đầu và mắt tập 

trung nhìn bóng. Cố 

gắng tiếp xúc bóng ở 

bên cạnh người và 1 

chút ở phía trước người. 

Tại vị trí tiếp xúc bóng thì 

vợt nằm ngang và mặt 

vợt hơi ngửa lên trời để 

bạn có thể đưa bóng lên 

độ cao hoàn hảo sang 

phần sân của đối thủ. 

Kết thúc 

Kết thúc động tác bằng cách đưa vợt lên cao, vòng qua 

người và lên trên vai. Bạn càng dẫn vợt theo đà tốt thì 

cú lốp bóng của bạn càng tốt. Nhanh chóng quay trở lại 

tư thế chuẩn bị để chờ cú đánh tiếp theo của đối thủ. 
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Một số lưu ý chiến thuật: 

  

Gây bất ngờ cho đối 

phương 

Một khi đã thuần thục cú đánh này, 

điều tiếp theo bạn cần học là cách để 

che mắt đối thủ. Điều này cũng dễ 

hiểu thôi – khi bạn đã luyện được một 

vũ khí bí mật, bạn sẽ không muốn đối 

thủ của bạn biết rằng bạn sắp sử dụng 

nó. Hãy thử che mắt đối thủ bằng cách 

khi mở vợt lốp bóng thì bạn làm giống 

như khi bạn đánh thuận tay bình 

thường, chỉ đến khi vung vợt thì bạn 

mới làm theo đúng kỹ thuật lốp bóng. 

Lốp bóng trái tay 

 

Khi bóng bay sang phía bên trái và 

bạn muốn lốp bóng thì hãy sử dụng kỹ 

thuật lốp bóng trái tay. Các bước 

thực hiện về cơ bản thì giống hệt như 

khi sử dụng kỹ thuật lốp bóng thuận 

tay: cầm vợt giống như khi đoa trái 

tay, hạ thấp đầu vợt khi mở vợt ra 

phía sau, mặt vợt hơi ngửa lên trời, 

vung vợt ra phía trước và  từ dưới lên 

cao, kết thúc ở trên vai đối diện. 
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Kỹ năng tennis cơ bản 
KỸ THUẬT ĐẬP BÓNG (OVERHEAD 

SMASH) 

 

Kỹ thuật đập bóng là một cú đánh đầy sức mạnh, nhưng 

nó đòi hỏi sự tập trung cao độ. Bạn cần nhắm kỹ và căn 

thời điểm thật chuẩn để có thể đập bóng chính xác. Nếu 

bạn có sự tự tin và khả năng thực hiện tốt, đối thủ sẽ 

không có cơ hội chống đỡ và bạn sẽ giành điểm. 

Phía trên đầu 

Cú đập bóng có thể thực hiện ở bên thuận tay và trái tay. Bạn sử dụng sức 

mạnh toàn thân, đập bóng sâu sang góc sân bên kia. Kỹ thuật đập bóng 

thường được sử dụng để đáp trả các cú lốp bóng của đối phương. 

Các bước đập bóng sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Chuẩn bị 

Chạy đến vị trí đánh 

bóng, dừng lại, xoay 

ngang. Hai chân cách xa 

nhau và chùng gối. Khi 

đưa vợt lên thì gập 

khuỷu tay, đầu vợt 

hướng lên trời và dừng 

lại chờ bóng rơi xuống vị 

trí đánh thích hợp. Bàn 

tay không cầm vợt chỉ 

vào bóng để căn vị trí và 

thời điểm đánh bóng 

chính xác hơn. 

Hạ vợt xoay 

người 

Khi đánh bóng thì bạn 

sử dụng động tấc vung 

vợt đánh bóng giống 

như khi bạn giao bóng. 

Đưa vợt ra sau vai, hạ 

đầu vợt trong khi vẫn 

giữ khuỷu tay ở trên 

cao. Bật lên bằng chân 

sau và xoay vai ra phía 

trước để tạo mô men 

xoắn nhằm tăng tốc độ 

cho cú đánh. 

