
STT ĐVT Số lượng  Đơn giá Thành tiền
Ghi 

chú

A 723.969

I Môn Karate 132.209

1  Võ phục tập luyện

KU1- Bushido - Việt Nam -Kaki, coton 75%, mỏng

trung bình, thoáng mát, sớ lớn. form Nhật Bản. Size

1m4 - 1m9 (hoặc tương đương)

Bộ 14              700   9.798

2  Võ phục  thi đấu

KU2 - Bushido - Việt Nam - vải Hàn Quốc, poly 75%,

sợi nano ít bám bẩn, chống mùi hôi, mỏng, nhẹ, vân

kim cương, form Nhật Bản. Size từ 1m4 - 1m9 (hoặc

tương đương)

Bộ 14              900   12.600

3
Bảo vệ chân và ống 

quyển tập luyện

GC01 - Bushido - Việt Nam - Giáp ống quyển + 

Giáp mu bàn chân: mút EVA, da PU tốt. Tiêu chuẩn và

kiểu dáng Quốc tế. Size S, M, L, XL (hoặc tương

đương)

Đôi 14              500   7.000

4
Bảo vệ chân và ống 

quyển thi đấu

GC01 - Bushido - Việt Nam - Giáp ống quyển + 

Giáp mu bàn chân: mút EVA, da PU tốt. Tiêu chuẩn và

kiểu dáng Quốc tế. Size S, M, L, XL (hoặc tương

đương)

Đôi 14              500   7.000

5
Găng tập luyện (chuyên 

nghiệp) 

GCN01 - Bushido - Việt Nam - mút EVA dày, da PU

tốt. Tiêu chuẩn quốc tế, dùng thi đấu chuyên nghiệp.

Size M, L (hoặc tương đương)

Đôi 14              250   3.500

6
Găng thi đấu (chuyên 

nghiệp) 

GCN01 - Bushido - Việt Nam - mút EVA dày, da PU

tốt. Tiêu chuẩn quốc tế, dùng thi đấu chuyên nghiệp.

Size M, L (hoặc tương đương)

