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CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI 

STAR KICKBOXING AND FITNESS! 

Không ch ỉ  là  mộ t  trung tâm kickboxing khác trong th ị  t rường

thể  h ình đang rấ t  bão hòa ở  Tây Hồ ,  Hà Nộ i ;  STAR là mộ t  cơ  sở
đào tạo tư  nhân nhỏ  chủ  yếu cung cấp đào tạo cá nhân .  Tuy

vậy ,  chủ  sở  hữu và huấn luyện viên trưởng ,  Mai  Ngọc Phú

cùng vớ i  đồng độ i  mang trong mình mộ t  nền tảng đa dạng và

sâu rộng về  võ thuậ t  và thể  thao chiến đấu .  Phú và nhóm

huấn luyện tự  vệ  (Huấn luyện viên Trang và Tuấn)  là  mộ t  trong

số  í t  huấn luyện viên trong khu vực thực sự  được Ủy ban nhân

dân thành phố  Hà Nộ i  cấp phép huấn luyện tự  vệ  phổ  thông .  

Phú và Tuấn đã được đào tạo về  võ tự  vệ ,  tên là Krav Maga ,

trong thờ i  gian họ  làm việc cho chính phủ  V iệ t  Nam ở  các v ị
tr í  an ninh cấp cao .  Trang đã dạy cách tự  vệ  bằng Eskabo

trong nhiều năm tạ i  Hoa Kỳ  và hiện đang hỗ  t rợ  STAR tạ i  Hà

Nộ i  vớ i  các dự  án cộng đồng khác nhau của chúng tôi



CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

HOPEBOX

Cung cấp chương tr ình đào tạo tự  vệ
cho những phụ  nữ  khó khăn của

HopeBox như  mộ t  phần của chương

tr ình phục hồ i  chức năng của họ .

BLUE DRAGON 

CHILDREN 'S FOUNDATION

Đào tạo về  tự  vệ  và an ninh cho Độ i

T iếp cận cộng đồng tạ i  B lue Dragon

Chi ldren ’s Foundation .  

PROJECT POWER

Hợp tác vớ i  Project  Power để  cung

cấp chương tr ình giáo dục kéo dài  12

tuần về  an toàn cá nhân và khả  năng

tự  vệ  cho thanh thiếu niên gặp rủ i  ro

sống trên đ ịa bàn phố  Hà Nộ i .  

BATIK INTERNATIONAL

Dạy cách tự  vệ  cho thanh niên tạ i  5

trường đạ i  học ở  Hà Nộ i  như  mộ t  phần

của dự  án tập trung vào việc thay đổ i

thái  độ  và cách kể  về  bạo lực gia đình

trong văn hóa Việ t  Nam cùng vớ i

Bat ik  International .  

TAY HO WHISTLE CAMPAIGN

Chúng tôi  cũng tự  hào là đố i  tác sáng

lập của Chiến d ịch Whist le Tây Hồ ,
cùng việc Phú hợp tác chặ t  chẽ  vớ i

nhóm để  hỗ  t rợ  t rong việc l iên lạc vớ i

cảnh sát .



ĐÓN ĐỢI ĐIỀU GÌ TỪ CHƯƠNG TRÌNH NÀY? 

Võ tự  vệ  là  gì?

Tự  vệ  t rong luậ t  pháp Việ t  Nam –  Whist le Tay Ho .  

An toàn cá nhân –  Whist le Tay Ho

Hiểu được khả  năng thể  chấ t ,  những lợ i  thế  và hạn chế .  

Luyện tập các động tác tự  vệ  và giảm xung độ t .

Buổ i  đánh giá quá tr ình và đánh giá tổng kế t  để  đảm bảo

chương tr ình học đem lạ i  h iệu quả

Chương tr ình học gồm 4  buổ i  tập .  

Xuyên suố t  chương tr ình này chúng tôi  sẽ  bao trùm các nộ i

dung sau đây :

Trong 4  buổ i  tập sẽ  h ình thành được những kĩ  năng ,phản xạ
trong đó buổ i  tập cuố i  cùng sẽ  được tổng kế t ,  đánh giá để
đảm bảo rằng việc tập luyện của bạn đạ t  được hiệu quả .



SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH 

BUỔI 1

Chào mừng đến vớ i  chương tr ình ,  giớ i  thiệu ,  hoạ t  động làm

quen .  Thảo luận về  an toàn sức khỏe ,  các quy tắc Tự  vệ  và

t ính trách nhiệm đố i  vớ i  các kỹ  năng mớ i  này .

Khở i  động kế t  hợp giớ i  thiệu về  giả i  phẫu cơ  bản về  các

khớp trong cử  động và di  chuyển .  Mục đích để  h iểu những

gì  cơ  thể  có thể  và không thể  làm được ,  điểm mạnh và

điểm yếu của kẻ  có t iềm năng tấn công .

Thoát tóm cổ  tay –  4  tư  thế  cơ  bản .

Thoát tóm cổ  áo –  2  tư  thế  cơ  bản .

BUỔI 2

Khở i  động kế t  hợp hỏ i  đáp về  các nộ i  dung chính từ  buổ i

t rước .

Ôn lạ i  các động tác đã học -  thực hành và quan sát .

Thoát túm tóc –  2  tư  thế .

Thoát thế  vậ t  lộn –  2  tư  thế  cơ  bản .

BUỔI 3

Khở i  động kế t  hợp hỏ i  đáp về  các nộ i  dung chính từ  buổ i

t rước .

Ôn lạ i  các tư  thế  đã học -  thực hành và quan sát .  

Tạo không gian ,  giảm xung độ t  và chạy thoát –  4  tư  thế
Đẩy ngược –  2  tư  thế  cơ  bản .

BUỔI 4

Khở i  động kế t  hợp hỏ i  đáp về  các nộ i  dung chính từ  buổ i

t rước .

Đánh giá t iến độ  tập luyện tớ i  thờ i  điểm này qua kiểm tra

mô tả ,  thực hành theo cặp ,  quan sát  ngườ i  hướng dẫn và

giả i  đáp từng vướng mắc cá nhân .  

Phần Hỏ i  và Đáp /  Giớ i  thiệu cấp độ  t iếp theo nếu phù hợp .