 Tiếp xúc bóng 

Nhắm vị trí vợt chạm 

bóng khi trái bóng vẫn ở 

phía trước người và khi 

cánh tay vung vợt hoàn 

toàn duỗi thẳng trên 

đầu. Vẩy cổ tay ra trước 

và huống xuống dưới 

(không quá nhiều) khi 

vợt sắp chạm bóng. 

Đánh bóng theo cách 

này sẽ giúp trái bóng 

bay theo hướng bạn 

muốn. 
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Kết thúc 

Để đầu vợt bay qua trái bóng. Xoay người về phía 

đối phương và điều khiển đôi chân để giữ thăng 

bằng. Đưa chân sau ra phía trước để hãm đà tiến 

ra trước của cơ thể bạn. 

Quyết định nhanh 

Ngay khi bạn nhận ra đối thủ lốp bóng, hãy nghĩ thật nhanh và di chuyển cũng 

phải nhanh. Bạn để bóng chạm đất rồi mới đánh để dễ hơn? Hay đánh bóng 

trước khi chạm đất? Dù quyết định thế nào, hãy quyết định thật nhanh và di 

chuyển. Khi đến gần vị trí đánh bóng thì xoay người và di chuyển ngang để giữ 

thăng bằng. Nhớ rằng đánh bóng ở trên đầu và phía trước người. 
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Một khi bạn đã tự tin với các kỹ thuật tennis cơ bản, giờ là 

lúc bạn sử dụng các kỹ thuật nâng cao, tăng thêm độ 

xoáy cho chúng. Bởi vì một trái bóng bay đi sau cú cắt 

bóng hoặc đánh xoáy sẽ bay khác thường, và làm đối thủ 

bất ngờ. Học cách tạo xoáy cho cú đánh sẽ cần luyện tập, 

nhưng sau thời gian ngắn, bạn sẽ thuần thục. 

 

TẠI SAO PHẢI CẮT BÓNG (XOÁY XUỐNG) HOẶC TẠO XOÁY LÊN? 

Đánh bóng với chút xoáy (xoáy xuống hoặc xoáy lên) sẽ giúp khả năng thi đấu 

của bạn ở 2 điểm. Thứ nhất, độ xoáy sẽ giúp bạn thực sự điều khiển trái bóng. 

Bạn có thể điều chỉnh cả hướng bay và tốc độ, vì thế trái bóng sẽ bay chính xác 

tới nơi bạn muốn nó bay tới. Thứ hai, sử dụng độ xoáy một cách khôn ngoan 

có thể khiến đối thủ mất đi chiến thuật của họ. Tạo thêm xoáy cho cú thuận tay 

và trái tay, bạn có thể sẽ bẻ gẫy nhịp độ thi đấu của đối thủ. Bạn cũng có thể 

thêm xoáy cho cú giao bóng của bạn để tăng sự bất ngờ cho đối phương. 

 

Kỹ năng tennis nâng cao 
CẮT BÓNG (XOÁY XUỐNG) VÀ 

XOÁY LÊN (SLICE AND TOPSPIN) 

Cắt bóng 

trái tay 

Kỹ thuật cắt bóng trái tay 1 tay là một cú đánh hữu dụng. Bạn có 

thể sử dụng nó để tăng độ biến hóa hoặc nếu bạn đang bị đối 

thủ dồn ép ra ngoài sân. 

Các bước cắt bóng trái tay sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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Chuẩn bị 

Cú cắt bóng trái tay là 

một kỹ thuật quan trọng 

phải thuần thục với 

người chơi tennis. Cú 

đánh này tạo ra xoáy 

xuống (backspin) cho 

trái bóng. Nghĩa là nó sẽ 

xoay ngược lại khi bay 

trên không sang sân đối 

phương. Khi chạm đất 

nó sẽ nảy thấp, vì thế sẽ 

khó để đánh trả. Trước 

khi sử dụng cú đánh 

này, bạn đứng ở tư thế 

chuẩn bị. 