Đôi 14              250   3.500

7 Bảo vệ răng tập luyện 
BR01 - Đài Loan - cao su mềm, size S, M, L (hoặc

tương đương)
Cái 14              140   1.960

8 Bảo vệ răng thi đấu
BR01 - Đài Loan - cao su mềm, size S, M, L (hoặc

tương đương)
Cái 14              140   1.960

9 Kuki thi đấu
KK01 - Đài Loan - lõi nhựa, vỏ da nhân tạo, Size S, M, 

L, XL (hoặc tương đương)
Cái 8              170   1.356

10 Giáp tập luyện 
GT01 - Bushido - Việt Nam - lõi xốp chuyên dụng, vỏ

da nhân tạo (hoặc tương đương)
Cái 14              500   7.000

11 Giáp thi đấu
GT01 - Bushido - Việt Nam - lõi xốp chuyên dụng, vỏ

da nhân tạo (hoặc tương đương)
Cái 14              500   7.000

12 Lam pơ to
MTCN01 - Star - Việt Nam - 40cmx60cm, Mút xốp,

PU dày (hoặc tương đương)
Cái 14              400   5.594

13 Dây nhảy
DN03 - China - tay nắm gỗ, nhựa dài 2m6 (hoặc tương

đương)
Dây 14              180   2.520

14 Vợt đá đôi
MTV01 - Star - Việt Nam - lõi xốp chuyên dụng, vỏ da

nhân tạo (hoặc tương đương)
cái 14              200   2.800

15 Giày tập thể lực (VĐV)
Runfalcon - Adidas - Việt Nam- vỏ da và vải lưới, đế

xốp siêu nhẹ (hoặc tương đương)
Đôi 14           1.000   14.000

16 Trụ tập di động
TLX01 - China - cao 1m7, đường kính 35cm (hoặc

tương đương)
Cái 2           5.000   10.000

17 Bao cát treo
Fairtex HB6- Thái Lan - Chất liệu: vỏ da; dài 1,5m,

nặng 40-50kg (hoặc tương đương)
cái 2           3.800   7.600

18 Cân điện tử 
Tanita BC-402 - Nhật Bản - mặt kính cường lực, pin

AAA, tải trọng tối đa 150kg (hoặc tương đương)
cái 1           4.200   4.200

19 Túi đựng đồ (VĐV)
Túi thể thao Jogarbola 0520 - vải oxford, nhiều ngăn

tiện dụng (hoặc tương đương)
cái 14              400   5.600

20 Dây chun tập đấm, đá 
Bushido - Việt Nam- cao su ống, dẻo dai, chịu lực kéo

tốt, dài 10m (hoặc tương đương)
dây 14              200   2.800

21 Đai tập luyện (xanh, đỏ)
DKU01 Bushido - Việt Nam - vải kaki dày, may theo

tiêu chuẩn của VKF (hoặc tương đương)
chiếc 14              140   1.960

22 Đai  thi đấu (xanh, đỏ)
DKU01 Bushido - Việt Nam - vải kaki dày, may theo

tiêu chuẩn của VKF (hoặc tương đương)
chiếc 14              140   1.960

Phụ lục

ĐVT: 1000 đồng

TRANG BỊ DỤNG CỤ CÁ NHÂN TỪNG MÔN

Danh mục thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022

Danh mục

(Kèm theo Quyết định số:  #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh  tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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23 Bộ đồ ép cân

Twins- Thái Lan - vải nylon, thiết kế chuyên dụng bo

kín giảm lưu thông khí bên trong quần áo (hoặc tương

đương)  bộ  

7           1.500   10.500

II Môn Taekwondo 139.790

1
 Võ phục tập luyện, thi 

đấu

Kwon Teakwondo WT- Hàn Quốc - vải kaki mỏng cao

cấp, sợi carbon, size XL-3XL (hoặc tương đương)
Bộ 14           1.200   16.800

2 Áo giáp thường
Kwon Chestgear WT - Trung Quốc - lõi mút EVA, vỏ

da 2 mặt (hoặc tương đương)
Cái 14              550   7.696

3 Găng tay 
Kwon Hand Protector WT- Trung Quốc - lõi mút

EVA, vỏ da (hoặc tương đương)
Đôi 14              400   5.594

4 Hình nộm người Guanyn-  China - cao su mềm (hoặc tương đương) con 2         14.000   28.000

5 Đích đá kép
Kwon- Trung Quốc - lõi mút xốp EVA, vỏ da PVC,

kích thước 47,55 x 22cm (hoặc tương đương)
cái 14              450   6.300

6 Dây chun (3m)
Power Kick - Hàn quốc - cai su mềm, dài 3m (hoặc

tương đương)
cái 14           3.000   42.000

7 Dây chun (2m)
Power Kick - Hàn quốc - cai su mềm, dài 2m (hoặc

tương đương)
cái 14           1.700   23.800

8 Đích đá vuông
Marcia-Hàn Quốc - lõi mút EVA, vỏ da PU/PVC cao

cấp, kích thước 68,5 x 39x 14cm (hoặc tương đương)
Cái 8           1.200   9.600

III Võ Cổ truyền 80.500

1 Găng 
Twins - Thái Lan -lõi mút, vỏ da PU, Size L,XL (hoặc

tương đương)
đôi 8           1.500   12.000

2 Lampơ to
Twins - Thái Lan -lõi mút, vỏ da PU/PVC (hoặc tương

đương)
đôi 5           2.500   12.500

3 Lampơ nhỏ
Twins - Thái Lan -lõi mút, vỏ da PU/PVC (hoặc tương

đương)
đôi 5           1.100   5.500

4 Bảo vệ chân
Twins - Thái Lan - lõi mút, vỏ da PU/PVC (hoặc

tương đương)
đôi 8           1.500   12.000

5 Bảo vệ tay
Nationman - Thái Lan - lõi mút EVA, vỏ vải (hoặc

tương đương)
đôi 6              450   2.700

6 Kuki
Wesing - Trung Quốc - Chất liệu: Lõi nhựa, Vỏ da

nhân tạo (hoặc tương đương)
cái 8              450   3.600

7 Bộ đồ ép cân

Twins- Thái Lan - vải nylon, thiết kế chuyên dụng bo

kín giảm lưu thông khí bên trong quần áo (hoặc tương

đương)

