
Hướng dẫn bạn cách cá cược bóng rổ 
siêu nhanh siêu dễ 
Nếu cách đây vài năm bóng rổ còn là môn thể thao xa lạ, mới du nhập vào Việt Nam và 
chưa được ưa chuộng thì ngày nay bóng rổ được nhiều người biết đến, yêu thích, đam mê 
và được hưởng ứng rất nhiều. Cũng chính bởi vậy mà nhu cầu cá cược bóng rổ ngày càng 
tăng. Nhưng không phải ai cũng hiểu biết rõ về cách thức tham gia. Hãy cùng chúng tôi tìm 
hiểu chi tiết hướng dẫn cách cá cược bóng rổ căn bản.  

Hướng dẫn cách cá cược bóng rổ căn bản 

Cách chọn kèo bóng rổ “siêu chuẩn” 
Cũng tương tự như môn thể thao bóng đá, bóng rổ cũng là bộ môn tập thể đồi hỏi kết hợp 
ăn ý, nhuần nhuyễn để ghi bàn. Bởi vậy nên bóng rổ cũng có các hình thức cá cược gần 
giống nhau. 

Cược set thi đấu xem bên nào ghi được nhiều bán thắng nhất 
Đối với môn thể thao bóng rổ thì trận đấu được chia ra làm 4 set, mỗi set sẽ chỉ diễn ra 
trong vỏn vẹn 10’. Người đặt cược sẽ đoán xem đội nào sẽ ghi nhiều điểm hơn trong tổng 
của trận đấu. Kết quả sẽ có vào cuối trận. Lúc nào kèo cá cược mới quyết định ai được ai 
mắt dựa vào suy đoán lúc đầu.  
Tuy nhiên với một số trường hợp xấu xảy ra giữa trận đấu khiến cho trận đấu bị hủy giữa 
chừng thì kết quả lúc hủy đó không được tính và kèo cá cược sẽ bị hủy.  

Cược đội nào ghi điểm trước  
Đối với hình thức đội nào ghi điểm đầu tiên thì luật chơi khá đơn giản. Tuy nhiên để kèo 
cược thêm hấp dẫn chủ nhà kèo còn thêm một vài cược cho người chơi tham giá. Ví dụ 
như:  chặn bóng, số lần ném bóng, giật bóng, ghi 3 điểm, chuyền bóng và tổng điểm ghi 
được của cầu thủ.  
 
Địa chỉ cá cược bóng rổ uy tín hiện nay là nhà cái M88, bạn có thể xem link vào, đánh giá về 
M88 tại  https://m88.com.vn/ hoặc tại Fanpage  https://www.facebook.com/M88vietnam/ 

Cược đội ghi bàn cuối 
Cũng tương tự với cách cược đội nào ghi điểm trước. Hình thức chỉ khác ở phương diện đội 
nào sẽ là đội cuối cùng ghi bàn trong trận đấu đó. 

Cược chẵn lẻ 
Kèo cược này dựa vào kết quả cuối trận đấu xem đội nào có số điểm ghi bàn tổng 4 sét là 
chẵn hay lẻ.  

https://m88.com.vn/
https://www.facebook.com/M88vietnam/


Cược chấp 
Cược chấp này sẽ là cá cược theo tỷ số bóng ghi bàn. Đây là một hình thức đặt cược khá 
khó ăn và cần người chơi phải nghiên cứu kỹ trước khi đặt cược 

Cược trên/dưới 
Đây là cách cá cược tương đối mới. Đó chính là nhà cái sẽ đưa ra một con số cố định. Việc 
của người chơi là đặt cược kết quả trận đấu sẽ cao hơn hay thấp hơn số mà nhà cái đưa ra.  
Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ về hướng dẫn cách cá cược 
bóng rổ căn bản đã giúp bạn hiểu được quy luật tham gia này. Chỉ cần hiểu được luật chơi 
và cách đặt cược bạn sẽ dễ dàng kiếm được phần thưởng từ sự thông minh, tinh tế của 
mình.  
 
 