Hạ vợt xoay 

người 

Đưa vợt ra sau như 

thường lệ, nhưng khi kết 

thúc quá trình này, đầu 

vợt cao hơn độ cao mà 

bạn định cho vợt chạm 

bóng. Giữ mặt vợt hơi 

mở một chút (ngửa lên 

trời) vì bạn sẽ cắt từ 

phía sau trái bóng, từ 

cao xuống thấp, vì thế 

trái bóng sẽ bay thấp 

ngang qua mép lưới và 

bay sang phần sân của 

đối phương. 

 Tiếp xúc bóng 

Sau khi bước chân lên 

phía trước,  bạn lướt 

mặt vợt qua phía dưới 

trái bóng. Lưu ý mặt vợt 

mở (nghiêng 1 góc 45 

độ như trong hình, ngửa 

quá thì bóng sẽ bay quá 

bổng, dựng đứng quá thì 

đi ngắn). Tiếp xúc bóng 

ở phía trước người 1 

chút. Giữ thăng bằng 

bằng cách đưa tay trái ra 

phía sau đồng thời khi 

tay phải vung vợt ra phía 

trước. 
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Dẫn vợt theo bóng 

Sau khi đánh bóng, cánh tay cầm vợt 

sẽ vươn dài ra phía trước, vợt được 

đưa ra trước và hơi đi xuống. Mặt vợt 

mở. Đường dẫn vợt theo bóng có thể 

ngắn trước mặt hoặc có thể nâng vợt 

lê cao ngang đầu (để đưa bóng bay 

cao qua đầu đối thủ). Quá trình dẫn 

vợt này chính là yếu tố khiến bóng 

bay ra phía trước nên cực kỳ quan 

trọng. 

Kết thúc 

Khi trái bóng cắt bay sang phần sân 

đối phương và chạm đất, nó sẽ nảy 

thấp, khiến đối thủ phải đánh bóng 

thấp và khó để tấn công bằng 1 cú 

đánh mạnh. Bạn phải cắt bóng tự tin, 

dứt khoát nếu không 1 cú cắt yếu sẽ 

khiến bóng bay chậm và đối thủ có 

thể dễ dàng chạy tới bắt vô lê (nếu 

đánh đôi) hoặc chạy lên và tấn công. 

THẾ CÒN TẠO XOÁY LÊN (TOPSPIN) LÀ GÌ? 

Một trái bóng xoáy lên sẽ rơi xuống đất nhanh hơn và khi nảy lên nó sẽ nảy cao và 

bay nhanh về phía trước, khiến đối thủ khó đánh trả hơn. Để tạo xoáy lên, bạn phải 

sử dụng mặt vợt “đóng” – mặt vợt hơi úp xuống (ngược với mặt vợt mở khi cắt 

bóng tạo xoáy xuống). Đưa vợt ra sau, nhưng khi chuẩn bị xoay người vung vợt thì 

bạn thả đầu vợt xuống thấp. Sau đó xoay người vung vợt từ thấp lên cao, sượt qua 

mặt sau trái bóng. Vợt vung càng nhanh thì bóng sẽ càng xoáy. 
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Đôi khi bạn chỉ cần ghi điểm 1 cách nhẹ nhàng. Kỹ 

thuật bỏ nhỏ chính là đưa bóng chỉ đủ bay qua lưới 

và rơi ngay ở sát phía bên kia lưới. Đây là cú đánh 

nhẹ nhàng trong tennis – nhưng cũng là một trong 

những cú đánh khó đánh trả nhất! Nếu thực hiện 

hoàn hảo, bạn sẽ thấy đối thủ cố sức chạy tới chỗ 

bóng nhưng vẫn có rất ít cơ hội để với tới bóng.  

Tuy nhiên, bỏ nhỏ là một kỹ thuật khó để sử dụng 

thuần thục, nhưng nếu bạn có thể thực hiện tốt khi đúng thời điểm, bạn sẽ ghi 

điểm. 

BỎ NHỎ 

Nếu đối thủ của bạn ở xa sau vạch cuối sân hoặc đứng quá lệch sang 1 bên, 

một cú bỏ nhỏ có thể sẽ rất hợp lý. Bạn cũng có thể sử dụng cú bỏ nhỏ để bắt 

họ chạy tới lưới – sẽ rất tốt nếu họ có kỹ thuật vô lê kém hoặc sau đó bạn lốp 

bóng qua đầu họ. 