bộ 8           1.500   12.000

8 Võ phục thi đấu
Tân Việt - Việt Nam - Vải thun loại tốt (hoặc tương

đương)
bộ 8              200   1.600

9 Võ phục tập luyện
Tân Việt - Việt Nam - Vải thun loại tốt (hoặc tương

đương)
Bộ 8              200   1.600

10 Bảo vệ răng BN - Thái Lan - cao su mềm (hoặc tương đương) cái 8              120   960

11 Giày tập thể lực (VĐV)
Nike - Việt Nam - vỏ da và vải lưới, đế xốp siêu nhẹ

(hoặc tương đương)
đôi 8              530   4.240

12 Dây nhảy
Pro sport Land - Thái lan - cán gỗ, dây cao su dẻo

(hoặc tương đương)
cái 5              120   600

13 Mũ bảo vệ đầu
Wesing - Trung Quốc - Lõi mút, vỏ da PU (hoặc tương

đương)
cái 8              700   5.600

14 Áo giáp 
Wesing - Trung Quốc - Lõi mút, vỏ da PVC (hoặc

tương đương)
cái 8              700   5.600

IV Môn Wushu 40.500

1 Găng
Twins - Thái Lan - lõi mút, vỏ da PU, Size L,XL

(hoặc tương đương)
đôi 5           1.500   7.500

2 Bảo vệ chân
Twins - Thái Lan - lõi mút, vỏ da PU/PVC (hoặc

tương đương)
đôi 5           1.500   7.500

3 Đồ ép cân

Twins- Thái Lan - vải nylon, thiết kế chuyên dụng bo

kín giảm lưu thông khí bên trong quần áo (hoặc tương

đương)

bộ 5           1.500   7.500

4 Kuki
Wesing - Trung Quốc - Chất liệu: Lõi nhựa, Vỏ da

nhân tạo (hoặc tương đương)
cái 5              450   2.250

5 Lam pơ tay
Twins - Thái Lan - lõi mút, vỏ da PU/PVC (hoặc

tương đương)
cặp 5           2.500   12.500

6 Áo giáp
Wesing - Trung Quốc - Lõi mút, Vỏ da PVC (hoặc

tương đương)
cái 5              650   3.250
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V Môn Vovinam 80.200

1
Võ phục tập luyện và thi 

đấu

Phong Vũ - Việt Nam - vải Kaki trơn, màu xanh, kèm

đai cùng màu áo, kích thước từ 1,55m đến 1,9m (hoặc

tương đương)

bộ 16              400   6.400

2
Túi xách đựng dụng cụ 

(VĐV)

Titleist BB Sport-CH261- Việt Nam - vải oxford cao

cấp, chống nước nhẹ, nhiều ngăn (hoặc tương đương)
cái 8           1.250   10.000

3 Bảo vệ chân
Wesing - Trung Quốc - lõi mút EVA, vỏ da PVC

(hoặc tương đương)
đôi 8              800   6.400

4 Bảo vệ tay
Nationman - Thái Lan - lõi mút EVA, vỏ vải (hoặc

tương đương)
đôi 8              450   3.600

5 Lam pơ to
Twins - Thái Lan - Lõi mút, vỏ da PU/PVC (hoặc

tương đương)
đôi 8           2.500   20.000

6 Lam pơ nhỏ
Twins - Thái Lan - lõi mút, vỏ da PU/PVC (hoặc

tương đương)
đôi 8           1.100   8.800

7 Cân điện tử 
Tanita BC-402 - Nhật Bản - mặt kính cường lực, pin

AAA, tải trọng tối đa 150kg (hoặc tương đương)
Cái 1           4.200   4.200

8 Bảo vệ răng BN - Thái Lan - cao su mềm (hoặc tương đương) Cái 8              120   960

9 Kuki
Wesing - Trung Quốc - Lõi nhựa, Vỏ da nhân tạo

(hoặc tương đương)
Cái 8              450   3.600

10 Găng thi đấu
Twins - Thái Lan - lõi mút, vỏ da PU, Size L,XL

(hoặc tương đương)
đôi 8           1.500   12.000

11 Giày tập thể lực  (VĐV)
Nike - Việt Nam - Vỏ da và lưới, đế xốp siêu nhẹ, size

từ 39-44 (hoặc tương đương)
đôi 8              530   4.240

VI Môn Bắn súng 92.400

1 Giày thi đấu

Boots mod Strong - Đức - giày da thật chuyên dụng

cho môn bắn súng, gia công riêng theo kích cỡ chân

của VĐV (hoặc tương đương)

đôi 7         11.000   77.000

2 Giày tập luyện 

Adidas Galaxar Run - EQ1- Trung Quốc - vỏ da, đề

xốp siêu nhẹ cao cáp, size 37,38,40,41 (hoặc tương

đương)