 

 

Kỹ năng tennis nâng cao BỎ NHỎ (DROP SHOT) 

Bỏ nhỏ 

thuận tay 

Bạn nên sẵn sàng sử dụng cú bỏ nhỏ khi cơ hội xuất hiện. Làm 

theo các bước dưới đây để luyện tập cho đến khi bạn hoàn toàn 

tự tin với kỹ thuật này. 

Các bước bỏ nhỏ thuận tay sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau 
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 Mở vợt và vung 

vợt 

Đưa vợt ra sau, cao hơn 

1 chút so với khi vô lê. 

Băt đầu đưa vợt ra phía 

trước, với cạnh dưới của 

vợt đi đầu tiên. Hướng 

vung vợt sẽ đi xuống 1 

chút. Hơi chùng đầu gối 

để có tư thế vững vàng. 

 Tiếp xúc bóng 

 

Ngay trước khi tiếp xúc 

bóng, mở mặt vợt đến 

mức gần như hướng 

thẳng lên trời. Mặt dây 

sượt qua đít bóng. Đừng 

đánh mạnh mà hãy đánh 

như thể vuốt ve trái bóng 

vậy. 

 Dẫn vợt theo 

bóng 

Hãy dẫn vợt theo bóng 

để đưa trái bóng qua 

lưới. Tuy nhiên dẫn vợt 

chỉ vừa đủ ngắn để bóng 

rơi sát lưới ở phần sân 

đối phương nhưng 

không ngắn quá đến 

mức bóng không xoáy 

xuống. 
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Lưu ý khi vợt chạm 

bóng 

Cách vợt bạn tiếp xúc 

bóng là chìa khóa cho 1 

cú bỏ nhỏ chết người. 

Hãy tưởng tượng bạn 

đang bắt trái bóng bằng 

vợt của bạn. Lướt mặt 

dây qua đít bóng để tạo 

xoáy xuống, sau đó 

dùng cổ tay để nâng trái 

bóng lên và bay qua 

lưới. 

 

Bỏ nhỏ trái tay 

 

Nhiều người chơi cảm 

thấy cảm giác cắt bóng 

sẽ tự nhiên hơn khi thực 

hiện bên trái tay. Việc 

che giấu cú bỏ nhỏ trái 

tay cũng dễ thực hiện 

hơn. Cắt phía dưới bóng 

và nâng lên để bóng bay 

qua lưới và rơi ở sát ở 

bên kia lưới. 
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LỜI KẾT 

Vậy là các bạn đã được cung cấp gần như toàn bộ kiến thức cần biết và kỹ 

thuật tennis cơ bản để có thể bắt đầu luyện tập và thi đấu giao lưu. Có thể các 

bạn không đọc hết nhưng có thể coi đây là cuốn cẩm nang để xem lại khi cần. 

Nếu các bạn muốn được luyện tập bài bản hơn với người hướng dẫn có 

chuyên môn và kinh nghiệm để thúc đẩy quá trình học tennis thì bạn có thể đến 

với Fansipan Tennis. 

Trung tâm Fansipan Tennis hiện có các địa điểm dạy ở các tất cả các quận 

trong thành phố Hà nội. 

Để đảm bảo chất lượng các khóa học, trung tâm tennis Fansipan Tennis luôn 

cập nhật, cải tiến chương trình học, phương pháp sư phạm và nâng cao trình 

độ chuyên môn cho các huấn luyện viên. 

Mọi chi tiết về các lớp học tennis cơ bản đến nâng cao xin vui lòng truy cập 

Website: http://hoctennis.net hoặc liên hệ hotline: 0963 221 048. 

Cuốn sách nào cũng sẽ có những lỗi nhất định nên mọi đóng góp chỉnh sửa về 

câu chữ hay cập nhật kỹ thuật hãy gửi về địa chỉ email: 

doductrung@gmail.com.  

 

 

 

 

CHÚC CÁC BẠN CÓ SỨC KHỎE VÀ THƠI GIAN THƯ GIÃN CÙNG TENNIS ! 

http://hoctennis.net/
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