đôi 7           2.200   15.400

VII Môn Đua thuyền 79.100

1 Đồng hồ tần số
Seiko S141 - Nhật Bản - chống nước, lưu trữ 300 Lap

(hoặc tương đương)
cái 2           6.000   12.000

2 Đồng hồ vệ tinh GPS 
Garmin Fenix 7 - silver with Black Band, kích thước

47x47x14.5 (hoặc tương đương)
cái 1         17.300   17.300

3 Bộ quần áo gió (VĐV)

Jofarbola MJ659-03- Nhật bản - vải tricot BB cao cấp;

không phai màu, không kích ứng da, áo khoác có kéo

khóa pha phối, quần cạp chun có túi (hoặc tương

đương)

bộ 8           1.200   9.600

4 Giày tập thể lực (VĐV)
Jogarbola - Việt Nam - vỏ da và vải lưới, đế nhựa xốp

tổng hợp, size từ 42-44 (hoặc tương đương)
đôi 8              800   6.400

5 Dây nhảy
Pro sport Land - Thái lan - cán gỗ, dây cao su dẻo

(hoặc tương đương)
cái 8              120   960

6
Bộ đàm chịu nước 

(HLV, VĐV)

Icom IC-V88- Nhật Bản - tần số 136-14Mhz, công suất

5/4.5W, chống bụi chống nước IP67 (hoặc tương

đương)

bộ 6           3.100   18.600

7 Quần, áo thi đấu

Adidas Tecfit - Trung Quốc - vải Jersey siêu nhẹ, quần

áo bó sát thân, kiểu dáng chuyên biệt cho môn đua

thuyền (hoặc tương đương)

bộ 8           1.780   14.240

VIII Môn Điền kinh 49.800

1 Giày mềm chuyên môn 

Dowin MR90201- Trung Quốc- vải giả da, đế xốp siêu

nhẹ, chuyên dụng tập luyện điền kinh, size từ 38-42

(hoặc tương đương)

đôi 4           1.500   6.000

2 Bộ quần áo gió (VĐV)
Dowin 896603-1A- Trung Quốc - vải gió cao cấp, bo

chun cổ tay, size M-L (hoặc tương đương)
bộ 4           1.300   5.200

3 Quần áo thi đấu

Dowin 83802 - Trung Quốc - vải cotton thấm hút mồ

hôi, kiểu dáng chuyên biệt cho môn điền kinhsize L-

XXL (hoặc tương đương)

bộ 4              500   2.000

4
Giày đinh thi đấu (nhảy 

xa)

Nike QD 415339-446 - Trung Quốc - vải + giả da, đế

nhựa xốp tổng hợp có đinh sắt (hoặc tương đương)
đôi 2           8.500   17.000

5
Giày đinh tập luyện 

(chạy ngắn)

Nike Elite2- Trung Quốc - vải + giả da, đế nhựa xốp

tổng hợp có đinh sắt (hoặc tương đương)
đôi 2           8.500   17.000
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6
Giày đinh thi đấu (nhảy 

xa 3 bước)

Dowin T3101B- Trung Quốc - vải + giả da, đế nhựa

xốp tổng hợp có đinh sắt (hoặc tương đương)
đôi 1           1.300   1.300

7
Giày đinh thi đấu (chạy 

trung bình)

Dowin PD 2302 - Trung Quốc - vải + giả da, đế nhựa

xốp tổng hợp có đinh sắt (hoặc tương đương)
đôi 1           1.300   1.300

IX Môn Bowling 29.470

1 Áo thi đấu
Storm - Mỹ - vải tổng hợp cao cấp, kiểu dáng polo có

cổ (hoặc tương đương)
bộ 6           1.500   9.000

2 Túi đựng đồ (VĐV)
Jogarbola - Việt Nam - vải oxford cao cấp, chống nước

nhẹ, nhiều ngăn (hoặc tương đương)
cái 6              400   2.400

3 Thùng đựng đá
Duy Tân - Việt Nam - nhựa lốp xốp, dung tích 60 lít

(hoặc tương đương)
cái 1              550   550

4 Bộ quần áo gió (VĐV)
MT 122017.4- MITRE - Việt Nam - chất liệu vải gió

cao cấp , size XL-XXL (hoặc tương đương)
bộ 6           1.200   7.200

5 Giày tập luyện, thi đấu
Jogarbola - Việt Nam - vỏ da, đế nhựa xốp tổng hợp,

size từ 42-44 (hoặc tương đương)
đôi 6              800   4.800

6 Giày tập thể lực (VĐV)
Jogarbola - Việt Nam - vỏ da và vải lưới, đế xốp siêu

nhẹ, size từ 42-44 (hoặc tương đương)
đôi 6              800   4.800

7 Dây nhảy
Pro sport Land - Thái lan - cán gỗ, dây cao su dẻo

(hoặc tương đương)
cái 6              120   720

B 1.296.000

1 Bộ tạ tập thể lực chung

Maxic/Ziva - Việt Nam -bánh tạ bằng kim loại đúc

nguyên khối, trọng lượng bánh tạ từ 1kg đến 10kg, đòn

tạ bằng thép chuyên dụng mạ kẽm, gồm 1000 kg tạ và

10 cây đòn tạ, có khóa tạ (hoặc tương đương)

Bộ 1       105.000   105.000

2 Thuyền bốn Canoe (C4)

Wudi C4 - loại thi đấu A+ - Hangzhou Flying Eagle

Boat - Trung Quốc - thân thuyền được gia công sẵn với

khuôn UD công nghệ cao, kết cấu với nhiều lớp sợi

Carbon hình bầu dục thon võng; phần lõi là vật liệu

Nomex Honeycomb dạng tổ ong với chất kết dính là

nhựa Epoxy; bề mặt ngoài cùng là lớp sơn làm sạch và

bóng (hoặc tương đương)

Chiếc 1       350.000   350.000

3 Mái chèo Canoe

Braca Uni Extra Wide- Lithuania - vật liệu carbon; dài

mái chèo 18-50cm; rộng mái chèo 22,5cm, chiều dài

trục 122,5cm; khối lượng: 600g; hình dáng: oval (hoặc

tương đương)

cây 8         17.500   140.000

4
Máy mô phỏng Canoe 

(máy tập kỹ thuật)

Weba Sport - Canoe Ergomoter - Serbia - máy tập

chuyên dụng mô phỏng động tác chèo thuyền

Canoeing (hoặc tương đương)

chiếc 1       110.000   110.000

5 Thuyền đơn Canoe (C1)

Wudi C1 - loại thi đấu A+ - Hangzhou Flying Eagle

Boat - Trung Quốc - thân thuyền được gia công sẵn với

khuôn UD công nghệ cao, kết cấu với nhiều lớp sợi

Carbon hình bầu dục thon võng; phần lõi là vật liệu

Nomex Honeycomb dạng tổ ong với chất kết dính là

nhựa Epoxy; bề mặt ngoài cùng là lớp sơn làm sạch và

bóng (hoặc tương đương)

chiếc 1       160.000   160.000

6 Kính bắn 

Nickel Supra 4 x 36 CQ, RT, with rails - Đức - kính

ngắm chuyên dụng cho súng trường thể thao, kèm ray

lắp kính (hoặc tương đương)

Cái 1       150.000   150.000

7 Thảm Karate

Mã hàng 559001005-A - Kwon - Trung Quốc - Chất

liệu: xốp EVA, kích thước 1 tấm: 1m x 1m x 2,5cm,

liên kết răng cưa - Bộ gồm 144 tấm vuông - Màu sắc:

xanh/đỏ - Sử dụng cho tập luyện và thi đấu các môn

Võ thuật (hoặc tương đương)

bộ 1       125.000   125.000

TRANG BỊ DỤNG CỤ ĐẶC THÙ



STT ĐVT Số lượng  Đơn giá Thành tiền
Ghi 

chú
Danh mục

8 Tất điện tử Taekwondo

KPNP E-Body Protector - Hàn quốc - Cao su đặc biệt

chuyên dụng + vải thun dệt, có gắn hệ thống chíp điện

tử dùng để thi đấu đối kháng, tiêu chuẩn thi đấu của

liên đoàn TKD thể giới WT (hoặc tương đương)

Cái 14           2.000   28.000

9 Giáp điện tử thi đấu

KPNP E-Body Protector - Hàn quốc - da tổng hợp, vải

và mút, có gắn hệ thống chíp điện tử cảm biến tương

thích với hệ thống điện tử dùng để thi đấu đối kháng,

tiêu chuẩn thi đấu của liên đoàn TKD thể giới WT

(hoặc tương đương)

bộ 1         25.000   25.000

10
Trang phục tham dự Đại 

hội

Động lực - Việt nam - vải nỉ chun, quần suông có 2 túi

chéo; áo khoác có kéo khóa pha phối, bo gấu, có túi

(hoặc tương đương)

bộ 103           1.000   103.000
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